
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

 ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

 

 

 

         ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:  ΠΑΓΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

              ΑΕΜ:  3061 

 

   ΕΠΟΠΤΗΣ:  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΑΣ 

Β’ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

ΦΛΩΡΙΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

  



2 

Περιεχόμενα 
Λίστα Εικόνων ......................................................................................................................... 4 

Λίστα Πινάκων ........................................................................................................................ 5 

Ευχαριστίες .............................................................................................................................. 6 

Περίληψη.................................................................................................................................. 7 

Abstract .................................................................................................................................... 8 

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή .......................................................................................................... 9 

Κεφάλαιο 2ο: Θεωρητικό πλαίσιο ........................................................................................ 12 

2.1 Γλωσσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο .................................................................... 12 

2.1.1.Εισαγωγή - Σκοπός εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία ...................................... 12 

2.1.2 «Γλώσσα» στο νηπιαγωγείο - Στόχος και χαρακτηριστικά αξιολόγησής της ........... 14 

2.1.3. Γλωσσικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο .................................................................. 16 

2.2. Πολυτροπικά κείμενα & εκπαίδευση ........................................................................ 19 

2.3 Κόμικς .......................................................................................................................... 23 

2.3.1. Σύντομη παρουσίαση .............................................................................................. 23 

2.3.2. Οι Σχολές των κόμικς ............................................................................................ 25 

2.3.3 Τα κόμικς στην Ελλάδα ........................................................................................... 26 

2.3.4.  Τα ειδολογικά χαρακτηριστικά των κόμικς............................................................ 27 

2.3.5. Ο αντίκτυπος των κόμικς - Κόμικς και εκπαίδευση ................................................ 31 

Κεφάλαιο 3ο: Ερευνητική προσέγγιση ................................................................................. 34 

3. 1. Μεθοδολογία έρευνας ................................................................................................ 34 

3.1.1. Το δείγμα ................................................................................................................ 34 

3.1.2. Προβληματισμός – Σκοπός έρευνας ....................................................................... 35 

3.1.3. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων .................................................................................. 36 

3.1.4. Μεθοδολογικά εργαλεία ......................................................................................... 39 

3.2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων ................................................................................... 42 

3.2.1. Δραστηριότητα Δ1 «Εισαγωγική» .......................................................................... 44 

3.2.2. Δραστηριότητες Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 ................................................................. 45 

Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα εμπειρικής εφαρμογής έρευνας ........................................... 54 

4.1. Αποτέλεσμα αρχικής αξιολόγησης ............................................................................ 54 

4.2. Αποτελέσματα δραστηριότητας Δ1 ........................................................................... 57 

4.3.1. Αποτελέσματα Στόχου 1 ......................................................................................... 59 

4.3.2. Αποτελέσματα Στόχου 2 ......................................................................................... 69 

4.3.3. Αποτελέσματα Στόχου 3 ......................................................................................... 86 

4.4.Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης .......................................................................... 92 

Κεφάλαιο 5ο: Συμπεράσματα-Συζήτηση αποτελεσμάτων ................................................. 95 



3 

Βιβλιογραφικές Αναφορές .................................................................................................. 101 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................................... I 

 

 

  



4 

Λίστα Εικόνων 
 

Εικόνα 1:  Αυθεντική εκδοχή του κόμικ Δ2 ............................................................................................ 46 
Εικόνα 2: Τροποποιημένο κόμικ Δ2 ....................................................................................................... 46 
Εικόνα 3: Αυθεντική εκδοχή κόμικ Δ3 .................................................................................................... 46 
Εικόνα 4: Τροποποιημένη εκδοχή κόμικ Δ3 ........................................................................................... 47 
Εικόνα 5: Τα τρία πρώτα καρέ ............................................................................................................... 48 
Εικόνα 6: Αυθεντική εκδοχή κόμικ Δ4 .................................................................................................... 48 
Εικόνα 7: Τροποποιημένο κόμικ Δ4 ....................................................................................................... 49 
Εικόνα 8: Τροποποιημένο κόμικ Δ5 ....................................................................................................... 50 
Εικόνα 9: Τροποποιημένο κόμικ Δ6 ....................................................................................................... 51 
Εικόνα 10: Τροποποιημένο κόμικ Δ7 ..................................................................................................... 53 



5 

  

Λίστα Πινάκων 
 

Πίνακας 1: Στοιχεία αρχικής αξιολόγησης ............................................................................................. 55 
Πίνακας 2: Κατηγορίες αρχικής αξιολόγησης......................................................................................... 55 
Πίνακας 3: Προϋπάρχουσες αντιλήψεις ................................................................................................. 57 
Πίνακας 4: Παραμύθια & Κόμικς - Διαφορές ........................................................................................ 58 
Πίνακας 5: Τοποθέτηση κόμικ Δ2 στη σειρά .......................................................................................... 59 
Πίνακας 6: Σειρά των καρέ Δ2............................................................................................................... 60 
Πίνακας 7: Τελική τοποθέτηση των καρέ του κόμικ Δ2 από την ολομέλεια ............................................ 61 
Πίνακας 8: Τοποθέτηση κόμικ Δ3 στη σειρά .......................................................................................... 61 
Πίνακας 9: Σειρά των καρέ Δ3............................................................................................................... 64 
Πίνακας 10: Τοποθέτηση κόμικ Δ4 στη σειρά ........................................................................................ 64 
Πίνακας 11: Σειρά των καρέ Δ4 ............................................................................................................. 65 
Πίνακας 12: Τοποθέτηση κόμικ Δ6 στη σειρά ........................................................................................ 66 
Πίνακας 13: Σειρά των καρέ Δ5 ............................................................................................................. 67 
Πίνακας 14:Τοποθέτηση κόμικ Δ7 στη σειρά ......................................................................................... 68 
Πίνακας 15: Σειρά καρέ Δ7 .................................................................................................................... 69 
Πίνακας 16: Ιστορίες κόμικ Δ2 .............................................................................................................. 69 
Πίνακας 17: Αναφορά σε καρέ Δ2 .......................................................................................................... 71 
Πίνακας 18: Τελική ιστορία κόμικ Δ2 .................................................................................................... 71 
Πίνακας 19: Ιστορίες κόμικ Δ3 .............................................................................................................. 72 
Πίνακας 20: Αναφορά σε καρέ Δ3 .......................................................................................................... 74 
Πίνακας 21:Ιστορίες κόμικ Δ4 ............................................................................................................... 75 
Πίνακας 22: Αναφορά σε καρέ Δ4 .......................................................................................................... 77 
Πίνακας 23: Τελικές ιστορίες κόμικ Δ4 .................................................................................................. 78 
Πίνακας 24: Ιστορίες κόμικ Δ5 .............................................................................................................. 78 
Πίνακας 25: Αναφορά σε καρέ Δ5 .......................................................................................................... 81 
Πίνακας 26: Ιστορίες κόμικ Δ6 .............................................................................................................. 82 
Πίνακας 27: Αναφορά σε καρέ Δ6 .......................................................................................................... 83 
Πίνακας 28: Αναφορά σε καρέ Δ7 .......................................................................................................... 85 
Πίνακας 29: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ2 - Αρχική εκδοχή ............................................................. 86 
Πίνακας 30: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ2 - Τελική εκδοχή .............................................................. 86 
Πίνακας 31: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ3........................................................................................ 87 
Πίνακας 32: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ4 - Αρχική εκδοχή ............................................................. 88 
Πίνακας 33: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ4 - Τελική εκδοχή .............................................................. 88 
Πίνακας 34: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ5........................................................................................ 89 
Πίνακας 35: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ6........................................................................................ 91 
Πίνακας 36: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ7........................................................................................ 91 
Πίνακας 37: Στοιχεία τελικής αξιολόγησης ............................................................................................ 93 
Πίνακας 38: Κατηγορίες τελικής αξιολόγησης ........................................................................................ 93 
Πίνακας 39: Σύγκριση αποτελεσμάτων ΑΑ & ΤΑ σε νήπια και προνήπια ............................................... 99 
Πίνακας 40: Σύγκριση συνολικών αποτελεσμάτων ΑΑ & ΤΑ ............................................................... 100 

  



6 

Ευχαριστίες 
 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας ερευνητικής εργασίας, η οποία αποτελεί 

καρπό μιας επίπονης και συστηματικής προσπάθειας, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά τον καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο Ντίνα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο 

πρόσωπό μου, αναλαμβάνοντας την επίβλεψη της πτυχιακής μου εργασίας, καθώς και 

για τις καθοριστικές υποδείξεις του. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 

καθηγήτρια μου κα. Χριστίνα Σιδηροπούλου για τη συνεργασία μας, την ουσιαστική 

καθοδήγησή μου, καθώς και την αμέριστη υποστήριξη που μου έδειξε όλο αυτό το 

διάστημα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Ζουπίδη για τις χρήσιμες 

συμβουλές του σε μεθοδολογικά ζητήματα. 

Ακόμη, είμαι ευγνώμων στις νηπιαγωγούς του 7ου Nηπιαγωγείου Φλώρινας 

κα. Αθανασία Μπραγιάντση και κα. Αύρα Πασχάλη για τη συνεργασία και τη θερμή 

υποδοχή που μου επιφύλαξαν όλο το διάστημα της εκπαιδευτικής παρέμβασης που 

πραγματοποίησα στο νηπιαγωγείο τους κατά την υλοποίηση του ερευνητικού μέρους 

της παρούσας εργασίας. 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξη και την κατανόηση που 

επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής μου εργασίας. 

Συγκεκριμένα, τους αγαπημένους μου γονείς, Ζήση και Φρόσω, για τις θυσίες και τη 

βοήθειά τους, ώστε να πραγματοποιήσω τις σπουδές μου, καθώς και τα αδέρφια μου, 

Λάζαρο και Ιωάννα, για την ψυχολογική υποστήριξη και την τεχνική επιμέλεια του 

κειμένου.  

  



7 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία με θέμα «Γλωσσικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο και χρήση 

πολυτροπικών κειμένων» παρουσιάζονται η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο του Ν. 

Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2017-18. Πρόκειται για μια διερευνητική μελέτη 

περίπτωσης, η οποία διερευνά τη συμβολή των κόμικς, ως πολυτροπικών κειμένων, στη 

βελτίωση του προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η μελέτη βασίστηκε τόσο 

σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και σε επιτόπια έρευνα με αξιολογικές δραστηριότητες 

και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία 

της γλώσσας προτείνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Τα κόμικς, λόγω 

του πολυτροπικού τους χαρακτήρα, θεωρούνται ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών (Μουλά & Κοσεγιάν, 2010) και η αξιοποίηση τους στο νηπιαγωγείο έχει 

υπογραμμιστεί από πολύ νωρίς (Κακανά, 1994). Ωστόσο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

βαθμίδες εκπαίδευσης, στην προσχολική εκπαίδευση λίγο έχουν αξιοποιηθεί. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις μας ώθησαν να διερευνήσουμε τη συμβολή των κόμικς στη μαθησιακή 

διαδικασία στο νηπιαγωγείο. 

Υλοποιήσαμε μια διδακτική παρέμβαση επτά δραστηριοτήτων με στόχο να 

διερευνήσουμε εάν με τη χρήση των κόμικς μπορούμε να συμβάλουμε στην κατανόηση της 

λογικής αλληλουχίας των γεγονότων μιας ιστορίας, στη χρήση χρονικών εκφράσεων για 

την απόδοση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων και στην απόκτηση μεγαλύτερης 

συνοχής και συνεκτικότητας στον προφορικό λόγο των παιδιών. Πραγματοποιήσαμε 

αξιολόγηση των παιδιών στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης με τη μέθοδο της 

ημιδομημένης συνέντευξης (semi-structured interview) με χρήση οπτικού μέσου. Οι 

συνεντεύξεις της αρχικής και τελικής αξιολόγησης και οι ιστορίες που αφηγήθηκαν τα 

παιδιά κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αποτέλεσαν το πρωτογενές υλικό της 

έρευνας, το οποίο απομαγνητοφωνήθηκε και αναλύθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου (content analysis). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεσή 

μας διαπιστώσαμε ότι η ομάδα των παιδιών που αποτελούσε το δείγμα της έρευνάς μας, με 

την ολοκλήρωση της παρέμβασής μας, σημείωσε εμφανή βελτίωση στην παραγωγή 

προφορικού λόγου ως προς τους στόχους που είχαμε θέσει.  

Λέξεις κλειδιά: γλώσσα, πολυτροπικά κείμενα, κόμικς, προσχολική εκπαίδευση 
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Abstract 

 

In the present work on “Linguistic activities in preschool education and the use of 

multimodal texts” are presented the methodology, results and conclusions of an 

educational intervention that took place at a preschool education in Florina during the 

school year 2017-18. It is an exploratory case study, which explores the contribution 

of comics as a multimodal text to improving the oral speech of preschool children. 

The study was based on both a literature review and on-site research with valuation 

activities and educational interventions. The use of multimodal texts in language 

teaching is recommended in the Preschool Education Curriculum in Greece. Comics 

because of their multimodal character are considered as a useful tool in teacher’s 

hands (Moula & Kosegian, 2010) and their use in preschool education has been 

underlined very early (Kakana, 1994). However, unlike the other levels of education, 

in preschool education have been little exploited. The above findings have prompted 

us to investigate the contribution of comics to the learning process in preschool 

education. 

We have conducted a didactic intervention of seven activities in order to 

investigate whether using comics can help to understand the logical sequence of the 

events in a story, to use time expressions to attribute the time sequence of events and 

gaining greater cohesion and coherence in the oral speech of children. We evaluated 

the children at the beginning and at the end of the intervention by the method of the 

semi-structured interview using optical means. The interviews of the initial and final 

evaluation and the stories narrated by children in the implementation of the activities 

were the primary research material, which was transcribed and analyzed using the 

content analysis method. According to the results we have at our disposal, we found 

that the group of children that was the sample of our research, with the completion of 

our intervention, there was a noticeable improvement in the production of oral speech 

regarding the objectives we had set. 

Key words: language, multimodal texts, comics, preschool education 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 
 

Η πτυχιακή μας εργασία περιλαμβάνει την έρευνα που διεξήγαμε στο Α’ πρωινό 

τμήμα του 7ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου 

2018. Πρόκειται για μία διερευνητική μελέτη περίπτωσης που είχε ως σκοπό να 

διερευνήσει εάν τα κόμικς, ως πολυτροπικά κείμενα, μπορούν να αξιοποιηθούν 

διδακτικά, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του προφορικού λόγου που 

παράγουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είχαμε 

πραγματοποιήσει την πρακτική μας άσκηση (ΠΑ) κατά το Ζ’ εξάμηνο των σπουδών 

μας. Κατά τη διαδικασία των παρατηρήσεων της ΠΑ είχαμε διαπιστώσει πως μεταξύ 

των παιδιών υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές στην παραγωγή προφορικού λόγου, 

τόσο ως προς το εύρος και την ακρίβεια του λεξιλογίου, όσο και ως προς τη συνοχή 

των προφορικών διηγήσεων ή των αφηγήσεων ιστοριών. Αυτή η διαπίστωση στάθηκε 

η αφορμή για την εκπόνηση της διδακτικής/ερευνητικής μας παρέμβασης. 

Στα μάτια ενός μελλοντικού εκπαιδευτικού, η ενασχόληση στο πλαίσιο της 

πτυχιακής εργασίας με τα πολυτροπικά κείμενα και τη χρήση τους στην εκπαίδευση 

φάνταζε προκλητική. Πλήθος πολυτροπικών κειμένων (σε τηλεόραση, διαδίκτυο, 

Τύπο κ.λπ.) περιβάλλει τους μαθητές από την προσχολική ήδη ηλικία και η 

αναγκαιότητα να γίνουν οι σύγχρονοι μαθητές ικανοί και κριτικοί χρήστες τους είναι 

επιτακτική. Η χρήση και αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων υποστηρίζεται ότι 

καλλιεργεί στους μαθητές δεξιότητες χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των πηγών 

νοήματος, καθώς και ότι διευκολύνει τα παιδιά στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση 

της πραγματικότητας που βιώνουν (New London Group 2000 όπως αναφέρεται στο: 

Μαρτίδου & Γώτη, 2009). Πολλοί ερευνητές (Hope, 2008 & Kress, 1997) 

παρατηρώντας τα παιδιά σε διάφορες δραστηριότητές τους, τα χαρακτηρίζουν ως 

‘έμπειρους κατασκευαστές’ πολυτροπικών μηνυμάτων, καθώς διαπιστώνουν ότι 

συνδυάζουν τις διαφορετικές ‘γλώσσες’ που έχουν στη διάθεσή τους για να 

περιγράψουν προσωπικές εμπειρίες, αντιλήψεις, γνώσεις και ενδιαφέροντα (όπως 

αναφέρεται στο: Τσάφος, 2016: 192). 

Μέσα από την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων επιλέξαμε να 

ασχοληθούμε με τα κόμικς επειδή τα ειδολογικά τους χαρακτηριστικά (κείμενο, 

σχέδιο) τα καθιστούν προσιτά και απολαυστικά στα παιδιά. Από την εμφάνισή τους 

τα κόμικς αποτελούσαν ένα προσφιλές έντυπο αναψυχής για τα παιδιά και τους νέους 
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και αποτελούσαν κι αποτελούν ακόμη μέρος της νεανικής κουλτούρας 

(Παλαιοπάνου, 2013). Στις μέρες μας πολλοί ‘χάρτινοι’ ήρωες κόμικς υπάρχουν και 

με τη μορφή άλλων, ψηφιακών, πολυτροπικών κειμένων, όπως κινούμενα σχέδια και 

ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με αυτή την ιδιότητά τους ενισχύουν την παρουσία τους 

στους κόλπους της σύγχρονης οικογένειας και στη σημερινή ψηφιακή εποχή. 

Αξιοποιώντας αντικείμενα της νεανικής ή/και οικογενειακής κουλτούρας στην 

εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τα κόμικς, στήνουμε γέφυρες επικοινωνίας 

ανάμεσα στη σχολική και την οικογενειακή κουλτούρα (Buckingham, 2008). Τα 

τελευταία χρόνια τα κόμικς χρησιμοποιούνται ως διδακτικό εργαλείο, κυρίως στις 

μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης. Υπάρχουν συστηματικές καταγραφές και μελέτες 

που αναδεικνύουν τη διδακτική αξιοποίηση των κόμικς σε Δημοτικό Σχολείο και 

Β/θμια Εκπ/ση1. Στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης ωστόσο, ενώ γίνονται 

αναφορές στη χρήση πολυτροπικών κειμένων2, όπως για παράδειγμα εφημερίδες, 

ημερολόγια, χάρτες, οι αντίστοιχες αναφορές για αξιοποίηση των κόμικς είναι 

σχετικά περιορισμένες3.  

Αυτό το σκεπτικό μάς οδήγησε να προβούμε στο σχεδιασμό μιας ερευνητικής 

προσέγγισης που συνέδεε τη χρήση των κόμικς και τη βελτίωση των γλωσσικών 

δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα την ανάπτυξη του 

προφορικού τους λόγου. Ειδικότερα, κάναμε την υπόθεση ότι τα κόμικς μπορούν να 

συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάδειξη της 

λογικής αλληλουχίας των γεγονότων μιας ιστορίας, στη χρήση χρονικών εκφράσεων 

για να αποτυπώνουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και στην απόκτηση 

μεγαλύτερης συνοχής και συνεκτικότητας στον προφορικό τους λόγο. Το μέρος της 

                                                           
1 Μουλά, E. & Κοσεγιάν Χ. (2010). Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση Διδακτικές προτάσεις-

Παιδαγωγικές προεκτάσεις. Αθήνα: Κριτική  Ρετάλης, Σ. & Μπολουδάκης, Μ. (χ.χ.). Διδάσκοντας με 

Comics – Educomics, Ανακτήθηκε  25/2/2018, από https://www.slideshare.net/educomics/comics-

3775167   Βασιλακοπούλου, Μ. (2011). Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Υλικού Υπερμεσικών κόμικς από 

μαθητές με βάση τις μαθησιακές τους προτιμήσεις (διδακτορική διατριβή) Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πάτρα, Ανακτήθηκε 20/8/2018, από 

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/4482/1/Vasilikopoulou.pdf   
2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. (Νέο πρόγραμμα σπουδών). Αθήνα.  Παπαδοπουλου, Μ. (2005). Τα πολυτροπικά 

κείμενα ως μέσον προσέγγισης της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του 

Παιδιού, 6 :120-130.  Μαρτίδου, Ρ. & Γώτη, Ε (2009). Πολυτροπικά κείμενα στην προσχολική τάξη: 

Το παράδειγμα του ημερολογίου. Πανελλήνιο συνέδριο Η Διδασκαλία Της Ελληνικής Γλώσσας (ως 

πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης), 4-6 Σεπτεμβρίου 2009. Φλώρινα  Γκόρια Σ. (2014) Κατανόηση και 

παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στην προσχολική ηλικία: η περίπτωση των χαρτών (Διδακτορική 

Διατριβή). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Βόλος. 
3 Κακανά, 1994: 72, Παλαιοπάνου, 2013: 105. 

https://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167
https://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/4482/1/Vasilikopoulou.pdf
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ερευνητικής προσέγγισης που πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο διακρίνεται σε δυο 

φάσεις. Αρχικά, εκτιμήθηκαν οι προϋπάρχουσες εμπειρίες, αντιλήψεις και γνώσεις 

των παιδιών. Έπειτα, υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση μέσα από την 

εφαρμογή επτά δραστηριοτήτων που σχεδιάσαμε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

έρευνας. 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος θέτει το 

θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετείται η παρέμβασή μας. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στη Γλώσσα, ως γνωστικό αντικείμενο στο Νηπιαγωγείο και στις γλωσσικές 

δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη 

συζήτηση που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα γύρω από τα πολυτροπικά 

κείμενα και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση και τέλος, εστιάζει στο κόμικ α) με 

μια σύντομη ιστορική επισκόπηση, β) μέσα από την παρουσίαση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του ως αφηγηματικό κείμενο και γ) με διερεύνηση της σχέσης του 

με την εκπαίδευση ή/και τους νέους. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει το 

ερευνητικό πλαίσιο. Σε αυτό περιγράφεται η μέθοδος με την οποία συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν τα δεδομένα της έρευνας. Επίσης, επεξηγείται ο σχεδιασμός της έρευνας, 

παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και οι στόχοι τους, καθώς και η 

εμπειρική εφαρμογή της έρευνας με τα αποτελέσματά της. Τέλος, η εργασία κλείνει 

με τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την κριτική τους αποτίμηση. 
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Κεφάλαιο 2ο: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

2.1 Γλωσσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο 

 

2.1.1.Εισαγωγή - Σκοπός εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ4 (2003) για το νηπιαγωγείο ο κύριος σκοπός της 

προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Συγκεκριμένα, 

το νηπιαγωγείο μέσα από το ελεύθερο και το οργανωμένο παιχνίδι, τις ατομικές και 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες παρέχει πληθώρα ερεθισμάτων στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, με στόχο την κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους, 

καθώς και τη σωματική, νοητική και γνωστική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό 

επιτυγχάνεται καλύτερα όταν το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου λαμβάνει υπόψη το 

πλαίσιο5 και σχεδιάζεται με βάση αυτό επειδή τότε η εκπαιδευτική διαδικασία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και επομένως έχει νόημα γι’ αυτά 

(Ανδρούτσου Α., Κορτέση-Δαφέρμου Χ., Τσάφος Β. 2016). 

Το νηπιαγωγείο συνιστά ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον σε ερεθίσματα 

που επιτρέπει στα παιδιά να ανακαλύψουν νέες ιδέες, να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες 

και τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, να διερευνήσουν τις ικανότητες-δεξιότητές 

τους μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να 

εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες 

που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, «το 

νηπιαγωγείο θα βοηθήσει τα νήπια να διευρύνουν τον γλωσσικό τους ορίζοντα 

εμπλουτίζοντας το ήδη αποκτημένο λεξιλόγιό τους και τις ήδη αποκτημένες 

γλωσσικές δομές» (Ντίνας, χ.χ α)6. Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο συμβάλλει 

πολύπλευρα στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στη νοητική και 

ψυχοκινητική καλλιέργειά τους, βοηθώντας τα να κοινωνικοποιηθούν και 

προετοιμάζοντάς τα να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τον κόσμο, λειτουργώντας 

συχνά αντισταθμιστικά με το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών. 

                                                           
4 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, (2003), Αθήνα, ΥΠ.Ε.Π.Θ.   
5 Με τον όρο πλαίσιο εννοούμε το θεσμικό, το υλικό, το  εκπαιδευτικό και το κοινωνικό πλαίσιο. 
6 Ντίνας, Κ. (χ.χ. α). Διδακτική της μητρικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Νηπιαγωγών, Ανακτήθηκε 27/7/2018, από 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED147  

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED147
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Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι ο γραμματισμός (literacy) των παιδιών. Ενώ 

στην αρχή ο όρος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον αλφαβητισμό, δηλαδή την 

απόκτηση των ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης, καθιστώντας τον στατικό, ο 

γραμματισμός απέκτησε σταδιακά κοινωνικές διαστάσεις και σήμερα έχει μια ευρεία 

έννοια που σχετίζεται με την εξοικείωση του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά 

σε πιο σύνθετα συστήματα επικοινωνίας (Ντίνας & Γώτη, 2016). Τις τελευταίες δύο-

τρεις δεκαετίες με την ανάδειξη της ηλεκτρονικής πλέον εποχής η κυριαρχία της 

γραπτής γλώσσας και η μονοτροπικότητά της ανατρέπονται. Η διαδεδομένη χρήση 

Η/Υ και ΤΠΕ γενικότερα και η ανάδειξη της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας 

άλλαξαν τα δεδομένα. Το περιεχόμενο του γραπτού λόγου υποστηρίζεται ή/και 

συνδιαμορφώνεται με εικόνες, όπως φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες. Κυριαρχούν πλέον 

τα κείμενα με πολλά σημειωτικά συστήματα, όπως εφημερίδες, περιοδικά, 

πολυμεσικά κείμενα που δημιουργούν/αναδεικνύουν νέες ανάγκες για απόκτηση 

δεξιοτήτων. Τη θέση του γραμματισμού παίρνουν οι πολυγραμματισμοί 

(Παλαιοπάνου, 2013). 

Ο γραμματισμός, λοιπόν, αναφέρεται σε όλες τις γνωστικές/μαθησιακές 

περιοχές με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για επιστημονικό, οπτικοακουστικό, 

πληροφορικό, τεχνολογικό γραμματισμό7. Σε ό,τι αφορά τη Γλώσσα, σύμφωνα με τον 

οδηγό Νηπιαγωγού, το νηπιαγωγείο χάρη στα ποικίλα ερεθίσματα γραπτού λόγου που 

το διακρίνει, συμβάλλει σημαντικά στον αναδυόμενο γραμματισμό των παιδιών, 

δηλαδή στην εξωτερίκευση των γνώσεων (στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις) που 

έχουν αποκτήσει και σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση, κατανόηση και παραγωγή 

πολυτροπικών κειμένων. (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2008). Επιπλέον, με το νέο ΑΠΣ για 

το νηπιαγωγείο, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, αρχίζει να γίνεται 

συστηματική αναφορά και στον κριτικό γραμματισμό. 

 

                                                           
7 Ο επιστημονικός γραμματισμός έχει ως σκοπό να προσιδιάσει τα παιδιά στον επιστημονικό τρόπο 

σκέψης και εργασίας, να καλλιεργήσει την ερευνητική και κριτική σκέψη για θέματα και πληροφορίες 

που αντλούμε από το χώρο των Φ.Ε. Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός αποσκοπεί στην απόκτηση 

ικανότητας χρήσης, κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και μηνυμάτων. Ο 

πληροφορικός γραμματισμός είναι α) διαδικασία διαχείρισης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των 

πολυσύνθετων πληροφοριών ή β) άξονας δεξιοτήτων ώστε το άτομο να εντοπίζει, αξιολογεί, και 

αξιοποιεί την πολυσύνθετη πληροφορία. Ο τεχνολογικός (ή ψηφιακός) γραμματισμός αφορά τις γνώσεις 

και δεξιότητες γύρω από τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. 
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2.1.2 «Γλώσσα» στο νηπιαγωγείο - Στόχος και χαρακτηριστικά αξιολόγησής της 

Για τη γλωσσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο υπάρχουν τρία επίσημα εγχειρίδια του 

Υπουργείου Παιδείας. Το ΔΕΠΠΣ (2003), ο Οδηγός Νηπιαγωγού (2008) και το 

πιλοτικό ΑΠΣ8 (2011). Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο θεσμοθετήθηκε και 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2003 και ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με αυτό η 

διαθεματικότητα ως τρόπος οργάνωσης της γνώσης προσφέρει την ευκαιρία στα 

παιδιά να προσεγγίσουν ένα θέμα και να το διερευνήσουν συνδέοντάς το με τις 

διαφορετικές γνωστικές/μαθησιακές περιοχές προκειμένου να αποκτήσουν μια ολική 

άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Οδηγός Νηπιαγωγού αποτελεί ένα εγχειρίδιο 

που συμπληρώνει και συνεπικουρεί το ΔΕΠΠΣ και αναδεικνύει τη μάθηση ως μια 

διαδικασία που αναπτύσσεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υλικά και το χώρο και 

μέσω της συνεργασίας με άλλα άτομα. Προσφέρει υποστηρικτικό υλικό στους 

εκπαιδευτικούς για να διαμορφώσουν ένα ανοιχτό και ευέλικτο μαθησιακό 

περιβάλλον που θα επιδιώξει την αυτονομία και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο, συντάχθηκε το 2011, και 

ενώ η εφαρμογή του είχε πιλοτικό χαρακτήρα, αποτελεί εργαλείο αναφοράς για 

πολλούς εκπαιδευτικούς. Στο ΑΠΣ δίνεται έμφαση στην κοινωνοσυναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στη συνεργασία του 

σχολείου με την οικογένεια. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή 

λειτουργία της γλώσσας, καθώς «το γλωσσικό μάθημα οργανώνεται γύρω από τον 

άξονα της επικοινωνίας» (Ντίνας, χ.χ β: 13).9 

Το ΔΕΠΠΣ στηρίζεται στη δομητική προσέγγιση10 που υποστηρίζει δηλαδή, 

ότι η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται εξελικτικά. Επομένως, για την απόκτηση 

της νέας γνώσης και τη γλωσσική αγωγή των νηπίων αξιοποιούνται οι ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. Οι προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων 

αποτελούν τις ψυχολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές προϋποθέσεις για τη γλωσσική 

αγωγή, πάνω στις οποίες θα θεμελιωθεί η καινούργια γνώση. Σύμφωνα με τις απόψεις 

των παιδαγωγών Piaget, Vygotsky, E. Sapir και B. Whorf τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 

ετών έχουν τις ψυχολογικές προϋποθέσεις (νοητικές δυνατότητες) ώστε να 

                                                           
8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου. (Νέο πρόγραμμα σπουδών). Αθήνα. 

9 Ντίνας, Κ. (χ.χ.). Διδακτική της μητρικής Γλώσσας (συμπληρωματικές σημειώσεις μαθήματος), 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Νηπιαγωγών Ανακτήθηκε 

27/7/2018, από  

https://eclass.uowm.gr/modules/document/index.php?course=NURED147&openDir=/4ed69cdcnnxv  
10 Βασίζεται στην άποψη του Piaget περί δόμησης της γνώσης. 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/index.php?course=NURED147&openDir=/4ed69cdcnnxv
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μετατρέπουν τον αντικειμενικό κόσμο σε γλωσσικά σημεία. Οι κοινωνικές 

προϋποθέσεις αφορούν το βαθμό κατοχής της μητρικής γλώσσας, ο οποίος σχετίζεται 

με το κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο των παιδιών, όπως κοινωνική τάξη, 

περιοχή διαμονής, φύλο, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρο και επηρεάζει τη 

μαθησιακή εξέλιξη και τη σχολική τους επίδοση. Το νηπιαγωγείο αποτελεί τη 

σχολική βαθμίδα όπου μπορούν να εξομαλυνθούν οι διαφορές, καθώς από τη μια 

οφείλει να διαδραματίσει έναν αντισταθμιστικό ρόλο11 και από την άλλη οφείλει να 

τις αντιμετωπίσει ως πλούτο και να αποτελέσει το έναυσμα για την καλλιέργεια του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα. Τέλος, οι γλωσσικές προϋποθέσεις των νηπίων 

έχουν σχέση με τη γλωσσική συνειδητότητα. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό, δεν μπορούν παρόλα αυτά να το χρησιμοποιήσουν 

λόγω έλλειψης εμπειρίας, καθώς στην προσυλλογιστική περίοδο, στην οποία ανήκουν 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η ικανότητα κατανόησης υπερέχει (χρονικά και 

ποσοτικά) από την ικανότητα παραγωγής. Επομένως, ο λεξιλογικός και 

μορφοσυντακτικός εμπλουτισμός που επιχειρείται στο νηπιαγωγείο μπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να περάσουν από την παθητική στην 

ενεργητική γνώση του γλωσσικού συστήματος (Ντίνας χ.χ. α).  

Η γλώσσα είναι το κύριο «εργαλείο» για την επικοινωνία μεταξύ των μελών 

της κοινωνίας. Μέσω της γλώσσας ρυθμίζουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, αφού 

ενημερωνόμαστε, μεταφέρουμε γνώσεις και εμπειρίες, διεκδικούμε, διαφωνούμε, 

εκφράζουμε τις απόψεις, τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις μας (ΑΠΣ, 2011). Η 

γλώσσα αποτελεί μέρος της ταυτότητας του κάθε μαθητή και τον βοηθά να μοιραστεί 

εμπειρίες και να αλληλοεπιδράσει με τους υπόλοιπους ανθρώπους και άρα να 

κοινωνικοποιηθεί. Επομένως, σύμφωνα με το πιλοτικό ΑΠΣ του νηπιαγωγείου, η 

μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

από τα παιδιά, όχι μόνο αναφορικά με το γλωσσικό σύστημα, αλλά και την κοινωνική 

και προσωπική ζωή, καθώς και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Με βάση 

τις αρχές του κριτικού γραμματισμού12, τις οποίες προάγει το ΑΠΣ, ο 

μακροπρόθεσμος σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο είναι η 

                                                           
11  Ξωχέλλης, 1985: 81, όπως αναφέρεται στο: Ντίνας Κ. (χ.χ.). Διδακτική της μητρικής γλώσσας-

συμπληρωματικές σημειώσεις : 6.  
12 Ο κριτικός γραμματισμός είναι η ικανότητα να διαβάζει κάποιος όλα τα κείμενα (οπτικά, γραπτά, 

προφορικά και πολυμεσικά/πολυτροπικά) με κριτικό και στοχαστικό τρόπο, ώστε να μη τα θεωρεί 

δεδομένα αλλά να τα αμφισβητεί και να διερευνεί/εξετάζει τα βαθύτερα νοήματά τους. (βλ. Ντίνας & 

Γώτη, 2016) 
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διαμόρφωση κριτικών μαθητών/πολιτών. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα δομικά 

συστατικά της γλώσσας και χρησιμοποιώντας το γλωσσικό σύστημα με επάρκεια, 

αναλόγως την περίσταση και τον επιδιωκόμενο σκοπό, καταφέρνουν να 

συνεργαστούν. Επίσης, τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους καθώς 

εμπλέκονται με ποικίλα κειμενικά είδη και ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πως η 

επικοινωνία είναι διαδικασία κατά την οποία ανταλλάσσονται διαφορετικές 

ιδεολογίες, γνώσεις και εμπειρίες, τις οποίες καλούνται να τις αντιμετωπίζουν κριτικά 

και με σεβασμό. Τέλος, τα παιδιά συμμετέχουν στην παραγωγή και διαπραγμάτευση 

νοημάτων που τους ενδιαφέρουν, ερμηνεύοντας διαφορετικά ποικίλα κείμενα της 

γλώσσας και αποτιμώντας τα κριτικά.  

Σύμφωνα με τον Ντίνα η αναγκαιότητα της γλωσσικής διδασκαλίας στο 

νηπιαγωγείο έχει διπλό σκοπό. «Εκτός από την επικοινωνιακή ικανότητα των 

μαθητών, δίνεται έμφαση και στην καλλιέργεια της ικανότητας επιλογής των 

συμβάσεων του ανάλογου κειμενικού είδους». Δηλαδή, από τη μια τα παιδιά μέσα 

από γλωσσικές δραστηριότητες καταφέρνουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με 

τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους του περίγυρού τους, δηλαδή να συζητήσουν 

για θέματα που τα ενδιαφέρει, να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις και να 

επιχειρηματολογήσουν γι’ αυτές, να διαφωνήσουν. Από την άλλη, γίνονται ικανά να 

προσαρμόσουν τον λόγο που παράγουν ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις 

επικοινωνίας, δηλαδή να αντιληφθούν ποιον έχουν απέναντι τους και πώς αρμόζει να 

μιλήσουν μαζί του. Επομένως, στο νηπιαγωγείο η γλώσσα δεν διδάσκεται με την 

παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά κατακτάται με άμεση και ενεργό συμμετοχή των 

παιδιών σε σκόπιμες γλωσσικές δραστηριότητες (Ντίνας, χ.χ. α). Δηλαδή, «ο τελικός 

στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να καλλιεργήσει και να αυξήσει την 

ικανότητα του μαθητή να παράγει λόγο και να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του 

δημιουργικά σε κάθε ανάγκη επικοινωνίας» (Ντίνας, χ.χ. β : 7). 

 

2.1.3. Γλωσσικές δεξιότητες στο νηπιαγωγείο 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ η μαθησιακή περιοχή της Γλώσσας διακρίνεται 

από τέσσερις κύριους σκοπούς: α) την κατανόηση προφορικού λόγου (δεξιότητα της 

ακρόασης), β) την παραγωγή προφορικού λόγου (δεξιότητα της ομιλίας), γ) την 

κατανόηση γραπτού λόγου (δεξιότητα της ανάγνωσης) και δ) την παραγωγή γραπτού 
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λόγου (δεξιότητα της γραφής). Πιο απλά, οι παραπάνω σκοποί επιδιώκουν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας να μάθουν να ακούν και να κατανοούν τον συνομιλητή τους, να 

κατανοήσουν τις διαφορές του γραπτού και του προφορικού λόγου, να βελτιώσουν 

την προφορική έκφραση ιδεών, απόψεων, και να γνωρίσουν τη σωστή προφορά των 

φθόγγων, να καταφέρουν να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις, αναλαμβάνοντας 

διαδοχικά το ρολό του ομιλητή και του ακροατή, να διηγούνται τα βιώματά τους 

τηρώντας τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, να αφηγούνται ιστορίες και να 

αιτιολογούν τις απόψεις τους για να πείσουν τους υπόλοιπους συνομιλητές τους. 

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη της δεξιότητας της ακρόασης και της 

ομιλίας, σύμφωνα με το ΑΠΣ, βασική επιδίωξη είναι τα παιδιά να μπορούν να 

χρησιμοποιούν διάφορα κειμενικά είδη λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι ο 

προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο. Μέσα από τη χρήση διάφορων κειμενικών ειδών 

λόγου τα παιδιά εξοικειώνονται στην ακρόαση προφορικού λόγου σε διαφορετικές 

περιστάσεις, καλούνται να διακρίνουν μοντέλα οργάνωσής του, καθώς επίσης και τις 

διαφορετικές περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται, και το σκοπό που 

επιδιώκουν. Καλούνται επίσης, να αναγνωρίζουν τη μεταφορική χρήση της γλώσσας 

και να αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν παραγλωσσικά στοιχεία, όπως 

κινήσεις σώματος, προσώπου, και να τα ερμηνεύουν ανάλογα, καθώς και να 

διατυπώνουν ερωτήσεις για πληροφορίες που δεν κατανοούν, ώστε να διασφαλιστεί η 

επικοινωνία. Ακόμη, να αντιλαμβάνονται τη σημασία των συνδετικών εκφράσεων για 

τη συνοχή του λόγου και να τις χρησιμοποιούν εύστοχα. Οι παραπάνω στόχοι 

επιτυγχάνονται μέσα από βιωματικές αναδιηγήσεις των παιδιών, διηγήσεις και 

αφηγήσεις παραμυθιών ή φανταστικών ιστοριών, με την επίλυση προβλημάτων 

λόγου, όπου ζητείται από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης, είναι 

δυνατόν να επιτυγχάνονται με παιχνίδια λέξεων, αξιοποίηση ποιημάτων, 

διαφημίσεων, συνταγών, τραγουδιών, εικονογραφημένων ιστοριών και πολυτροπικών 

κείμενων (ΑΠΣ, 2011: 208-221). 

Για τη βελτίωση της δεξιότητας της ανάγνωσης επιδιώκεται, για παράδειγμα, 

να αναγνωρίζουν τα παιδιά ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων σε μορφή 

κειμένου και ότι αποτελεί αναπαράσταση του προφορικού λόγου, άρα να διακρίνουν 

την εικόνα μιας λέξης από την γραπτή αναπαράστασή της (συσχετισμός γραπτού και 

προφορικού λόγου). Μέσα από τη γραπτή επικοινωνία τα παιδιά εντοπίζουν χρήσιμες 

πληροφορίες για να επιλύσουν προβλήματα κι έτσι αρχίζουν να μυούνται στο νόημα, 
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τη διαδικασία και τις βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

ΑΠΣ χρησιμοποιώντας στο νηπιαγωγείο πολυτροπικά κείμενα όπως εικονοβιβλία, 

κόμικ, αφίσες, και εικονογραφημένα βιβλία τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός 

λόγος είναι η αναπαράσταση της γλώσσας (ΑΠΣ, 2011: 221-224). 

Τέλος, για την ανάπτυξη της γραφής των παιδιών επιδιώκεται η εξάσκηση της 

λεπτής κινητικότητας, ώστε να ενθαρρύνονται τα παιδιά να χρησιμοποιούν με 

τριποδική λαβή διάφορα εργαλεία γραφής για να σχεδιάζουν γράμματα. Ακόμη, τα 

παιδιά καλούνται να επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα (γράμμα, εικόνα ή σε 

συνδυασμό) που θα χρησιμοποιήσουν στην ανάλογη περίσταση επικοινωνίας. 

Επίσης, μέσα από την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, όπως για παράδειγμα 

αφίσα και κόμικς, τα παιδιά καταφέρνουν να συνειδητοποιήσουν τους σκοπούς της 

γραφής και τη σχέση φωνήματος-γραφήματος. Τέλος, στο ΑΠΣ προτείνεται σε 

διάφορες δραστηριότητες η χρήση Η/Υ και εκπαιδευτικών λογισμικών, όπως για 

παράδειγμα το kidspiration, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή γραπτού λόγου 

από τα παιδιά (ΑΠΣ, 2011: 225-226). Στο ΑΠΣ η αναγνώριση της πολυτροπικότητας 

ως ένα νέο σημειολογικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα 

στην εκπαίδευση είναι εμφανής και γι’ αυτό η αναφορά στα πολυτροπικά κείμενα και 

μέσα είναι συστηματική. 
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2.2. Πολυτροπικά κείμενα & εκπαίδευση 

 

Η πολυτροπικότητα (multimodality) είναι ένας όρος που έκανε την εμφάνισή του στα 

τέλη της δεκαετίας 1990 και δηλώνει τη σταδιακή εξασθένιση της γλώσσας ως 

κυρίαρχου τρόπου επικοινωνίας και την ανάπτυξη εναλλακτικών σύνθετων και 

ποικίλων σημειωτικών τρόπων παραγωγής νοήματος, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω 

των αλλαγών στις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες των ανεπτυγμένων χωρών και 

των εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Kress, οι κοινωνικο-

πολιτισμικοί παράγοντες της παγκοσμιοποίησης και της ομογενοποίησης των 

συνθηκών εργασίας, της διεθνοποίησης που προέκυψε ως αποτέλεσμα του τρόπου 

μεταφοράς πληροφοριών, ανθρώπων και αγαθών, της πολυπολιτισμικότητας στις 

σύγχρονες κοινωνίες, των αλλαγών στο επικοινωνιακό τοπίο σε διάφορους τομείς της 

καθημερινής ζωής, καθώς και των αλλαγών σε θεσμικές διευθετήσεις σε ζητήματα 

σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης, επέφεραν την ανατροπή της 

μονοτροπικότητας της γραπτής γλώσσας και την αλλαγή του τρόπου της 

επικοινωνίας, καθώς καθόρισαν και το πλαίσιο σχεδιασμού γλωσσικών 

προγραμμάτων σπουδών και παιδαγωγικών θεωριών (Kress, 2000). 

Ο γραπτός λόγος αμφισβητείται όλο και περισσότερο λόγω της χρήσης της 

εικόνας στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και η επιστήμη της επικοινωνίας 

στρέφει την προσοχή μας στους κώδικες της μη γλωσσικής επικοινωνίας και στα 

μέσα που χρησιμοποιούμε, καθώς, όταν η γλώσσα δεν μας αρκεί ή δεν αρκεί μόνο 

αυτή για να εκφραστούμε, η επικοινωνία συντελείται με πολλούς σημειωτικούς 

τρόπους [modes] (Χοντολίδου, 1999). Ο σύγχρονος πολυτροπικός χαρακτήρας της 

επικοινωνίας επέβαλε ένα διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο. Με τον όρο 

«πολυτροπικότητα» περιγράφεται η συνέργεια ποικίλων τρόπων σημείωσης για την 

παραγωγή νοήματος (Jewitt & Kress, 2003· Kress, 2010, όπως αναφέρεται στο 

Γκιόρα, 2014:30). 

Ως κείμενο αναγνωρίζεται πλέον μία σύνθετη ποικιλία κοινωνικών 

καταστάσεων ή συμβάντων: γραπτά κείμενα και αφίσες, video-clips, 

κινηματογραφικές ταινίες, ιστότοποι (Χοντολίδου, 1999). Τα κείμενα είναι 

πολυτροπικά, δηλαδή πληροφορίες και περιεχόμενο διαμορφώνονται μαζί με τη 

γλώσσα και με άλλους διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους, όπως εικόνες, 
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σχεδιαγράμματα, χρώμα, ήχοι κ.λπ. Σύμφωνα με τους εισηγητές του όρου της 

πολυτροπικότητας, η πολυτροπικότητα δεν αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που 

προστίθεται στην ανάλυση της επικοινωνίας, αλλά είναι ουσιαστική και θεμελιώδης 

παράμετρος κάθε κειμένου. Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τρόποι, όλοι οι τρόποι είναι 

σημαντικοί και όλοι μαζί συντελούν στην πολυτροπικότητα (Χοντολίδου, 1999). 

Στηριζόμενοι στην αντίληψη ότι η επικοινωνία δεν συντελείται ποτέ μονοτροπικά 

(π.χ. μόνο με τη γλώσσα), αλλά με πολλούς σημειωτικούς τρόπους καθένας εκ των 

οποίων έχει διαφορετικό και σημαντικό ρόλο, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι «ο 

διαχωρισμός σε πολυτροπικά και μονοτροπικά κείμενα είναι ψευδής» (Γκόρια, 

2014:31). 

Η προσπάθεια κατανόησης των πολυτροπικών κειμένων δημιούργησε νέες 

ανάγκες. Η ανάγνωση ενός πολυτροπικού κειμένου για παράδειγμα, απαιτεί την 

ανάγνωση όχι μόνο του γραπτού λόγου, αλλά και της εικόνας, καθώς και των άλλων 

τρόπων που συμμετέχουν. Επίσης, η παραγωγή ενός πολυτροπικού κειμένου απαιτεί 

μια διαφορετική επικοινωνιακή πρακτική. Χρειάζεται σχεδιασμός για τη διανομή των 

πληροφοριών στους διαθέσιμους σημειωτικούς τρόπους, λαμβάνοντας υπόψη το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται το κείμενο και τα αποτελέσματα που θέλει να πετύχει. 

Με άλλα λόγια, η ανάλυση, η πρόσληψη και ο σχεδιασμός πολυτροπικών κειμένων, 

διαμορφώνουν απαιτήσεις για ανάπτυξη ενός νέου τύπου ικανοτήτων και κοινωνικών 

πρακτικών που θα μετασχηματίζουν τους χρησιμοποιούμενους τρόπους σε κάτι νέο 

(Kress, 2000) Η κυριαρχία της πολυτροπικότητας σ’ όλες τις μορφές επικοινωνίας 

δημιούργησε δηλαδή, την ανάγκη δημιουργίας μιας «γραμματικής» για άλλα 

σημειωτικά συστήματα εκτός της γλώσσας, όπως είναι η εικόνα, τα γραφικά, η 

τυπογραφία (Γκόρια, 2014:33).  

Στο πολυτροπικό τοπίο που έχει πλέον διαμορφωθεί, το ζητούμενο είναι τι 

ικανότητες έχει ή πρέπει να αναπτύξει κανείς για να δημιουργήσει, για παράδειγμα, 

ένα πολυτροπικό κείμενο, γεγονός που αποτυπώνεται εύστοχα στα ερωτήματα: 

«Ποιοι είναι οι τρόποι που έχω στη διάθεσή μου στη συγκεκριμένη περίσταση 

επικοινωνίας, για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου εύρους περιεχομένων, σε 

σχέση με το συγκεκριμένο κοινό; Πώς θα διανείμω τις πληροφορίες/περιεχόμενο 

ανάμεσα στους διαθέσιμους σ’ εμένα σημειωτικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης 

και της γλώσσας και οι οποίοι θα δημιουργήσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για το 
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κοινό στο οποίο απευθύνομαι;» (Kress, 2000:7) Πρόκειται δηλαδή για μια πρακτική 

σχεδιασμού που απαιτεί ουσιαστικές γνώσεις των πολλαπλών δυνατοτήτων που 

προσφέρει ο κάθε τρόπος επικοινωνίας (γλωσσικός και μη), αλλά και των 

δυνατοτήτων που παρέχει ο δυνάμει συνδυασμός των διαφόρων τρόπων. Στην 

πρακτική αυτή του σχεδιασμού σε κομβικό ρόλο βρίσκεται το άτομο ως δημιουργός. 

Τα νέα δεδομένα δεν άφησαν ανεπηρέαστη την εκπαίδευση. Η ανάγκη να 

προσαρμοστεί το σχολείο στα νέα δεδομένα και να εντάξει στα προγράμματά του τα 

πολυτροπικά κείμενα υπογραμμίστηκε σθεναρά. Ανέφερε χαρακτηριστικά το 2005 ο 

Χατζησαββίδης «αν θέλουμε να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος οφείλουμε να εισάγουμε στην τάξη 

μια ποικιλία μέσων παραγωγής νοήματος, και όχι να πριμοδοτούμε αποκλειστικά την 

γραπτή κειμενική μορφή» (Χατζησαββίδης, 2005, όπως αναφέρεται στο Μουλά & 

Κοσεγιάν, 2010: 23). Στην εποχή μας με όλες τις κοινωνικές και τεχνολογικές 

αλλαγές που επισημάνθηκαν παραπάνω, οι οποίες άλλαξαν το σύγχρονο 

επικοινωνιακό τοπίο, η προσκόλληση μόνο σε γλωσσικούς τρόπους επικοινωνίας και 

έκφρασης θα σήμαινε περιορισμό των εκφραστικών δυνατοτήτων των ανθρώπων ενώ 

ταυτόχρονα θα αποτελούσε και αναχρονισμό (Cope & Kalantzis, 2009b, όπως 

αναφέρεται στο Γκόρια Σοφία, 2014: 32) Εφόσον η επικοινωνία διεξάγεται 

πολυτροπικά, ο γραμματισμός που απαιτείται για την κατανόησή της είναι 

πολυτροπικός και η μάθηση που συντελείται σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πλαίσιο θα 

πρέπει επίσης να είναι πολυτροπικού χαρακτήρα (Jewitt & Kress, 2003·Kress, 2010 

όπως αναφέρεται στο Γκόρια Σοφία, 2014: 33). Η σπουδαιότητα και των άλλων 

τρόπων επικοινωνίας και σημειωτικών συστημάτων αντανακλάται πλέον στο 

σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων και στα προγράμματα σπουδών. Η παιδαγωγική 

των πολυγραμματισμών (Multiliteracies Pedagogy) πρεσβεύει ότι «η παιδαγωγική 

πρέπει να συνεργαστεί και να χτίσει επάνω στους πόρους λόγου, καθώς και στα 

ρεπερτόρια της πολιτισμικής πρακτικής που οι διδασκόμενοι φέρνουν μαζί τους στις 

αίθουσες» (Gee, 2000, σελ. 238 Kalantzis & Cope, 2001, παρα. 23, όπως αναφέρεται 

στο Γκόρια, 2010:25). Οι θεμελιωτές της παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών13 

πρεσβεύουν ότι η γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα του μαθητικού 

πληθυσμού θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη σύγχρονη παιδαγωγική και πηγή 

μάθησης, χωρίς να την παραγνωρίζουν ως κάτι που δεν υφίσταται και άρα δεν 

                                                           
13 The New London Group (1996) 
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συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό και στις διδακτικές πρακτικές για το 

γραμματισμό. «Oυσιαστικά, στόχος των Πολυγραμματισμών είναι να συμπληρώσουν 

ή να επεκτείνουν τη διδασκαλία του γραμματισμού στο πλαίσιο της νέας εποχής που 

ζούμε» (Kalantzis & Cope, 1999, παρα. 8, όπως αναφέρεται στο Γκόρια, 2010:25). 

Το σχολείο αξιοποιώντας συστηματικά πολυτροπικά κείμενα και 

εξοικειώνοντας τους μαθητές στους κανόνες που διέπουν και τους άλλους 

σημειωτικούς τρόπους εκτός της γλώσσας προετοιμάζει τα παιδιά και τους νέους 

ώστε να κατανοούν καλύτερα το νέο πολυτροπικό τοπίο που τους περιβάλλει 

(Χοντολίδου, 1999), να χειρίζονται με περισσότερη ικανότητα μέσα και τρόπους, ενώ 

ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια για να γίνουν οι ίδιοι κριτικοί χρήστες και ικανοί 

δημιουργοί.  
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2.3 Κόμικς  

 

2.3.1. Σύντομη παρουσίαση 

Η τέχνη της αφήγησης με εικόνες ή οι οπτικές απεικονίσεις, κατά τον Αποστολίδη, 

(Μουλά & Κοσεγιάν, 2010:15) δεν είναι καινούργια. Οι ρίζες της ξεκινούν από την 

παλαιολιθική εποχή με την αναπαράσταση διαδρομών με ίχνη στο χώμα. Συνεχίζουν 

στην προϊστορική εποχή με τις χαραγμένες εικόνες που παρουσιάζουν μια σκηνή 

κυνηγιού σε εξέλιξη στα τοιχώματα σπηλιάς. Στην αρχαία Ελλάδα οι ζωγραφισμένες 

σκηνές μάχης ή συμποσίων πάνω σε αγγεία και στη σημερινή εποχή η απεικόνιση 

των βίων αγίων στις αγιογραφίες, καθώς και η διαδοχική τοποθέτηση εικόνων στο 

ιερό των ναών, που παριστάνουν τη Γέννηση και τη Βάφτιση του Θεανθρώπου, 

μαρτυρούν δείγματα αφήγησης με εικόνες, προδρόμους της σημερινής μορφής των 

κόμικς (Μουλά & Κοσεγιάν, 2010:15). Ωστόσο, όλα τα παραπάνω διαφέρουν πολύ 

από τα κόμικς, καθώς έχουν ένα κενό. Το κενό αυτό το συμπληρώνει η 

«εικονογραφήγηση»14 που αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στο περιγραφικό κείμενο 

και τη συνοπτική έκφραση της εικόνας, η οποία έχει την αφετηρία της στα τέλη του 

19ου αιώνα με τη διάδοση της τυπογραφίας (Μαρτινίδης, 1990). 

Ο ακριβής ορισμός που δίνει ο Μαρτινίδης για τα κόμικς είναι «Η τέχνη της 

αφήγησης ιστοριών με διαδοχή σχεδιασμένων εικόνων στην τυπογραφική επιφάνεια» 

(Μαρτινίδης, 1990: 14). Όμως, ο ίδιος προτείνει τον ορό «εικονογραφήγημα» για τα 

κόμικς, εφόσον πρόκειται για αφήγηση ιστοριών με εικόνες. Με άλλα λόγια, τα 

κόμικς είναι εικονογραφημένες ιστορίες, δηλαδή ιστορίες με εικόνες και λέξεις στη 

σειρά (η ύπαρξη κειμένου δεν είναι απαραίτητη), με σκοπό να μεταδώσουν 

πληροφορίες και/ή να προκαλέσουν μια αισθητική αντίδραση από τον χρήστη. Ο 

ορισμός αυτός αφήνει έξω τις γελοιογραφίες που είναι μεμονωμένες εικόνες, αφού 

στα κόμικς υπάρχει σαφώς μια αφηγηματική αλληλουχία μεταξύ των εικόνων 

(Μαρτινίδης, 1990).  

Εκτός από τον Μαρτινίδη, αρκετοί μελετητές του είδους έχουν προσπαθήσει 

να ορίσουν τα κόμικς. Σύμφωνα λοιπόν, με τον Αποστολίδη, (όπως αναφέρεται στο 

Παλαιοπάνου, 2013: 2) κόμικ είναι «… κάθε αφήγηση με εικόνα και λόγο (τα μικρά 

κείμενα στους διαλόγους) που είναι ζωγραφισμένη ή τυπωμένη». Ένας ακόμη 

                                                           
14 Όπου εικονογραφήγημα εννοείται το κόμικ, σύμφωνα με τον ορισμό του Μαρτινίδη 1990. 



24 

ορισμός των κόμικς ανήκει στον Scott McCloud (όπως αναφέρεται στο Παλαιοπάνου, 

2013: 3), ο οποίος τα ορίζει ως «γραφικά ή άλλες εικόνες σε αντιπαραβολή με μια 

προμελετημένη σειρά με σκοπό να μεταφέρουν πληροφορίες, και/ ή να παράξουν μια 

αισθητική ανταπόκριση στον παρατηρητή».  

Σύμφωνα με τον Αποστολίδη (Μουλά & Κοσεγιάν, 2010:16) ο όρος κόμικς 

(comics) μοιάζει ξενόφερτος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα αντιδάνειο του 

ελληνικού επιθέτου «κωμικός», επειδή οι πρώτες ιστορίες ήταν κωμικού 

περιεχομένου. Η τέχνη των κόμικς, η οποία θεωρείται σήμερα ως η 9η των Καλών 

Τεχνών15, δεν είναι πρωτότυπη. Αντλεί ιδέες και στοιχεία από άλλες τέχνες, όπως η 

ζωγραφική και η λογοτεχνία, αλλά δεν στερείται αυτονομίας. Η σημερινή μορφή των 

κόμικς, με καρέ και κείμενο σε συννεφάκια ή λεζάντες, εμφανίστηκε στα τέλη του 

19ου αιώνα. 

Αναζητώντας την ιστορία των κόμικς ανακαλύψαμε ότι για να διαμορφωθούν 

ορισμένοι «κώδικες» της εικονογραφήγησης χρειάστηκαν πολλές εκδοτικές δοκιμές. 

Αρχικά, ο Τέπφερ16 εισήγαγε για πρώτη φορά το 1827 την αφηγηματική «λωρίδα» 

για την απόδοση διαδοχικών φάσεων σε γελοιογραφικά επεισόδια. Αργότερα, ο 

Κριστόφ17 οριστικοποιεί τη χρήση του «καρέ» περιορίζοντας την κάθε φάση της 

λωρίδας σ’ ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Το πέρασμα από το 19ο στον 20ο αιώνα 

σηματοδοτεί την ένταξη του κειμένου μέσα στο σχέδιο, με τη μορφή «φωνών» των 

απεικονιζόμενων προσώπων. Επίσης, τα μπαλονάκια με τις μυτερές απολήξεις 

άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους μετά το 1905, τα οποία δείχνουν ποιος μιλάει. 

Τέλος, η παραχώρηση μεγαλύτερης έκτασης, συγκεκριμένα δυο πλήρων σελίδων, «το 

σαλόνι» όπως το ονομάζουν οι τυπογράφοι, προαναγγέλλει την αποδοχή της 

παιδαγωγικής αξίας των κόμικ από τα υψηλά στρώματα (Μαρτινίδης, 1990: 96). Έτσι 

λοιπόν, άρχισαν να δημιουργούνται πολλοί ήρωες (Τεντέν, Αστερίξ, Μαφάλντα, 

Μίκυ Μάους) και να παρουσιάζονται ειδικά περιοδικά/βιβλία που περιείχαν μόνο τα 

κόμικς.  

                                                           
15 Οι καλές τέχνες είναι Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, Ποίηση, Μουσική, Χορός, 

Κινηματογράφος, Φωτογραφία, Κόμικς 
16 Rodolphe Töpffer, (1799-1846) Ελβετός δάσκαλος, συγγραφέας και ζωγράφος. Θεωρείται ο πρώτος 

καλλιτέχνης κόμικς στην ιστορία και το έργο του πρόδρομος του σημερινού μοντέρνου κόμικ. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των έργων του είναι ότι συνοδεύονταν από εικόνες και κείμενο χωρίς, 

ακόμη, τη χρήση σύννεφων κειμένου. 
17 Georges Colomb (Christophe), (1856-1945) Γάλλος καθηγητής φυσικών επιστημών. Θεωρείται 

πρωτοπόρος των γαλλικών κόμικς. Εμπνεύστηκε από τον Töpffer και άρχισε να δημοσιεύει 

εικονογραφημένες ιστορίες. Οι περιπέτειες της οικογένειας Φενουιγιάρ “La Famille Fenouillard” 

θεωρείται ως μια από τις πρώτες γαλλικές σειρές κόμικ. 
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Αρχικά, τα κόμικς χρησιμοποιήθηκαν για να εικονογραφηθούν καρικατούρες 

και για να διασκεδάσουν τους αναγνώστες με απλές και συνηθισμένες ιστορίες. Στην 

πορεία όμως, εξελίχθηκαν σε μορφή τέχνης, με πολλά υποείδη. Τα πιο συνηθισμένα 

είδη κόμικς είναι δύο: α) τα comic strip18, δηλαδή κωμικές λωρίδες, σε εφημερίδες 

και περιοδικά, όπου μια μικρή ιστορία ξετυλίγεται μέσα σε τρία ή τέσσερα καρέ και 

β) τα comic book τα κόμικς ή βιβλία κόμικς που αποτελούν μεγαλύτερες ιστορίες σε 

ειδικά περιοδικά, εικονογραφημένες νουβέλες και άλμπουμ. Τα comic strip στις 

εφημερίδες και τα περιοδικά είναι, συνήθως, δευτερεύουσας σημασίας, προορισμένα 

να κάνουν ένα γρήγορο κοινωνικό ή πολιτικό σχόλιο και οι σκηνοθετικές και 

αφηγηματικές τους δυνατότητες είναι, επίσης, περιορισμένες αφού πρόκειται για μια 

απλή λωρίδα με μερικά καρέ στη σειρά. Αντίθετα, τα comic book στα περιοδικά 

κόμικς αποτελούν το κύριο υλικό, εκτείνονται σε ολόκληρες σελίδες κι εκεί οι 

ιστορίες παρουσιάζονται, είτε σε συνέχειες από τεύχος σε τεύχος, είτε αυτοτελώς. 

 

2.3.2. Οι Σχολές των κόμικς 

Σύμφωνα με την ιστορική ανασκόπηση που επιχειρεί στην εμπεριστατωμένη μελέτη 

του για τα κόμικς ο Μαρτινίδης στο βιβλίο αναφοράς με τίτλο «Κόμικς Τέχνη και 

Τεχνικές Εικονογραφήγησης», η άνθηση του εικονογραφηγήματος έγινε σε τρεις 

περιόδους περίπου ανά εικοσαετίες κι έτσι δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες σχολές 

κόμικς. Η πρώτη «χρυσή περίοδος» ξεκίνησε στις ΗΠΑ και διήρκησε από το 1928-9 

έως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

«Αμερικανικής Σχολής» των κόμικς είναι το εμβληματικό σκίτσο και οι υπερβολικά 

ικανοί ήρωες. Οι ήρωες που άρχισαν να εμφανίζονται εκείνη την περίοδο είναι ο 

Μίκυ, ο Ποπάυ, ο Ταρζάν. Καθώς περνούσαν τα χρόνια οι υπερήρωες γίνονταν 

ακόμη πιο ικανοί με αδιανόητες ικανότητες, όπως ο Σούπερμαν και ο Μπάτμαν ή 

ακόμη και με εξωγήινη επιβλητικότητα και μαχητικότητα όπως οι Κάπταιν Αμέρικα, 

Γουόντερ Γούμαν, Φαντάστικ Φορ. Ωστόσο, αυτή η πληθώρα των υπερηρώων 

οδήγησε στο τέλος την πρώτη «χρυσή περίοδο», καθώς οι αναγνώστες αναζητούσαν 

νέα διαφορετικά μοντέλα με διαφορετικές αρετές. 

Τη δεκαετία 1955-1965 άνθησε στο Βέλγιο η δεύτερη «χρυσή περίοδος» με τη 

«Σχολή των Βρυξελλών», άνθηση η οποία δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Τα ευρωπαϊκά 

                                                           
18 Οι αγγλόφωνοι χρησιμοποιούν τον όρο «comic strip» δηλαδή κωμική λωρίδα, ενώ οι γαλλόφωνοι 

τον όρο «bandes dessinées» δηλαδή ‘ζωγραφισμένες λωρίδες’. 
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έντυπα επηρεάζονταν από τους αμερικανικούς ήρωες, οι οποίοι ήταν γνωστοί στην 

Ευρώπη, καθώς είτε τους μιμούνταν συστηματικά, είτε προσπαθούσαν να 

πειραματιστούν με πιο πρωτότυπες δημιουργίες. Η σχολή των Βρυξελλών 

δημιούργησε μία τάση με σχέδια και πρόσωπα πιο «αθώα», περισσότερο ευαίσθητα 

από ό,τι επιβλητικά. Τα σχέδια και οι ήρωες αναζητούνταν ανάμεσα στο ανάλαφρο 

και το ρομαντικό, στον αστεϊσμό και την περιπέτεια. Οι πιο γνωστοί ήρωες αυτής της 

περιόδου είναι οι διάσημοι  Τεντέν, Στρουμφ, Λούκυ Λουκ, Αστερίξ. Οι αφηγήσεις 

πλέον των εικονογραφηγημάτων είναι σύντομες, προφέρουν τη δυνατότητα 

πολλαπλών αναγνώσεων και κερδίζουν γονείς και παιδαγωγούς. 

Κατά τη δεκαετία 1970 στην Ιταλία, Ισπανία, Ιαπωνία και Νότια Αμερική 

άρχισαν να αναζητούν «τον ρεαλισμό του απραγματοποίητου» (Μαρτινίδης, 1990: 

110). Την εποχή αυτή εμφανίζεται η τρίτη «χρυσή περίοδος» των κόμικς, η οποία έχει 

ως κύρια χαρακτηριστικά της τον ερωτισμό και την ενηλικίωση των ηρώων. Έτσι, οι 

ήρωες των κόμικς δεν παρέμειναν καλοκάγαθοι ενώ τα σχέδια έγιναν πιο τολμηρά 

απεικονίζοντας ερωτικές σκηνές. Οι ήρωες που πρωταγωνιστούν αυτή την περίοδο 

είναι ο Τορπέντο, ο Κόναν ο Βάρβαρος, η ερωτική Ντρουούνα και η Φρίντα Μπόερ. 

 

2.3.3 Τα κόμικς στην Ελλάδα 

Τα κόμικς δεν άφησαν ανεπηρέαστη και την Ελλάδα, όπου πρωτοεμφανίστηκαν στο 

τέλος του Μεσοπολέμου. Σύμφωνα με την Παλαιοπάνου (2013) έχουν παρατηρηθεί, 

ότι οι πρώτες εκδοτικές απόπειρες ήταν μονοσέλιδα κόμικς σε περιοδικά όπως ο 

Μπόμπος και ο Μικρός Μπιμπίκος. Τη δεκαετία του ’40 κυκλοφορούσαν κόμικ 

κυρίως πολιτικά, σατιρικά, αλλά και κόμικ εμπνευσμένα από τον πόλεμο. Τα 

ελληνικά κόμικς που κυκλοφόρησαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 ήταν κυρίως 

μεταφράσεις/αποδόσεις και βασίζονταν στις κεντρικές ιδέες των αμερικανικών 

κόμικς. Αυτήν την περίοδο άρχισαν να εμφανίζονται στην Ελλάδα οι ήρωες του 

Disney, ο Ταρζάν, καθώς και ο εικονογραφημένος Καραγκιόζης του Σπαθάρη, ο 

οποίος γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Την ίδια χρονική περίοδο εκδόθηκαν στην Ελλάδα 

«Τα Κλασσικά Εικονογραφημένα» από τις εκδόσεις Πεχλιβανίδη, μια σειρά κόμικς 

που διασκεύαζε γνωστά έργα παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας, όπως του Σαίξπηρ, 

του Βερν, του Ουγκώ κ.ά., αλλά εμπλουτίστηκαν και με θέματα ελληνικού 

ενδιαφέροντος όπως η Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία και μυθολογία, όπως 
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π.χ. «Περσέας και Ανδρομέδα», «Ηρακλής», «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 

«Κολοκοτρώνης».  

Το ’70 άρχισαν να κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά περιοδικά κόμικς, τα 

οποία δεν γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση, καθώς επικρατούσαν ακόμη κυρίως οι ξένες 

ιστορίες, όπως «Ο Μπλεκ», «Το Αγόρι», αλλά και εκδόσεις με υπερήρωες όπως «Ο 

Σούπερμαν», «Ο Μπάτμαν». Αργότερα, τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησε μια νέα 

περίοδος, αυτή των διασκευών. Από τις πιο επιτυχημένες ήταν ο «Ηρακλής» του Ν. 

Τσιφόρου, κωμωδίες του Αριστοφάνη και τους Μύθους του Αισώπου από τους Τάσο 

Αποστολίδη και τις Α.Σ.Ε., οι τραγωδίες «Αντιγόνη» και «Ιφιγένεια στην Αυλίδα» 

των Αποστολίδη και Τραγάκη. Επίσης, την ίδια περίοδο τα κόμικς άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ως μέσο μετάδοσης θεωρητικών ή/και πρακτικών γνώσεων. Τέτοιο 

παράδειγμα, αν και μεταγενέστερο, αποτελεί το Logicomic των Δοξιάδη και 

Παπαδημητρίου που αναφέρεται στην εξέλιξη της μαθηματικής λογικής και τη 

δημιουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο γνώρισε ενθουσιώδη αποδοχή19 

από τους αναγνώστες. Στις αρχές του ’80 εμφανίζεται, επίσης, ο Έλληνας σατιρικός 

σκιτσογράφος Αρκάς, του οποίου το έργο αποτελείται κυρίως από μικρές αυτοτελείς 

ιστορίες (comic strips) με συγκεκριμένο θέμα/πρωταγωνιστές, οι οποίες αρχικά 

δημοσιεύονται στον περιοδικό τύπο, ενώ αργότερα συγκεντρώνονται σε άλμπουμ. 

 

2.3.4.  Τα ειδολογικά χαρακτηριστικά των κόμικς 

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά για τη δημιουργία των κόμικς είναι η εικόνα, δηλαδή 

το σκίτσο και ο λόγος, δηλαδή το γραπτό κείμενο. Τα κόμικς αποτελούν μια μορφή 

τέχνης η οποία βασίζεται πρωταρχικά στην εικόνα και δευτερευόντως στον λόγο. Οι 

εικόνες λοιπόν, πολλές φορές αφηγούνται από μόνες τους μια ιστορία. Η διήγηση 

γίνεται σε μια ακολουθία καρέ. Για παράδειγμα, η πληροφορία ότι ο Οβελίξ είναι 

χοντρός ή ότι οι αδελφοί Ντάλτον είναι ολόιδιοι μεταξύ τους, αλλά διαφορετικού 

ύψους, δεν προκύπτει από κάποια γραπτή περιγραφή, αλλά μέσα από τις αντίστοιχες 

εικόνες. Σε ό,τι αφορά το λόγο, βασικό στοιχείο των κόμικς είναι τα σύννεφα 

κειμένου, τα οποία ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης εκφράζουν διαφορετικό τρόπο 

σκέψης ή ομιλίας. Για παράδειγμα, η επιλογή της γραμματοσειράς, δηλαδή το 
                                                           
19 Σύμφωνα με τη δημοσίευση της ηλεκτρονικής μορφής της εφημερίδας Το Βήμα (15/11/2009) το 

Logicomic έγινε best seller από τον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας του (2008) και στη συνέχεια είχε 

παγκόσμια επιτυχία, καθώς εξέδωσε χιλιάδες αντίτυπα με δεκάδες μεταφράσεις. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=299438. 

http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=299438
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μέγεθος και το στυλ γραμμάτων, συνήθως αποτυπώνει την ένταση, τα συναισθήματα 

και τη διάθεση των χαρακτήρων. Τα βασικά γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται 

είναι τα κεφαλαία γράμματα, πολλά σημεία στίξης και πολλά επιφωνήματα. Οι 

διάλογοι είναι λακωνικοί, το λεξιλόγιο σχετικά περιορισμένο με καθημερινές φράσεις 

και με έντονα στοιχεία προφορικού λόγου. Συνήθως, σε κάποια άκρη του καρέ 

υπάρχει ένα πλαίσιο (οι λεζάντες) με τα λόγια του αφηγητή, ο οποίος μας πληροφορεί 

για τον τόπο, τον χρόνο ή την πλοκή της υπόθεσης. 

Τα στοιχεία της αφήγησης στα κόμικς προκύπτουν από τις εικόνες, από τους 

διαλόγους μέσα στα μπαλονάκια και τις λεζάντες. Ο δημιουργός αφηγείται με την 

παράθεση ξεχωριστών, ακίνητων εικόνων. Όμως η καθεμιά εικόνα συνεχίζει το 

νόημα της προηγούμενής της. Έτσι, ο αναγνώστης του κόμικ διαβάζει νοερά το 

ακίνητο στιγμιότυπο ως κινούμενο. Πώς όμως οργανώνεται η εικονογραφήγηση και 

ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για να ζωντανέψουν οι στατικές σελίδες των κόμικς; 

Τα στοιχεία που οργανώνουν την εικονογραφική αφήγηση είναι τα εξής: α) η 

δοσολογία κειμένου-εικόνας, β) η αφηγηματική μονάδα, γ) η χωρητικότητα και δ) η 

παραστατική πιστότητα (Μαρτινίδης,1990).  

Η δοσολογία κειμένου-εικόνας αφορά τον καταμερισμό του κειμένου και του 

σκίτσου στα καρέ των κόμικς. Στα κόμικς, συνήθως, οι εικόνες αφηγούνται την 

ιστορία, ενώ τα λόγια βοηθούν στην επεξήγησή της. Η συνύπαρξη λοιπόν, κειμένου 

και εικόνας στα κόμικς προσδίδει μεγαλύτερο εύρος αφήγησης, εφόσον σχέδια και 

κείμενο αλληλοσυμπληρώνονται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δοσολογίας κειμένου 

και σκίτσου. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε παράλληλες αφηγήσεις, όπου 

εικόνα και κείμενο έχουν ισόποση παρουσία και αφηγούνται τα ίδια γεγονότα. 

Μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικές αφηγήσεις, δηλαδή κείμενο και εικόνα να 

αλληλοσυμπληρώνονται20. Ακόμη, μπορούμε να έχουμε αμφίσημες αφηγήσεις, σχέδια 

και εικόνα να δίνουν διαφορετικό περιεχόμενο στην ιστορία. Ο τρόπος αυτός 

χρησιμοποιείται σκόπιμα προκειμένου να παραχθεί συνήθως ένα χιουμοριστικό 

αποτέλεσμα21. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος «χρυσός» κανόνας που να καθορίζει 

ακριβώς τη δοσολογία που θα  πρέπει να εφαρμόζει κάθε φορά ο εικονογραφηγητής. 

                                                           
20 Ένα παράδειγμα συμπληρωματικής αφήγησης αποτελούν τα εικονοβιβλία, δηλ. picture book. Ως 

παράδειγμα συμπληρωματικής αφήγησης βλ. τα εικονοβιβλία D’ Allance Mireille (2011) Ο Μεγάλος 

Θυμός, Εκδόσεις Ηλίβατον ή Davie Bengi (2017) Ο Νόι και η φάλαινα, Εκδόσεις Ίκαρος. 
21 Ως παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων με αμφισημία βλ. Geoffroy de Pennart (2002) Ο 

Προκόπης και ο λύκος, Εκδόσεις Παπαδόπουλος ή Suzy Lee, (2004) Zoo sans animaux, Actes Sud. 
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Η αφηγηματική μονάδα, αποτελεί σύμβαση για την απεικόνιση της ιστορίας 

και εξυπηρετεί αφηγηματικές σκοπιμότητες. Το τυπικό καρέ, το οποίο συνιστά την 

κυρίως αφηγηματική μονάδα των κόμικς, καταλαμβάνει, σύμφωνα με τον Μαρτινίδη, 

από το 1/9 έως το 1/16 της σελίδας. Υπάρχουν όμως και τα πολύ μικρά καρέ, κάτω 

από το 1/16 της σελίδας, τα οποία μεγεθύνουν κάποια λεπτομέρεια και λειτουργούν 

ως επισήμανση (Μαρτινίδης, 1990). Επίσης, τα καρέ μπορούν να είναι πολύ μεγάλα 

και να καλύπτουν ακόμη και μία ολόκληρη σελίδα όταν ο δημιουργός θέλει να δώσει 

έμφαση στο γεγονός που απεικονίζει ή θέλει να επιβραδύνει την αφήγηση.  

Με τον όρο χωρητικότητα δηλώνεται η οπτική γωνία από την οποία γίνεται η 

θέαση των γεγονότων, δηλαδή η γωνία λήψης των εικόνων από τον εικονογράφο. 

Μπορεί τα πλάνα να είναι άλλοτε κοντινά, κι άλλοτε μακρινά, πανοραμικά ή όχι. 

Ανάλογα με την οπτική γωνία που χρησιμοποιεί ο εικονογράφος προσπαθεί να 

εστιάσει σ’ ένα συμβάν της ιστορίας και είτε να εντείνει την ψυχολογική φόρτιση του 

αναγνώστη, είτε να τον αποφορτίσει. Η χωρητικότητα, δηλαδή, συνδέεται άμεσα με 

τους ψυχολογικούς κώδικες, για την απόδοση των συναισθημάτων, μία από τις 

τεχνικές ψευδαίσθησης που θα αναλύσουμε παρακάτω.  

Η παραστατική πιστότητα αναφέρεται στην ισορροπία της σχέσης ανάμεσα 

στο εικαστικό ύφος, το ύφος του λόγου και το είδος της αφηγούμενης ιστορίας. Για 

παράδειγμα, σε μια σύγχρονη ιστορία με παραστατική πιστότητα η εικονογράφηση 

θα έχει ένα αντίστοιχο σύγχρονο εικαστικό ύφος. Σε μια ιστορία εποχής όταν ο 

εικονογράφος θέλει να αποδώσει  με ρεαλισμό και παραστατική πιστότητα την 

χρονική εποχή της ιστορίας που παρουσιάζει, προσπαθεί να απεικονίσει μέσα στα 

σχέδιά του τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η παραστατική πιστότητα μπορεί 

σκόπιμα να υπάρχει ή όχι στην εικαστική απόδοση μιας ιστορίας σε ένα κόμικς. Αυτή 

η απουσία ή παρουσία αποσκοπεί σε συγκεκριμένες αφηγηματικές επιδιώξεις από τον 

δημιουργό των κόμικς, όπως έχει παρατηρηθεί σχετικά με τη μεταφορά κλασικών 

παραμυθιών22 στη σύγχρονη εποχή (Σιδηροπούλου, 2007).  

Η εικονογραφήγηση βασίζεται, επίσης, σε κάποιες τεχνικές ψευδαίσθησης 

ώστε να προσδώσει στο κόμικ την αίσθηση του ήχου, της κίνησης, να προβάλει 

                                                           
22 Παραδείγματα εικονογραφημένων βιβλίων που ακολουθούν την παραστατική πιστότητα ή που 

«παίζουν» με αυτήν είναι: Αδελφοί Γκριμ, (1999) Ο λύκος και τα εφτά κατσικάκια (Εικονογράφηση 

Μπερναντέτ Γουάτς), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Geoffroy de Pennart (2004), Η 

Στρογγυλοσκουφίτσα, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Τριβιζάς Ευγ, (1994) Τα τρία μικρά λυκάκια 

(Εικονογράφος: Oxenbury Helen), Αθήνα: Εκδόσεις Μίνωας.  

http://www.biblionet.gr/author/16975/Αδελφοί_Γκριμ
http://www.biblionet.gr/book/31310/Grimm,_Jakob_Ludwig/Ο_λύκος_και_τα_εφτά_κατσικάκια
http://www.biblionet.gr/author/24664/Μπερναντέτ_Γουάτς
http://www.biblionet.gr/com/72/Εκδόσεις_Παπαδόπουλος
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συγκινησιακή ένταση και ιδεολογικές αντιλήψεις. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: α) οι ηχητικοί κώδικες, β) οι οπτικοί κώδικες, γ) οι 

ψυχολογικοί κώδικες και δ) οι ιδεολογικοί κώδικες (Μαρτινίδης,1990). Συγκεκριμένα, 

οι ηχητικοί κώδικες ζωντανεύουν ηχητικά τη σιωπή της σελίδας. Oι ηχητικοί κώδικες, 

εκτός από τη φωνή του αφηγητή που βρίσκεται σε λεζάντα στην άκρη του καρέ και 

τη φωνή των ηρώων στα λευκά συννεφάκια μέσα στα καρέ, είναι και διάφοροι ήχοι 

του περιβάλλοντος, οι οποίοι αποτυπώνονται μέσα στα σκίτσα. Η απόδοση τέτοιων 

ήχων επιτυγχάνεται με το είδος και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, 

τα μικρότερα γράμματα δηλώνουν ψιθύρισμα, ενώ τα μεγαλύτερα βροντερή φωνή. 

Επιτυγχάνεται επίσης, με τη χρήση διάφορων συμβόλων, όπως νότες, κελάηδισμα 

πουλιών ή αστραπές και νεκροκεφαλές για το θετικό ή αρνητικό ηχόχρωμα κάποιων 

φωνών ή ήχων αντίστοιχα. Τέλος, επιτυγχάνεται με τις ονοματοποιίες, την 

αντικατάσταση, δηλαδή, λέξεων με ήχους όπως «μπαμ!» για πυροβολισμό, «γκουπ!» 

για χτύπημα, «κλαψ!» για κλάματα. 

Ανάλογα με τους ηχητικούς κώδικες λειτουργούν και οι οπτικοί κώδικες, οι 

οποίοι προσδίδουν μια αίσθηση κίνησης στις στατικές εικόνες και επομένως 

ζωντανεύουν τις εικόνες. Οι οπτικοί κώδικες λοιπόν, χρησιμοποιούν κάποια 

«γραφιστικά στοιχεία» για να παρακολουθεί ο αναγνώστης την κίνηση. Για 

παράδειγμα, με την απεικόνιση της ίδια φιγούρας μέσα στο ίδιο καρέ δυο ή τρεις 

φορές, ο εικονογράφος επιχειρεί να αποδώσει την ταχύτητα της μετακίνησης του 

ήρωα. Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κίνησης στα κόμικς αποτελεί η 

χάραξη μιας ευθείας ή καμπύλης γραμμής που σηματοδοτεί την τροχιά κινούμενων 

αντικειμένων ή ηρώων.  

Οι ψυχολογικοί κώδικες χρησιμοποιούνται στα κόμικς για να εντείνουν τη 

συγκινησιακή δύναμη και τη συναισθηματική φόρτιση. Συνήθως, η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται για να αντιληφθούμε την κατάσταση και τα συναισθήματα που 

βιώνει ο ήρωας. Για να το καταφέρει αυτό ο εικονογράφος επιστρατεύει τεχνικές 

ανάλογες του κινηματογράφου. Για παράδειγμα, όταν το πλάνο είναι plongé (από 

ψηλά) και ο ήρωας φαίνεται μικρόσωμος, τόσο πιο απειλητικός μπορεί να είναι ο 

περίγυρός του, αφού αποτυπώνει «την ασφυκτική θέση των ηρώων» (Μαρτινίδης, 

1990:77). Αντιθέτως, όταν οι ήρωες απεικονίζονται από χαμηλά (contre-plongé) και 

άρα φαίνονται μεγαλόσωμοι, αυτό προσδίδει δραματική ένταση, αλλά αυτή τη φορά 

δείχνει την υπεροχή των ηρώων. 
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Τέλος, οι ιδεολογικοί κώδικες είναι οι κώδικες που απεικονίζουν τις 

κοινωνικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με τον Μαρτινίδη «ιδεολογία (…) είναι η 

προσέγγιση του πραγματικού μέσω σχηματικών αναπαραστάσεων» (1990: 81). Με 

απλά λόγια οι ιδεολογικοί κώδικες στην εικονογραφήγηση είναι ο τρόπος με τον 

οποίο σχεδιάζονται οι ήρωες, και τους προσδίδει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, μια όμορφη γυναίκα σχεδιάζεται συνήθως νέα και ξανθιά. Ένας δυνατός 

άντρας είναι ψηλός και ο έξυπνος με γυαλιά και γενειάδα, ενώ ένας αστείος άντρας 

σχεδιάζεται κοντός και χοντρός. Επίσης, για να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του 

πρωταγωνιστή υπάρχει ένας «συστηματικός μορφότυπος» (Μαρτινίδης, 1990: 83) 

του ήρωα, που είναι είτε άνθρωπος, είτε ζώο και τον συντροφεύει πάντα, όπως για 

παράδειγμα ο δυνατός, αλλά αφελής Οβελίξ για τον Αστερίξ, ο καλοκάγαθος, μα 

αδέξιος Γκούφυ για τον Μίκυ, ο Κάπταιν Χάντοκ για τον Τεντέν. 

 

2.3.5. Ο αντίκτυπος των κόμικς - Κόμικς και εκπαίδευση 

Όπως όλες οι τέχνες έχουν φανατικούς οπαδούς αλλά και πολέμιους, έτσι και η 9η 

τέχνη των κόμικς. Όπως αναφέρει ο Μαρτινίδης ήδη από τη δεκαετία του ’40 είχαν 

αρχίσει να διεξάγονται μελέτες στις ΗΠΑ για την εκπαιδευτική αξία των κόμικς. 

Ωστόσο, περίπου μια δεκαετία αργότερα η αξία αυτή αμφισβητήθηκε23 και 

σταμάτησε να διερευνάται. Παρόλα αυτά, η περίοδος της ευρείας αποδοχής των 

κόμικς ως εκπαιδευτικά εργαλεία δεν άργησε να έρθει. Το 1992 το βιβλίο κόμικ 

“Maus” με θέμα το Ολοκαύτωμα του Art Spiegelman κέρδισε το βραβείο Pulitzer 

(Ρετάλης, Σ. & Μπολουδάκης, Μ. χ.χ.)24. Από τότε οι απόψεις παιδαγωγών και γονιών 

που περιφρονούσαν τα κόμικς25 επειδή πίστευαν ότι επηρέαζαν αρνητικά τα παιδιά 

και δεν συνέβαλαν στη σωστή διαπαιδαγώγησή τους, άρχισε να εγκαταλείπεται. 

Σήμερα η στάση αυτή έχει εγκαταλειφθεί από τους περισσότερους. (Μαρτινίδης, 

1990).  

Τα κόμικς μέσα από «τη σύμφυση σκίτσου και λόγου αποκτούν μια 

ξεχωριστή ταυτότητα σαν είδος» (Μαρτινίδης, 1990:33). Τα μηνύματα μεταδίδονται, 

                                                           
23 Ορισμένοι επιστήμονες (Weartham, 1954) τα θεωρούσαν φραγμό στην εκπαίδευση, όπως 

αναφέρεται στο Ρετάλης, Σ. & Μπολουδάκης, Μ. (χ.χ.). Διδάσκοντας με Comics – Educomics, 

Ανακτήθηκε  25/2/2018, από https://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167  
24 Ανακτήθηκε 25/2/2018, από http://www.educomics.org/outcomes  
25 Τα κόμικς, όπως έχουν επισημάνει οι Μαρτινίδης Π. και Κάσσης Κ., για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα θεωρούνταν  παραλογοτεχνία, βλ. Παλαιοπάνου Α. (2013: 34-38)  

https://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167
http://www.educomics.org/outcomes
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αλλά και προσλαμβάνονται ευκολότερα από το κοινό όταν συνυπάρχει λόγος και 

εικόνα. Για το λόγο αυτό, τα εικονογραφηγήματα ως πολυτροπικά κείμενα, έκτος από 

την ψυχαγωγία μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για γνώση και πληροφορίες. Η 

ευκρίνεια των εικόνων, η συγκεκριμενοποίηση του αφηρημένου και η έννοια που 

γίνεται σχέδιο, η κατά τον Μαρτινίδη οπτική και ρηματική σκέψη, καθώς και η 

ένθερμη υποδοχή τους από τα παιδιά, καθιστούν το είδος του κόμικς ελκυστικό 

διδακτικό εργαλείο. Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση έχει υποστηριχθεί 

από αρκετούς υπέρμαχους αυτού του κειμενικού είδους, ακριβώς λόγω του 

πολυτροπικού τους χαρακτήρα. Έχει αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι τα κόμικς 

προσφέρουν δυνατότητες για α) την κατανόηση του αφηγηματικού λόγου, β) την 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης, γ) την ανάπτυξη πολλαπλών γραμματισμών και 

πολυτροπικότητας, δ) την καλλιέργεια φιλαναγνωσίας και ε) την ανάδειξη διαφόρων 

γνωστικών αντικειμένων26 (Παλαιοπάνου, 2013: 77-99). 

Οι Μουλά και Κοσεγιάν στο συλλογικό τόμο που επιμελήθηκαν με θέμα την 

αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση όπου γίνεται μία προσπάθεια ανάδειξης του 

κόμικς ως διδακτικό εργαλείο αναφέρουν ότι «για να προετοιμάσουμε τα παιδιά να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, οφείλουμε να τα 

εμπλουτίζουμε με ποικίλα μέσα παραγωγής νοήματος. Σύμφωνα με τον H. Stockl 

(όπως αναφέρεται στο: Μουλά & Κοσεγιάν, 2010) ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι τα πολυτροπικά κείμενα και συγκεκριμένα τα κόμικς «όπου η γραπτή σκέψη 

αλληλεπιδρά με ηχητικά, οπτικά, ακουστικά … μοτίβα νοήματος». Η παράθεση 

εικόνων και ο σύντομος γραπτός λόγος που τα χαρακτηρίζει προσφέρουν, για 

παράδειγμα στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, τη δυνατότητα να 

βασιστούν σε δύο διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους, καθώς και στους μεταξύ 

τους συσχετισμούς, προκειμένου να κατανοήσουν το νόημα της αφηγούμενης 

ιστορίας (Παλαιοπάνου, 2013: 73). Από παιδαγωγική σκοπιά και σύμφωνα με τη 

θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (dual coding theory) του Paivio «οι άνθρωποι 

αποθηκεύουν και αποκωδικοποιούν πληροφορίες με διπλό τρόπο σε δύο συστήματα 

μνήμης, τη γλώσσα (λεκτικές πληροφορίες) και τις εικόνες (μη λεκτικές 

                                                           
26 Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία ψηφιακού κόμικ μαθητών Β΄τάξης του 1ου ΓΕΛ 

Αλεξάνδρειας,. Βλ. Καρκαμάνης, Γ., Ζουπίδης, Α. (2014). Πρότζεκτ με σκοπό τη δημιουργία 

ψηφιακού κόμικ με τίτλο: Ένας κόσμος τόσος δα χωρίς τριβή, στο Σαμαρά Θ., Κουσλόγλου Ε., 

Σαλονικίδης Ι. και Τζιμόπουλος Ν. (επιμ.), Πρακτικά 3ουΠανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

Ημαθίας: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», ISBN: 978-960-99301-1-6, σελ. 125-

138, Ανακτήθηκε 12/07/2018, από http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolC/VolC_125_138.pdf . 

http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolC/VolC_125_138.pdf
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πληροφορίες)» (Οικονόμου, χ.χ.)27. Το γεγονός ότι η ανάγνωση ενός κόμικ αποτελεί 

σύνθετη διαδικασία ταυτόχρονης πρόληψης εικόνων και λέξεων ενισχύει την 

ικανότητα των παιδιών να σκέφτονται συνθετικά (Οικονόμου, χ.χ.). Έχει διατυπωθεί 

η άποψη ότι τα κόμικς υπερέχουν έναντι άλλων διδακτικών και εποπτικών μέσων, 

όπως οι ταινίες, οι διαλέξεις ή τα βιβλία. Για παράδειγμα, ο ρυθμός μετάδοσης της 

πληροφορίας του κόμικ εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον αναγνώστη, 

ανάλογα με τον ρυθμό ανάγνωσής του. Στις ταινίες ή τις διαλέξεις, αντίθετα, είναι το 

μέσο ή ο ομιλητής που υπαγορεύουν την ταχύτητα της διαδικασίας. Στα βιβλία 

μπορεί μεν να υπάρχει, όπως και στα κόμικς, η μονιμότητα του κειμένου, δεν 

υπάρχουν όμως εικόνες στον ίδιο βαθμό και με την ίδια δομική λειτουργία (Yang, 

2003)28. Στα κόμικς έχει αναγνωριστεί, επίσης, ένας διαμεσολαβητικός ρόλος για την 

προσέγγιση από τα/στα παιδιά δύσκολων εννοιών, όπως ο ρατσισμός, ο πόλεμος, η 

μετανάστευση ή για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας, της Φυσικής και της Βιολογίας, 

γεγονός που ενισχύει την άποψη που θεωρεί τα κόμικς ως χρήσιμο διδακτικό 

εργαλείο. Τέλος, η διδακτική αξιοποίηση των κόμικς στη σχολική αίθουσα έχει 

συνδεθεί και με επιπλέον θετικά αποτελέσματα. Τα κόμικς όπως και άλλα 

αντικείμενα νεανικής και οικογενειακής κουλτούρας όπως π.χ. τα διάφορα ΜΜΕ, 

μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα σύνδεσης της νεανικής και οικογενειακής 

κουλτούρας με την κουλτούρα του σχολείου κι έτσι μπορούν να κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον και των πιο αδύναμων ή αδιάφορων μαθητών (Buckingham, 2008). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Bacon (όπως αναφέρεται στο Ρετάλης & Μπολουδάκης χ.χ.) 

η αξιοποίηση και η χρήση των κόμικς στην εκπαίδευση λειτουργούν θετικά, γιατί 

είναι ένα δέλεαρ για τα παιδιά, ειδικά για τους απρόθυμους μαθητές, αφού τα 

παρακινούν και έτσι αυξάνεται η συμμετοχή τους. Κλείνοντας, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η συζήτηση αναφορικά με τα κόμικς και την εκπαίδευση δεν πρέπει 

να εστιάζει στο εάν τα κόμικς αποτελούν διδακτικό εργαλείο, αλλά στο ότι - όπως 

υποστηρίζει ο Αποστολίδης - «επιδίωξη μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κρίσης 

και της αισθητικής εμπειρίας στα παιδιά, για να αποκτήσουν τη δυνατότητα επιλογής 

«ποιοτικών» εικονογραφηγημάτων» (Μουλά & Κοσεγιάν, 2010).  

                                                           
27 Ανακτήθηκε 20/7/2018, από 

https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B

5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/comics/   
28 Ανακτήθηκε 20/7/2018, από Comics in Education 

https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/comics/
https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/comics/
https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/comics/
http://www.humblecomics.com/comicsedu/index.html
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Κεφάλαιο 3ο: Ερευνητική προσέγγιση 

 

3. 1. Μεθοδολογία έρευνας 

 

Η ερευνητική παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε στο 7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 

είναι μία διερευνητική μελέτη περίπτωσης που σκοπό έχει να διερευνήσει εάν τα 

κόμικς, ως πολυτροπικά κείμενα, μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά και να 

συμβάλλουν στη βελτίωση παραγωγής προφορικών κειμένων από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Η διερευνητική μελέτη περίπτωσης (exploratory case study) 

λειτουργεί πιλοτικά για άλλες μελέτες. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβάλει στην 

παραγωγή υποθέσεων ή τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων. Η μελέτη 

περίπτωσης μπορεί να προσφέρει εξηγήσεις, περιγραφές και δυνατότητα διερεύνησης 

της περίπτωσης εντός του καθημερινού πλαισίου στο οποίο αυτή υπάρχει και 

λειτουργεί (Μαγγόπουλος, 2014). Στη δική μας διερευνητική μελέτη περίπτωσης, 

εφαρμόσαμε μία σειρά διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων, τις οποίες 

σχεδιάσαμε για να διερευνήσουμε την υπόθεση που κάναμε, δηλαδή, εάν η 

αξιοποίηση των κόμικς ως διδακτικού εργαλείου μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή προφορικών κειμένων) των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Εάν τα αποτελέσματα της διερεύνησης αποδειχθούν 

ενθαρρυντικά, το όλο εγχείρημα θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας περαιτέρω 

διερεύνησης.  

 

3.1.1. Το δείγμα 

Η παρέμβασή μας διεξάχθηκε από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 16 Μαρτίου 2018. Στο 

νηπιαγωγείο λειτουργούν δύο πρωινά μεικτά τμήματα νηπίων-προνηπίων. Στο Α΄ 

τμήμα που υλοποιήσαμε την ερευνητική μας παρέμβαση φοιτούσαν δεκατρία παιδιά. 

Από αυτά τα εννέα (09) ήταν νήπια, και τα υπόλοιπα τέσσερα (04) ήταν προνήπια. Τα 

νήπια αποτελούνταν από πέντε αγόρια και τέσσερα κορίτσια, ενώ τα προνήπια 

αποτελούνταν από τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Τα αγόρια στο σύνολό τους ήταν 

οκτώ (08) και τα κορίτσια πέντε (05).  
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3.1.2. Προβληματισμός – Σκοπός έρευνας 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μας άσκησης στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είχαμε 

προβληματιστεί σχετικά με τον προφορικό λόγο των παιδιών και αναρωτηθήκαμε με 

ποιο τρόπο θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, αναρωτηθήκαμε πώς μπορούν να βελτιώσουν τα παιδιά τα προφορικά 

κείμενα που παράγουν, ώστε να μην είναι μια απλή παράθεση προτάσεων, αλλά να 

έχουν γλωσσική και νοηματική δομή. Ένα κείμενο για να δικαιολογεί το 

χαρακτηρισμό του πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, αυτές που επικράτησε να 

χαρακτηρίζονται ως δείκτες κειμενικότητας Οι κειμενικοί δείκτες είναι δηλαδή 

κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα κείμενο για να θεωρείται ως μια ενότητα 

λόγου με λειτουργικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τους Beugrande & Dressler τέτοια 

κριτήρια κειμενικότητας είναι η συνοχή (cohesion), η πληροφορικότητα 

(informativity), η συνεκτικότητα (coherence), η προθετικότητα (intentionality), η 

διακειμενικότητα (intertextuality), η καταστασιακότητα/περιστασιακότητα 

(situationality), η αποδεκτότητα (acceptability) (Ντίνας – Γώτη, 2016:63). 

Η συνοχή αφορά στον τρόπο με τον οποίο τα γλωσσικά υλικά και μέσα των 

φράσεων, προτάσεων ενός κειμένου, συνδέονται μεταξύ τους σε μια συνέχεια. 

(επιφανειακό κείμενο). Η συνοχή εξασφαλίζεται π.χ. με τη χρήση διαρθρωτικών 

συνδετικών λέξεων ή φράσεων, με την επανάληψη μιας λέξης που προηγήθηκε, με 

την παράλειψη μιας λέξης ή με την αντικατάστασή της με μια αντωνυμία. Η 

συνεκτικότητα, δεν περιορίζεται στο επιφανειακό κείμενο, αλλά αφορά στις 

νοηματικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτό (π.χ. χρονικές, αιτιακές, 

χωρικές σχέσεις). Η συνεκτικότητα εξασφαλίζεται από την ύπαρξη νοηματικής 

συνάφειας και λογικής αλληλουχίας και επιτυγχάνεται με βάση την εξωκειμενική 

γνώση του αποδέκτη. Η πληροφορικότητα, αναφέρεται στην ποσότητα και ποιότητα 

πληροφοριών που έχει ένα κείμενο, δηλαδή πόσο αναμενόμενο ή όχι, γνωστό ή 

άγνωστο είναι για τον αποδέκτη του. Η προθετικότητα, σχετίζεται με τις προθέσεις 

του παραγωγού ενός κειμένου και δείχνει τη συνειδητή του πρόθεση να επιτύχει 

συγκεκριμένους στόχους π.χ. να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Η 

διακειμενικότητα εκφράζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε ένα κείμενο και σε 

κάποιο άλλο, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν πομπός και δέκτης γιατί από αυτές 

εξαρτάται η κατανόηση του αρχικού κειμένου. Η καταστασιακότητα/περιστασιακότητα 

αναφέρεται στην πρόσληψη ενός κειμένου σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας 
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όπου παράγεται. Η αποδεκτότητα, σχετίζεται με τον αποδέκτη (ακροατή, αναγνώστη) 

ενός κειμένου, για τον οποίο κάθε κείμενο έχει κάποια χρησιμότητα π.χ. να 

αποκτήσει γνώση, να πεισθεί για κάτι. (Ντίνας – Γώτη, 2016: 63-69 & Βαρελά, 2010: 

6-8) 

Στην προκειμένη περίπτωση εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας σε δύο δείκτες 

κειμενικότητας, στη συνοχή (cohesion) και τη συνεκτικότητα (coherence). Θέσαμε ως 

στόχο ο προφορικός λόγος και συγκεκριμένα οι αφηγήσεις των παιδιών να 

αποκτήσουν μεγαλύτερη γραμματική και εννοιολογική σύνδεση αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, τα παιδιά προσδίδουν συνοχή 

και συνεκτικότητα στον προφορικό λόγο που παράγουν α) όταν συνδέουν τα 

διαφορετικά μέρη του με συνδετικές εκφράσεις (γραμματική σύνδεση) και β) όταν 

αποδίδουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων (εννοιολογική σύνδεση). Στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου προτείνεται ο μαθησιακός στόχος «να 

αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία των συνδετικών εκφράσεων». Υπογραμμίζεται 

ειδικότερα, ότι η υλοποίηση του παραπάνω στόχου διευκολύνεται όταν τα παιδιά 

συνδέουν διάφορα σημεία μιας εικονογραφημένης ιστορίας χρησιμοποιώντας 

εκφράσεις όπως, ύστερα, έπειτα, τότε και όταν αναδεικνύουν τη μεταξύ τους χρονική 

ακολουθία. (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 221) Στα νηπιαγωγεία η 

έννοια της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων προσεγγίζεται, συνήθως, μέσα από 

τη διάταξη εικόνων σε λογική χρονική σειρά. (Κακανά, 1994: 72) Γι’ αυτό υπάρχει 

και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, οι λεγόμενες λογικές ακολουθίες. Η κατανόηση, 

ωστόσο, της διαδοχής και χρονικής εξέλιξης μπορεί να προσεγγιστεί και μέσα από 

την αξιοποίηση των κόμικς (Κακανά, 1994: 72). Για την παρέμβασή μας στο 

νηπιαγωγείο σχεδιάσαμε δραστηριότητες χρησιμοποιώντας μικρά αυτοτελή κόμικς 

(comic strip). Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώξαμε να διερευνήσουμε εάν τα 

παιδιά συνδέουν τα γεγονότα που απεικονίζονται στα καρέ των κόμικς και 

αναδεικνύουν τις μεταξύ τους χρονικές σχέσεις. Σε κάθε δραστηριότητα τα παιδιά 

καλούνταν να αφηγηθούν την ιστορία που απεικονίζονταν στα κόμικς. 

 

3.1.3. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Υποθέσαμε ότι αν τα παιδιά χρησιμοποιούν διαρθρωτικές συνδετικές λέξεις που 

δηλώνουν χρόνο, όπως χρονικά επιρρήματα και χρονικούς συνδέσμους, και αν 
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αποδίδουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων μιας ιστορίας, αυτό είναι ένδειξη ότι 

ο λόγος τους αποκτά συνοχή και συνεκτικότητα. Ο αφηγηματικός λόγος περιγράφει 

συγκεκριμένες και κατά κανόνα παρελθοντικές εμπειρίες, ενώ τα γεγονότα 

κλιμακώνονται γύρω από έναν άξονα χρονικής αλληλουχίας (Γεωργακοπούλου - 

Γούτσος, 1999: 182). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την καθημερινή τους 

εμπειρία στο νηπιαγωγείο είναι εξοικειωμένα με τα διάφορα αφηγηματικά είδη και 

ιδιαίτερα, με την αφήγηση παραμυθιών και διαφόρων ιστοριών μυθοπλασίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψυχολογία ο αφηγηματικός λόγος είναι πιο 

προσιτός σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε σχέση με τον μη 

αφηγηματικό. Ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης συνδέεται με τον εγγενή τρόπο 

σκέψης του παιδιού και τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα πράγματα με αφηγηματικό 

τρόπο που σημαίνει ότι βλέπουν τα πάντα μέσα από χρονικές συσχετίσεις και 

αλληλουχίες. (Ματσαγγούρας όπως αναφέρεται στο Βαρελά, 2010: 16) 

Αρχικά εστιάσαμε στην εικόνα επειδή στα κόμικς «οι εικόνες διεκπεραιώνουν 

το μεγαλύτερο μέρος της αφήγησης». Σκοπός του κόμικς, είναι να μετατρέψει τις 

λέξεις σε εικαστικές παραστάσεις και να διηγηθεί ζωγραφικά κάποιαν ιστορία. 

(Μαρτινίδης, 1990: 34). Προοδευτικά χρησιμοποιήσαμε και το κείμενο. Η σχέση 

γραπτού λόγου και σχεδίων στα κόμικς είναι καθοριστική. Τα σχέδια αφηγούνται με 

την παρεμβολή κρίσιμων ποσοτήτων κειμένου (Μαρτινίδης, 1990: 37). 

Συγκεκριμένα, στις πρώτες δραστηριότητες τα παιδιά βασίστηκαν στην 

αναπαραστατική λειτουργία των σχεδίων των κόμικς για να συνθέσουν και να 

αφηγηθούν την ιστορία τους και χρησιμοποιούσαν τα λόγια στα συννεφάκια του 

κόμικ επικουρικά, προκειμένου να συγκρίνουν την ιστορία που αφηγήθηκαν τα ίδια 

σε σχέση με αυτήν του δημιουργού. Στις επόμενες δραστηριότητες δόθηκε 

περισσότερη βαρύτητα στο λόγο. Τα παιδιά όφειλαν να συνθέσουν την ιστορία τους, 

αξιοποιώντας τις πληροφορίες που περιέχονταν τόσο στα σχέδια όσο και στο κείμενο 

(διάλογοι ηρώων σε συννεφάκια) των κόμικς. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση το ΔΕΠΠΣ (2003) 

και το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011). Φροντίσαμε οι δραστηριότητες να 

έχουν νόημα για τα παιδιά, δηλαδή να σχετίζονται με τα καθημερινά βιώματα ή 

ενδιαφέροντά τους και να λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα, 

επιδιώξαμε να είναι νοητικά προκλητικές και να καλλιεργούν τη δημιουργία 

υποθέσεων, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών. (Πιλοτικό Πρόγραμμα 
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Σπουδών, 2011: 206) Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες με εξελικτικό 

περιεχόμενο. Οι γνωστικοί στόχοι που θέσαμε είχαν αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας 

και σταδιακά απαιτούσαν ως προαπαιτούμενο την αξιοποίηση των εμπειριών που 

αποκόμιζαν τα παιδιά από τις δραστηριότητες που είχαν προηγηθεί. Επίσης, με τις 

δραστηριότητες που σχεδιάσαμε παρείχαμε στα παιδιά την ευκαιρία να εργαστούν 

ατομικά, στην ολομέλεια, και σε ομάδες. Επιδιώξαμε να προωθήσουμε τη 

συνεργασία μεταξύ τους, και να αξιοποιήσουμε την πιο σύνθετη μορφή 

δραστηριοτήτων, την επίλυση προβλημάτων (Αυγητίδου, 2008: 26) Η επίλυση 

προβλήματος είναι μια διδακτική προσέγγιση, η οποία ενεργοποιεί τα παιδιά ώστε να 

αναζητήσουν απαντήσεις/λύσεις, να συγκρίνουν/συσχετίσουν υποθέσεις και να 

εξάγουν συμπεράσματα μέσα σε ένα συλλογικό και συνεργατικό πλαίσιο. Επιλύοντας 

προβλήματα, τα παιδιά κάνουν τη μάθηση δική τους διαδικασία γεμάτη νόημα 

(Τσάφος, 2016: 130) Οι ομάδες που προέκυψαν ήταν μεικτές και ισάριθμα 

χωρισμένες. Στις αρχή, σημαντικό κριτήριο για τη σύνθεση των ομάδων ήταν η φιλία 

των παιδιών, ώστε αυτά να νιώθουν ασφάλεια. Στη συνέχεια, κριτήριο αποτέλεσαν οι 

στόχοι των δραστηριοτήτων και οι ικανότητες/δεξιότητες των παιδιών.  

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων προσπαθήσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε ερωτήσεις που ενεργοποιούν την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών 

λειτουργιών και ενθαρρύνουν τα παιδιά να σκεφτούν (Μπιρμπίλη, 2008). Επίσης, 

μέσα από τις πρακτικές που υιοθετήσαμε, όπως ενθάρρυνση συμμετοχής και 

ελεύθερης έκφρασης των παιδιών ή στρατηγική της φωναχτής σκέψης και 

επαναδιατύπωσης των απαντήσεών τους, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε λεκτικές 

αλληλεπιδράσεις και να εφαρμόζουμε διερευνητικό διάλογο (Λυκομήτρου, 2015). Ο 

δικός μας ρόλος ήταν βοηθητικός.  

Κάθε δραστηριότητα διαρκούσε περίπου 45΄ και αναπτυσσόταν κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης οργανωμένης δραστηριότητας του ημερήσιου ωρολόγιου 

προγράμματος του Νηπιαγωγείου, δηλαδή από τις 10:25΄ έως τις 11:10΄. Η 

παρέμβασή μας πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο εβδομάδων από τις 03/03/2018 

έως τις 15/03/2018. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Η 

παρουσία μας στο νηπιαγωγείο δεν περιοριζόταν μόνο κατά τη διάρκεια των 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, αλλά επεκτεινόταν σε όλη τη ροή του ημερήσιου 

προγράμματος. Αυτό αποσκοπούσε στην ομαλή ένταξή μας στην καθημερινή 
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εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν οικειότητα και να 

συνεργάζονται μαζί μας πιο πρόθυμα και με μεγαλύτερη ευκολία. 

 

3.1.4. Μεθοδολογικά εργαλεία 

Σε κάθε ερευνητική διδακτική παρέμβαση είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων 

πριν και μετά από αυτήν με στόχο την αξιολόγηση της μάθησης. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήσαμε αρχική και τελική αξιολόγηση των παιδιών σχετικά με την 

ικανότητά τους να χρησιμοποιούν χρονικές εκφράσεις για να αποτυπώσουν την 

χρονική ακολουθία των γεγονότων μιας ιστορίας. Για τη συλλογή των αρχικών και 

τελικών δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ημιδομημένης 

συνέντευξης (semi-structured interview) με χρήση οπτικού μέσου29. Η χρήση 

φωτογραφιών ή άλλου οπτικού μέσου στις συνεντεύξεις επιτελεί χρήσιμους ρόλους 

(Τσιώλης, 2014: 522). Οι συνεντεύξεις της αρχικής και τελικής αξιολόγησης και οι 

ιστορίες που αφηγήθηκαν τα παιδιά κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

αποτέλεσαν το πρωτογενές υλικό της έρευνας, το οποίο απομαγνητοφωνήθηκε και 

αναλύθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) (Bryman, 

2017). 

Η ημιδομημένη συνέντευξη είναι ένα τύπος ποιοτικής συνέντευξης, της 

οποίας το περιεχόμενο, η σειρά και η διατύπωση των ερωτήσεων είναι οργανωμένες 

εκ των προτέρων. Ωστόσο, ο παρατηρητής μπορεί να παρεκκλίνει και να 

διαφοροποιηθεί, εάν χρειαστεί, από το βασικό προγραμματισμό της συνέντευξης, 

αφού οι ερωτήσεις της συνέντευξης δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένες και οι 

συνεντευξιαζόμενοι έχουν ελευθερία στον τρόπο απάντησής τους. Επιπλέον, ο 

ερευνητής μπορεί να αλλάζει τη διαδοχή και τη διατύπωση των ερωτήσεων και να 

θέτει νέες ερωτήσεις που δεν υπάρχουν στον οδηγό της συνέντευξης30 με αφορμή τις 

απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Η ημιδομημένη συνέντευξη και η χρήση 

ανοιχτών και παραγωγικών ερωτήσεων επιτρέπει στα παιδιά να έχουν ένα σχετικά 

ελεύθερο περιθώριο έκφρασης, το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει να προκύψουν 

ικανοποιητικά ευρήματα (Τσιώλης, 2014). 

                                                           
29 Εικονογραφημένη ιστορία σε μορφή κόμικ. 
30 Δηλαδή, η λίστα με τις ερωτήσεις ή τα θέματα προς συζήτηση που έχει ο ερευνητής (Τσιώλης, 2014: 

515). 
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Για τις ανάγκες της αρχικής και τελικής αξιολόγησης πραγματοποιήσαμε 

ατομικές συνεντεύξεις με κάθε παιδί. Πριν από κάθε συνέντευξη προηγούνταν μια 

μικρή προκαταρκτική συζήτηση, η οποία αποσκοπούσε να δημιουργηθεί κλίμα 

αποδοχής, να αποφευχθούν αρνητικά συναισθήματα και να μεγιστοποιηθεί η 

αποδοτικότητα κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα, εξηγούσαμε με απλά λόγια στα παιδιά τι 

επρόκειτο να ακολουθήσει, ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία και να δεχτούν να 

συμμετέχουν σε αυτήν. Συνήθως, καθόμασταν απέναντι από τα παιδιά για να 

παρατηρούμε και τη μη λεκτική επικοινωνία (κινήσεις σώματος, προσώπου). 

Η εικονογραφημένη ιστορία31 που χρησιμοποιήσαμε ως οπτικό μέσο ήταν σε 

μορφή κόμικ και την αντλήσαμε από μία προγενέστερη έρευνα που εκπονήθηκε από 

το ΕΚΠΑ και το Παν/μιο Κρήτης32. Η ιστορία αποτελούνταν από έξι εικόνες χωρίς 

λόγια. Οι εικόνες ήταν διατεταγμένες σε δυο σειρές από τρεις εικόνες στην καθεμία. 

Επειδή όμως το ένα τρίτο σχεδόν των παιδιών ήταν προνήπια είχαμε στη διάθεσή μας 

και μία ακόμη ιστορία33 με τέσσερις εικόνες και πιο απλή πλοκή. Δείχναμε στα 

παιδιά την εικονογραφημένη ιστορία και τους ζητούσαμε να πουν τι παρατηρούσαν. 

Όπου χρειάστηκε, διευκολύναμε τη συζήτηση με συμπληρωματικές ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, χρησιμοποιώντας, οι ίδιοι, χρονικές εκφράσεις. Στο τέλος, 

ζητούσαμε από τα παιδιά να αφηγηθούν τις εικόνες σαν μια ιστορία. 

Την ίδια εικονογραφημένη ιστορία χρησιμοποιήσαμε και στην τελική 

αξιολόγηση προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα αρχικά με τα τελικά 

ευρήματα. Οι συζητήσεις που κάναμε με τα παιδιά και οι αφηγήσεις που παράχθηκαν 

τόσο κατά τη διαδικασία της αρχικής και τελικής αξιολόγησης, όσο και κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων, ηχογραφήθηκαν. Ως συσκευή ηχογράφησης 

χρησιμοποιήσαμε το κινητό μας τηλέφωνο, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή 

απόσταση, αλλά εκτός του οπτικού πεδίου των παιδιών για να μη τους προκαλεί 

άγχος ή/και τους αποσπά την προσοχή. Η τεχνική της ηχογράφησης είναι ουσιαστική 

σε προσεγγίσεις που δίνουν μεγάλη σημασία στην ανάλυση λόγου. Η ηχογράφηση 

και η απομαγνητοφώνηση που ακολουθεί, έχουν πολλά οφέλη. Μας διευκολύνουν να 

ξεπεράσουμε φυσικούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα κενά μνήμης ή πρόχειρες 

                                                           
31 Βλ. Παράρτημα, σελ. V. 
32 Κανέλλου Μ., Κορβέση Ε., Ράλλη Α., Μουζάκη Α., Αντωνίου Φ., Διαμαντή Β. & Παπαϊωάννου Σ. 

Οι αφηγηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. (2016) Προσχολική & 

Σχολική Εκπαίδευση, Τόμος 4, Τεύχος 1, σσ. 35-67. 
33 Βλ. Παράρτημα, σελ. VI. 
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σημειώσεις ή μας επιτρέπουν να επαναλάβουμε την εξέταση των απαντήσεων. Δίνουν 

επίσης, τη δυνατότητα δευτερογενούς ανάλυσης των δεδομένων από άλλους 

ερευνητές (Τσιώλης, 2014: 524). 

H ανάλυση περιεχομένου (ΑΠ) σύμφωνα με τον ορισμό του Berelson αφορά 

την επικοινωνιακή έρευνα, δηλαδή ένα πεδίο που εστιάζει στις εφημερίδες, την 

τηλεόραση και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λίγα χρόνια αργότερα ο Holsti 

στον ορισμό που δίνει για την ανάλυση περιεχομένου κάνει λόγο περί μηνυμάτων, 

γεγονός που επιτρέπει τη δυνατότητα εφαρμογής της ΑΠ σε πολλές μορφές μη 

δομημένων πληροφοριών, όπως είναι οι απομαγνητοφωνήσεις ημιδομημένων και μη 

δομημένων συνεντεύξεων (Bryman, 2017: 324). Ο Bryman στο εγχειρίδιό του για τις 

μεθόδους κοινωνικής έρευνας παρουσιάζει την ΑΠ ως μία προσέγγιση ανάλυσης 

τεκμηρίων και κειμένων, η οποία προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει το εκάστοτε 

περιεχόμενο κατά τρόπο συστηματικό και επαναλήψιμο, βάσει εκ των προτέρων 

διαμορφωμένων κατηγοριών (Bryman, 2017: 325). 

Στη δική μας περίπτωση το πρωτογενές υλικό προς ανάλυση είναι τα 

απομαγνητοφωνημένα κείμενα από τις συνεντεύξεις και τις αφηγήσεις των παιδιών. 

Η διαδικασία ανάλυσής τους οφείλει να είναι αντικειμενική και συστηματική. 

Αντικειμενική ώστε να αποφευχθεί η μεροληψία ή η προβολή του/της αναλυτή/τριας 

και συστηματική ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην εφαρμογή των κανόνων. Για να 

επιτευχθεί αυτό, ορίσαμε ως κριτήρια κωδικοποίησης του πρωτογενούς υλικού την 

ύπαρξη συνδετικών εκφράσεων π.χ. χρονικών επιρρημάτων και χρονικών συνδέσμων 

και την ύπαρξη χρονικής διαδοχής μεταξύ των γεγονότων που απεικονίζονται στα 

καρέ. Επίσης, διατυπώσαμε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:  

 ποιες διαρθρωτικές λέξεις/εκφράσεις που δηλώνουν χρόνο (χρονικά 

επιρρήματα και χρονικούς συνδέσμους) χρησιμοποιούν τα παιδιά για να συνδέσουν 

τα γεγονότα της ιστορίας που αφηγούνται; 

 σε πόσα γεγονότα που αποτυπώνονται στα καρέ του κόμικ αναφέρονται τα 

παιδιά στην αφήγησή τους; 

Για να υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης των διαρθρωτικών 

λέξεων/εκφράσεων καταμετρήθηκαν συγκεκριμένες λέξεις και για να εκτιμηθεί η 

ύπαρξη χρονικής διαδοχής μεταξύ των γεγονότων που απεικονίζονται στα καρέ 

καταμετρήθηκαν τα καρέ στα οποία αναφέρονται τα παιδιά. Στη συνέχεια, το 
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πρωτογενές υλικό της έρευνας ταξινομήθηκε σύμφωνα με κανόνες ταξινόμησης, 

φροντίζοντας να μην υπάρχει αλληλοκάλυψη και να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες οι 

κατηγορίες που προέκυψαν. Για την κατηγοριοποίηση των δεδομένων 

χρησιμοποιήσαμε ως αναφορά τις τρεις κατηγορίες ταξινόμησης αφηγήσεων που 

αναδείχθηκαν στην έρευνα για τις αφηγηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής 

και πρωτοσχολικής ηλικίας που πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΠΑ και το Παν/μιο 

Κρήτης (Κανέλλου, Κορβέση, Ράλλη κ. ά, 2016). Η έρευνα αυτή βασίστηκε, σε ό,τι 

αφορά τη συνεκτικότητα, στο μοντέλο των Stein και Gleen (1979) και σε ό,τι αφορά 

τη συνοχή, στο μοντέλο των Halliday και Hassan (1979). Στη συγκεκριμένη έρευνα 

διακρίθηκαν τρεις κατηγορίες: ελλιπής, αναπτυσσόμενη, επαρκής. Οι αφηγήσεις που 

περιλαμβάνανε μόνο μια χρονική έκφραση και δεν αναφέρονταν σε όλες τις εικόνες ή 

δεν ακολουθούσαν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων κατατάσσονταν στην 

κατηγορία ελλιπής. Οι αφηγήσεις που περιλαμβάνανε δυο είδη χρονικών εκφράσεων 

και συνέδεαν τα γεγονότα της ιστορίας με χρονική σειρά ή αν παρέλειπαν κάποια δεν 

διατάρασσαν τη χρονική διαδοχή των γεγονότων κατατάσσονταν στην 

αναπτυσσόμενη κατηγορία. Οι αφηγήσεις που περιλαμβάνανε πάνω από δυο είδη 

χρονικών εκφράσεων και συνέδεαν χρονικά όλα τα γεγονότα της ιστορίας 

κατατάσσονταν στην κατηγορία επαρκής. 

 

3.2. Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

 

Για τις ανάγκες της ερευνητικής παρέμβασης σχεδιάσαμε επτά δραστηριότητες 

αξιοποιώντας μικρά αυτοτελή επεισόδια κόμικς. Στις δραστηριότητες Δ2, Δ3, Δ4 και 

Δ5 χρησιμοποιήσαμε σύντομες ιστορίες (comic strip) με τους δημοφιλείς ήρωες 

Γκάρφιλντ34 (Δ2 και Δ3), Μαφάλντα35 (Δ4), Μίκυ Μάους36 (Δ5) που αντλήσαμε από 

                                                           
34 Ο Γκάρφιλντ είναι γνωστή αμερικανική σειρά κόμικς του Τζιμ Ντέιβις που πραγματεύεται τη ζωή 

ενός γάτου. Η πρώτη δημοσίευσή του έγινε το 1978. Το επεισόδιο του Γκάρφιλντ που 

χρησιμοποιήσαμε αντλήθηκε από τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1Mv

TaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-

jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEg

ki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSP

QYqEgnD6MIbIbCtJxFE-

8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJE

VAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM:  
35 Η Μαφάλντα, ένα πεντάχρονο σκανταλιάρικο κορίτσι, είναι η ηρωίδα στην ομώνυμη σειρά κόμικ 

του Αργεντινού σκιτσογράφου Quino. «Γεννήθηκε» το 1962 για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού κόμικ 

https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://www.google.gr/search?q=comic+garfield&tbm=isch&tbs=rimg:CboIGj0a_1XFBIjh3vLV_1MvTaxmuWthtZuaNlIta8WAWzRZox9RBSdlwAJh-zHdqL6qKOw-jCGyGwrScNjlZnR3LlxioSCXe8tX8y9NrGEWpKYGM4qvzfKhIJa5a2G1m5o2URp2V279ngChoqEgki1rxYBbNFmhGQtgtcF8P89yoSCTH1EFJ2XAAmEVkeAb2eZ9lyKhIJH7Md2ovqoo4R94gkD6GSPQYqEgnD6MIbIbCtJxFE-8ORFBcqIyoSCQ2OVmdHcuXGETYGKnsffyqw&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjfhIvGiLLaAhXJEVAKHbOXD40Q9C96BAgAEBs&biw=1366&bih=637&dpr=1#imgrc=i3vNSgw7eZYynM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
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εκπαιδευτικούς ιστότοπους. Στη δραστηριότητα Δ6 αξιοποιήσαμε ένα κόμικ που 

προτείνεται σε σχολικό εγχειρίδιο Γλώσσας (Β’ τάξης) του Δημοτικού Σχολείου37. 

Για τη δραστηριότητα Δ7 επιλέξαμε ένα γαλλικό κόμικ (από comic book) από τον 

ευρύτερο χώρο των παιδικών και νεανικών εκδόσεων38. Όλα τα κόμικς που 

χρησιμοποιήσαμε είχαν περιορισμένο αριθμό καρέ, από τρία έως επτά, και η πλοκή 

της ιστορίας τους ήταν απλή. 

Η δομή των δραστηριοτήτων ακολουθούσε μία συγκεκριμένη πορεία που 

επαναλαμβανόταν, καθώς τα παιδιά καλούνταν να τοποθετήσουν στη σειρά το υλικό 

που τους δίνονταν (καρέ των κόμικς ή/και συννεφάκια με κείμενο) και μετά να 

αφηγηθούν μία σχετική ιστορία. Ταυτόχρονα όμως, υπήρχε και εναλλαγή. Άλλες 

δραστηριότητες εστίαζαν στις εικόνες και άλλες στο κείμενο, αξιοποιώντας με αυτόν 

τον τρόπο τους δύο σημειωτικούς τρόπους που χρησιμοποιούν τα κόμικς για τη 

δημιουργία νοήματος. Επίσης, οι επιδιώξεις των δραστηριοτήτων προοδευτικά 

γίνονταν πιο απαιτητικές, καθώς απαιτούνταν για την επίτευξή τους πιο σύνθετες 

δεξιότητες. Για παράδειγμα, στις μισές δραστηριότητες δίνονταν στα παιδιά ένας 

περιορισμός. Στην προσπάθειά τους να αφηγηθούν την ιστορία του εκάστοτε κόμικ, 

όφειλαν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες χρονικές εκφράσεις (ΧΕ). 

Κριτήριο για την επιλογή των Χ.Ε. που προτείναμε ήταν αρχικά η εμπειρική 

μας εκτίμηση για την άνεση ή τη δυσκολία που έχουν τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία 

στη χρήση τους, η οποία ενισχύθηκε από τα δεδομένα που συλλέξαμε στην αρχική 

αξιολόγηση. Για παράδειγμα, πολύ συχνά στον αφηγηματικό λόγο των παιδιών 

παρατηρείται η χρήση του συνδέσμου «και», ο οποίος έχει πολλές διαφορετικές 

σημασίες. Μία από αυτές είναι χρονική και συνήθως υποδηλώνει την απλή χρονική 

ακολουθία πράξεων, οπότε και ο σύνδεσμος «και» αποκτά τη σημασία του «και 

έπειτα», «και κατόπιν», «και αμέσως μετά» (Ντίνας, 2000: 84-85). Εμείς επιλέξαμε 

                                                                                                                                                                      
και από το 1964 έγινε ηρωίδα κόμικ σε εβδομαδιαίο περιοδικό. Αντλήσαμε το κόμικ από τον 

παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: 

https://www.google.gr/search?q=comik+mafalnta&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiR

uI7Ni7LaAhXFb1AKHey5BesQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=YLMuuo6hUgyTpM:   

36 Ο Μίκυ Μάους δημιουργήθηκε το 1928 στις ΗΠΑ από τον Ντίσνεϋ και τον Άιγουερκς. Ο Γκούφυ, ο 

γκαφατζής ήρωας του Ντίσνεϋ με μορφή σκύλου, είναι μαζί με τον Μίκυ ένα κλασικό αγαπημένο 

δίδυμο των κινουμένων σχεδίων της Walt Disney Pictures. Το κόμικ που χρησιμοποιήσαμε αντλήθηκε 

από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.slideshare.net/IoannaChats/ss-

26786388?ref=http://taksiasterati.blogspot.gr/2013/10/2-30-31.html 
37 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4712,21321/ 
38 Tharlet, Ε. (2008). Monsieur Blaireau et Madame Renarde - La Rencontre, DARGAUD jeunesse, 

Paris, Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. 

https://www.google.gr/search?q=comik+mafalnta&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRuI7Ni7LaAhXFb1AKHey5BesQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=YLMuuo6hUgyTpM
https://www.google.gr/search?q=comik+mafalnta&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRuI7Ni7LaAhXFb1AKHey5BesQ_AUICigB&biw=1366&bih=637#imgrc=YLMuuo6hUgyTpM
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%8E%CE%BB%CF%84_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%83%CE%BD%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CE%BC%CF%80_%CE%86%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81%CE%BA%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://www.slideshare.net/IoannaChats/ss-26786388?ref=http://taksiasterati.blogspot.gr/2013/10/2-30-31.html
https://www.slideshare.net/IoannaChats/ss-26786388?ref=http://taksiasterati.blogspot.gr/2013/10/2-30-31.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B105/714/4712,21321/
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ΧΕ39 που παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν συχνά και ορθά, όπως το 

χρονικό επίρρημα «μετά», καθώς και ΧΕ με τις οποίες δεν είναι ιδιαίτερα 

εξοικειωμένα και δεν τις προτιμούν, όπως τον χρονικό σύνδεσμο «αφού». Ένα άλλο 

κριτήριο ήταν η ίδια η λειτουργία των ΧΕ μέσα στο λόγο. Επιλέξαμε ΧΕ που να 

δηλώνουν το σύγχρονο μεταξύ των πράξεων των προτάσεων, δηλαδή ότι η πράξη της 

χρονικής πρότασης γίνεται την ίδια στιγμή με την πράξη της πρότασης από την οποία 

εξαρτάται, το προτερόχρονο, δηλαδή ότι η πράξη της χρονικής πρότασης έγινε πριν 

από την πράξη της πρότασης από την οποία εξαρτάται και το υστερόχρονο, δηλαδή 

ότι η πράξη της χρονικής πρότασης έγινε μετά με την πράξη της πρότασης από την 

οποία εξαρτάται40. Έτσι, προτείναμε τα χρονικά επιρρήματα «μετά», «πρώτα», 

«ύστερα» και τους χρονικούς συνδέσμους «μόλις», «αφού», «πριν», «όταν». 

 

3.2.1. Δραστηριότητα Δ1 «Εισαγωγική» 

Πρόκειται για την πρώτη δραστηριότητα που αποσκοπούσε να εισάγει τα παιδιά στα 

κόμικς, να διερευνήσει τις σχετικές προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να εκμαιεύσει 

τις αρχικές τους αντιλήψεις και απόψεις. Συγκεκριμένα, η εισαγωγική δραστηριότητα 

στόχευε στα εξής:  

1. Να εκφράσουν τα παιδιά τις απόψεις τους ή τις γνώσεις τους σχετικά με τα κόμικς 

και να συζητήσουν γι’ αυτές. 

2. Να παρατηρήσουν τα παιδιά διάφορα εικονοβιβλία, εικονογραφημένα 

παραμύθια, κόμικς και να εντοπίσουν μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. 

3. Να διακρίνουν τα κόμικς από άλλα αφηγηματικά κείμενα. 

 

Ως υλικά της δραστηριότητας επιλέχθηκαν μια εικόνα με τον Γκάρφιλντ, 

διάφορα βιβλία, όπως παραμύθια από τη δανειστική βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, 

δημοφιλή κλασικά κόμικς, όπως Μίκυ Μάους και Σκούμπυ Ντου, και σύγχρονα 

παιδικά κόμικς, όπως το κόμικ Η συνάντηση της Εύα Θάρλετ41. 

                                                           
39 Για την επιλογή των χρονικών εκφράσεων συμβουλευτήκαμε το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής και 

τη Νεοεεληνική Γραμματική. 
40 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Deutereuouses-epirrimatikes-

protaseis-Nea-Ellinika.htm  
41 Βλέπε σελ. 43 υποσημείωση 38. 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Deutereuouses-epirrimatikes-protaseis-Nea-Ellinika.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria%20Nea/Deutereuouses-epirrimatikes-protaseis-Nea-Ellinika.htm
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Για την υλοποίηση της δραστηριότητας Δ1 τα παιδιά εργάστηκαν στην 

ολομέλεια. Εμψυχώσαμε μία διερευνητική συζήτηση με θέμα Τι είναι κόμικς και 

αναδείξαμε τις ιδέες των παιδιών καταγράφοντάς τες με τη μορφή ιδεοθύελλας. 

Έπειτα, δείξαμε στα παιδιά το υλικό που επιλέξαμε και τους δώσαμε τον απαραίτητο 

χρόνο να το παρατηρήσουν. Τους ζητήσαμε να αναφέρουν χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των αφηγηματικών κειμένων που τους δείξαμε ή/και να εντοπίσουν 

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Για να του βοηθήσουμε θέσαμε ερωτήσεις, 

όπως Τι διαφορετικό έχει αυτό (δείχνοντας π.χ. μια σελίδα από ένα έντυπο του Μίκυ 

Μάους) από αυτό (δείχνοντας μια σελίδα από ένα εικονογραφημένο βιβλίο). Πού 

διαβάζουμε την ιστορία στο ένα έντυπο και πού στο άλλο; Πού είναι γραμμένες οι 

λέξεις; Τέλος, επιδιώξαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με το Τι 

είναι κόμικς. 

 

3.2.2. Δραστηριότητες Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 

Οι δραστηριότητες από Δ2 έως Δ7 αποτέλεσαν τον βασικό κορμό της παρέμβασής 

μας. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι τους ήταν κοινοί και είναι οι ακόλουθοι:  

1. Να τοποθετούν τα παιδιά τα καρέ των κόμικς στη σειρά ώστε να 

συνθέτουν ιστορίες με λογική αλληλουχία. 

2. Να αφηγούνται τα παιδιά τα απεικονιζόμενα γεγονότα των κόμικς σαν μια 

ιστορία χρησιμοποιώντας όλα τα καρέ. 

3. Να εκφράζουν τις χρονικές σχέσεις των απεικονιζόμενων γεγονότων στα 

κόμικς χρησιμοποιώντας χρονικές εκφράσεις. 

Για τη δραστηριότητα Δ2 επιλέξαμε ένα επεισόδιο με τρία καρέ από το κόμικ 

του Γκάρφιλντ. Στην εικόνα 1 παρουσιάζουμε το κόμικ όπως το σχεδίασε ο 

δημιουργός του42 και στην εικόνα 2 παρουσιάζουμε την εκδοχή που 

χρησιμοποιήσαμε, έπειτα από τις τροποποιήσεις που κάναμε στο κείμενο για τις 

ανάγκες της δραστηριότητας. 

                                                           
42 Το κόμικ περιλάμβανε τρεις διαφορετικές μικρές ιστορίες (τριών εικόνων η καθεμία), από τις οποίες 

διαλέξαμε τη συγκεκριμένη, επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν πιο προσιτή σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
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Εικόνα 1:  Αυθεντική εκδοχή του κόμικ Δ2 

 

Εικόνα 2: Τροποποιημένο κόμικ Δ2 

Παρουσιάσαμε στα παιδιά τα καρέ ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και αυτά 

έπρεπε να εργαστούν ατομικά και να τα τοποθετήσουν στη σειρά για να συνθέσουν 

μία ιστορία. Για να τους βοηθήσουμε κάναμε διευκολυντικές ερωτήσεις, όπως τι έγινε 

πρώτα; Τι έγινε μετά; Από πού το κατάλαβες; Στο τέλος, τα παιδιά έπρεπε να 

αφηγηθούν την ιστορία που είχαν προτείνει, χρησιμοποιώντας όποιες χρονικές 

εκφράσεις ήθελαν. 

Στη δραστηριότητα Δ3 αξιοποιήσαμε μία ακόμη περιπέτεια του Γκάρφιλντ 

(Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Αυθεντική εκδοχή κόμικ Δ3 
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Από αυτή ωστόσο, αφαιρέσαμε το πρώτο καρέ με το χιονισμένο τοπίο και το 

έβδομο καρέ όπου ο Γκάρφλιντ κλωτσάει τον σκύλο, καθώς επίσης, 

αντικαταστήσαμε το επιφώνημα «BURRRRRRP» στο τέταρτο καρέ με τη λέξη 

«πεινάω». Εκτιμήσαμε ότι το πρώτο θα προκαλούσε σύγχυση στα παιδιά και τα 

υπόλοιπα δύο θα προβάλανε αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς. (Εικόνα 4) 

 

Εικόνα 4: Τροποποιημένη εκδοχή κόμικ Δ3 

Η επιλογή να κρατήσουμε τον ίδιο ήρωα ήταν συνειδητή. Με αυτόν τον τρόπο 

επιδιώξαμε να εστιάσουν τα παιδιά στους στόχους της δραστηριότητας, οι οποίοι 

αποκτούσαν ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και όχι να επικεντρώσουν το 

ενδιαφέρον τους σ’ ένα άλλο κόμικ ή να χρειαστεί να ανταποκριθούν σε άλλου τύπου 

δραστηριότητα. Η διαφορά, και η δυσκολία, στη δραστηριότητα Δ3 ήταν πως τα 

παιδιά όφειλαν να ταξινομήσουν έξι εικόνες αντί για τρεις, καθώς και να 

χρησιμοποιήσουν τις χρονικές εκφράσεις «μετά», «πρώτα», «όταν», «μόλις», «αφού» 

καθώς αφηγούνταν την ιστορία τους.  

Πρώτα, προβήκαμε σε έναν αναστοχασμό της δραστηριότητας Δ2. Μέσα από 

ένα διερευνητικό διάλογο προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε εάν και σε ποιο βαθμό τα 

παιδιά μπορούσαν να διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κόμικς, δηλαδή ότι 

είναι εικονογραφηγήματα (Μαρτινίδης, 1990) και ότι η αφηγηματική μονάδα τους, τα 

καρέ, περιλαμβάνουν σχέδια και κείμενα, με λογική αλληλουχία και χρονική εξέλιξη. 

Στην αρχή δείξαμε στα παιδιά μόνο τρία καρέ (Εικόνα 5), τα οποία ήταν  περιμετρικά 

κομμένα, ανεξάρτητα μεταξύ τους και πλαστικοποιημένα.  
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Εικόνα 5: Τα τρία πρώτα καρέ 

Τα συγκεκριμένα καρέ, παρουσίαζαν τη βασική πλοκή της ιστορίας του 

Γκάρφιλντ (Ο Γκάρφιλντ ξυπνάει-τρώει-κοιμάται) και αντιστοιχούσαν ουσιαστικά 

στα βασικά σημεία της πλοκής μιας ιστορίας: έναρξη-εξέλιξη-έκβαση (Παπαντωνάκης 

& Κωτόπουλος, 2011: 150). Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων, τα 

οποία αποφάσισαν από κοινού43, τη σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν τα καρέ. 

Έπειτα, προσθέταμε ένα-ένα τα υπόλοιπα καρέ και τους ζητούσαμε με ανοιχτές 

ερωτήσεις, όπως Σε ποια σειρά νομίζετε ότι ταιριάζει να βάλετε αυτήν την εικόνα; 

Γιατί; να εντάξουν κάθε επιπλέον καρέ στην υπάρχουσα ιστορία. Αυτό συνεχίστηκε 

μέχρι να χρησιμοποιηθούν και τα έξι. Στη συνέχεια, τα παιδιά αφηγήθηκαν την 

ιστορία που είχαν συνθέσει, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τις χρονικές 

εκφράσεις που θέσαμε ως περιορισμό. 

Η δραστηριότητα Δ4 αντλεί το περιεχόμενό της από το κόμικ της Μαφάλντα. 

Χρησιμοποιήσαμε τέσσερα καρέ που εξιστορούσαν μία μικρή ιστορία της Μαφάλντα 

με το φίλο της Φελίπε. Παρακάτω (Εικόνα 6) παραθέτουμε το κόμικ με τους 

αυθεντικούς διαλόγους των πρωταγωνιστών44 και αμέσως μετά (Εικόνα 7) την 

εκδοχή που προτείναμε εμείς, μετά τις τροποποιήσεις45 που κάναμε στους διαλόγους. 

 

Εικόνα 6: Αυθεντική εκδοχή κόμικ Δ4 

                                                           
43 Η αλληλεπίδραση των παιδιών και η συνεργατικότητα, επιδρά θετικά στην οργάνωση των 

δραστηριοτήτων σε ομάδες. (Μπιρμπίλη, 2010, σελ.110 Τσάφος) 
44 ΜΑΦΑΛΝΤΑ, τεύχος 1, εκδόσεις Παρά Πέντε - Μέδουσα, 1991. 
45 Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε τους διαλόγους των ηρώων στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 
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Εικόνα 7: Τροποποιημένο κόμικ Δ4 

Τα καρέ δόθηκαν στα παιδιά ως τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες, τις οποίες 

έπρεπε να βάλουν σε μία λογική σειρά Μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, 

όφειλαν να προτείνουν μία χρονική διαδοχή για τα γεγονότα που απεικονίζονταν στα 

τέσσερα καρέ. Ο βαθμός δυσκολίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν 

αυξημένος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Γι’ αυτό τα παιδιά εργάστηκαν σε 

ομάδες. Εκτιμήσαμε ότι η συνεργασία και η αλληλεπίδραση θα τους βοηθούσε να 

ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία ή/και ενδιαφέρον στη δραστηριότητα. 

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητα με μία προκαταρκτική συζήτηση στην 

ολομέλεια θέτοντας στα παιδιά τον προβληματισμό: Πώς θα τοποθετήσετε στη σειρά 

τα καρέ του κόμικ που έχουν μπερδευτεί; Πώς θα καταλάβουμε ποιο είναι στην αρχή, 

ποιο στη μέση και ποιο στο τέλος της ιστορίας; Τους ζητήσαμε να αποφασίσουν τη 

σειρά των καρέ και επιπλέον, να εστιάσουν στα συννεφάκια και να προσπαθήσουν να 

υποθέσουν το περιεχόμενό τους. Τέλος, τα παιδιά κάθε ομάδας αφηγήθηκαν την 

ιστορία που πρότειναν. Σε αντίθεση με τη Δ3 δραστηριότητα, δεν τους θέσαμε 

περιορισμό σχετικά με τις ΧΕ προκειμένου να παρατηρήσουμε εάν τα παιδιά θα 

χρησιμοποιούσαν από μόνα τους μερικές από αυτές. 

Στη δραστηριότητα Δ5 χρησιμοποιήσαμε το κόμικ με πρωταγωνιστές τους 

Μίκυ και Γκούφη, το οποίο αποτελείται από έξι εικόνες. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες δραστηριότητες, χρησιμοποιήσαμε ακέραιο το κόμικ, χωρίς να 

κόψουμε τα καρέ του σε μεμονωμένες εικόνες. Στόχος μας ήταν να εστιάσουν τα 

παιδιά στις πληροφορίες της κειμενικής αφήγησης για να παραθέσουν την ιστορία σε 

μία χρονική ακολουθία. Στην εικόνα 8 παραθέτουμε το κόμικ με τις τροποποιήσεις 

που κάναμε στο κείμενο. 
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Εικόνα 8: Τροποποιημένο κόμικ Δ5 

Τα παιδιά εργάστηκαν στην ολομέλεια. Τους δείξαμε το κόμικ, το οποίο είχε 

λευκά συννεφάκια χωρίς κείμενο και τους ζητήσαμε να περιγράψουν τις εικόνες. Τα 

παιδιά γνώριζαν δηλαδή, τη χρονική ακολουθία των γεγονότων της ιστορίας μέσα 

από τα σχέδια, αλλά δεν γνώριζαν τους διαλόγους των πρωταγωνιστών. Στη 

συνέχεια, τους ζητήσαμε να κάνουν υποθέσεις σχετικά με τους διαλόγους. Αυτοί 

ήταν τυπωμένοι χωριστά σε άλλα συννεφάκια, τα οποία έπρεπε να αντιστοιχίσουν τα 

παιδιά στα κατάλληλα καρέ ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ κειμένου και 

σχεδίων. Τέλος, τους ζητήσαμε να αφηγηθούν την ιστορία χρησιμοποιώντας τις ΧΕ 

«όταν», «μόλις», «αφού», «ύστερα», «πριν». Δεν τους θέσαμε ως περιορισμό να 

χρησιμοποιήσουν τις ΧΕ «μετά» και «πρώτα» επειδή παρατηρήσαμε ότι τις 

χρησιμοποιούσαν ικανοποιητικά. Έτσι, επιδιώξαμε να παροτρύνουμε τα παιδιά στη 

χρήση εναλλακτικών ΧΕ. 

Στη δραστηριότητα Δ6 χρησιμοποιήσαμε το κόμικ που περιλαμβάνεται στο 

βιβλίο της Γλώσσας Β’ Δημοτικού. Προκειμένου να το χρησιμοποιήσουμε στο 

νηπιαγωγείο, προσαρμόσαμε το περιεχόμενο των διαλόγων στις απαιτήσεις της 

δραστηριότητας και στις δυνατότητες των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (Εικόνα 

9). 
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Εικόνα 9: Τροποποιημένο κόμικ Δ6 

Αυτή η δραστηριότητα ήταν παραλλαγή της προηγούμενης. Τα παιδιά έπρεπε 

να επιλύσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή, να τοποθετήσουν στη σειρά τα καρέ και τα 

συννεφάκια ενός κόμικ κι έτσι να ανασυνθέσουν την ιστορία του. Τα παιδιά 

εργάστηκαν σε δυο ισάριθμες ομάδες και έπρεπε να προτείνουν μία χρονική 

ακολουθία για τα απεικονιζόμενα γεγονότα στα καρέ του κόμικ, τοποθετώντας τα 

έτσι, ώστε οι εικόνες να έχουν λογική αλληλουχία μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως, 

έπρεπε να ενσωματώσουν το κείμενο στα καρέ, αντιστοιχίζοντας σε αυτά τα 

συννεφάκια με τους διαλόγους των πρωταγωνιστών. Δώσαμε δηλαδή, στα παιδιά τα 

αφηγηματικά συστατικά ενός κόμικ, την εικόνα και το κείμενο, και τους ζητήσαμε να 

τα «συρράψουν» με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει λογική αλληλουχία και να βγαίνει 

νόημα. Τέλος, έπρεπε να αφηγηθούν την ιστορία τους χρησιμοποιώντας τις ΧΕ 

«όταν», «μόλις», «αφού», «ύστερα», «πριν». 

Στη δραστηριότητα Δ7 τα παιδιά συνέθεσαν και αφηγήθηκαν τη δική τους 

ιστορία, διατάσσοντας τα καρέ του προτεινόμενου κόμικ στη σειρά και 

συμπληρώνοντας τα ίδια τους διαλόγους στα συννεφάκια. Για το σχεδιασμό της 

δραστηριότητας Δ7 αξιοποιήσαμε το γαλλικό κόμικ Blaireau et Madame Renarde - 

La Rencontre, με ήρωες μια οικογένεια από κουνάβια. Επιλέξαμε ένα απόσπασμα με 

επτά εικόνες που συνθέτουν μία μικρή ιστορία με τα δύο μικρά κουνάβια της 

ιστορίας να βρίσκονται αρχικά στο δάσος και μετά να πηγαίνουν στη φωλιά τους. Τα 
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παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εργάστηκαν συνεργατικά. Στην εικόνα 10 

παραθέτουμε το απόσπασμα του κόμικ που επιλέξαμε. 
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Εικόνα 10: Τροποποιημένο κόμικ Δ7 

Τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους τα παραπάνω επτά καρέ, κομμένα το ένα 

από το άλλο και με τα συννεφάκια κενά. Κάθε ομάδα έπρεπε α) να συνθέσει το δικό 

της κόμικ τοποθετώντας τα καρέ σε σειρά που προσδίδει λογική αλληλουχία στα 

απεικονιζόμενα γεγονότα, β) να συμπληρώσει τους διαλόγους των πρωταγωνιστών 

της ιστορίας και γ) να αφηγηθεί την ιστορία που θα πρότεινε. Το πλαίσιο αυτής της 

δραστηριότητας ήταν αρκετά ανοιχτό προκειμένου τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα 

να εμπλακούν στο σχεδιασμό της κι εμείς να παρατηρήσουμε εάν αξιοποίησαν τις 

εμπειρίες και γνώσεις τους από τις προηγούμενες δραστηριότητες.  
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Κεφάλαιο 4ο: Αποτελέσματα εμπειρικής εφαρμογής έρευνας 

 

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, της δραστηριότητας Δ1 

και της τελικής αξιολόγησης σε ξεχωριστές ενότητες ανεξάρτητα από τα 

αποτελέσματα των δραστηριοτήτων Δ2, Δ3, Δ4, Δ5. Δ6 και Δ7, τα οποία 

παρουσιάζουμε συλλογικά. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται επειδή επιτελούν 

διαφορετικούς ρόλους στη διαδικασία της ερευνητικής παρέμβασης και οι στόχοι 

τους είναι διαφορετικοί. Τα δεδομένα των δραστηριοτήτων Δ2 έως Δ7 

παρουσιάζονται ως προς τους στόχους τους, οι οποίοι είναι κοινοί.  

 

4.1. Αποτέλεσμα αρχικής αξιολόγησης 

 

Για την αρχική αξιολόγηση είχαμε χρησιμοποιήσαμε μια εικονογραφημένη ιστορία 

με έξι καρέ. Σε περίπτωση δυσκολίας από τα παιδιά να ανταποκριθούν σε αυτήν, 

ειδικά τα προνήπια, είχαμε μία δεύτερη ιστορία μικρότερης έκτασης (τέσσερα καρέ) 

και πιο απλής πλοκής. Οι συνεντεύξεις για την αρχική αξιολόγηση46 

πραγματοποιήθηκαν ατομικά κατά τη διάρκεια των ελευθέρων δραστηριοτήτων 

(8:30΄-10:00΄) και διήρκησαν δύο εβδομάδες λόγω απρόβλεπτων συγκυριών, όπως 

απουσίες παιδιών και αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω καιρικών συνθηκών. 

Μέσα από τη συνέντευξη συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με τις χρονικές εκφράσεις 

που χρησιμοποίησαν τα παιδιά στην αφήγησή τους για να αποδώσουν τη χρονική 

ακολουθία των γεγονότων που απεικονίζονταν στην εικονογραφημένη ιστορία της 

συνέντευξης. Εντοπίσαμε και καταγράψαμε σ’ έναν πίνακα τις ΧΕ και 

καταμετρήσαμε τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονταν. Επίσης, καταμετρήσαμε 

σε πόσες από τις έξι εικόνες/καρέ της ιστορίας αναφέρθηκαν τα παιδιά κατά την 

αφήγησή τους και εστιάσαμε στο εάν απέδωσαν τη χρονική ακολουθία των 

γεγονότων ή υπήρχαν χρονικές ανακολουθίες και παραλείψεις. Τα δεδομένα που 

συλλέξαμε παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1 που ακολουθεί.  

  

                                                           
46 Για παράδειγμα απομαγνητοφωνημένης ημιδομημένης συνέντευξης της αρχικής αξιολόγησης βλ. 

παράστημα σελ. II-III. 



55 

Πίνακας 1: Στοιχεία αρχικής αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση 

(Πίνακας 2): 

Πίνακας 2: Κατηγορίες αρχικής αξιολόγησης 

                                                           
47 Όπου Π. εννοούμε προνήπιο, όπου Ν, νήπιο, όπου Κ. εννοούμε κορίτσι και Α, αγόρι. 
48 Αφηγήθηκε την ιστορία, χωρίς να χρησιμοποιήσει ΧΕ. 
49 Παρέθεσε τα γεγονότα με αποσπασματικό λόγο χωρίς να τα συνδέει μεταξύ τους. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ  

ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ηλικία 

& φύλο  

νηπίων 

Χρονικά επιρρήματα 

Χρονι- 

κοί 

σύνδε-

σμοι 

Σύνολο 

χρονι- 

κών 

λέξεων 

Αριθμός 

εικόνων 
Κατηγορία 

Μετά 
Σε 

λίγο 
Τότε 

Πά

λι 
Πρώτα Όταν 

Π1 Κ47 3     1 4 6 Επαρκής 

Ν2 Α 5   3   8 6 Αναπτυσσόμενη 

Ν3 Α. 2      2 6 Ελλιπής 

Ν4 Α 4 1   1 1 6 6 Επαρκής 

Ν5 Κ 3    1  4 6 Επαρκής 

Ν6 Κ 10 1     11 6 Επαρκής 

Ν7 Κ 4  1    5 6 Αναπτυσσόμενη 

Ν8 Κ 3    1  4 6 Αναπτυσσόμενη 

Ν9 Α    2   2 4 Ελλιπής 

Π10 Α48       0 5 Ελλιπής 

Ν11 Α 2      2 6 Αναπτυσσόμενη 

Π12 Α       0 4 Ελλιπής 

Π13 Α49       0  Ελλιπής 

Σύνολο 36 2 1 5 3 2 48   

Κατηγορία ΝΗΠΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Ελλιπής 2 3 5 

Αναπτυσσόμενη 4  4 

Επαρκής 3 1 4 
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Τα νήπια στην πλειονότητά τους κατατάχθηκαν στην αναπτυσσόμενη και 

επαρκή κατηγορία με τον πληθυσμό της αναπτυσσόμενης κατηγορίας να είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν της επαρκούς. Τέσσερα νήπια (44,5%) συμπεριλήφθηκαν 

στην αναπτυσσόμενη κατηγορία, τρία (33,5%) στην επαρκή και δύο (22%) στην 

ελλιπή. Τα προνήπια αποτέλεσαν τον κυρίως πληθυσμό στην κατηγορία που 

χαρακτηρίζεται ως ελλιπής (75%), ένα προνήπιο (25%) κατατάχθηκε στην κατηγορία 

επαρκής και κανένα στην αναπτυσσόμενη. Από το σύνολο των δεκατριών παιδιών του 

δείγματος, τέσσερα συμπεριλήφθηκαν (30,8%) στην επαρκή κατηγορία, τέσσερα 

(30,8%) στην αναπτυσσόμενη και πέντε (38,4%) στην ελλιπή.  
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4.2. Αποτελέσματα δραστηριότητας Δ1 

Κατά την αρχική συζήτηση που αναπτύχθηκε με τα παιδιά σε σχέση με την εμπειρία 

που είχαν με τα κόμικς στην ΑΑ, τα παιδιά ανέφεραν ότι την ιστορία «μάς έλεγαν οι 

ζωγραφιές», επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αφηγηματική λειτουργία των 

εικόνων. Στη συζήτηση που διεξάχθηκε στη συνέχεια σχετικά με τον πρώτο στόχο 

της Δ1 φάνηκε να μην αγνοούν την ύπαρξη διάσημων ηρώων κόμικς. Η γνώση τους 

αυτή δεν αφορούσε, ωστόσο, τα ίδια τα κόμικς ως αφηγηματικό είδος. Στην ερώτηση 

τι είναι τα κόμικς απάντησαν ικανοποιητικά τα λιγότερα παιδιά. (Πίνακας 3)  

Πίνακας 3: Προϋπάρχουσες αντιλήψεις 

Αριθμός παιδιών Αρχικές απόψεις – απαντήσεις παιδιών 

2 κορίτσια, 6 ετών  «Τα κόμικς είναι μικρά βιβλία και έχουν πολλές εικόνες 

και μέσα σ’ αυτές έχει γράμματα για να τα διαβάζουμε» 

1 αγόρι, 6 ετών  Τα κόμικς είναι μικρούτσικα βιβλιαράκια και έχουν 

ιστορίες με αγαπημένους ήρωες, όπως ο Scooby Doo, 

Mickey Mouse και Donald» 

1 αγόρι, 5 ετών   «Τα κόμικ είναι παιδικά50 κι έχει τετράγωνες εικόνες με 

δεινοσαύρους, σαν αυτό το βιβλίο που είχα δανειστεί με 

τον Σκρουτζ Μακ Ντακ» 

Τα υπόλοιπα 9 

παιδιά 

Δεν είχαν ακούσει τη λέξη κόμικ και δεν γνώριζαν τι 

ήταν. 

 

Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο της Δ2 τα παιδιά εντόπισαν τις διαφορές 

που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

  

                                                           
50 Το παιδί όταν λέει «παιδικά» εννοεί ότι τα κόμικς είναι σαν τα κινούμενα σχέδια. 
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Πίνακας 4: Παραμύθια & Κόμικς - Διαφορές 

Αριθμός 

παιδιών 

Διαφορές 

Παραμύθια Κόμικς 

2 Π (Α & Κ) 

2 Ν (Α & Κ)  

Έχει μεγάλες εικόνες, μια 

σε κάθε σελίδα 

Έχει πολλές μικρές εικόνες στη 

κάθε σελίδα 

3Ν (2Α & 

1Κ) 

 Έχει συννεφάκια για να 

σημειώνουμε τα γράμματα και 

να τα διαβάζουμε 

2 Ν Κ  Τα γράμματα είναι κεφαλαία 

1 Ν Κ Μιλάει ο αφηγητής Μιλάνε οι ήρωες 

2 Ν Κ  Όταν μιλάνε τα συννεφάκια 

έχουν ευθεία γραμμή, ενώ όταν 

σκέφτονται έχει μικρά κυκλάκια 

 

Στην ερώτησή μας πώς θα όριζαν τα κόμικς σε σχέση με τις «άλλες μορφές 

ιστοριών» που γνωρίζουν (Δ1, Στόχος 3) οχτώ παιδιά κατέληξαν στον εξής ορισμό: 

Τα κόμικς έχουν πολλές μικρές εικόνες σε κουτάκια σε κάθε σελίδα και γράμματα μέσα 

στις εικόνες σε κυκλικά σχήματα σαν συννεφάκια. Τα γράμματα μέσα στα σύννεφα είναι 

πάντα κεφαλαία. Την ιστορία την αφηγούνται οι ήρωες της ιστορίας51. Τα σύννεφα 

είναι διαφορετικά όταν μιλάνε οι ήρωες (είναι ευθεία γραμμή και δείχνει τον ήρωα που 

μιλάει) και διαφορετικά όταν σκέφτονται κάτι (το βέλος στα συννεφάκια είναι με 

κυκλάκια). Τα υπόλοιπα παιδιά δεν εξέφρασαν κάποια άποψη.  

 

  

                                                           
51 Στα κόμικς που τους δείξαμε δεν υπήρχε πλαίσιο με τα λόγια του αφηγητή. Από τις απαντήσεις τους 

δείχνουν να αγνοούν το ρόλο του αφηγητή. 
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4.3. Αποτελέσματα δραστηριοτήτων Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 

 

4.3.1. Αποτελέσματα Στόχου 1 

Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και τοποθέτησαν τα καρέ του κόμικ Δ2 με τρεις 

διαφορετικούς συνδυασμούς που αποτυπώνονται στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Τοποθέτηση κόμικ Δ2 στη σειρά 

1η ιστορία: 3 Π (2 Αγόρια, 1 κορίτσι) 4 Ν (2 Αγόρια, 2 Κορίτσια) 

 

2η ιστορία: 1 ΠΡΟΝΗΠΙΟ (Αγόρι) 

 

3η ιστορία:  5 ΝΗΠΙΑ (3 αγόρια, 2 κορίτσια) 

 

 

Αρχικά παρατηρούμε μία δυσκολία των παιδιών να ερμηνεύσουν τα 

απεικονιζόμενα αντικείμενα με τον τρόπο που τα σχεδίασε ο δημιουργός του κόμικ. 

Για παράδειγμα, στο πρώτο καρέ της πρώτης ιστορίας τα παιδιά, σύμφωνα με την 

ιστορία που διηγήθηκαν και στην οποία θα αναφερθούμε διεξοδικά παρακάτω, 
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ερμηνεύουν τους οπτικούς κώδικες52 που σχεδίασε ο σκιτσογράφος για να 

υποδηλώσει την κίνηση της κρέπας στον αέρα, ως ένα χαρτί με συνταγή μαγειρικής. 

Έτσι, για τη μετάβαση από το δεύτερο καρέ (η κρέπα στο τηγάνι) στο τρίτο καρέ (η 

κρέπα στο κεφάλι) παραλείπεται ο νοητικός σύνδεσμος που επιδιώκει ο 

σκιτσογράφος με τη χρήση οπτικών κωδίκων (κίνηση της κρέπας στον αέρα). Η 

δεύτερη ιστορία χαρακτηρίζεται από «αυθαίρετη» ερμηνεία του οπτικού κειμένου. Ως 

αρχή του κόμικ επιλέχθηκε από τα παιδιά το τελευταίο καρέ που παρουσιάζει μία 

τετελεσμένη πράξη (η κρέπα στο κεφάλι). Το πρώτο καρέ, η έναρξη δηλαδή της 

δράσης «ξεκινώ να μαγειρεύω κάτι» παρουσιάζεται από τα παιδιά ως δεύτερο καρέ 

και ενδιάμεσο στάδιο στην ιστορία που προτείνουν. Ως τελευταίο καρέ προτείνεται 

το δεύτερο καρέ του κόμικ, το οποίο δείχνει τη διαδικασία σε εξέλιξη. Μόνο η τρίτη 

ιστορία ταυτίζεται με την αρχική ιδέα του σκιτσογράφου. Τα παιδιά σε αυτήν την 

περίπτωση ερμήνευσαν τα απεικονιζόμενα αντικείμενα με τον τρόπο που τα 

νοηματοδότησε ο δημιουργός του κόμικ και η πρότασή τους διέπεται από την ισχυρή 

σύμβαση μιας ιστορίας έναρξη-εξέλιξη-έκβαση. Στον πίνακα 6 στην πρώτη γραμμή 

φαίνεται η σειρά των καρέ σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του κόμικ και στις 

επόμενες γραμμές καταγράφεται η σειρά με την οποία διέταξε τα καρέ κάθε ομάδα. 

Πίνακας 6: Σειρά των καρέ Δ2 

 1 

Έναρξη 

«Στο τηγάνι»» 

2 

Εξέλιξη 

«Στον αέρα» 

3 

Έκβαση 

«Πάλι θάλασσα» 

1η ομάδα 2 1 3 

2η ομάδα 2 3 1 

3η ομάδα 1 2 3 

 

Επειδή τα παιδιά διαφωνούσαν για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων και 

αναρωτιόνταν ποια είναι η σωστή σειρά των εικόνων στρέψαμε την προσοχή τους 

στα συννεφάκια και τους δώσαμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το κείμενο του κόμικ 

ως εργαλείο κατανόησης της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων/εικόνων και ως 

εργαλείο ελέγχου, της διάταξης των εικόνων που είχαν προτείνει τα παιδιά. Έτσι ένα 

μεγάλο νήπιο με τη βοήθειά μας διάβασε τις λέξεις στα συννεφάκια και μετά όλα τα 

                                                           
52 Οι οπτικοί κώδικες προσδίδουν κίνηση στην στατική εικόνα (Μαρτινίδης, 1990: 70). 
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παιδιά συμφώνησαν στην παρακάτω διάταξη των εικόνων (Πίνακας 7), η οποία 

ταυτίζεται με αυτήν της τρίτης ομάδας και της αρχικής ιδέας του σκιτσογράφου. 

Πίνακας 7: Τελική τοποθέτηση των καρέ του κόμικ Δ2 από την ολομέλεια 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΚ 

 

 

Για το κόμικ Δ3 κάθε ομάδα πρότεινε τη δική της εκδοχή. (Πίνακας 8) Όλες 

οι ιστορίες που πρότειναν τα παιδιά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

ποικιλία που επιδεικνύουν σε ό,τι αφορά την πλοκή. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι εξαιτίας της τροποποίησης που κάναμε στο κείμενο του κόμικ, 

ορισμένα παιδιά που ήξεραν να συλλαβίζουν κι έτσι μπόρεσαν να διαβάσουν το 

κείμενο στα συννεφάκια υπέπεσαν σε μία παρανόηση. Υπενθυμίζουμε ότι στο αρχικό 

σενάριο ο Γκάρφιλντ δεν έλεγε «πεινάω», αλλά έκανε «BURRRRRRP» και ότι 

αφαιρέσαμε αυτό το επιφώνημα και το αντικαταστήσαμε με το πολιτικώς ορθό 

«πεινάω», το οποίο, όπως αποδείχθηκε, δεν έδενε νοηματικά με την ιστορία. 

Διαπιστώσαμε αργότερα, ότι θα ήταν ορθότερο αν είχαμε αντικαταστήσει το 

«BURRRRRRP» με το «πεινάω κι άλλο».  

Πίνακας 8: Τοποθέτηση κόμικ Δ3 στη σειρά 

1η Ομάδα: 2 Ν (1A & 1K)  

 

2η Ομάδα: 1N (A) & 1Π (Α) 
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3η Ομάδα: 2Ν (Α) 

 

4η Ομάδα: 2Ν (Κ)  

 

5η Ομάδα: 1Ν (Κ) & 1Π (Κ)  

 

6η Ομάδα: 2Π (Α) 
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Σε αδρές γραμμές μπορούμε να διακρίνουμε δύο τρόπους διάταξης των καρέ. 

Ο πρώτος τρόπος αφορά στα νήπια της πρώτης, τέταρτης και πέμπτης ομάδας που 

ήξεραν να διαβάζουν ή να συλλαβίζουν κι έτσι οι σύντομες, αλλά καθοριστικές 

πληροφορίες στα συννεφάκια επηρέασαν την απόφασή τους για τη θέση των καρέ, 

ωστόσο, όχι πάντα με επιτυχία. Ο δεύτερος τρόπος αφορά στα παιδιά της δεύτερης, 

τρίτης και έκτης ομάδας, τα οποία βασίστηκαν, κυρίως, στα σχέδια των καρέ για να 

αντλήσουν πληροφορίες και να συνθέσουν την ιστορία τους. Βάσει των σχεδίων 

υπέθεσαν το περιεχόμενο του κειμένου στα συννεφάκια κι έτσι παρατηρήσαμε ότι τα 

παιδιά αυτών των ομάδων ερμήνευσαν ορθώς τις πληροφορίες του οπτικού κειμένου 

σχετικά με την αντίδραση του Γκάρφιλντ μετά το φαγητό κι έτσι τοποθέτησαν το 

επίμαχο καρέ (καρέ: Γκάρφιλντ με ανοιχτό στόμα του, έκπληκτος Τζον) σε σωστή (3η 

και 6η ομάδα) ή σωστότερη (2η ομάδα) νοηματικά θέση. Σε άλλες περιπτώσεις 

ωστόσο, δεν παρατήρησαν καθοριστικές λεπτομέρειες στα σχέδια του κόμικ με 

αποτέλεσμα να υποπέσουν σε χρονικές ανακολουθίες. (π.χ. η 1η ομάδα στο 2ο και 3ο 

καρέ: δεν παρατήρησε τα ψίχουλα έξω από το πιάτο, η 3η ομάδα στο 4ο και 5ο καρέ 

και η 4η ομάδα στο 2ο και 3ο καρέ δεν εντόπισαν τη διαφορά στο φως και τους 

ίσκιους των αντικειμένων). Στον παρακάτω πίνακα οι αριθμοί με έντονη 

γραμματοσειρά δηλώνουν τα καρέ που τοποθετήθηκαν από τα παιδιά στην ίδια θέση 

με αυτήν του σκιτσογράφου. Με ελαφρώς πράσινο φόντο έχουν χρωματιστεί οι 

αριθμοί που δηλώνουν τα καρέ που παρουσιάζουν λογική αλληλουχία. 
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Πίνακας 9: Σειρά των καρέ Δ3 

 1 

ξυπνώ 

2 

τρώω 

3 

πεινάω 

4 

σιέστα 

5 

ψυγείο 

6 

κοιμάμαι 

1η ομάδα 1 3 2 4 5 6 

2η ομάδα 1 2 4 5 3 6 

3η ομάδα 1 2 3 4 6 5 

4η ομάδα 1 5 2 3 4 6 

5η ομάδα 6 1 2 3 4 5 

6η ομάδα 1 2 3 4 5 6 

 

Μόνο η ιστορία της 6ης ομάδας, η οποία αποτελούνταν από δύο προνήπια, 

συμφώνησε πλήρως με την αρχική εκδοχή του κόμικ. Σχετική λογική αλληλουχία 

παρουσιάζουν και οι ιστορίες της 3ης ομάδας (1-2-3-4) και της 5ης ομάδας (1-2-3-4-5). 

Αν αντιστρέψουμε τη σειρά του 2ου και 3ου καρέ στην ιστορία της 1ης ομάδας θα 

διαπιστώσουμε ότι η ιστορία και αυτής της ομάδας θα συμφωνούσε πλήρως με την 

αρχική εκδοχή του κόμικ. Αυτό το αναφέρουμε επειδή εκτιμούμε ότι πρόκειται για 

μία από τις ομάδες που παραπλανήθηκαν από το τροποποιημένο κείμενο του κόμικ. 

Αν η τροποποίησή μας ήταν πιο επιτυχής θεωρούμε ότι η 1η ομάδα θα 

συμπεριλαμβανόταν στις ομάδες που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στον πρώτο στόχο. 

Τα παιδιά πρότειναν διαφορετικές εκδοχές και για το κόμικ Δ4. (Πίνακας 10) 

Πίνακας 10: Τοποθέτηση κόμικ Δ4 στη σειρά 

1η Ομάδα: 3Ν (2Κ & 1Α) και 1Π (Κ)  

 

2η Ομάδα: 2Ν (2Α & 1Κ) και 1Π (Α) 
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3η Ομάδα: 3Ν (2Α & 1Κ) και  1Π (Α) 

 

 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά πρότειναν τρεις διαφορετικές χρονικές ακολουθίες 

για τα γεγονότα του κόμικ βασιζόμενα στην ερμηνεία του οπτικού κειμένου. Αν 

υποθέσουμε ότι η αρχική διάταξη των καρέ του κόμικ έχει τη μορφή 1-2-3-4, οι 

ιστορίες των παιδιών παρουσιάζουν την διάταξη (Πίνακας 11) 3-4-2-1 (1η Ομάδα), τη 

διάταξη 2-3-4-1 (2η Ομάδα) και τη διάταξη 2-1-3-4 (3η Ομάδα).  

Πίνακας 11: Σειρά των καρέ Δ4 

 1 

συνάντηση 

2 

διάλογος 

3 

άρνηση 

4 

καβγάς 

1η ομάδα 4 3 1 2 

2η ομάδα 1 4 2 3 

3η ομάδα 2 1 3 4 
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Καμία διάταξη δεν ταυτίζεται ακριβώς με αυτήν της αρχικής εκδοχής του 

κόμικ. Η διάταξη της τρίτης ομάδας ωστόσο την πλησιάζει περισσότερο. Τα παιδιά 

αυτής της ομάδας διατάσσουν τα καρέ και παρουσιάζουν τα γεγονότα με τρόπο που 

να συνθέτουν μία ιστορία με λογική κλιμάκωση (συνάντηση, διάλογος, άρνηση, 

καβγάς). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιστορία της πρώτης ομάδας, η οποία 

παρουσιάζει μία αντίστροφη κλιμάκωση (άρνηση, καβγάς, συναίνεση). 

Για το κόμικ Δ6 τα παιδιά εργάστηκαν σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα πρότεινε 

τη δικής της εκδοχή (Πίνακας 12) που διαφοροποιήθηκε μόνο ως προς ένα καρέ.  

Πίνακας 12: Τοποθέτηση κόμικ Δ6 στη σειρά 

1η ομάδα: 4Ν (3Κ & 1Α)  και 1Π (Κ) 

 

2η ομάδα:  3Ν (2Α & 1Κ) και 2Π (Α) 
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Η ομάδα Α’ διέταξε τα καρέ στην ίδια σειρά με την αρχική εκδοχή του κόμικ. 

(Πίνακας 13) Η ομάδα Β’ τοποθέτησε ως πρώτο καρέ αυτό, που στην επίσημη εκδοχή 

του κόμικ είναι τελευταίο. Δεν παρουσίασε τον κύριο κορμό της ιστορίας ως το 

όνειρο του παιδιού, αλλά θεώρησε ότι «Το παιδάκι πρώτα κοιμόταν και ύστερα 

ξύπνησε και…». Έτσι, τοποθέτησε τα γεγονότα της αφήγησης με γραμμικό τρόπο, 

τροποποιώντας τη χρονική ακολουθία τους: «Το παιδάκι πρώτα κοιμόταν. Ύστερα 

ξύπνησε και ταξίδεψε στον Κρόνο» και όχι ταξίδεψε στο όνειρό του στον Κρόνο και 

μετά ξύπνησε.  

Πίνακας 13: Σειρά των καρέ Δ5 

 1 

ταξίδι 

2 

προσγείωση 

3 

δώρο 

4 

παιχνίδι 

5 

όνειρο 

1η ομάδα 1 2 3 4 5 

2η ομάδα 2 3 4 5 1 

 

Στη δραστηριότητα Δ6 εκτός από τα καρέ έπρεπε να τοποθετηθούν στη σειρά 

και τα συννεφάκια με τους διαλόγους γι’ αυτό προχωρήσαμε στην ανάγνωσή τους. 

Κάθε φορά που διαβάζαμε ένα συννεφάκι, οι δυο ομάδες προσπαθούσαν, 

παρατηρώντας και ερμηνεύοντας τις πληροφορίες του οπτικού κειμένου, να 

εντοπίσουν σε ποιον ανήκαν τα λόγια που είχαν ακούσει και σε ποιο καρέ έπρεπε να 

τα αντιστοιχίσουν. Σε ό,τι αφορά τα συννεφάκια και την αντιστοιχία τους με το 

ανάλογο καρέ οι δύο ομάδες κατέληξαν στην ίδια πρόταση. 

Για το κόμικ Δ7 τα παιδιά εργάστηκαν πάλι σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα 

πρότεινε διαφορετική διάταξη (Πίνακας 14).  
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Πίνακας 14:Τοποθέτηση κόμικ Δ7 στη σειρά 

Ομάδα Α΄ 5Ν (3Κ & 2Α) και 1Π (Α) 

 
 

 

Ομάδα Β’  4Ν (1Κ & 3Α) και 3Π (2Α & 1Κ)  
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Στα κόμικς των δύο ομάδων τα δύο πρώτα και δύο τελευταία καρέ είναι ίδια. 

Τα τρία μεσαία καρέ ερμηνεύτηκαν από την κάθε ομάδα διαφορετικά με μόνο τη μία 

ομάδα να έχει προτείνει την ίδια διαδοχή των γεγονότων/καρέ με τη δημιουργό. 

(Πίνακας 15) Η δεύτερη ομάδα παρερμηνεύοντας το καρέ που δείχνει την είσοδο της 

φωλιάς ως ένα καρέ που δείχνει ένα επικίνδυνο τούνελ, δεν τοποθετεί τα τρία 

ενδιάμεσα καρέ με τέτοια σειρά που να απεικονίζουν τη λογική εξέλιξη της κίνησης 

των πρωταγωνιστών από την είσοδο της φωλιάς προς το εσωτερικό της. Η επιλογή 

των δύο ομάδων ταυτίστηκε ξανά σε ό,τι αφορά το τέλος της ιστορίας τους. Το καρέ 

που απεικόνιζε τη συνάντηση των πρωταγωνιστών με τη μητέρα τους μπροστά στο 

στρωμένο τραπέζι, λειτούργησε ως τίτλος τέλους.  

Πίνακας 15: Σειρά καρέ Δ7 

Ομάδες 1 2 3 4 5 6  7 

1η  1 2 3 4 5 6 7 

2η 1 2 5 3 4 6 7 

 

4.3.2. Αποτελέσματα Στόχου 2 

Κάθε μία από τις εκδοχές των κόμικς που παρουσιάσαμε στην ενότητα 4.3.1 

συνοδευόταν από μια σχετική ιστορία που αφηγούνταν τα παιδιά. Στον παρακάτω 

πίνακα έχουμε την αφήγηση με την οποία τα παιδιά υποστήριξαν την επιλογή τους σε 

ό,τι αφορά το κόμικ Δ2. 

Πίνακας 16: Ιστορίες κόμικ Δ2 

1η ιστορία:  3 Π (2 Αγόρια, 1 κορίτσι) 4 Ν (2 Αγόρια, 2 Κορίτσια) 

 

Πρώτα μετρούσε τα υλικά από το χαρτί και διάβαζε την συνταγή για την τηγανίτα. 

Μετά έβαλε τα υλικά μέσα στο τηγάνι για να την φτιάξει και στο τέλος το 

αναποδογύρισε και του έπεσε στο κεφάλι του και ο γάτος του είπε ότι δεν είναι καλός 

μάγειρας και να του φτιάξει άλλη.  
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2η ιστορία: 1 ΠΡΟΝΗΠΙΟ (Αγόρι) 

 

Ο Γκάρφιλντ είχε το τηγάνι και το έριξε πάνω στο αφεντικό του. Μετά πήγε να του 

φτιάξει άλλη τηγανίτα, αλλά επειδή είχε ξεχάσει τα υλικά πήγε να διαβάσει τη 

συνταγή για να την κάνει σωστά.  

3η ιστορία:  5 ΝΗΠΙΑ (3 αγόρια, 2 κορίτσια) 

 

Ο Τζον έβαλε το τηγάνι στη φωτιά και άναψε το μάτι για να ψήσει το φαγητό του. 

Μετά πήγε να το αναποδογυρίσει και το πέταξε προς τα πάνω και του ήρθε στα 

μούτρα του. Κι ο Γκάρφιλντ σκέφτηκε ότι δεν μαγειρεύει καλά.  

 

Για την αφήγηση της ιστορίας τα παιδιά βασίστηκαν στα τρία καρέ του κόμικ, 

δίνοντας έμφαση, κυρίως, στις πληροφορίες που αντλούσαν από τις εικόνες, 

αγνοώντας στις περισσότερες περιπτώσεις το κείμενο που υπήρχε. Το κείμενο που 

προτείνουν τα παιδιά της 1ης ομάδας παραφράζει στοιχεία του οπτικού κειμένου 

«μετρούσε τα υλικά από το χαρτί και διάβαζε την συνταγή» (1ο καρέ) ή προσθέτει 

πληροφορίες εκεί που λείπουν «και στο τέλος το αναποδογύρισε και του έπεσε στο 

κεφάλι» (σύνδεση 2ου και 3ου καρέ). Μέσω του προφορικού τους λόγου τα παιδιά 

προσπαθούν να προσδώσουν λογική αλληλουχία στη σειρά με την οποία είχαν 

τοποθετήσει τα καρέ. Το ίδιο παρατηρείται και από τα παιδιά της 2ης ομάδας. 

Επιχειρούν να συμπληρώσουν προφορικά το οπτικό κείμενο με τις πληροφορίες που 

κρίνουν απαραίτητες, προκειμένου η ιστορία τους να έχει λογική και τα γεγονότα να 

έχουν χρονική ακολουθία. Η ιστορία που προτείνουν απομακρύνεται, ωστόσο, από 
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την αρχική σε μεγάλο βαθμό (π.χ. 1ο καρέ). Αντίθετα, η 3η ομάδα αφηγείται μία 

ιστορία που αναδεικνύει όσα αποτυπώνονται στο οπτικό κείμενο. Όταν το 

συμπληρώνει με επιπλέον πληροφορίες αυτές δεν είναι κομβικής σημασίας (π.χ. 

άναψε το μάτι για να ψήσει το φαγητό του) και δεν λειτουργούν ως απαραίτητες 

προσθήκες προκειμένου να αποκτήσει λογική αλληλουχία η διαδοχή των καρέ. Η 3η 

ομάδα ξεχωρίζει από τις δύο προηγούμενες επίσης, επειδή τα παιδιά αυτής της 

ομάδας αποκωδικοποίησαν και αποτύπωσαν στο λόγο τους τον συμβολικό τρόπο 

οπτικής απεικόνισης των σκέψεων των ηρώων στα κόμικς (3ο καρέ) λέγοντας 

χαρακτηριστικά «ο Γκάρφιλντ σκέφτηκε» και όχι «είπε». Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα, τα παιδιά κατά την αφήγηση της ιστορίας τους αναφέρθηκαν και 

στα τρία καρέ του κόμικ. 

Πίνακας 17: Αναφορά σε καρέ Δ2 

ΟΜΑΔΑ 
1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 

2η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 

3η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 

 

Για το κόμικ Δ2 τα παιδιά αφηγήθηκαν μία ακόμη ιστορία (Πίνακας 18) με 

αφορμή την εκδοχή που προέκυψε έπειτα από την ανάγνωση του κειμένου του κόμικ.  

Πίνακας 18: Τελική ιστορία κόμικ Δ2 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΚ 
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Πρώτα είπε ο Τζον ότι μόλις ξυπνήσει θα φτιάξει μια κρέπα με σοκολάτα. Μετά 

πήγε να την αναποδογυρίσει στο τηγάνι πάνω από το μάτι που έβγαζε καπνό και 

τελικά, όταν έπεσε πάνω στο κεφάλι του, ο γάτος του σκέφτηκε ότι πάλι τα 

θαλάσσωσε και αντί για κρέπα έκανε κρέμα. 

 

Οι πληροφορίες που άντλησαν τα παιδιά από το γραπτό κείμενο στα 

συννεφάκια συμπλήρωσαν τις πληροφορίες στα σχέδια του κόμικ και συνέβαλαν 

καθοριστικά στην κατανόηση και ερμηνεία του κόμικ από τα παιδιά. Αυτό 

αποτυπώθηκε στην ιστορία που αφηγήθηκαν, η οποία είχε μεγαλύτερη λογική 

αλληλουχία. 

Στη δραστηριότητα Δ3 τα παιδιά εργάστηκαν σε έξι ομάδες και αφηγήθηκαν 

όπως διαπιστώνουμε στον παρακάτω πίνακα έξι αντίστοιχες ιστορίες. 

Πίνακας 19: Ιστορίες κόμικ Δ3 

1η Ομάδα: 2Ν (1Α & 1Κ)  

 

Μόλις ξύπνησε το πρωί ο γάτος λέει «Αχχ» και τεντώνεται. Μετά λέει στο αφεντικό 

του «πεινάω»53 και μετά του δίνει να φάει και τρώει το φαγητό του. Μετά πάει να 

κοιμηθεί. Το απόγευμα ξαναπείνασε και πάει στην κουζίνα να ψαχουλέψει κάτι για να 

φάει και το βράδυ αφού ξανακοιμήθηκε, σκέφτεται το φαγητό του. 

2η Ομάδα: 1Ν (Α) & 1Π (Α)  

                                                           
53 Τα παιδιά αυτής της ομάδας ήξεραν να συλλαβίζουν κι έτσι αποκωδικοποίησαν το σύντομο κείμενο 

στα συννεφάκια. 
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Πρώτα ο Γκάρφιλντ ξύπνησε. Μετά έφαγε και μετά το μεσημέρι πήγε να κοιμηθεί. 

Μετά ξύπνησε γιατί πεινούσε πάλι και πήγε στη κουζίνα να ψάξει στο ψυγείο για 

γάλα. Μετά είπε στο αφεντικό του «χόρτασα» και ρεύτηκε και το αφεντικό του πίνει 

ένα καφεδάκι. Και μετά το βράδυ πήγε να κοιμηθεί και σκέφτεται το φαγητό του.54 

 3η Ομάδα: 2Ν (Α) 

 

Όταν ξύπνησε ο γάτος τεντώθηκε και είπε «αχ έχω γενέθλια σήμερα55». Πήγε έφαγε 

και έκανε «γκρακκ» Μετά το μεσημέρι κοιμήθηκε, και όταν κοιμόταν λιγουρεύτηκε 

φαΐ και αμέσως ξύπνησε και πήγε κρυφά από τον Τζον56 στην κουζίνα για να το φάει. 

4η Ομάδα: 2Ν (Κ) 

 

                                                           
54 Τα παιδιά σ’ αυτήν την ομάδα δεν ήξεραν να συλλαβίζουν. Το κείμενο στο τελευταίο καρέ το 

άκουσαν από συμμαθητή τους που συλλάβιζε. 
55 Τα παιδιά είπαν ότι ο γάτος είχε γενέθλια λόγω του καπέλου που φορούσε στο κεφάλι του. 
56 Τα παιδιά γνώριζαν το όνομα του κηδεμόνα του γάτου και το χρησιμοποίησαν από μόνα τους. 
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Πρώτα ξύπνησε ο γατούλης και μετά πήγε στο ψυγείο να ψάξει κάτι για να φτιάξει 

το πρωινό του. Μετά έφαγε αλλά δεν χόρτασε και φώναζε «πεινάω». Το μεσημέρι 

πήγε να κοιμηθεί αλλά επειδή κρύωνε πήγε μετά να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Και 

μετά τον πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκε ότι τρώει φαγητό. 

5η Ομάδα: 1Ν (Κ) & 1Π (Κ) 

 

Ο Γκάρφιλντ κοιμόταν κι όταν κοιμόταν ονειρευόταν το φαγητό του. Τότε ξύπνησε 

και έφαγε το φαγητό του. Μετά είπε «πεινάω» και το μεσημέρι πήγε να κοιμηθεί 

πάλι. Και το απόγευμα ξύπνησε κρυφά και χωρίς να ρωτήσει τον Τζον πήρε μόνος 

από το ψυγείο κάτι να φάει. 

6η Ομάδα: 2Π (Α) 

 

Ο Γκάρφιλντ ξύπνησε και πήγε έφαγε. Μετά ρεύτηκε πάνω στο αφεντικό του. Το 

μεσημέρι πήγε κοιμήθηκε δίπλα στο παράθυρο. Μετά το απόγευμα πήγε ξαναέφαγε 

στη κουζίνα και μετά ξανακοιμήθηκε και ονειρευόταν το φαγητό του. 

 

Όλες οι ομάδες αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 20. 

Πίνακας 20: Αναφορά σε καρέ Δ3 

ΟΜΑΔΕΣ 
1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 

4ο 

καρέ 

5ο 

καρέ 

6ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

2η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 
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3η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

4η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

5η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

6η Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

 

Στο 4.3.1. διαπιστώσαμε πως οι εκδοχές του κόμικ Δ3 είχαν στην πλειοψηφία 

τους χρονικές ανακολουθίες. Παρόλα αυτά, τα παιδιά προσδίδουν στην ιστορία που 

αφηγούνται λογική αλληλουχία. Τα παιδιά χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνική με τη 

δραστηριότητα Δ2. Εμπλουτίζουν, δηλαδή, τη διήγησή τους με πληροφορίες που δεν 

αντλούν από τα σχέδια του κόμικ, αλλά χρησιμοποιούν συμπληρωματικά τον λόγο 

τους, για να εναρμονίζεται η ιστορία τους με τις εικόνες. Για παράδειγμα, στην 

τέταρτη ιστορία (4η ομάδα) το 5ο καρέ «πήγε να κοιμηθεί» συνδέεται με το 6ο καρέ 

«πήγε μετά να κοιμηθεί στο κρεβάτι του» με την αιτιολογία «αλλά επειδή κρύωνε» κι 

έτσι η ιστορία συνεχίζει να έχει νόημα παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο το 

νοηματικό κενό που υπάρχει στο οπτικό κείμενο. Στην ίδια ιστορία με παρόμοιο 

τρόπο, δηλαδή με την προσθήκη της πρότασης «αλλά δεν χόρτασε». συνδέονται το 3ο 

με το 4ο καρέ.  

Τα παιδιά είχαν προτείνει τρεις διαφορετικές εκδοχές για το κόμικ Δ4 

(Πίνακας 21), τις οποίες συνόδευσαν με αντίστοιχες αφηγήσεις.  

Πίνακας 21:Ιστορίες κόμικ Δ4 

1η Ομάδα: 3Ν (2Κ & 1Α) και 1Π (Κ) 

 



76 

Πρώτα το κορίτσι ζητάει από το αγόρι το γιο-γιο, αλλά το αγοράκι τής λέει ότι είναι 

δικό του. Μετά του λέει το κορίτσι: «δώσ’ το μου, αλλιώς θα στο πάρω εγώ». Μετά 

ρωτάει το αγόρι γιατί να της το δώσει και του λέει επειδή θέλει να παίξει λίγο κι αυτή 

και στο τέλος το αγόρι μετάνιωσε και της το έδωσε και του είπε: «Σε ευχαριστώ» κι 

άπλωσε το χέρι της για να το πάρει. 

2η Ομάδα: 3Ν (2Α & 1Κ) και 1Π (Α) 

 

Το κορίτσι έβλεπε το παιχνίδι του φίλου της και έδειχνε με το δάχτυλο της ότι έπαιζε 

πολύ ωραία το αγόρι, και ήθελε να δοκιμάσει να παίξει κι αυτή λίγο. Μετά τον 

ρώτησε «Να δοκιμάσω κι εγώ λίγο;» και της είπε «όχι». Τότε το κοριτσάκι νευρίασε 

και του φώναξε, αλλά στο τέλος γίνανε φίλοι και συνεργαστήκανε. 

3η Ομάδα: 3Ν (2Α & 1Κ) και 1Π (Α) 

 

Πρώτα το κοριτσάκι βλέπει το φίλο της να παίζει με το γιο-γιο. Μετά του ζητάει να 

της το δώσει γιατί θέλει κι αυτή να παίξει. Όμως μετά μαλώνουνε και λέει το αγοράκι 

«μην το πειράζεις». Και στο τέλος το κοριτσάκι του λέει ότι ήταν δικό της.. 
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Όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα (22) και σε αυτήν τη δραστηριότητα 

τα παιδιά για να αφηγηθούν την ιστορία αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ του κόμικ. 

Πίνακας 22: Αναφορά σε καρέ Δ4 

ΟΜΑΔΑ 
1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 

4ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 

2η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 

3η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 

 

Τα παιδιά προσπάθησαν να υποστηρίξουν τη λογική αλληλουχία της κάθε 

ιστορίας που αφηγήθηκαν αντλώντας πληροφορίες από τις λεπτομέρειες του σχεδίου 

π.χ. αναφορικά με τις εκφράσεις του προσώπου των ηρώων ή με τις στάσεις του 

σώματός τους. Για παράδειγμα, στην 1η ιστορία στο 4ο καρέ όπου η Μαφάλντα, 

σύμφωνα με την αρχική εκδοχή του κόμικ, ρωτάει τον Φελίπε για το παιχνίδι του και 

το δείχνει με το χέρι της, τα παιδιά αφηγούνται «το αγόρι (…) της το έδωσε και 

(αυτή) του είπε Σε ευχαριστώ κι άπλωσε το χέρι της να το πάρει». Ερμηνεύουν 

δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο το πρόταγμα του χεριού της Μαφάλντα, ο οποίος 

ωστόσο δίνει νόημα στην ιστορία τους. Στην 3η ιστορία στο 3ο καρέ με την φράση 

«Όμως μετά μαλώνουνε και λέει το αγοράκι μην το πειράζεις», τα παιδιά ερμηνεύουν 

εύστοχα, αυτή τη φορά, τις πληροφορίες που αντλούν από το οπτικό κείμενο και 

αποδίδουν τη σκηνή του καβγά, η οποία στο καρέ εκφράζεται τόσο από το σχέδιο, 

όσο και από την γραμματοσειρά «ΠΟΤΕΕΕΕ». 

Στην περίπτωση του κόμικ Δ4 ο προφορικός λόγος που παράγουν τα παιδιά 

δεν επικουρεί το οπτικό κείμενο με την ίδια ευκολία ή/και αποτελεσματικότητα με τις 

περιπτώσεις Δ2 και Δ3. Το κόμικ Δ4 είναι πιο σύνθετο. Η παρουσία σχεδίου και 

κειμένου είναι περισσότερο ισότιμη από ό,τι στα δύο προηγούμενα κόμικ. Η ιστορία 

που αφηγείται κάθε ομάδα, αν απομονωθεί από τα καρέ στα οποία αναφέρεται, 

παρουσιάζει λογική αλληλουχία. Παρατηρώντας, ωστόσο, προσεκτικά τις 

λεπτομέρειες των εικόνων, σε σχέση πάντα με την αφήγηση των παιδιών που τις 

συνοδεύει, γίνονται εμφανείς οι αναντιστοιχίες που τις διακρίνουν.  
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Στη δραστηριότητα Δ4 τα παιδιά μετά την ανάγνωση των αυθεντικών 

διαλόγων του κόμικ τοποθέτησαν τα καρέ του με τη χρονική ακολουθία που τα είχε 

προτείνει και ο δημιουργός του και πρότειναν τις παρακάτω ιστορίες (Πίνακας 23) 

μετά τις διορθώσεις που έκαναν.  

Πίνακας 23: Τελικές ιστορίες κόμικ Δ4 

1η ομάδα: Δήμητρα, Κατερίνα, Γιώργος (6 ετών) και Άρτεμη (5 ετών) 

Πρώτα τα παιδάκια χαιρετήθηκαν και το κοριτσάκι ρώτησε τον φίλο της πότε 

αγόρασε αυτό το παιχνίδι. Ο φίλος της είπε ότι μόλις είχε μάθει να το παίζει επειδή 

ήταν πολύ εύκολο παιχνίδι. Μετά του είπε να της το δώσει για να παίξει κι αυτή λίγο. 

Αλλά όταν το αγοράκι δεν της το έδωσε, το κορίτσι νευρίασε. 

2η ομάδα: Γιάννης, Κωνσταντίνος, Ιωάννα (6 ετών) και Λευτέρης (5 ετών) 

Στην αρχή το κοριτσάκι έβλεπε το αγόρι που έπαιζε με το γιο-γιο. Μετά του ζήτησε 

να το παίξει κι αυτή, αλλά το αγοράκι είπε «όχι είναι δικό μου» και ύστερα το 

κορίτσι του είπε ότι κάνει σαν μωρό. 

3η ομάδα: Νεκτάριος, Έλενα, Γιώργος (6 ετών) και Αχιλλέας (5 ετών) 

Πρώτα είπε το κοριτσάκι «Γεια σου φίλε. Τι είναι αυτό που παίζεις;» και της 

απάντησε ότι είναι ένα γιο-γιο. Μετά τον ρώτησε πότε έμαθε να το παίζει και της 

είπε «Μόλις τώρα». «Σε λίγο μπορείς να το δώσεις και σε μένα να το παίξω;» του είπε 

και της απάντησε «Όχι, ποτέ» και μετά νεύριασε το κοριτσάκι και του είπε «Τώρα 

κάνεις σα μωρό» 

 

Υπενθυμίζουμε ότι στη δραστηριότητα Δ5 τα παιδιά αφηγήθηκαν την ιστορία 

του κόμικ Δ5 χωρίς να χρειαστεί, προηγουμένως, να τοποθετήσουν στη σειρά τα καρέ 

του κόμικ. Στον παρακάτω πίνακα διαβάζουμε τις ιστορίες που αφηγήθηκαν. 

Πίνακας 24: Ιστορίες κόμικ Δ5 

ΦΥΛΟ 

& ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

Αφηγήσεις παιδιών 

 

 

Ν1 Α 

Πρώτα ο Γκούφυ είπε στον Μίκυ «έφερα ένα δυναμωτικό χυμό. 

Μετά από λίγο όμως ξέχασε τι ήταν αυτό που αγόρασε πιο πριν 

και του είπε ο Μίκυ: «περίμενε να φέρω δυο κουτάλια για να το 
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πιούμε μαζί». Ύστερα ο Γκούφυ είπε στον Μικυ ότι θα πιει 

πρώτος και όταν το ήπιε πήδηξε και είπε: «βοήθεια, καίει!». 

Ν2 Α 

«Γεια σου Μίκυ αγόρασα αυτό το χυμό πριν λίγο». Κι ο Μίκυ 

του είπε «γεια σου Γκούφυ». Μετά του λέει ο Μίκυ «Μην πιεις 

ακόμα περίμενε να φέρω ένα κουτάλι». Ύστερα το γέμισε και ο 

Γκούφυ είπε «Εγώ θα πιιω πρώτα». «Μετά θα μου δώσεις και σε 

εμένα»; ρωτά ο Μίκυ κι ο Γκούφυ απαντάει «Ναι, θα σου δώσω 

όταν θα το φάω» και μόλις το ήπιε φώναζε καίει-καίει. 

Ν3 Κ 

«Γεια σου Μίκυ έφερα ένα μπουκάλι με δυναμωτικό χυμό που 

αγόρασα πριν λίγο από την αγορά». Μετά ο Μίκυ είπε να πάνε 

μαζί στην τραπεζαρία και ο Γκούφυ του λέει «εγώ θα πιω 

πρώτος». Ύστερα ο Μίκυ τον ρωτά αν θα του δώσει να 

δοκιμάσει, κι εκείνος του λέει ότι μόλις πιει θα του δώσει, κι 

όταν το ήπιε ο Γκούφυ κάηκε και πήδηξε προς τα πάνω. 

Ν4 Κ 

Πρώτα είπε ο Γκούφυ «Μίκυ έφερα ένα μπουκάλι, το αγόρασα 

πριν λίγο. Είναι ένας δυναμωτικός χυμός». Μετά ο Μίκυ του είπε 

«Περίμενε να φέρω πρώτα ένα κουτάλι να το δοκιμάσουμε». 

Ύστερα του είπε ο Γκούφυ «θα πιω πρώτος εγώ και μετά εσύ» 

και όταν το ήπιε φώναζε «βοήθεια!» γιατί κάηκε πολύ. 

Ν5 Κ 

Ο Γκούφυ πήγε στο σπίτι του Μίκυ και του λέει «Κοίτα τι 

αγόρασα πριν λίγο» κι ο Μίκυ λέει «Γεια. Τι είναι αυτό που 

κρατάς;». Ο Γκούφυ του είπε ότι είναι δυναμωτικός χυμός. Τότε 

ο Μίκυ του είπε να περιμένει να φέρει ένα κουτάλι για να το 

πιουν. Ο Γκούφυ του λέει «αφού πιω πρώτα εγώ, θα σου δώσω 

μετά να πιεις κι εσύ.» Ύστερα του δίνει με το κουτάλι να πιει και 

μόλις το κατάπιε κάηκε και πήδηξε ψηλά μέχρι το ταβάνι. 

Ν6 Α 

Ήρθε ο Γκούφυ από τα ψώνια και λέει στον Μίκυ «Γεια». Ο 

Μίκυ του λέει «γεια σου τι είναι αυτό που κρατάς;» Ο Γκούφυ του 

λέει ότι είναι ένας χυμός και τον αγόρασε πριν λίγο και 

αναρωτιόταν τι γεύση να έχει. Ύστερα του είπε ο Μίκυ 

«περίμενε λίγο να φέρω πρώτα ένα κουτάλι να το μοιραστούμε», 

ενώ ο Γκούφυ ξερογλειφόταν. Όταν τον ρώτησε ο Μίκυ αν του 

δώσει μετά να πιει κι αυτός, του είπε «βεβαίως, αφού πιω πρώτα 
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εγώ». Και όταν ήπιε είπε «καίει καίει καίει…» 

Π7 Α 

Ο Γκούφυ λέει στον Μίκυ ότι πήρε πριν ένα χυμό. Μετά το 

διαβάζει και του λέει ότι είναι ένα δυναμωτικός χυμός. Μετά του 

λέει «μην πιεις ακόμη. Περίμενε να σου φέρω πρώτα ένα 

κουτάλι». Μετά παίρνει το κουτάλι, βάζει δυναμωτικό χυμό, 

ξερογλείφεται και όταν το ήπιε λέει «βοήθεια καίει-καίει». 

Π8 Α 

Ήρθε ο Γκούφυ στο σπίτι και λέει στον Μίκυ ότι πήρε πριν από 

λίγο ένα μπουκάλι ζεστό γάλα. Κι ο Μίκυ του είπε να μην πιει 

για να φέρει ένα κουτάλι. «Ύστερα θα μου δώσεις» «Ναι, μόλις 

πιω εγώ θα στο δώσω». Μετά το ήπιε ο Γκούφυ, κάηκε και 

φώναζε «βοήθεια».. 

Ν9 Α 

Πρώτα χαιρετάει ο Μίκυ τον Γκούφυ και εκείνος του απαντάει 

«Γεια σου Μίκυ». «Κοίτα τι πήρα πριν λίγο. Πήρα ένα χυμό και 

τον λένε δυναμωτικό χυμό». Ο Μίκυ του λέει «περίμενε λίγο να 

φέρω ένα κουτάλι να πιούμε και οι δυο». Μετά ο Γκούφυ του είπε 

«Μμμ … λες να είναι νόστιμος ο χυμός;». Ύστερα ο Μίκυ ζητά 

να του δώσει να δοκιμάσει από τον χυμό και του απαντάει «Ναι 

Μίκυ μόλις το πιω θα σου δώσω κι εσένα». Ύστερα το ήπιε και 

λέει ότι καίει. 

Ν10 Α 

Πρώτα λέει ο Γκούφυ «Κοίτα τι αγόρασα πριν Μίκυ. Είναι 

δυναμωτικός χυμός». Μετά όμως δεν θυμόταν πως τον έλεγαν 

και μετά του είπε ο Μίκυ να περιμένει λίγο για να φέρει ένα 

κουτάλι και να το μοιραστούνε μαζί. Ύστερα ο Μίκυ το άδειασε 

μέσα σε ένα κουταλάκι κι ο Γκούφυ το βάζει μέσα στο στόμα του 

και όταν το έφαγε είπε «καίει-καίει, βοήθεια καυτερό είναι αυτό». 

Ν11 Κ 

Ο Μίκυ λέει «Γεια σου Γκούφυ, κοίτα τι αγόρασα πριν από 

λίγο». Κι ο Μίκυ του απαντάει «Γεια σου Γκούφυ τι κάνεις; Τι 

είναι αυτό που έχεις στο χέρι σου;» κι ο Γκούφυ λέει ότι είναι 

ένας δυναμωτικός χυμός. Και του λέει «μην πιεις ακόμα θα πάω 

να φέρω πρώτα ένα κουτάλι». Και όταν ο Μίκυ του βάζει στο 

κουτάλι για να το δοκιμάσει, του λέει ο Γκούφυ «αφού πιω 

πρώτα εγώ, μετά άμα θέλεις θα πιεις κι εσύ». Και ύστερα το πίνει 

και φωνάζει «βοήθεια καίει καίει». 
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Π12 Κ 

«Γεια σου Μίκυ, κοίτα τι αγόρασα πριν. Είναι ένας δυναμωτικός 

χυμός». Και μετά του λέει ο Μίκυ «περίμενε μην πιεις, να φέρω 

πρώτα ένα κουτάλι. Μετά ο Μίκυ όταν έβαζε το χυμό στο 

κουτάλι είπε ο Γκούφυ «περίμενε εγώ θα πιω πρώτος και μετά 

εσύ». Ύστερα ήπιε και είπε «βοήθεια κάηκα». 

Π13 Α 

«Μίκυ, πριν από λίγο αγόρασα κάτι». Μετά ο Γκούφυ δεν ήξερε 

τι γεύση έχει ο χυμός και του λέει ο Μίκυ «μην πιεις ακόμα πάω 

να φέρω ένα ποτήρι». Και όταν το κατάπιε ο Γκούφυ είπε 

«βοήθεια καίει καίει». 

 

Τα παιδιά για να αφηγηθούν την ιστορία του κόμικ βασίστηκαν, κυρίως, στις 

πληροφορίες που άντλησαν από το περιεχόμενο των διαλόγων των ηρώων, χωρίς να 

αγνοήσουν ωστόσο, μερικά από αυτά, τις πληροφορίες που τους έδιναν οι εικόνες. 

Για παράδειγμα, το Ν5 αφηγείται «και πήδηξε ψηλά μέχρι το ταβάνι», πληροφορία 

που αντλεί από το σχέδιο του αντίστοιχου καρέ (6ο). Ομοίως και το Ν3 λέει «και 

πήδηξε προς τα πάνω». Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι στην πλειονότητά τους 

τα παιδιά αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ.  

Πίνακας 25: Αναφορά σε καρέ Δ5 

ΗΛΙΚΙΑ & 

ΦΥΛΟ 

1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 

4ο 

καρέ 

5ο 

καρέ 

6ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ν1 Α Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν2 Α Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν3 Κ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν4 Κ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν5 Κ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν6 Α Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Π7 Α Ν Ν Ν ΟΧΙ Ν Ν 5 

Π8 Α Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν9 Α Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Ν10 Α Ν Ν Ν ΟΧΙ Ν Ν 5 

Ν11 Κ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Π12 Κ Ν Ν Ν Ν Ν Ν 6 

Π13 Α Ν ΟΧΙ Ν ΟΧΙ ΟΧΙ Ν 3 
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Δέκα παιδιά (76,9%) αναφέρθηκαν και στα έξι καρέ. Δύο παιδιά (Π7 και Ν10) 

(15,4%) αναφέρθηκαν σε πέντε καρέ και παρέλειψαν ένα. Ένα παιδί (Π13) (7,7%) 

παρέλειψε τρία καρέ και ανέφερε τα υπόλοιπα τρία. Στις δύο από τις τρεις 

περιπτώσεις (Π7 και Ν10) που παραλείπεται το καρέ όπου ο Μίκυ ζητάει από τον 

Γκούφυ να του δώσει λίγο από τον δυναμωτικό χυμό (4ο καρέ) δεν επηρεάζεται ούτε 

η λογική αλληλουχία, ούτε η χρονική ακολουθία των γεγονότων και κατά συνέπεια 

της αφήγησης. Στη μία περίπτωση (Π13) που παραλείπονται τα τρία καρέ η αφήγηση 

είναι ελλιπής και υπάρχουν νοηματικά κενά. Επίσης, υπάρχουν δύο ακόμη 

περιπτώσεις (Ν3 και Π8) που τροποποιούν στοιχεία στο 3ο και 2ο καρέ57. 

Συγκεκριμένα, στη μία περίπτωση ο Μίκυ αντί για κουτάλι προτείνει να πάνε στην 

τραπεζαρία και στην άλλη ο Γκούφυ αντί για χυμό, μιλάει για γάλα. Αυτό δεν 

επηρεάζει, ωστόσο σε ό,τι μας αφορά, την αφήγηση των συγκεκριμένων παιδιών. 

Στον παρακάτω πίνακα διαβάζουμε τις ιστορίες που αφηγήθηκαν οι δύο 

ομάδες σχετικά με το κόμικ στη δραστηριότητα Δ6.  

Πίνακας 26: Ιστορίες κόμικ Δ6 

1η ομάδα: 4Ν (3Κ & 1Α) και 1Π (Κ)  

 

Πρώτα πήγε το παιδάκι ένα ταξίδι στο διάστημα, κι όταν έφτασε στον Άρη 

χαιρέτησε τους εξωγήινους. Τότε τον ρώτησαν «τι κρατάς στο χέρι σου;» και είπε 

«Ένα κλαδί ελιάς, το έκοψα πριν από λίγο από τον πλανήτη γη». Ύστερα τους είπε 

πρέπει να φύγω, αλλά οι εξωγήινοι είπαν «Σε λίγο θα πάμε να παίξουμε, θα έρθεις 

κι εσύ;» και είπε το παιδάκι «πρέπει πρώτα να ρωτήσω τους γονείς μου» και μόλις 

ξύπνησε κατάλαβε ότι ήταν όνειρο. 

                                                           
57 Βλ. κουτάκια του πίνακα με λαχανί φόντο. 
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2η ομάδα: 3Ν (2Α & 1Κ) και 3Π (Α) 

 

Το παιδάκι πρώτα κοιμόταν. Ύστερα ξύπνησε και ταξίδεψε στον Κρόνο. Μόλις 

έφτασε στον πλανήτη χαιρέτησε τους εξωγήινους κι αυτοί τον ρώτησαν «τι έχεις 

στο χέρι σου;» και το παιδί λέει «ένα λουλούδι είναι για σας και το πήρα όταν ήμουν 

στη γη». «Αφού μας έφερες δώρο, θα ’ρθεις τώρα κι εσύ να παίξεις μαζί μας;» τον 

ρώτησαν οι εξωγήινοι και το παιδάκι απάντησε «Ναι, αλλά πριν πρέπει να το πω 

στους γονείς μου». 

 

Τα παιδιά αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ, όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 27: Αναφορά σε καρέ Δ6 

ΟΜΑΔΕΣ 
1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 

4ο 

καρέ 

5ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 

2η ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 

 

Στη δραστηριότητα Δ7 τα παιδιά εργάστηκαν επίσης, σε δύο ομάδες και κάθε 

ομάδα, όπως διαβάζουμε παρακάτω, αφηγήθηκε την ιστορία του κόμικ που 

δημιούργησε.  
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Η 1η ομάδα: 5Ν (3Κ & 2Α) και 1Π (Α) 

Πρώτα τα δύο ρακούν58 περπατάνε μέσα στο δάσος και φωνάζει το ένα στο άλλο 

«Αδερφέ μου πρόσεχε είναι ένα απότομο ποτάμι». Μετά λέει ο άλλος «Μόλις φτάσαμε 

στο δέντρο». Τότε ξαφνικά το ένα ρακούν φωνάζει «Βοήθεια» και ο άλλος επειδή 

φοβήθηκε του πιάνει την ουρά για να τον σώσει και λέει «Ωχ ο αδερφός μου 

κινδυνεύει». Σε λίγο το ένα ρακούν κάθεται κάτω και λέει «Μόλις κουράστηκα (sic) 

και δεν μπορώ να περπατήσω άλλο». Όμως ο αδερφός του τρέχει στην πόρτα και 

μπαίνει μέσα στη φωλιά. Το άλλο ρακούν του φωνάζει «περίμενε με λίγο». Όταν 

φτάσανε κι οι δύο μέσα στη φωλιά τους λένε στη μαμά τους: «Μαμά ετοίμασες το 

φαγητό από πριν;» «Γρήγορα γιατί πεινάμε». Και στο τέλος η μαμά τους λέει «Σας 

ετοίμασα φαγητούλι. Ελάτε τώρα να φάτε» και τα ρακούν χαίρονται και χορεύουν. 

  

Η 2η ομάδα: 4Ν (1Κ & 3Α) και 3Π (Α)  

Πρώτα οι δυο ασβοί59 είναι μέσα στο δάσος και ο μεγάλος αδερφός λέει στον πιο 

μικρό «Τρέξε- τρέξε φτάνουμε σε λίγο». Αλλά ο αδερφός του έλεγε «Περίμενε κι έμενα 

για λίγο μέχρι να έρθω». Μετά κάθεται κάτω και του λέει: «Αχ κουράστηκα» επειδή 
                                                           
58Τα παιδιά της Α΄ ομάδας αποφάσισαν ότι τα ζωάκια στο κόμικ τους είναι ρακούν.  
59 Τα παιδιά της Β΄ ομάδας αποφάσισαν ότι τα ζωάκια στο δικό τους κόμικ ήταν ασβοί. 
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έτρεχε πολλή ώρα. Όμως ύστερα είδε τον αδερφό του ότι μπήκε μέσα σε ένα τούνελ 

κι έτρεχε κι αυτός από πίσω και έλεγε: «Γρήγορα κινδυνεύουμε». Όταν βγήκαν από το 

τούνελ τού κρατούσε την ουρά τόσο δυνατά από το φόβο του και τότε ο αδερφός του 

φώναξε «Αου η ουρά μου» και του λέει ο αδερφός του «Εντάξει θα στην αφήσω 

τώρα». Μόλις φτάσανε στο σπίτι τους λένε «Μαμά πεινάμε». «Θέλουμε να φάμε 

τώρα». Κι η μαμά τους απαντάει «Εντάξει μωρά μου θα φάτε σε λίγο». 

  

Πίνακας 28: Αναφορά σε καρέ Δ7 

Α/Α 
1ο 

καρέ 

2ο 

καρέ 

3ο 

καρέ 

4ο 

καρέ 

5ο 

καρέ 

6ο 

καρέ 

7ο 

καρέ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6 

2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6 
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Τα παιδιά και των δύο ομάδων αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ του κόμικ. 

(Πίνακας 28) Την χρονική ανακολουθία την οποία είχαμε παρατηρήσει σε ό,τι αφορά 

την τοποθέτηση των καρέ από τη δεύτερη ομάδα, τα παιδιά καταφέρνουν να την 

ακυρώσουν μέσω της αφήγησης που προτείνουν. Η χρονική ανακολουθία των καρέ 

δεν διαταράξει επί της ουσίας την ισορροπία της αφήγησης.  

 

4.3.3. Αποτελέσματα Στόχου 3 

Σε ό,τι αφορά τις χρονικές εκφράσεις που χρησιμοποίησαν αυθόρμητα τα παιδιά για 

να αφηγηθούν το κόμικ Δ2 διαπιστώσαμε πως το χρονικό επίρρημα «μετά» 

χρησιμοποιήθηκε και από τις τρεις ομάδες (60%). (Πίνακας 29) Από μία φορά και 

μόνο από μία ομάδα χρησιμοποιήθηκαν τα χρονικά επιρρήματα «πρώτα» και «στο 

τέλος» (20% αντίστοιχα).  

Πίνακας 29: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ2 - Αρχική εκδοχή 

Ομάδες 

παιδιών 

Χρονικές εκφράσεις  
Σύνολο 

Πρώτα Τέλος Μετά 

1η Ομάδα 1 1 1 3 

2η Ομάδα   1 1 

3η Ομάδα   1 1 

Σύνολο 1 1 3 5 

 

Πίνακας 30: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ2 - Τελική εκδοχή 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΚΟΜΙΚ Δ2 

ΟΛΟΜΕ

ΛΕΙΑ 

Χρονικές εκφράσεις  
Σύνολο 

Πρώτα Μόλις Μετά Τελικά  Όταν  

1 1 1 1 1 5 

Σύνολο 1 1 1 1 1 5 

 

Στην κοινή εκδοχή του κόμικ που αφηγήθηκαν τα παιδιά (Πίνακας 30) μετά 

την ανάγνωση του κειμένου στα συννεφάκια παρατηρούμε ότι η χρήση του «μετά» 

περιορίστηκε και από τρεις φορές που είχε χρησιμοποιηθεί πριν, τώρα 
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χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά (20%). Επιπλέον, υπήρξε μεγαλύτερη ποικιλία ΧΕ 

και αντί για τρεις που είχαν χρησιμοποιηθεί πριν, χρησιμοποιήθηκαν τώρα έξι.. Εκτός 

από το «μετά», τα παιδιά αναφέρθηκαν από μία φορά και στις ΧΕ «πρώτα», «μόλις», 

«τελικά», «όταν» (20% αντίστοιχα). Από αυτές το «μόλις» περιλαμβανόταν στο 

κείμενο στα συννεφάκια του κόμικ. 

Οι έξι ομάδες παιδιών που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της 

δραστηριότητας Δ3 χρησιμοποίησαν στο σύνολό τους και τις πέντε χρονικές 

εκφράσεις που είχαμε θέσει ως περιορισμό «μετά», «πρώτα», «όταν», «μόλις» και 

«αφού». (Πίνακας 31) Μία ομάδα χρησιμοποίησε επιπλέον μία ακόμη.  

Πίνακας 31: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ3 

Ομάδες 

παιδιών 

Χρονικές εκφράσεις 
Σύνολο 

Μόλις Αφού Πρώτα Τότε Όταν Μετά 

1η Ομάδα 1 1    3 5 

2η Ομάδα   1   5 6 

3η Ομάδα     2 1 3 

4η Ομάδα   1   4 5 

5η Ομάδα    1 1 1 3 

6η Ομάδα      3 3 

Σύνολο 1 1 2 1 3 17 25 

 

Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των αναφορών ΧΕ οι έξι ομάδες μαζί έκαναν 

είκοσι πέντε αναφορές. Οι ομάδες αναφέρθηκαν από τρεις έως έξι φορές σε ΧΕ. Σε 

ό,τι αφορά την ποικιλία τους, ωστόσο, κάθε ομάδα χρησιμοποίησε από μία έως τρεις 

ΧΕ. Παρατηρώντας τα συνολικά τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι το χρονικό επίρρημα 

«μετά» χρησιμοποιείται από όλες τις ομάδες δεκαεπτά φορές συνολικά (68%). Το 

«όταν» χρησιμοποιείται από δύο ομάδες τρεις φορές συνολικά (12%). Το «πρώτα» 

χρησιμοποιείται από δύο ομάδες δύο φορές συνολικά. (8%). Μόνο μία φορά και από 

την ίδια ομάδα χρησιμοποιείται το χρονικό επίρρημα «μόλις» και ο χρονικός 

σύνδεσμος «αφού» (4% αντίστοιχα). Σ’ αυτούς τους συνδέσμους αναφέρθηκε η μία 

από τις δύο ομάδες που χρησιμοποίησαν τις περισσότερες ΧΕ σε ποικιλία. Η άλλη 

ομάδα από αυτές τις δύο χρησιμοποίησε το χρονικό επίρρημα «τότε» (4%) που δεν 

περιλαμβανόταν στις ΧΕ που είχαμε θέσει ως περιορισμό. 
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Σε ό,τι αφορά το κόμικ Δ4 υπενθυμίζουμε ότι οι ΧΕ που χρησιμοποίησαν τα 

παιδιά στην αφήγηση της ιστορίας τους ήταν επιλογές τους. Στον πίνακα 32 

διαβάζουμε τις ΧΕ που συμπεριέλαβαν τα παιδιά στις αφηγήσεις τους για την αρχική 

εκδοχή του κόμικ και στον πίνακα 32 διαβάζουμε αυτές που χρησιμοποίησαν στην 

τελική εκδοχή του κόμικ που είχαν προτείνει έπειτα από την ανάγνωση του κειμένου 

στα συννεφάκια. 

Πίνακας 32: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ4 - Αρχική εκδοχή 

Ομάδες 

παιδιών 

Χρονικές εκφράσεις 
Σύνολο 

Πρώτα Τότε Τέλος Μετά 

1η Ομάδα 1  1 2 4 

2η Ομάδα  1 1 1 3 

3η Ομάδα 1  1 2 4 

Σύνολο 2 1 3 5 11 

 

Στην αφήγηση της αρχικής εκδοχής τα παιδιά χρησιμοποίησαν τις τέσσερις 

ΧΕ «πρώτα», «τότε», «τέλος», «μετά» με έντεκα αναφορές στο σύνολό τους. Το 

χρονικό επίρρημα «μετά» χρησιμοποιήθηκε και από τις τρεις ομάδες πέντε φορές 

συνολικά (45,5%). Όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν επίσης τη ΧΕ «τέλος» από μία 

φορά (27,5%). Το χρονικό επίρρημα «πρώτα» χρησιμοποιήθηκε από δύο ομάδες δύο 

φορές στο σύνολό τους (18%), ενώ το χρονικό επίρρημα «τότε» χρησιμοποιήθηκε 

μόνο μία φορά από μία ομάδα (9%), η οποία δεν αναφέρθηκε σε καμία άλλη ΧΕ 

εκτός από αυτήν. 

Πίνακας 33: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ4 - Τελική εκδοχή 

Ομάδες 

Νηπίων 

Χρονικές εκφράσεις 
Σύνολο 

Μόλις Ύστερα  Πρώτα Σε λίγο Όταν Μετά Τώρα  

1η Ομάδα 1  1  1 1  4 

2η Ομάδα  1    1  2 

3η Ομάδα 1  1 1  2 2 7 

Σύνολο 2 1 2 1 1 4 2 13 
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Στην τελική εκδοχή της ιστορίας τα παιδιά χρησιμοποίησαν περισσότερες ΧΕ 

και με μεγαλύτερη συχνότητα (Πίνακας 33). Χρησιμοποίησαν τις επτά εκφράσεις 

«πρώτα», «μετά», «ύστερα», «όταν», «τώρα», «μόλις», «σε λίγο» με δεκατρείς 

συνολικές αναφορές. Το χρονικό επίρρημα «μετά» χρησιμοποιείται και από τις τρεις 

ομάδες τέσσερις φορές συνολικά με μικρότερο, όμως, ποσοστό αναφορών (31%). 

Εναλλακτικά επίσης, χρησιμοποιείται και το «ύστερα», αλλά μόνο μία φορά (7,5%). 

Οι ΧΕ «πρώτα» και «μόλις» χρησιμοποιούνται από δύο ομάδες, μία φορά στην 

καθεμία (15,5%). Δύο φορές χρησιμοποιείται και το «τώρα», αλλά από μία ομάδα 

(15,5%). Τέλος, μία φορά χρησιμοποιούνται οι ΧΕ «σε λίγο» και «όταν» (7,5%) από 

δύο διαφορετικές ομάδες. 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 32 κάθε ομάδα χρησιμοποίησε τρεις ΧΕ με 

αναφορές σε αυτές από τρεις έως τέσσερις φορές. Στον πίνακα 33 τα δεδομένα 

διαφοροποιούνται. Κάθε ομάδα χρησιμοποίησε από δύο έως πέντε ΧΕ, στις οποίες 

αναφέρονται από δύο έως επτά φορές. Παρατηρούμε δηλαδή, μία αύξηση στη 

συχνότητα και την ποικιλία των ΧΕ που χρησιμοποιούν οι ομάδες στην τελική 

εκδοχή του κόμικ, έπειτα από την ανάγνωση του κειμένου στα συννεφάκια. Μερικές 

από τις επιπλέον ΧΕ (μόλις, ύστερα, τώρα) που χρησιμοποίησαν τα παιδιά στην 

αφήγηση της τελικής εκδοχής περιλαμβάνονταν στα συννεφάκια του κόμικ που μόλις 

είχαν ακούσει. Οι υπόλοιπες ωστόσο (πρώτα, σε λίγο, όταν, μετά) δεν 

περιλαμβάνονταν σε αυτά. 

Στη δραστηριότητα Δ5 παρατηρούμε ότι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι χρονικές 

εκφράσεις που είχαμε ορίσει ως περιορισμό. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως ούτε από 

όλα τα παιδιά, ούτε με την ίδια συχνότητα. Εκτός από αυτές που είχαμε ορίσει εμείς, 

(όταν, μόλις, αφού, ύστερα, πριν), μερικά παιδιά χρησιμοποίησαν αυθόρμητα κι 

άλλες (πρώτα, μετά). (Πίνακας 34) 

Πίνακας 34: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ5 

ΗΛΙΚΙΑ & 

ΦΥΛΟ 

Χρονικές εκφράσεις 
Σύνολο 

μόλις πρώτα ύστερα όταν πριν μετά αφού 

Ν1 Α  1 1 1 1 1  5 

Ν2 Α 1 1 1 1 1 2  7 

Ν3 Κ 1  1 1 1 1  5 



90 

Ν4 Κ  2 1 1 1 2  7 

Ν5 Κ 1 1 1  1 1 1 6 

Ν6 Α  2 1 2 1 1 1 8 

Π7 Α  1  1 1 3  6 

Π8 Α 1  1  1 1  4 

Ν9 Α 1 1 2  1 1  6 

Ν10 Α   1 1 1 2  5 

Ν11 Κ  1 1 1 1  1 5 

Π12 Κ  1 1 1 1 1  5 

Π13 Α    1 1 1  3 

Σύνολο 5 11 12 11 13 17 3 72 

 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν από τρεις έως οκτώ ΧΕ. Συγκεκριμένα, ένα από τα 

δεκατρία παιδιά χρησιμοποίησε οκτώ ΧΕ (7,7%), δύο παιδιά χρησιμοποίησαν επτά 

ΧΕ (15,5%), τρία παιδιά χρησιμοποίησαν από έξι ΧΕ (23%), πέντε παιδιά 

χρησιμοποίησαν πέντε ΧΕ (38,5%), και από ένα παιδί, επίσης, χρησιμοποίησαν τρεις 

και τέσσερις ΧΕ (7,7% αντίστοιχα). Το χρονικό επίρρημα «μετά», αν και δεν 

συμπεριλαμβανόταν στην ομάδα των ΧΕ που είχαμε ορίσει, χρησιμοποιήθηκε 

συχνότερα και προτιμήθηκε από όλα τα παιδιά (23.5%). Στον αντίποδα βρίσκεται ο 

χρονικός σύνδεσμος «αφού», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε τρεις φορές από τρία παιδιά 

(4%). Εκτός από αυτόν, λιγότερο δημοφιλής χρονικός σύνδεσμος καταγράφηκε και 

το «μόλις» (7%), που χρησιμοποιήθηκε ωστόσο, πέντε φορές από πέντε παιδιά. 

Επίσης, τα παιδιά χρησιμοποιούν συχνά τις ΧΕ «πριν» (18%) «ύστερα» (16,5%), 

«πρώτα» και «όταν» (15,5% αντίστοιχα), στις οποίες αναφέρονται σχεδόν όλα από 

μία φορά. 

Και στη δραστηριότητα Δ6 δεν περιλαμβάνονταν στον περιορισμό τα χρονικά 

επιρρήματα «μετά» και «πρώτα» προκειμένου να ωθήσουμε τα παιδιά στην 

εναλλακτική χρήση άλλων ΧΕ. Τα παιδιά όπως διαπιστώνουμε στον παρακάτω 

πίνακα, χρησιμοποίησαν τις ΧΕ «όταν», «μόλις», «αφού», «ύστερα», «πριν» που τους 

ορίσαμε ως περιορισμό εμείς. Ωστόσο, ανέφεραν το αγαπημένο τους «πρώτα», καθώς 

και το «σε λίγο», «τώρα» και «τότε». 
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Πίνακας 35: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ6 

Ομάδες 

παιδιών 

Χρονικές εκφράσεις 

Σύνολο 

Πρώτα Ύστερα Μόλις Τότε 
Σε 

λίγο 
Τώρα Αφού Πριν Όταν 

1η ομάδα 2 1 1 1 1   1 1 8 

2η ομάδα 1 1 1   1 1 1 1 7 

Σύνολο 3 2 2 1 1 1 1 2 2 15 

 

Οι δυο ομάδες κινήθηκαν σε παραπλήσια επίπεδα η μία με την άλλη. Η πρώτη 

ομάδα χρησιμοποίησε επτά ΧΕ από οκτώ φορές και η δεύτερη ομάδα επτά ΧΕ από 

επτά φορές. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε από μία φορά τις ΧΕ «ύστερα», «μόλις», 

«πριν», «όταν», «τότε» και «σε λίγο» (12,5 αντίστοιχα) και προτίμησε δύο φορές το 

χρονικό επίρρημα «πρώτα» (25). Επίσης, η πρώτη ομάδα παρέλειψε το «αφού», το 

οποίο τους είχαμε θέσει ως περιορισμό. Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε από μια 

φορά τις ΧΕ «όταν», «μόλις», «αφού», «ύστερα», «πριν», «πρώτα», «τώρα» (14,3 

αντίστοιχα). Από τα συνολικά αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι το επίρρημα 

«πρώτα» προτιμάται περισσότερο (20). Ακολουθούν οι ΧΕ «ύστερα», «μόλις», 

«πριν» και «όταν» (13,33%). Τελευταίος στις προτιμήσεις για μία ακόμη φορά 

καταγράφεται ο χρονικός σύνδεσμος «αφού» μαζί με το «σε λίγο», «τότε» και 

«τώρα» (6,66% αντίστοιχα). 

Στη δραστηριότητα Δ7 δεν υπήρχε από εμάς κάποιος περιορισμός στη χρήση 

ΧΕ. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν αυθόρμητα όποιες ΧΕ ήθελαν. (Πίνακας 36)  

Πίνακας 36: Χρονικές εκφράσεις σε κόμικ Δ7 

Ομάδες 

παιδιών 

Χρονικές Εκφράσεις 

Σύνολο 
πρώτα μόλις μετά 

σε 

λίγο 
τώρα όταν ύστερα τότε πριν μέχρι 

1η ομάδα 1 2 1 1 1 1  1 1  9 

2η ομάδα 1 1 1 2 2 1 1 1  1 11 

Σύνολο 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 20 
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Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε 8 ΧΕ κι έκανε 9 αναφορές σε αυτές. Η 

δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε 9 ΧΕ, στις οποίες αναφέρθηκε έντεκα φορές. Η πρώτη 

ομάδα χρησιμοποίησε τις ΧΕ «πρώτα», «μετά», «σε λίγο», «τώρα», «όταν», «τότε», 

«πριν» από μία φορά (11,11% αντίστοιχα) και το χρονικό επίρρημα «μόλις» δύο 

φορές (22.22%). Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε τις ΧΕ «πρώτα», «μόλις», «μετά», 

«όταν», «ύστερα», «τότε» και «μέχρι» μία φορά (9,1% αντίστοιχα) και από δύο 

φορές το «σε λίγο» και «τώρα» (18,2% αντίστοιχα). Από τα συνολικά αποτελέσματα 

διαπιστώνουμε ότι οι ΧΕ «μόλις», «σε λίγο» και «τώρα» χρησιμοποιούνται από τρεις 

φορές η καθεμία (15% αντίστοιχα), οι ΧΕ «πρώτα», «μετά», «όταν», «τότε» από δύο 

φορές (10% αντίστοιχα) και από μία φορά χρησιμοποιούνται οι ΧΕ «ύστερα», «πριν» 

και «μέχρι» (5% αντίστοιχα). Μεταξύ των δύο ομάδων δεν παρατηρούνται μεγάλες 

διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των αναφορών ή την ποικιλία των ΧΕ. 

Στην ενότητα 4.3.β είχαμε διαπιστώσει ωστόσο, ορθότερη χρήση των ΧΕ από τη 

δεύτερη ομάδα. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει μία σχετικά μεγαλύτερη ευχέρεια 

της ομάδας αυτής στη χρήση των ΧΕ. 

 

4.4.Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης 

 

Στην αρχή της συνέντευξης έγινε μια εισαγωγική συζήτηση με τα παιδιά για να 

θυμηθούν τις δραστηριότητες που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες. Έπειτα αφού 

τους έδειξα την πρώτη εικονογραφημένη ιστορία τους ζήτησα να αφηγηθούν τις 

εικόνες σαν μια ιστορία.60 Μετά τη συνέντευξη απομαγνητοφωνήσαμε τις αφηγήσεις 

των παιδιών. Μετά την απομαγνητοφώνηση όλων των συνεντεύξεων, εντοπίσαμε και 

καταγράψαμε σε πίνακα τις χρονικές εκφράσεις (χρονικά επιρρήματα και χρονικούς 

συνδέσμους) που χρησιμοποίησαν τα παιδιά και πόσο συχνά εμφανίζονταν στις 

αφηγήσεις τους. Στη συνέχεια, καταμετρήσαμε σε πόσες εικόνες αναφέρθηκαν κατά 

την αφήγησή τους κι εάν αποτυπώθηκε η χρονική ακολουθία των εικόνων/γεγονότων 

από τα παιδιά ή υπήρχαν παραλείψεις εικόνων και χρονικές ανακολουθίες. 

Παρακάτω ακολουθούν ο συγκεντρωτικός πίνακας της τελικής αξιολόγησης με τις 

απαντήσεις των παιδιών, όπως αυτός προέκυψε από την ανάλυση του δεδομένων. 

 

                                                           
60 Για παράδειγμα ημιδομημένης συνέντευξης της τελικής αξιολόγησης βλ. παράρτημα σελ. IV 
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Πίνακας 37: Στοιχεία τελικής αξιολόγησης 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση  

Πίνακας 38: Κατηγορίες τελικής αξιολόγησης 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο τα νήπια, στην πλειονότητά τους κατατάχθηκαν 

στην επαρκή και αναπτυσσόμενη κατηγορία με τον πληθυσμό της επαρκούς 

κατηγορίας να είναι μεγαλύτερος από αυτόν της αναπτυσσόμενης. Οχτώ νήπια 

(88,9%) συμπεριλήφθηκαν στην επαρκή κατηγορία, ένα (11,1%) στην 

αναπτυσσόμενη και  κανένα στην ελλιπή. Τα προνήπια αποτέλεσαν τον κυρίως 

πληθυσμό στην κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη και επαρκής. με 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Ηλικία 

& φύλο 

νηπίων 

Χρονικά επιρρήματα 
Χρονικοί 

σύνδεσμοι 
Σύνολο 

χρονι-

κών 

λέξεων 

Αριθ-

μός 

εικό-

νων 

Κατηγορία 

Μετά 
Σε 

λίγο 
Τότε Ύστερα Πρώτα Όταν Μόλις 

Π1 Κ. 2       2 6 
Αναπτυσ- 

σόμενη 

Ν2 Α 4       4 6 
Αναπτυσ-

σόμενη 

Ν3 Α. 6    1 1  8 6 Επαρκής 

Ν4 Α. 5  1 1 1 2  10 6 Επαρκής 

Ν5 Κ. 2 1      3 6 Επαρκής 

Ν6 Κ. 4    1   5 6 Επαρκής 

Ν7 Κ. 2  2     4 6 Επαρκής 

Ν8 Κ. 2   1 1 1  5 6 Επαρκής 

Ν9 Α. 2  3   1 1 7 6 Επαρκής 

Π10 Α. 4       4 6 
Αναπτυσ-

σόμενη 

Ν11 Α. 2    1 1  4 6 Επαρκής 

Π12 Α. 3       3 6 
Αναπτυσ-

σόμενη 

Π13 Α. 4     1  5 6 Επαρκής 

Σύνολο 42 1 6 2 5 7 1 64   

Κατηγορία ΝΗΠΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

Ελλιπής    

Αναπτυσσόμενη 1 3 4 

Επαρκής 8 1 9 
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τον πληθυσμό της αναπτυσσόμενης να είναι μεγαλύτερος από αυτόν της επαρκούς. 

Τρία προνήπια (75%), συμπεριλήφθηκαν στην αναπτυσσόμενη κατηγορία, ένα 

προνήπιο (25%) κατατάχθηκε στην κατηγορία επαρκής και κανένα στην ελλιπής. Από 

το σύνολο των δεκατριών παιδιών του δείγματος τέσσερα (30.8%) συμπεριλήφθηκαν 

στην αναπτυσσόμενη κατηγορία, και τα υπόλοιπα εννέα στην επαρκή (69,2%)  και 

κανένα στην ελλιπή.  

Μελετώντας πιο προσεκτικά τον πληθυσμό των προνηπίων, παρατηρούμε ότι 

τα αγόρια είναι αυτά που παρουσίασαν βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, από τα τρία 

αγόρια που στην αρχική αξιολόγηση ανήκαν στην ελλιπή κατηγορία, κατά την τελική 

αξιολόγηση τα δύο από αυτά μετακινήθηκαν στην αναπτυσσόμενη κατηγορία ενώ το 

τρίτο μετακινήθηκε στην επαρκή κατηγορία, σημειώνοντας έτσι την μεγαλύτερη 

μετακίνηση από όλα τα παιδιά του δείγματος. Το μοναδικό κορίτσι από τα προνήπια 

του δείγματος, αντίθετα, ενώ στην αρχική αξιολόγηση είχε καταταχθεί στην επαρκή 

κατηγορία, στην τελική αξιολόγηση, μετακινήθηκε στην αναπτυσσόμενη, 

διαγράφοντας μία πορεία με αντίθετη φορά. 

Επιπλέον, μελετώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης 

στον πίνακα 161 και της τελικής αξιολόγησης στον πίνακα 3762, όσον αφορά τις ΧΕ 

που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά στην αφήγηση της εικονογραφημένης ιστορίας 

παρατηρούμε μία αύξηση στη χρήση τους, ως προς την ποικιλία και ως προς τη 

συχνότητα σχετικών αναφορών. Για παράδειγμα, στην αρχική αξιολόγηση το σύνολο 

των παιδιών χρησιμοποιούσε 6 ΧΕ με 48 συνολικά αναφορές, ενώ μετά το πέρας 

όλων των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στην τελική αξιολόγηση καταγράφηκαν 7 ΧΕ 

με 64 συνολικά αναφορές από το σύνολο των παιδιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

αγόρι Ν9 που στην ΑΑ χρησιμοποίησε 2 ΧΕ με 2 συνολικές αναφορές, ενώ στην ΤΕ 

χρησιμοποίησε 4 ΧΕ με 7 συνολικά αναφορές. Μεγαλύτερη βελτίωση παρουσίασαν 

τα τρία αγόρια προνήπια Π10, Π12 και Π13, τα οποία χρησιμοποίησαν ΧΕ στην 

τελική αξιολόγηση παρόλο που δεν είχαν χρησιμοποιήσαν καμία στην αρχική 

αξιολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Π13 στην αρχική αξιολόγηση 0 ΧΕ, ενώ στη 

τελική αξιολόγηση χρησιμοποίησε 2 ΧΕ με 5 συνολικά αναφορές. Αντίστοιχη 

βελτίωση παρουσιάστηκε στην πλειοψηφία των παιδιών. 

                                                           
61 Για τα αποτελέσματα του πίνακα 1 βλ. σελ. 55. 
62 Για τα αποτελέσματα του πίνακα 37 βλ. σελ. 93. 
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Κεφάλαιο 5ο: Συμπεράσματα-Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

Ολοκληρώνοντας την ερευνητική μας παρέμβαση και σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

που έχουμε στη διάθεσή μας διαπιστώσαμε ότι η ομάδα των παιδιών που αποτελούσε 

το δείγμα της έρευνάς μας, με την ολοκλήρωση της παρέμβασής μας, σημείωσε 

εμφανή βελτίωση στην παραγωγή προφορικού λόγου ως προς τους στόχους που 

είχαμε θέσει. Η βελτίωση αυτή αποτυπώθηκε στην προοδευτική βελτίωση της 

διάταξης των καρέ των κόμικς από τα παιδιά, στην απόδοση της χρονικής 

αλληλουχίας των απεικονιζόμενων γεγονότων, καθώς και στην αυξητική τάση που 

παρατηρήθηκε στην ποσότητα και την ποικιλία των ΧΕ που χρησιμοποιήθηκαν. 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων Δ2 έως Δ7 αναφορικά 

με το στόχο 163 διαπιστώσαμε πως η ικανότητα των παιδιών να τοποθετούν τα καρέ 

των κόμικς με λογική αλληλουχία βελτιώθηκε σταδιακά. Συγκεκριμένα, όταν στην 

αρχή τα παιδιά είχαν πρόσβαση μόνο στην εικόνα, τοποθετούσαν τα καρέ με τέτοιο 

τρόπο που είχε ως αποτέλεσμα η διάταξη των καρέ να μην εκφράζει πλήρως τη 

λογική/χρονική αλληλουχία των απεικονιζόμενων γεγονότων. Στη συνέχεια, όταν τα 

παιδιά είχαν πρόσβαση στην εικόνα, αλλά και στα συννεφάκια κειμένου των κόμικς, 

η διάταξη των καρέ ήταν πιο επιτυχημένη, ταυτιζόταν με την πρωτότυπη και είχε 

λογική/χρονική ακολουθία. Για παράδειγμα, στη Δ2 πριν διαβάσουμε το κείμενο 

μόνο 5/13 παιδιά τοποθέτησαν σωστά τα καρέ του κόμικ, ενώ μετά την ανάγνωση 

του κειμένου όλα τα παιδιά διέταξαν τα καρέ σύμφωνα με την αρχική εκδοχή του 

δημιουργού64.  

Παρατηρήσαμε επίσης, ότι στις περιπτώσεις όπου λόγω της διάταξης των 

καρέ από τα παιδιά προέκυπταν νοηματικά κενά στην ιστορία, τα παιδιά μέσα από 

τον προφορικό τους λόγο και την ιστορία που αφηγούνταν προσπαθούσαν να 

ενισχύσουν τη λογική αλληλουχία της ιστορίας που προσπαθούσαν να στήσουν65. 

Αυτή η διορθωτική λειτουργία του προφορικού λόγου ήταν περισσότερο 

αποτελεσματική στις δραστηριότητες Δ2 και Δ3 όπου η παρουσία του κειμένου στα 

συννεφάκια των κόμικς ήταν περιορισμένη. Στις περιπτώσεις όπου το κείμενο 

                                                           
63 Βλ. υποκεφάλαιο 3.2.2., σελ. 45. 
64 Βλ. αποτελέσματα Δ2, σελ. 59-61. 
65 Βλ. Δ2 και Δ3, σελ. 46-47. 
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καθόριζε ουσιαστικά την έκβαση της ιστορίας, όπως στη Δ466, η διορθωτική 

παρέμβαση του προφορικού λόγου των παιδιών δεν ήταν τόσο επιτυχής. Το κείμενο 

στα συννεφάκια υπενθύμιζε πάντα την απόκλιση της προφορικής ιστορίας των 

παιδιών από τη γραπτή στις λεζάντες. 

Εκτιμούμε πως τα κόμικς, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας και αξιοποίησης 

εικόνας και κειμένου που τα χαρακτηρίζει ως είδος, βοήθησαν τα παιδιά στην 

καλύτερη κατανόηση της λογικής αλληλουχίας της ιστορίας που απεικονιζόταν σε 

αυτά περισσότερο από ό,τι αν τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους μόνο εικόνες. 

Σύμφωνα με τη θεωρία διπλής κωδικοποίησης67, «προκύπτει ότι η εικόνα είναι 

αποτελεσματικότερη στη μάθηση, όταν συνοδεύεται από κείμενο και αντίστροφα, 

φέρνοντας στο προσκήνιο την αποτελεσματικότητα των πολυτροπικών κειμένων» 

(Παλαιοπάνου, 2013: 68). Οι παραπάνω διαπιστώσεις και εκτιμήσεις κινούνται προς 

την ίδια κατεύθυνση με τις απόψεις ή/και προτάσεις όσων υποστηρίζουν την 

αξιοποίηση των κόμικς στην προσχολική εκπαίδευση για την κατανόηση της 

χρονικής/λογικής ακολουθίας γεγονότων68. 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε σχέση με το στόχο 2 ήταν 

ενθαρρυντικά69. Σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες τα παιδιά για να αφηγηθούν την 

ιστορία των κόμικς αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ. Αυτή η διαπίστωση αφορά τόσο τα 

σύντομα κόμικς (comics strips), όπως αυτό στη Δ2 που αποτελούνταν από τρία καρέ, 

όσο και τα μεγαλύτερα, όπως το απόσπασμα από το βιβλίο κόμικ (comic book) στη 

Δ7 που αποτελούνταν από έξι καρέ. Εξαίρεση αποτελεί η Δ5. Σε αυτήν τη 

δραστηριότητα 10/13 παιδιά αναφέρθηκαν σε όλα τα καρέ (76,9%)70, ενώ 3 

παρέλειψαν να αναφερθούν σε ένα έως τρία καρέ. Αρχικά, ερμηνεύσαμε αυτή τη 

δυσκολία μερικών παιδιών στον σχετικά αυξημένο αριθμό των έξι καρέ του κόμικ της 

Δ5 επειδή οι προηγούμενες δραστηριότητες Δ2, Δ3 και Δ4 αποτελούνταν μόνο από 

τρία και τέσσερα καρέ. Νομίσαμε δηλαδή, ότι τα παιδιά μπορούσαν να αναφερθούν 

σε όλα τα καρέ των κόμικς όταν αυτά ήταν λίγα και ότι δυσκολεύονταν όταν αυτά 

ήταν περισσότερα. Αυτή η αρχική μας εκτίμηση διαψεύστηκε ωστόσο, από τις 

επόμενες δραστηριότητες Δ6 και Δ7, οι οποίες είχαν επίσης έξι καρέ. Σ’ αυτές τις 

                                                           
66 Για τη δραστηριότητα Δ4 βλ. σελ. 49. 
67 Για τη θεωρία διπλής κωδικοποίησης του Paivio βλ. σελ. 32. 
68 Βλ. σελ. 36. 
69 Βλ. υποκεφάλαιο 3.2.2, σελ. 45. 
70 Βλ. πίνακα 24, σελ. 78. 
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δραστηριότητες τα παιδιά είχαν δηλαδή, αναφερθεί πάλι σε όλα τα καρέ για να 

αφηγηθούν την ιστορία των κόμικς. Διαπιστώσαμε τότε ότι σε όλες τις άλλες 

δραστηριότητες τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, αποφάσισαν από κοινού, 

επεξεργάστηκαν τα καρέ και τα τοποθέτησαν τα ίδια στη σειρά και συμπεράναμε ότι 

αυτός ήταν ένας ουσιαστικός λόγος που συνέβαλε ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν 

καλύτερα τις διαδοχικές φάσεις/γεγονότα που απεικονίζονταν στα καρέ, με 

αποτέλεσμα να μην τις παραλείψουν στην αφήγησή τους. Αντίθετα, στη Δ5 είχαμε 

δώσει στα παιδιά έτοιμο το κόμικ, με τα καρέ στη σωστή διάταξη από την αρχή, 

χωρίς να χρειαστεί να τα επεξεργαστούν και να τα τοποθετήσουν στη σειρά. Αυτό 

επιβεβαίωσε στα μάτια μας τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις που υποστηρίζουν 

την σε βάθος ανάληψη πρωτοβουλίας από τα παιδιά και τον ενεργητικό τους ρόλο 

στη μάθηση, καθώς και τα οφέλη από τη χρήση χειραπτικού υλικού, τη βιωματική 

δράση και την αισθητηριακή αγωγή71. 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων σε σχέση με το στόχο 372, 

αναδεικνύουν μία αύξηση στη χρήση ΧΕ από τα παιδιά ως προς τη συχνότητα 

σχετικών αναφορών, αλλά και ως προς την ποικιλία. Πιο αναλυτικά, τα παιδιά όταν 

αφηγούνταν μια ιστορία από μόνα τους, έχοντας πρόσβαση μόνο στην εικόνα, 

χρησιμοποιούσαν λιγότερες ΧΕ και λιγότερες φορές. Αυτό παρατηρήθηκε τόσο στις 

δραστηριότητες όπου είχαμε θέσει ως περιορισμό στα παιδιά τη χρήση 

συγκεκριμένων ΧΕ, όπως στις δραστηριότητες Δ3, Δ5 και Δ6, όσο και σε αυτές όπου 

τα παιδιά ήταν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν όποιες ΧΕ ήθελαν, όπως στις Δ2, Δ4 

και Δ7. Παρατηρήσαμε ωστόσο, πως όταν αξιοποιούσαμε και τα συννεφάκια 

κειμένου των κόμικς73 τα παιδιά χρησιμοποιούσαν περισσότερες ΧΕ και 

περισσότερες φορές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δ2 τα παιδιά κατά την αφήγησή 

τους χρησιμοποίησαν 3 ΧΕ πριν την ανάγνωση του κειμένου στα συννεφάκια και 5 

ΧΕ μετά από αυτήν. Στη Δ4 καταγράφηκαν 3 ΧΕ με 11 συνολικά αναφορές πριν την 

ανάγνωση του κειμένου, ενώ μετά από την ανάγνωση καταγράφηκαν 5 ΧΕ με 13 

συνολικά αναφορές. Αρχικά σκεφτήκαμε πως η σχετικά αυξημένη χρήση 

περισσότερων ΧΕ συνέβη επειδή τα παιδιά, καθώς είχαν πλέον πρόσβαση στο 

κείμενο από τα συννεφάκια των κόμικς, επαναλάμβαναν τις ΧΕ που 

                                                           
71 Η αναγκαιότητα της αισθητηριακής αγωγής αναδείχθηκε από τη μέθοδο Μοντεσσόρι, η οποία τη 

θεωρούσε ως βάση για τη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Ντολιοπούλου, 2005). 
72 Για τον στόχο 3, βλ. 3.2.2., σελ. 45. 
73 Και άρα, σύμφωνα με όσα διαπιστώσαμε αναφορικά με τον στόχο 1, τα παιδιά κατανόησαν 

καλύτερα την χρονική διάταξη των γεγονότων και τη λογική τους αλληλουχία. 
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περιλαμβάνονταν σε αυτά και άκουγαν. Δεν παρατηρήθηκε, ωστόσο αυτό. Στη Δ3, 

για παράδειγμα, καταγράφηκε αυξητική τάση αναφορικά με την ποικιλία και τη 

συχνότητα αναφορών ΧΕ, οι οποίες δεν υπήρχαν στο κόμικ καθώς τα παιδιά 

χρησιμοποιήσαν 6 ΧΕ με 25 συνολικά αναφορές. Εκτιμούμε πως η κατανόηση της 

χρονικής/λογικής αλληλουχίας των απεικονιζόμενων γεγονότων στα καρέ των κόμικς 

από τα παιδιά, στην οποία συνέβαλαν όπως διαπιστώσαμε οι δύο σημειωτικοί τρόποι 

που χαρακτηρίζουν τα κόμικς, δηλαδή αυτός της εικόνας και του γραπτού λόγου, 

αποτυπώθηκε στην αφήγηση των παιδιών και στη χρήση, από αυτά, περισσότερων 

ΧΕ και με πιο εύγλωττο τρόπο. Οι υποστηρικτές της αξιοποίησης των κόμικς στην 

εκπαίδευση έχουν αναγνωρίσει την οπτικοποίηση του χρόνου και της εξέλιξης μέσα 

από τη λωρίδα των διαδοχικών καρέ, τη μετάβαση από το ένα καρέ στο άλλο που 

εκφράζει τη μετάβαση από το ένα γεγονός στο άλλο και άρα τη διαδοχή τους, την 

παρουσία γραπτού λόγου που αλληλοσυμπληρώνεται με την εικόνα, ως 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα κόμικς χαρακτήρα διδακτικού εργαλείου 

(Μουλά-Κοσεγιάν, 2010). 

Αναφορικά με τη χρήση ΧΕ από τα παιδιά διαπιστώσαμε ότι οι ΧΕ «μετά», 

«πρώτα», και «όταν» βρίσκονται υψηλότερα στις προτιμήσεις τους. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στη Δ3 οι ΧΕ «μετά», «όταν», «πρώτα» κατέγραψαν ποσοστά 

προτίμησης 68%, 12% και 8% αντίστοιχα. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στη 

Δ5 με το «μετά» να καταγράφει ποσοστό 23,5%, και το «πρώτα» και το «όταν» 

15,5% το καθένα. Χαμηλότερα ποσοστά στις προτιμήσεις των παιδιών παρουσιάζουν 

οι ΧΕ «αφού» και «μόλις». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δ3 «αφού» και «μόλις» 

συγκέντρωσαν 4% το καθένα. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στη Δ5 όπου το 

«μόλις» κατέγραψε 7% και το «αφού» 4%. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασής μας παρατηρήθηκε μία μικρή αυξητική τάση και 

σε αυτές τις ΧΕ. Συμπερασματικά σε σχέση με τη χρήση ΧΕ καταλήγουμε ότι τα 

παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση ΧΕ που δηλώνουν τις χρονικές σχέσεις 

των γεγονότων με γραμμικό τρόπο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο παράδειγμα 

που ακολουθεί: «Πρώτα ο Γκάρφιλντ ξύπνησε, μετά έφαγε και μετά το μεσημέρι 

πήγε να κοιμηθεί….», Δ374. 

                                                           
74 Παρόμοια παραδείγματα: Δ4 σελ. 76 «Πρώτα το κοριτσάκι βλέπει το φίλο της (…) μετά του ζητάει να 

της το δώσει (…). Μετά μαλώνουν….», Δ5 σελ. 79, «Πρώτα είπε ο Γκούφυ (…). Μετά είπε ο Μίκυ» (…) 

Ύστερα του είπε ο Γκούφυ: θα πιώ πρώτος εγώ και μετά εσύ», Δ6 σελ. 83 «Το παιδάκι πρώτα κοιμόταν, 

ύστερα ξύπνησε και ταξίδεψε στον Κρόνο». 
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Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα κατηγοριοποίησης των παιδιών της αρχικής 

αξιολόγησης και της τελικής αξιολόγησης στον πίνακα 39 συμπεραίνουμε ότι υπάρχει 

μια σημαντική βελτίωση.  

Πίνακας 39: Σύγκριση αποτελεσμάτων ΑΑ & ΤΑ σε νήπια και προνήπια 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, από τα εννέα νήπια, 

δυο είχαν συμπεριληφθεί στην ελλιπή κατηγορία, τέσσερα στην αναπτυσσόμενη και 

τρία στην επαρκή κατηγορία. Στην τελική αξιολόγηση οκτώ από τα εννέα νήπια 

συμπεριλαμβάνονται στην επαρκή κατηγορία κι ένα νήπιο στην αναπτυσσόμενη 

κατηγορία. Η συντριπτική πλειοψηφία των νηπίων μετακινήθηκε στην επαρκή 

κατηγορία, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη βελτίωσή τους. Κατά ανάλογο 

τρόπο σημειώθηκε μεταβολή και σε ότι αφορά τα προνήπια. Στην αρχική αξιολόγηση 

είχαν καταταχθεί στις κατηγορίες επαρκής και ελλιπής ένα και τρία παιδιά αντίστοιχα. 

Στην τελική αξιολόγηση παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη μετακίνηση. Κανένα 

προνήπιο δεν ανήκε πλέον στην ελλιπή κατηγορία. Με το πέρας των εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, τα 

προνήπια κατατάχθηκαν στις κατηγορίες αναπτυσσόμενη και επαρκής, με τον 

πληθυσμό της αναπτυσσόμενης να είναι μεγαλύτερος από αυτόν της επαρκούς 

κατηγορίας. Τρία προνήπια, δηλαδή, συμπεριλήφθηκαν στην αναπτυσσόμενη 

κατηγορία και ένα προνήπιο στην επαρκή.  

Σύγκριση αποτελεσμάτων νηπίων & προνηπίων 

αρχικής (ΑΑ) και τελικής αξιολόγησης (ΤΑ) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 

 ΑΑ ΤΑ ΑΑ ΤΑ 

Ελλιπής 2  3  

Αναπτυσσόμενη 4 1  3 

Επαρκής 3 8 1 1 

Σύνολο 9 9 4 4 
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Πίνακας 40: Σύγκριση συνολικών αποτελεσμάτων ΑΑ & ΤΑ 

Σύγκριση αποτελεσμάτων ΑΑ & ΤΑ συνολικά 

Κατηγορία ΑΑ (νήπια/προνήπια) ΤΑ (νήπια/προνήπια) 

Ελλιπής 5 0 

Αναπτυσσόμενη 4 4 

Επαρκής 4 9 

Σύνολο 13 13 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 40 στην αρχική αξιολόγηση το σύνολο των 

δεκατριών παιδιών (νήπια-προνήπια) είχε κατανεμηθεί και στις τρεις κατηγορίες [(4) 

επαρκής. (4) αναπτυσσόμενη και (5) ελλιπής]. Στην τελική αξιολόγηση το ίδιο 

σύνολο παιδιών κατανεμήθηκε μόνο στις δυο κατηγορίες και συγκεκριμένα, τέσσερα 

παιδιά (04) στην αναπτυσσόμενη κατηγορία, εννέα (09) στην επαρκή, ενώ κανένα 

παιδί δεν συμπεριλήφθηκε στην ελλιπή.  
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Αρχική αξιολόγηση - Απομαγνητοφώνηση Νο 1: Δήμητρα, νήπιο (20/2/2018) 

 

− Θέλεις να σου πω γιατί ήρθα στο σχολείο; 

− Ναι. 

− Ήρθα γιατί θέλω να περάσουμε πάλι λίγο χρόνο μαζί. Σας είχε αρέσει τότε που 

ήμασταν μαζί και κάναμε μάθημα παρέα; 

− Ναι. 

− Λοιπόν θέλεις να μου πεις τι βλέπεις εδώ; 

− Ναι. 

− Τι βλέπεις; 

− Εδώ (δείχνει την 3η εικόνα) είναι ένα αγοράκι που κάνει έλκηθρο και κυνηγάει ένα 

σκυλάκι. 

− Κάνει έλκηθρο; 

− Ναι. Εδώ είναι (δείχνει την 3η εικόνα) 

− Και πώς κατάλαβες ότι κάνει έλκηθρο; 

− Επειδή εδώ πέρα είναι το έλκηθρο ανάμεσα στα πόδια του. 

− Ααα αυτά εδώ δηλαδή λες ότι είναι τα έλκηθρα; 

− Εδώ (μου δείχνει την κόκκινη εργαλειοθήκη στην 3η εικόνα) 

− Αυτά με το κόκκινο; 

− Ναι. 

− Μάλιστα. Τι άλλο βλέπεις; 

− Ένα σκυλάκι. 

− Τι κάνει το σκυλί; 

− Κρατάει κάτι. 

− Τι λες να είναι αυτό που κρατάει. Μπορείς να καταλάβεις από αυτή (2η) την εικόνα; 

− (σκέφτεται….) 

− Θέλεις μήπως να τη βγάλουμε έξω (από τη διαφάνεια) να τη βλέπεις καλύτερα; 

− Ναι. 

− Θες να τη βγάλεις εσύ; 

− Ναι. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα παρατήρησης μου απαντάει Ένα παπούτσι. 

− Και πιο πριν τι λες να είχε γίνει σ’ αυτήν την εικόνα (1η); 

− Αυτό (δείχνει την 1η εικόνα) φαίνεται σαν κατσαβίδι. 

− Ενώ αυτό (κατσαβίδι στην 2η εικόνα) φαίνεται σαν παπούτσι; 

− Ναι επειδή εδώ πέρα έχει…. 

− Για πες μου εδώ στην πρώτη εικόνα τι βλέπεις; 

− Ένα μάστορα. 

− Πού το βλέπεις τον μάστορα; 

− Εδώ. 

− Και πώς κατάλαβες ότι αυτός είναι μάστορας; 

− Επειδή έχει εργαλεία. 

− Ααα και τι κάνει με τα εργαλεία? Κάνει κάτι; 

− Τα ξεχωρίζει. 

− Τι άλλο βλέπεις στην εικόνα? Σ’ αυτήν βλέπεις κάτι άλλο; 

− Αυτοκίνητο από πίσω με έναν άνθρωπο. 

− Μάλιστα. Βλέπεις λοιπόν εδώ έναν μάστορα και έναν άνθρωπο από πίσω στο 

αυτοκίνητο. Και εδώ (στη 2η εικόνα) τι βλέπεις; 

− Το σκυλάκι που κρατάει ένα κατσαβίδι και αυτόν εδώ που δίνει τα εργαλεία. 



III 

  

− Και μετά σ’ αυτήν εδώ (3η εικόνα). 

− Κι αυτό είναι ένα σκυλάκι που κρατάει ένα κατσαβίδι. 

− Και το ανθρωπάκι τι κάνει; 

− Το κυνηγάει για να του πάρει το κατσαβίδι. 

− Και εδώ πέρα (4η εικ.) μόλις είδε ότι του πήρε το κατσαβίδι τι έκανε; Εδώ σ’ αυτήν 

την εικόνα. 

− Είδε μια γάτα και έτρεξε να την πιάσει. 

− Ο σκύλος ή άνθρωπος; 

− Ο σκύλος. 

− Και ο άνθρωπος τι έκανε; 

− Πήγε να πάρει το κατσαβίδι του και το πήγε κάπου για να το επισκευάσουν το αμάξι 

του. 

− Σε ποιον το έδωσε, μόλις πήρε το κατσαβίδι; 

− Σε έναν κύριο. 

− Ποιος λες να ήταν αυτός ο κύριος? Ποιος πιστεύεις ότι ήταν; 

− Σκέφτεται… ένας φίλος του. 

− Μάλιστα και γιατί να του έδωσε το κατσαβίδι; 

− Για να του επισκευάσει το αμάξι. 

− Λες να είχε πάθει κάτι πριν το αμάξι; 

− Ναι. 

− Τι να είχε πάθει άραγε; 

− Η μηχανή κάτι να είχε. 

− Μάλιστα. Και ποιους ήρωες βλέπεις σ’ αυτήν την ιστορία; 

− Το σκύλο, την γάτα, τον άνθρωπο αυτόν και τον κύριο… 

− Λες να είναι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι? Εννοώ είναι μεγάλος και μικρός ή και οι δυο 

μικροί; 

− Ο ένας είναι ψηλός και ο άλλος είναι μεσαίος. 

− Τι σχέση μπορεί να έχουν? Φιλική όπως είπες, να είναι φίλοι; 

− Ναι. 

− Βλέποντας τώρα και λέγοντας όλα αυτά τα λόγια που μου είπες, θέλεις πρώτα να 

μετρήσουμε τις εικόνες; 

− Ναι. 

− Για μέτρα. 

− 1,2,3,4,5,6 . 

− Τέλεια Δήμητρα μπράβο. Τώρα που είπαμε λίγα λόγια για κάθε εικόνα, θες να μου 

την αφηγηθείς σαν να είναι μια ιστορία? Να μου πεις τι έγινε εδώ στην αρχή, τι 

έγινε και μετά και τι έγινε στο τέλος; 

− Ναι. 

− Για πες μου να ακούσω το παραμύθι. 

 

− Πρώτα ήταν ένας μάστορας που ξεχώριζε τα εργαλεία του και πήγε στο σκυλάκι… 

Ήρθε το σκυλάκι στο μάστορα εκεί πέρα και το σκυλάκι του πήρε το κατσαβίδι και 

έτρεξε το σκυλάκι για να μη του το πάρει. Και μετά ο μάστορας έτρεξε κι αυτός για 

να του το πάρει το κατσαβίδι. Και μετά ο σκύλος είδε μια γάτα και το άφησε το 

κατσαβίδι, την κυνήγησε και μετά ο μάστορας το πήρε το κατσαβίδι, το δώσε σ’ 

έναν άνθρωπο για να κατασκευάσει το αμάξι. 



IV 

  

Τελική αξιολόγηση Κωνσταντίνος ( νήπιο) 16/03/2018 

Εισαγωγική συζήτηση 

− Θυμάσαι αυτην την ιστορία που την είχαμε κάνει στην αρχή? 

− Ναι τη θυμάμαι πολύ καλά 

− Θυμάσαι και τα παιχνιδια με τα κόμικ που παίζαμε μέσα στην τάξη? 

− Ναι κι αυτά τα θυμάμαι, πάντα θα τα θυμάμαι. 

− Και τα συννεφάκια πως ήταν όταν μιλουσε κάποιος και όταν σκεφτόταν κάτι? 

− Όταν μιλάνει το συννεφάκι είανι έτσι και έχει ίσια η γραμμή. 

− Όταν το συννεφάκι έχει κυκλάκια τι σημαίνει? 

− Σκέψη. 

− Πάρα πολύ ωραία Κωνσταντίνε Μπράβο σου… πολύ χαιρόμαι που τα θυμάσαι. 

Μήπως θυμάσαι και κάποιες λεξούλες που σας είχα γράψει στον πίνακα μια μέρα και 

τις χρησιμοποιούσατε στα κόμικ για να συνδέσετε τη σειρά των εικόνων? Θυμάσαι  

καμία να μου πεις? 

− Ναι. Μόλις, πριν λίγο… 

− Ωραία αφού θυμήθηκες όλα αυτά που είχαμε κάνει, τώρα θέλεις να μου αφηγηθείς 

ξανά αυτή την ιστορία? 

− Φυσικά θα στην πω αυτήν την ιστορία. 

Εδώ πέρα στην αρχή το παιδί είχε ψάξει μέσα στην εργαλειοθήκη για το κατσαβίδι 

για να φτιάξει το αυτοκίνητο που ήταν χαλασμένο. Τότε ήρθε το σκυλί είδε το 

κατσαβίδι το έπιασε έτσι χχχ (δείχνει κίνηση με το στόμα του) το πήρε και το 

σκάσε…. Μόλις το είδε το παιδί το κυνηγούσε… Μετά ο σκύλος έφυγε και όταν 

είδε τη γάτα είπε: «αυτήν την γάτα θέλω να την κυνηγήσω γαββ». Και τότε αντί να 

πειράξει τη γάτα με το κατσαβίδι, το πέταξε το κατσαβίδι στην άλλη άκρη και τότε 

το σκάει με τη γάτα. Αλλά η γάτα έτρεχε πολύ γρήγορα για να μη την πιάσει ο 

σκύλος. Μετά το παιδάκι το πήρε το κατσαβίδι και το δώσε  στον μπαμπά του και 

φτιάξανε το καπό του αυτοκινήτου τους, εδώ πέρα είναι το τέλος! 
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