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Europäische Kooperationsprojekte 
innerhalb des EU-Programms für 
Lebenslanges Lernen im Bereich der 
Aus- und Fortbildung des Schulper-
sonals (Comenius Lifelong Learning 
Program) haben mittlerweile eine 
Tradition im Amt für Lehrerbildung. 
Die hier vorliegenden Beiträge 
sind im Rahmen des EU-Projektes 
imago2010 (Bildkompetenz und 
Literalität im Grund- und Vorschulal-
ter) entstanden, für das das Amt für 
Lehrerbildung in der Verantwortung 
der Projektleitung steht. 

Menschen aus aller Welt begeg-
nen sich mit einer Häufigkeit und 
Intensität, wie es früheren Gene-
rationen nicht vorstellbar war. Im 
Medienzeitalter sind schon Kinder 
im Vor- und Grundschulalter mit 
den Vernetzungen visueller und 
verbaler Informationsverarbeitung 
konfrontiert. Dabei ist eine wach-
sende Diskrepanz zwischen mas-
senmedialer Beeinflussung durch 
Bilder einerseits und andererseits 
der Fähigkeit von Kindern, sich in 
Bildern zu verständigen, festzustel-
len. Wir sind daher aufgefordert un-
seren Kindern durch den Umgang 
mit Bildern Zugänge zu ermögli-
chen, damit sie sich in der moder-
nen Gesellschaft orientieren und 
auf die zahlreichen Anforderungen 
adäquat reagieren können.

Das Amt für Lehrerbildung widmet 
sich in diesem Zusammenhang der 
Aufgabe der ästhetischen Bildung in 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen. 
Durch verschiedene - auch europäi-
sche - Projekte in den vergangenen 
Jahren inspiriert, hat das Amt für 
Lehrerbildung zusammen mit der 
Universität Gießen die Fragestel-
lung der Ästhetischen Bildung mit 
dem Fokus »Bildkompetenz und 
Literalität im Grund- und Vorschul-
alter« aufgegriffen. Als weitere Pro-
jektpartner zu dieser Fragestellung 
konnten die Universitäten in Sofia 
und Volos sowie das Mozarteum in 
Salzburg gewonnen werden. 

Европейските партньорски про-
екти в рамките на програмата на 
Европейския съюз за Учене през 
целия живот в областта на под-
готовката и следдипломната ква-
лификация на училищния персо-
нал (Comenius Lifelong Learning 
Program) са традиция за Службата 
за образование на учители. Вклю-
чените в сборника статии бяха из-
работени в рамките на проекта на 
ЕС Имаго2010 (Картинна компе-
тентност и грамотност в начална 
училищна и в предучилищта въз-
раст), който е ръководен от Служ-
бата за образование на учители 
(Amt für Lehrerbildung). 

Хора от цял свят се срещат с чес-
тота и интензивност, които са 
били немислими за предходни-
те генерации. В медийната епо-
ха децата още от предучилищна 
и начална училищна възраст се 
сблъскват с визуалната и вербал-
ната обработка на информацията 
в мрежата. При това се констати-
ра нарастващо разминаване меж-
ду влиянието на масмедиите чрез 
картини от една страна и способ-
ността на децата да се ориентират 
в картините от друга. Поради това 
ние сме призовани да осигурим 
на нашите деца чрез общуване-
то с картините подходи, за да мо-
гат да се ориентират в модерното 
общество и да могат да реагират 
адекватно на многобройните пре-
дизвикателства. 

В тази връзка Службата за образо-
вание на учители се посвещава на 
задачата за естетическо образо-
вание в различни работни сфери. 
Инспирирана през изминалите 
години от различни, включител-
но европейски проекти, Служба-
та за образование на учители, за-
едно с университета в Гисен, поде 
въпроса за естетическото обра-
зование с фокус »Картинна ком-
петентност и грамотност в начал-
на училищна и в предучилищна 
възраст«. За партньори в проекта 
по този въпрос бяха привлечени 

Οι συνεργασίες στα πλαίσια των 
προγραμμάτων της ΕΕ για τη δια 
βίου μόρφωση στον τομέα της μόρ-
φωσης και επιμόρφωσης του εκ-
παιδευτικού προσωπικού σχολεί-
ων (Comenius Lifelong Learning 
Program) αποτελούν πλέον παρά-
δοση στο γραφείο εκπαίδευσης δα-
σκάλων (Amt für Lehrerbildung). Οι 
παρούσες παρουσιάσεις συντάχτη-
καν στα πλαίσια του προγράμμα-
τος της ΕΕ »imago 2010« (εικονική 
ικανότητα και γραμματισμός στο 
νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχο-
λείο), την ευθύνη του οποίου έχει 
αναλάβει το γραφείο εκπαίδευσης 
δασκάλων.

Οι προηγούμενες γενιές δεν μπο-
ρούσαν καν να φανταστούν πόσο 
συχνές και έντονες θα ήταν οι συ-
ναντήσεις ανθρώπων από όλα τα 
μέρη της γης σήμερα. Στην εποχή 
των μέσων ακόμα και παιδιά νηπι-
αγωγείου και δημοτικού βρίσκο-
νται αντιμέτωπα με τη δικτύωση 
της οπτικής και λεκτικής επεξεργα-
σίας πληροφοριών.  Παρατηρείται 
δε μια αυξανόμενη αντίθεση μετα-
ξύ της επιρροής των εικόνων πολυ-
μέσων στα παιδιά και της ικανότη-
τας των παιδιών να συνεννοηθούν 
μέσω εικόνας. Καλούμαστε λοιπόν 
να παρέχουμε στα παιδιά μας μέσω 
της διαχείρισης εικόνων τις απα-
ραίτητες δυνατότητες πρόσβασης 
για να μπορέσουν να προσανατο-
λιστούν στη σύγχρονη κοινωνία 
και να ανταποκριθούν κατάλληλα 
στις πολυάριθμες απαιτήσεις. 

Σ‘ αυτό το πλαίσιο, το γραφείο εκ-
παίδευσης δασκάλων αφιερώνει 
τις προσπάθειές του στην αισθητι-
κή αγωγή σε διάφορους τομείς ερ-
γασίας.  Το γραφείο εκπαίδευσης 
δασκάλων, εμπνευσμένο από διά-
φορα - μεταξύ άλλων και ευρωπα-
ϊκά - προγράμματα και σε συνερ-
γασία με το Πανεπιστήμιο Gießen 
εργάζεται πάνω στα ζητήματα της 
αισθητικής αγωγής με κύριο θέμα 
»Εικονική ικανότητα και γραμμα-
τισμός στο νηπιαγωγείο και στο 
δημοτικό σχολείο«. Το πρόγραμ-
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Ich bin davon überzeugt, dass mit 
der Umsetzung der hier vorlie-
genden Arbeitsergebnisse vielen 
Kindern Chancen an der Teilhabe 
am zukünftigen öffentlichen Leben 
eröffnet werden – auch wenn die 
vorgestellten Ergebnisse nur eine 
kleine Auswahl der zahlreichen 
Erarbeitungen und Erfahrungen 
widerspiegeln können. Der europä-
ische Gedanke wird insbesondere 
auch durch persönliche Kontak-
te und gemeinsames Arbeiten an 
einer Fragestellung gefördert und 
gestärkt.

Die Begleitung des Mozarteums 
Salzburg hat für die Bereitstellung 
sowie das Aufzeigen von Kriterien 
für geeignetes ästhetisches Material 
den Blick geschärft und somit den 
Teilnehmer/innen neue Perspekti-
ven eröffnet. Die Universität Sofia 
sowie die Universität in Volos ha-
ben gemeinsam mit den hessischen 
Partnern daraus Lehr-/Lernarrange-
ments entwickelt, umgesetzt und in 
den verschiedenen Ländern erprobt 
und evaluiert.

Zu wünschen ist, dass das für die 
Kinder verantwortliche Erziehungs- 
und Schulpersonal regen Gebrauch 
macht von den hier vorgetragenen 
Inhalten und Projektergebnissen  
und dass somit den Kindern erhöhte  
Chancen an der Teilhabe am zukünf-
tigen öffentlichen Leben eröffnet 
werden. 

Abschließend möchte ich an dieser 
Stelle allen am Projekt beteiligten 
Personen für die engagierte Ent-
wicklung und Mitarbeit danken.

Frank Sauerland 
Direktor des Amts für Lehrerbildung

университетите в София и Волос, 
както и Моцартеума в Залцбург.   

Убеден съм, че с претворяване-
то на настоящите работни резул-
тати за много деца ще бъдат от-
крити шансове за участие в бъде-
щия обществен живот – въпреки 
че представените разултати отра-
зяват само един малък набор от 
многобройни разработки и опит. 
Европейската мисъл се стимулира 
и укрепва по-специално чрез лич-
ните контакти и съвместната ра-
бота по даден въпрос.

Участието на Моцартеума от 
Залцбург изостри погледа за под-
готовката и демонстрирането на 
критерии за подходящ естетиче-
ски материал, а с това откри но-
ви перспективи за участниците в 
проекта. Университетът в София, 
както и университетът във Волос, 
разработиха на тази основа, заед-
но с партньорите от провинция 
Хесен,  аранжименти за препода-
ване/учене, реализираха ги и ги 
изпробваха и оцениха в различни 
държави.

Желателно е отговорният за де-
цата персонал от възпитатели и 
училищният персонал да се въз-
ползва активно от описаното тук 
съдържание и резултати от про-
екта и по този начин за децата да 
се открият нарастнали шансове 
за участие в бъдещия обществен 
живот. 

В заключение искам на това място 
да благодаря на всички участващи 
в проекта лица за ангажираното 
сътрудничество.  

Франк Зауерланд 
Директор на Службата за  
образование на учители

μα αυτό κέρδισε και τη συνεργα-
σία των Πανεπιστημίων της Σό-
φιας και του Βόλου καθώς και του 
Mozarteum στο Salzburg. 

Είμαι πεπεισμένος ότι η εφαρμο-
γή των αποτελεσμάτων της εργασί-
ας που παρουσιάζουμε εδώ θα δώ-
σει σε πολλά παιδιά τη δυνατότητα 
συμμετοχής στη δημόσια ζωή του 
μέλλοντος - ακόμα κι αν τα αποτε-
λέσματα που παρουσιάζονται αντι-
στοιχούν μόνο σε ένα μικρό μέρος 
των πολυάριθμων εργασιών και 
εμπειριών.  Η ευρωπαϊκή ιδέα προ-
άγεται και ενδυναμώνεται ιδίως με 
προσωπικές επαφές και ομαδική 
εργασία πάνω σε ένα θέμα.

Η συμμετοχή του Mozarteum 
Salzburg βοήθησε στην παροχή και 
ανάδειξη κριτηρίων καταλληλότη-
τας εικαστικού υλικού και άνοιξε 
έτσι νέους ορίζοντες στους συμμε-
τέχοντες/συμμετέχουσες. Το Πα-
νεπιστήμιο της Σόφιας καθώς και 
το Πανεπιστήμιο του Βόλου ανέ-
πτυξαν από κοινού με το συνεργά-
τη στο Hessen πρακτικές διδασκα-
λίας/μάθησης, τις εφάρμοσαν στις 
διάφορες χώρες, τις δοκίμασαν και 
τις αξιολόγησαν.

Μένει να ευχηθούμε πως το υπεύ-
θυνο για τα παιδιά προσωπικό εκ-
παίδευσης και σχολείων θα εφαρ-
μόσει στην πράξη τα περιεχόμενα 
και αποτελέσματα των προγραμ-
μάτων που παρουσιάζονται εδώ 
και πως θα δοθούν στα παιδιά κα-
λύτερες ευκαιρίες συμμετοχής στη 
μέλλουσα δημόσια ζωή. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστή-
σω όλους όσους συνεργάστηκαν 
στο πρόγραμμά μας για την αφοσί-
ωσή τους στην ανάπτυξη του προ-
γράμματος και τη συνεργασία τους.

Sauerland 
Διευθυντής του γραφείου  
εκπαίδευσης δασκάλων
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Προοπτική της επιστήμης  
Εικονική ικανότητα και γραμματισμός στην προσχολική ηλικία 
και στην ηλικία δημοτικού
Gabriele Lieber / Ludwig Duncker / Franz Billmayer 

Το ακόλουθο κείμενο έχει ως στόχο να θέσει 
βασικά ερωτήματα για τον αισθητικό αλφα-
βητισμό στην προσχολική ηλικία και στην 
ηλικία δημοτικού. Πρόκειται για ένα πεδίο 
έρευνας που μέχρι τώρα δεν έχει αποτελέσει 
συστηματικό και εμπειρικό αντικείμενο επε-
ξεργασίας παρά μόνο ελάχιστα στις παιδα-
γωγικές και συναφείς επιστήμες. Τα επιστη-
μονικά συνδετικά στοιχεία είναι διάσπαρτα 
σε διάφορα επιστημονικά πεδία της ιστορί-
ας, φιλοσοφίας, τέχνης και παιδαγωγικής τα 
οποία πρέπει καταρχήν να τα προσεγγίσουμε 
σε ότι αφορά στο θέμα μας. Στο πρόγραμμα 
imago 2010 το ζήτημα ενός εικονικού γραμ-
ματισμού ερευνάται με νέα προσέγγιση και 
δοκιμάζεται σε επιλεγμένα εμπειρικά πεδία. 
Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποιοι  βασι-
κοί όροι που επιτρέπουν την διατύπωση ερω-
τημάτων έρευνας και την επεξεργασία ενδια-
φερόντων διδακτικών σχεδίων. 

1.  Η ιστορική βάση

Το αναφερόμενο σχέδιο το οποίο θέλου-
με να εξηγήσουμε εδώ είναι εντελώς καινού-
ριο, όπως ήδη υποδηλώθηκε, αλλά αποτε-
λεί μέρος μιας παραδοσιακής γραμμής από 
την οποία προήλθε η διδακτική ως επιστήμη 
της καθοδήγησης. Στην ιστορία της παιδαγω-
γικής και της διδακτικής το θέμα αυτής της 
σχέσης καθοδήγησης και ερμηνείας των φα-
νταστικών κόσμων αποτέλεσε αντικείμενο 
επεξεργασίας υπό τον όρο αντίληψη (Hiller 
1974). Ας αναφέρουμε σύντομα κάποια βασι-
κά σημεία:

Θα αναφέρουμε ως πρώτο ιστορικό σταθμό 
τον Johann Amos Comenius και το έργο του 
»Didacta magna« (1657/1970) και το βιβλιαρά-
κι του »Orbis sensualium pictus« (1658/1978). 
Εδώ το θέμα ήταν η περιγραφή μιας κατάλ-
ληλης για το παιδί διαδρομής μέσα από έναν 
κόσμο που αναφέρεται ως η δημιουργία του 
Θεού. Στη βάση μιας ολοκληρωμένης, βασι-
ζόμενης στη θεολογία, εικόνας του κόσμου 
»εξηγείτο« ο κύκλος της ζωής με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να αναδειχθεί ένα θρησκευτικό νόη-
μα της ζωής. 

Ο Johann Heinrich Pestalozzi υπογραμμίζει 
στις σκέψεις του για την εκπαίδευση δημοτι-
κού (βλ. 1961) τη διαδικασία της ανάπτυξης 
της αντιληπτικής ικανότητας. Ταυτόχρονα, 
υπογραμμίζει τις μεθοδικές διαδικασίες της 

αντίληψης. Θέλει να αναπτύξει έναν γραμμα-
τισμό των αισθήσεων, τις οποίες χρησιμοποι-
εί ως όργανα παρατήρησης και ερμηνείας του 
κόσμου. Ήθελε να προσδιορίσει τα στοιχεία 
της αντίληψης πάνω στα οποία μπορεί να κτι-
στεί η κατανόηση της αλήθειας. Λέξεις, αριθ-
μοί και μορφές αποτελούν τα στοιχεία πάνω 
στα οποία μπορούν και κτίζονται οι ιδέες. Η 
βασική ιδέα του Pestalozzi είναι εκπληκτι-
κή, παρόλο που την εφάρμοσε εννοιολογικά 
μόνο εν μέρει και την ενσωμάτωσε σε μια θε-
ωρία περί προσχολικής εκπαίδευσης.  Αυτή η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, όμως, από τότε 
δεν εξετάστηκε και δεν μελετήθηκε ξανά σε 
σχέση με αυτά τα ερωτήματα.

Ο Johann Friedrich Hebart ανήκει επίσης στην 
γραμμή παράδοσης που σκιαγραφήσαμε. Το-
ποθέτησε την αντίληψη στο περιβάλλον μιας 
αισθητικής αγωγής. Στο διάσημο έργο του  
»Η αισθητική απεικόνιση του κόσμου ως 
πρώτο μέλημα της εκπαίδευσης« (1804) συν-
δέει στενά την απαίτηση μιας αισθητικής 
αγωγής με την ανάπτυξη της κριτικής ικανό-
τητας, από την άλλη θέτει τα αισθητικά ερω-
τήματα πάνω σε έντονα ηθική βάση.  Η ανά-
πτυξη της ικανότητας διαχωρισμού του κα-
λού από το κακό, όμως, περιορίζει πάρα πολύ 
το εύρος του αισθητικού.

Στην παιδαγωγική μεταρρύθμιση έγιναν πο-
λυάριθμες προσπάθειες χρήσης της αισθη-
τικής διάστασης για διδακτικούς σκοπούς. 
Αυτό ξεκινά ήδη στην αρχή της, όταν το κί-
νημα της καλλιτεχνικής αγωγής πυροδότησε 
την ανανέωση της παιδαγωγικής διαχείρισης 
της παιδικής ηλικίας, του σχολείου και της 
νεότητας (βλ. Hartlaub 1903, Lichtwark 1922). 
Από αυτή την εστίαση στο δημιουργικό, την 
χωρίς όρια απελευθέρωση του παιδικού αυ-
θορμητισμού, την ανακάλυψη των πολλα-
πλών δυνατοτήτων έκφρασης στην παιδική 
ηλικία κλπ. προήλθε μια σχολική και διδακτι-
κή μεταρρύθμιση η οποία μας επηρεάζει ακό-
μα και σήμερα (βλ. Jürgens 2000).

Η έννοια της αντίληψης σ’ αυτές τις παρα-
δοσιακές προσεγγίσεις, όμως, δεν μπορεί να 
συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της 
θεωρίας της απόκτησης της γνώσης. Κυρί-
ως, η αφελής ιδέα ότι οι αντιλήψεις απεικονί-
ζουν τον κόσμο στο κεφάλι των παιδιών σαν 
ένα είδος αντιγράφου βρίσκεται σε αντίθε-
ση με την σήμερα αναμφισβήτητη εικόνα που 
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έχουμε για τις εποικοδομητικές διαδικασίες 
απόκτησης της γνώσης. Οι γνώσεις είναι δη-
λαδή επεξεργασίες, μετατροπές, στις οποίες 
εισρέουν συμβολικά μεταφερόμενες διαδικα-
σίες και οι οποίες χειρίζονται τις εντυπώσεις 
των αισθητηρίων, όπως εισέρχονται μεταξύ 
άλλων σε μορφή εικόνων, μόνο ως υλικό από 
το οποίο στη συνέχεια σχηματίζονται οι αντι-
λήψεις. Η αντίληψη ως διδακτική κατηγο-
ρία θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί πάνω στη 
βάση της σύγχρονης θεωρίας απόκτησης της 
γνώσης. Μόνο έτσι μπορεί να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξη της δυναμικής ενός αισθητικού αλ-
φαβητισμού.

2.  Μεγαλώνοντας στην εποχή των μέσων  

Δεν μπορούμε σήμερα να περιγράφουμε το 
μεγάλωμα των παιδιών στην σύγχρονη κοι-
νωνία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την επιρ-
ροή των μέσων που αποτελούν ήδη έναν βα-
σικό παράγοντα της παιδικής καθημερινότη-
τας και που επηρεάζουν όλο και περισσότερα 
τις συνήθειες αντίληψης της πραγματικότη-
τας.  Έτσι, η επαφή με εικόνες πάσης φύσεως 
καθορίζει την κοινωνικοποίηση σε μια κοι-
νωνία των μέσων σε σημαντικό βαθμό. Κα-
νείς δεν μπορεί να αποφύγει τις εικόνες (π.χ. 
Boehm, 2008). Λόγω της παρουσίας της τηλε-
όρασης, της διαφήμισης, του διαδικτύου και 
των έντυπων μέσων πρέπει από νωρίς η κρι-
τική - ικανή διαχείριση εικόνων να είναι στό-
χος εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών διαδι-
κασιών.  

Από την άλλη μεριά οι εικόνες παρέχουν και 
νέες ευκαιρίες αντίληψης του κόσμου. Κρύ-
βουν δυνατότητες πληροφόρησης και ερ-
μηνείας της πραγματικότητας, δυνατότητες 
αισθητικών εμπειριών και απόλαυσης. Τα 
πολλαπλά συναισθηματικά και λογικά μη-
νύματα καθιστούν τις εικόνες μέσο επικοι-
νωνίας του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Οι εικόνες ως παθητικά μέσα (lean-back) είναι 
εύκολα κατανοητές.  Όποιος τις καταναλώ-
νει ως απλή ψυχαγωγία ή πληροφορία χάνει 
την ευκαιρία μιας κριτικής - εποικοδομητικής 
συμμετοχής στην κοινωνία των μέσων και δεν 
αναπτύσσει εκείνα τα δυναμικά μάθησης τα 
οποία κρύβονται στη διαχείριση υλικού εικό-
νας. Με την ενεργή απόκτηση μιας γλώσσας 
της εικόνας, τη δημιουργική και εφευρετική 
αντιμετώπιση αναπτύσσονται πολλαπλές ικα-

νότητες και ανοίγουν ορίζοντες γνώσης και 
εμπειριών που είναι σημαντικοί και για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. Έτσι, προϋπο-
θέτει η συμμετοχή σε μια σύγχρονη δημοκρα-
τική κοινωνία την ανάπτυξη ικανοτήτων που 
επιτρέπουν αυτή την ενεργή συμμετοχή σε δια- 
δικασίες επικοινωνίας βασιζόμενες σε εικό-
νες. Στην αφομοίωση και παραγωγή εικόνων  
κρύβονται λοιπόν σημαντικές δυνατότητες 
για διαδικασίες εκπαίδευσης στην κοινωνία 
των μέσων (π.χ. Lieber, 2008). 

Το σχολείο παραδοσιακά είναι αφιερωμέ- 
νο περισσότερο στον πολιτισμό της γρα- 
φής παρά στον πολιτισμό της εικόνας. Η κυ-
ριαρχία του κειμένου προδιαγράφεται από  
το στόχο της εισαγωγής στη γραφή και από 
την έντονα φιλολογική κατεύθυνση της νέο- 
ουμανιστικής παράδοσης του σχολικού συ-
στήματος του γυμνασίου. Αυτά τα παλιά 
φορτία περιορίζουν ακόμα και στα σημερι-
νά σχολεία την εικόνα στο παρασκήνιο. Ει-
κόνες χρησιμοποιούνται στο σχολείο κυρίως 
ως μέσο εικονογράφησης, ερμηνείας και χα-
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»Το σχολείο ως τόπος »κουλτούρας« γραφής«
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λάρωσης. Έτσι, δεν εκμεταλλεύονται όλες τις 
δυνατότητες απόκτησης γνώσης που κρύβει 
το μέσο εικόνα (Konrad, 2007). 

Για να γίνει το σχολείο ένας χώρος πολιτι-
σμού θα πρέπει να ξεπεραστεί η κυριαρχία 
της γραφής και να προστεθεί συμπληρωμα-
τικά και ισότιμα η εξερεύνηση των δυνατοτή-
των έκφρασης της εικόνας.

Ακόμα και πριν από τη δημοσίευση του Neil 
Postman »Η εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας« 
από το 1987 γνωρίζαμε ότι η παιδική ηλικία 
ως ένας κατασκευασμένος από την κοινωνία 
κλειστός, προστατευμένος χώρος, δεν υφί-
σταται πια.  

Οι διαδικασίες των κοινωνικών αλλαγών, που 
περιγράφονται από την Ingrid Paus-Hasebrink 
και την Michelle Bichler (2005με τους όρους 
»εμπορευματοποίηση«, »ιδιωτικοποίηση«, 
»εξατομίκευση« και »μιντιοποίηση« έχουν αλ-
λάξει ήδη προ πολλού και τον κόσμο των παι-
διών. Πρόκειται για αλλαγές στον κόσμο των 
ενηλίκων που εμφανίζονται ως διαφοροποι-
ήσεις στις στάσεις προσδοκίας και στις απαι-
τήσεις, ως απομόνωση στάσεων ζωής, ως 
απώλεια της κοινωνικότητας ή ως ανάπτυξη 
δικτύων σχέσεων ιδίας επιλογής και οι οποί-
ες επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότη-
τα των παιδιών. H Paus-Hasebrink (2004) κάνει 
λόγο σχετικά με την ανακάλυψη των παιδιών 
ως ομάδας-στόχου από το εμπόριο και για τη 
μεταμόρφωση της παιδικής ηλικίας »σε μια 
αυτοπροσδιορίσιμη και όμως στραμμένη προς 
την αγορά μορφή ζωής«. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
ο ρόλος των μέσων είναι κρίσιμος. Προστίθε-
ται και το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης που 
προχωρά όλο και περισσότερο. Ο πολλαπλα-
σιασμός και η εντατικοποίηση των καταναλω-
τικών προσφορών αυξάνεται σταθερά, ταυτό-
χρονα όμως υπάρχει μια τάση συνεχούς μεί-
ωσης της ηλικίας των ομάδων-στόχων. Μια 
μελέτη στο θέμα »Παιδιά των μέσων - παιδιά 
της μάρκας« μπόρεσε να δείξει ότι τέτοιες δια-
δικασίες οδηγούν σε μια »από-ιεράρχηση κα-
θορισμένων από την ηλικία μορφών απόκτη-
σης σε συνδυασμό με μια αυξανόμενη άμεση 
επαφή της αγοράς με τον καταναλωτή« (Paus-
Hasebrink, κ.α. 2004). Έτσι, τα παιδιά προάγο-
νται σε ενεργούς και »ικανούς« χρήστες των 
μέσων, θεωρούνται υπεύθυνοι καταναλωτές 
και πελάτες που πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σοβαρά. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει σήμερα 

να θεωρούμε πως η παιδική ηλικία καθορίζε-
ται από τα μέσα και την κατανάλωση. Αυτές 
οι βαθιές αλλαγές οδήγησαν και στην κοινω-
νιολογική έρευνα (Jenks, 1992) στην κατάρ-
γηση της αντιμετώπισης της παιδικής ηλικί-
ας ως προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή. 
Τα παιδιά πλέον θεωρούνται »ικανά αυτό-
κοινωνικοποιημένα άτομα δικού τους δικαίου« 
(Jenks, 1992) καθώς και »ενεργοί παράγοντες« 
(στον ίδιο). Και έτσι υποτίθεται ότι τα παιδιά 
καθοδηγούν και προωθούν την ίδια τους την 
ανάπτυξη ήδη επί το πλείστον με δική τους ευ-
θύνη και μέσα από τις διαδικασίες απόκτησης 
της αντίληψης στις καθημερινές τους διαδικα-
σίες επικοινωνίας.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή την 
»ανάληψη ευθύνης« από νωρίς, αυξάνονται 
δραματικά, σύμφωνα με περαιτέρω αποτελέ-
σματα ερευνών που δείχνουν ότι »ιδιαίτερα 
τα παιδιά σε δύσκολες συνθήκες ζωής (ανερ-
γία γονέων, χαμηλό εισόδημα, μονογονεϊκές οι-
κογένειες) έχουν την τάση να στραφούν στην 
προσφορά των εμπορικών μέσων«. Η λεγόμε-
νη »ψαλίδα φτώχειας-μόρφωσης« εμφανίζεται 
και στη σχέση του οικιακού εξοπλισμού με πο-
λυμέσα με την πρόσβαση στα μέσα και χρήση 
αυτών από τα παιδιά καθώς και με το κοινωνι-
κό επίπεδο των οικογενειών. Έτσι οι ταξικές δι-
αφορές φαίνονται ήδη στον εξοπλισμό με την 
καινούρια τεχνολογία των μέσων. Το ραδιόφω-
νο και η τηλεόραση πλέον συμπεριλαμβάνο-
νται στο βασικό εξοπλισμό. Υπολογιστές και 
πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν κυρίως οι έφη-
βοι της ανώτερης τάξης (Süss, κ.α. 2002) και βι-
βλία θα βρούμε κυρίως σε παιδικά δωμάτια οι-
κογενειών ανωτέρου κοινωνικού επιπέδου. Η 
ψαλίδα »εξοπλισμός σε μέσα - ικανότητα σε ό,τι 
αφορά τα μέσα« γίνεται αντιληπτή κυρίως σε 
νεότερα παιδιά κοινωνικά αδύναμων οικογε-
νειών όπου δεν υπάρχουν καθόλου ή μόνο αμ-
φίβολοι κανόνες πρόσβασης και χρήσης μέσων 
για τα παιδιά. Σ’ αυτά τα παιδιά η διαμιντιακή 
πραγματικότητα παίζει κρίσιμο ρόλο στην επι-
λογή των ιστοριών και ηρώων των μέσων.

3.  Η εικονική ικανότητα και ο γραμματισμός 
ως ικανότητες-κλειδιά  

Γραμματισμός

Ξεκινώντας το αργότερο από το »σοκ της με-
λέτης PISA« το 2001, η Γερμανία έζησε έναν 
έντονο πληθωρισμό των τριών όρων ικανό-

Προοπτική της επιστήμης  

8



Εικονική ικανότητα και γραμματισμός στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού

τητα (Huber, 2004), literacy (Iaconis, 2003) και 
γραμματισμός. Ενώ η »ικανότητα« χρησιμο-
ποιείται σήμερα μάλλον με την έννοια μιας δε-
ξιότητας που μαθαίνεται ή έχει μαθευτεί, της 
οποίας η κατοχή χαρακτηρίζει ένα άτομο σε 
ό,τι αφορά τη γνώση και τη δεξιότητα, ο όρος 
»literacy« περιγράφει στην ορολογία PISA μια 
πραγματιστική και μονόπλευρα προσανατολι-
σμένη προς τη εφαρμογή στάση, η οποία επι-
τρέπει στοχευμένη, μετρήσιμη δράση.  

Η λέξη γραμματισμός προέρχεται από την ελ-
ληνική λέξη »γράμμα« και εννοεί με τη στενή 
της έννοια το στάδιο ανάπτυξης της γραφής, 
δηλαδή την χειρόγραφη αποθήκευση και επί 
λέξη μετάδοση πολιτιστικών περιεχομένων 
με μια διατηρημένη σε κείμενο, μορφή. 

Το γράψιμο, η γραφή και οι μαθηματικές πρά-
ξεις αποτελούν τη βάση της παράδοσης, του 
πολιτισμού και της μόρφωσής μας. Το ωρολο-
γιακό αντίθετο του όρου και κατά μια έννοια 
και ο πρόδρομός του είναι η προφορικότητα. 
Ο όρος γραμματισμός αναφέρεται επίσης σε 
μια εποχή πολιτιστικής ιστορίας που διήρκη-
σε μέχρι και τη μεσαιωνική περίοδο των αντι-
γραφέων.

Σήμερα με γραμματισμό εννοούμε όλα αυτά 
τα οποία καθιστούν έναν άνθρωπο ικανό να 
συμμετέχει με γνώση στον γραπτό πολιτισμό, 
δηλαδή σε κάθε είδος γραπτής επικοινωνίας.  

Η έννοια της εικόνας 

Διαισθητικά γνωρίζουμε τι είναι μια εικόνα. 
Στην προσπάθεια όμως να βρούμε έναν ακρι-
βή και γενικά ισχύοντα ορισμό, συναντάμε 
δυσκολίες. Εδώ, δεν θα προσπαθήσουμε να 
βρούμε έναν τέτοιο ορισμό ούτε και θα κά-
νουμε λόγο για την συζήτηση περί του θέμα-
τος. Σκοπός μας είναι να αναφέρουμε διαφο-
ροποιήσεις, που φαίνονται χρήσιμες σε σχέση 
με τον εικονικό γραμματισμό και τη μάθηση 
με εικόνες.

Ο Σουηδός επιστήμονας Rude Petterson, που 
ασχολήθηκε για πολύ καιρό με εκπαιδευτικά 
μέσα, προσδιορίζει: 

»Μια εικόνα είναι (1) η οπτική εμπειρία μιας 
εσωτερικής ή εξωτερικής πραγματικότητας, 
(2) η πολυδιάστατη φυσική αναπαράστα-
ση, η απεικόνιση, η παρουσίαση μιας εσωτε-

ρικής ή εξωτερικής πραγματικότητας. Σε μια 
φωτογραφία συχνά απεικονίζεται ένα μέ-
ρος της εξωτερικής πραγματικότητας. Πίνα-
κες ζωγραφικής και σκίτσα από την άλλη με-
ριά αντιπροσωπεύουν συχνά τις σκέψεις και 
τα αισθήματα του καλλιτέχνη, δηλαδή κομ-
μάτια της εσωτερικής του πραγματικότητας«. 
(Pettersson, 2008, σελ. 14, μετάφραση F.B.)

Στη σημειωτική, οι εικόνες θεωρούνται σύμ-
βολα, τα οποία μπορούν να ερμηνεύονται 
και να κατανοούνται βάσει ομοιοτήτων με 
τα απεικονιζόμενα αντικείμενα.  Αυτό όμως 
σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να υπάρ-
χουν δεσμευτικοί κανόνες ερμηνείας και ότι 
ως εκ τούτου μια ξεκάθαρη ερμηνεία δεν εί-
ναι εφικτή (Keller, 1995). Στην επικοινωνία 
πρέπει να υποθέσουμε ότι οι εικόνες αντι-
στοιχούν στα ρήματα. Όποιος θέλει να επι-
κοινωνήσει με εικόνες, πρέπει να ονομάσει 
με τι ασχολούνται και τι αφορούν (Sachs-
Hombach, 2001).

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις εικόνες που 
παράγονται με τη βοήθεια μηχανημάτων από 
εκείνες που δημιουργούνται από ανθρώπους. 
Οι φωτογραφίες προέρχονται από μια τεχνι-
κή διεργασία και απεικονίζουν μια εξωτερι-
κή πραγματικότητα. Εικόνες δημιουργημένες 
από τον άνθρωπο αποτελούν πάντοτε αποτέ-
λεσμα διεργασιών ερμηνείας. Για να είμαστε 
ακριβείς, πρόκειται για την αναπαραγωγή 
νοητικών εικόνων. Στις φωτογραφίες αποδί-
δεται λόγω της διαδικασίας παραγωγής τους 
υψηλή αντικειμενική αξία. Τα σκίτσα από την 
άλλη μεριά μπορούν να τονίσουν τα βασικά 
και να παραλείψουν τα ασήμαντα.

Επίσης μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ 
αντικειμενικών εικόνων (π.χ. η εικόνα μιας 
αντλίας νερού), εικόνων διήγησης (απόσπα-
σμα από ένα γεγονός) και ποιητικές εικό-
νες (ηλιοβασίλεμα στα βουνά). Βλέποντας 
μια εικόνα διήγησης αναρωτιόμαστε τι έγι-
νε πριν τη στιγμή της απεικόνισης και τι μετά 
(Bergström, 2004, σελ. 58 κλπ.). Οι πληροφο-
ριακές εικόνες διαφέρουν από τις καλλιτεχνι-
κές: Ο σκοπός μιας πληροφοριακής εικόνας 
είναι να μπορεί ο παρατηρητής να αναγνω-
ρίσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρί-
βεια και σαφήνεια το μήνυμα της εικόνας 
(Weidenmann 1994, σελ. 9). Οι καλλιτεχνικές 
εικόνες από την άλλη μεριά θέλουν να προ-
καλούν πολλές και διάφορες ερμηνείες. 
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Μπορούμε να προσδιορίσουμε τις εικόνες 
και βάσει της απεικόνισης και της αφομοίω-
σης: Σε αντίθεση με τα κείμενα, οι εικόνες πε-
ριέχουν όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα, 
η αφομοίωσή τους δεν είναι μια γραμμική, 
αλλά μια αλματώδης και απρόβλεπτη διαδι-
κασία. Έτσι μια εικόνα συνοψίζεται γρήγορα. 
Δεν χρειάζεται να ξεχωρίζουμε σ’ αυτόν τον 
προσδιορισμό μεταξύ εικόνων με την στενή 
έννοια και λέξεις και σύμβολα που είναι το-
ποθετημένα σε έναν χώρο. Έτσι, ανήκουν και 
οι νοητικοί χάρτες (mind maps) και οι πίνα-
κες δεδομένων στις »εικονικές« παραστάσεις.

Επίσης, χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα 
imago 2010 μια έννοια της εικόνας ανθρω-
πολογικής προέλευσης που διαφοροποιεί 
την εικόνα από το μέσο (φορέα). Κατά τον 
Hans Belting (2001) καταλογίζουμε πάντο-
τε »νοητικά« χαρακτηριστικά στις εικόνες 
και »υλικά« χαρακτηριστικά στα μέσα. Αυτό 
ισχύει και όταν ενώνονται και τα δύο στην 
αισθητήρια αντίληψη. Αντιλαμβανόμαστε 
μεν την εικόνα μέσα από το μέσο, πρόκειται 

όμως για μια ψευδαίσθηση. Η εικόνα υφί-
σταται με άλλο τρόπο από το μέσο. »Γίνεται 
εικόνα«, λέει ο Belting, »μόνο εφόσον ένας 
θεατής της δίνει ζωή«. Και είναι αυτή η πρά-
ξη, το ότι τις δίνουμε ζωή, που ξεχωρίζει την 
εικόνα από το μέσο-φορέα. Την πραγματι-
κή εικόνα την διαμορφώνει ο παρατηρητής 
μέσα του. Μ’ αυτήν την έννοια το είδος του 
μέσου-φορέα, η παρουσίαση της εικόνας δη-
λαδή, δεν παίζει ρόλο αρκετά σημαντικό 
ώστε η ύπαρξη των πολυμέσων να μπορεί 
να δικαιολογήσει μια εκ νέου συζήτηση της 
έννοιας της εικόνας. 

Από τις έρευνες για τον εγκέφαλο (π.χ. Fahle, 
2006) γνωρίζουμε πλέον, ότι υπάρχουν ήδη 
στην καθαρά φυσική διαδικασία όρασης 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των ατόμων. Οι 
προσδιορισμοί των χρωμάτων για παράδειγ-
μα απλώς μαθαίνονται: αυτό που πραγματι-
κά βλέπουμε δεν είναι ποτέ το ίδιο. Ο Fahle 
προσδιορίζει την όραση ως μια ανάλυση που 
πρέπει να μαθευτεί και μια αντίληψη η οποία 
βρίσκεται στην ιεραρχία μετά από αναλύσεις 
και συνθέσεις και που καταλήγει σε έναν κα-
θορισμό σημασίας. Στην επιστημονική ορο-
λογία μιλάμε για την εξατομίκευση και τμη-
ματοποίηση της αντίληψης. Εάν υποθέσου-
με ότι ο καθένας μας στη διάρκεια της ζωής 
του χτίζει ένα προσωπικό αρχείο εικόνων στη 
μνήμη του, στο οποίο ανατρέχει ο εγκέφα-
λός του ξανά και ξανά για την τμηματοποί-
ηση κατά τη διαδικασία της όρασης, δεν μας 
εκπλήσσει ότι ο καθένας μας αντιλαμβάνε-
ται άλλες »εικόνες«.  Η ίδια η εικόνα δεν είναι 
παρά μόνο το έναυσμα. Αυτό που βλέπουμε 
μπροστά από το εσωτερικό μας μάτι είναι το 
αποτέλεσμα μιας ερμηνείας και σύνθεσης του 
εγκεφάλου μας.

Εικονική ικανότητα

Η εικονική ικανότητα περιγράφει τις απαραί-
τητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμε-
τώπιση ενός κόσμου κατασκευασμένου μέσα 
σε εικόνες και μέσα από εικόνες. Αφορά την 
κατανόηση των εικόνων και του ρόλου τους 
κατά τη σύνθεση της πραγματικότητας, την 
ενεργή χρήση εικόνων για την διαμόρφω-
ση της πραγματικότητας και για την επίδρα-
ση σε αυτή, αλλά και την εφεύρεση και δημι-
ουργία τους. Αυτοί οι τρείς τομείς - ανάλυση, 
χρήση και παραγωγή - στην πράξη δεν ξεχω-
ρίζονται με σαφήνεια.

»Εικονική ικανότητα«

10



Εικονική ικανότητα και γραμματισμός στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού

Κατανόηση εικόνων: Η κατανόηση εικόνων εί-
ναι μια βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία 
και κατάλληλη χρήση των εικόνων. Καταρ-
χήν, πρέπει να αναγνωρίζουμε τι απεικονίζε-
ται στις εικόνες. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίζου-
με μεταξύ προσωπικών και διατομικών/πολι-
τιστικών συσχετίσεων. Εικόνες κατά κανόνα 
είναι μέρη μηνυμάτων. Με εικονική ικανότη-
τα εννοούμε την ικανότητα να αναγνωρίσου-
με πληροφορίες και μηνύματα μέσα σε εικό-
νες. Αυτό στη καθημερινότητα γίνεται συνή-
θως σχετικά εύκολα, κυρίως επειδή συχνά μας 
φτάνει η πρώτη αναγνώριση του απεικονιζό-
μενου περιεχομένου. Επίσης πρέπει να ανα-
γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε το κίνη-
τρο και τους στόχους των χρηστών της εικό-
νας. Οι εικόνες υπόκεινται στη δομή, διανομή 
και φύλαξή τους σε πολύ συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις. Για να μπορούμε να καταλαβαίνου-
με τον κόσμο που δημιουργείται με τη βοήθεια 
των εικόνων, πρέπει να γνωρίζουμε τις προ-
ϋποθέσεις τους ως μέσα. Εικόνες υπάρχουν 
σχεδόν παντού, καθορίζουν την κοσμική μας 
αντίληψη. Όποιος λοιπόν αντιλαμβάνεται τις 
εικόνες, αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον 
κόσμο μας. Πέρα από εικόνες που θα πρέπει 
να ερμηνεύονται ξεκάθαρα, χρησιμοποιούμε 
και εικόνες που επιτρέπουν και απαιτούν μια 
ευρεία ερμηνεία. Τέτοιες εικόνες βρίσκουμε 
στην τέχνη, στο παιχνίδι, στη ψυχαγωγία, κλπ. 
Εδώ ο σκοπός είναι να είμαστε έτοιμοι για ευ-
ρείς ερμηνείες. Πρέπει να αναγνωρίζουμε εάν 
μια εικόνα πρέπει να ερμηνευθεί με διάθεση 
παιχνιδιάρικη ή σοβαρά.

Επηρεάζοντας τον κόσμο: Η προσωπική και 
κοινωνική μας πραγματικότητα είναι αποτέ-
λεσμα κατασκευασμάτων. Οι εικόνες παίζουν 
εδώ σημαντικό ρόλο. Με κοινωνική πραγ-
ματικότητα εννοούμε σήμερα μια συμφωνία 
που συντάσσεται μέσω της επικοινωνίας και 
κοινής χρήσης προϊόντων και μέσων. Οι ει-
κόνες είναι εργαλεία με τα οποία μπορούμε 
να επηρεάσουμε την πραγματικότητα. Προ-
ϋπόθεση είναι η ύπαρξη γνώσεων στον τομέα 
της εικονικής ρητορικής: Πως μπορούμε να 
χρησιμοποιούμε τις εικόνες ως επιχειρήμα-
τα; Πως μπορούμε να επικοινωνούμε με εικό-
νες; Ποιες εικόνες είναι κατάλληλες για ποιες 
ομάδες-στόχους; Πως γίνεται η χειραγώγηση 
μέσω εικόνων; Πως μπορώ να κερδίσω την 
εμπιστοσύνη της ομάδας-στόχου μου; Πως 
μπορώ να αφυπνίσω με εικόνες; Πως διανέ-
μονται οι εικόνες;

Παραγωγή εικόνων: Για να επηρεάσουμε τον 
κόσμο με εικόνες, συχνά φτάνει να επιλέξου-
με τις κατάλληλες. Υπάρχουν όμως περιπτώ-
σεις όπου δεν είναι διαθέσιμες τέτοιες εικόνες. 
Αυτό ισχύει για παράδειγμα όταν πρέπει να 
αναπτυχθούν προγράμματα και σχέδια για 
το μέλλον. Εδώ χρειάζεται να γνωρίζουμε και 
να κατέχουμε τις κατάλληλες τεχνικές πα-
ραγωγής εικόνων. Με τη βοήθεια σκίτσων ή 
προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας μπορεί 
κανείς να αναπτύξει καλύτερα τις δικές του 
ιδέες - εικονική σκέψη - και κατόπιν να τις με-
ταφέρει σε άλλους. Πέρα από τις τεχνικές δε-
ξιότητες πρέπει να γνωρίζει κανείς και κά-
ποια πράγματα για τη δομή μιας εικόνας και 
για την εντύπωση που αφήνει.

4.  Η σημασία εικόνων και εικονογραφημένων 
βιβλίων για την ανάπτυξη του γραμματισμού 
στην παιδική ηλικία

Η απόκτηση του γραμματισμού είναι μια 
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία η οποία 
επιπλέον διαφέρει από άτομο σε άτομο και 
που εξαρτάται από πολλές και διάφορες προ-
ϋποθέσεις. Γι’ αυτό και η συστηματική μάθη-
ση, ιδίως από διδακτική-μεθοδική σκοπιά, εί-
ναι κάτι το πολύ απαιτητικό. Η επιτυχία στη 
μάθηση δύσκολα προβλέπεται, επειδή παρά-
γοντες που διαταράσσουν τη διαδικασία μά-
θησης, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια 
τη διαδικασία, παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

Ο γραμματισμός θεωρείται η υπερτασσόμε-
νη έννοια πολλών εμπειριών, ιδίως στα πε-
δία της κουλτούρας των εικονογραφημέ-
νων βιβλίων, βιβλίων, διηγήσεων, ριμών και 
γραφής. Εδώ ανήκουν σύμφωνα με τον Ulich 
(2003), μεταξύ άλλων, η κατανόηση κειμένων 
και εννοιών, η ικανότητα γλωσσικής αφαίρε-
σης και η χαρά της ανάγνωσης, η εξοικείωση 
με τα βιβλία, η ικανότητα γραπτής έκφρασης, 
η εξοικείωση με την γραπτή γλώσσα ή τη »λο-
γοτεχνική« γλώσσα και ακόμα και η ικανότη-
τα διαχείρισης των μέσων.

Πολλές από αυτές τις ικανότητες αναπτύσ-
σονται ήδη στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. 
Υπάρχουν παιδιά που στους πρώτους κιό-
λας μήνες της ζωής τους μπορούν να ζήσουν 
εμπειρίες που αφορούν τον γραμματισμό, 
ενώ άλλα έχουν τέτοιες εμπειρίες μόνο σπο-
ραδικά και σπάνια. Τέτοιες, φανερά απλές, 
εμπειρίες έχουν συνέπειες για τη γλωσσική 
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ικανότητα, τη γνώση, τις στάσεις και μακρο-
πρόθεσμα για την ανάπτυξη στον τομέα της 
απόκτησης του γραπτού λόγου, δηλαδή της 
ανάγνωσης και γραφής. Από επιστημονικές 
μελέτες (π.χ. Wade & Moore, 1998) γνωρί-
ζουμε, ότι ο γραμματισμός είναι μια από τις 
βασικότερες προϋποθέσεις για διαχρονικό 
κίνητρο και επιτυχία μάθησης και ότι επη-
ρεάζει θετικά και άλλους τομείς μάθησης, 
όπως για παράδειγμα τον τομέα των μαθη-
ματικών. 

Οι προαναφερόμενες εξελίξεις φαίνεται να 
δρουν αρνητικά στην ανάπτυξη του γραμμα-
τισμού η οποία επηρεάζεται σημαντικά από 
συγκεκριμένες συνθήκες-πλαίσια όπως την 
στοργή και οικειότητα,  την παραμονή και 
επανάληψη, μια ιδιαίτερη μορφή διαλόγου 
και τον τύπο γραφής του βιβλίου. Συνήθως 
το εικονογραφημένο βιβλίο ως παραδοσια-
κά παιδικό μέσο κατείχε την εξέχουσα θέση 
στην ανάπτυξη του γραμματισμού. Είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό να διαβάζουμε εικονογρα-
φημένα βιβλία μαζί με τα παιδιά. Τα παιδιά 
ζουν μια έντονα γλωσσική κατάσταση, όπου 
γνωρίζουν και απολαμβάνουν την αδιάκοπη 
στοργή και παρουσία ενός ενήλικα. Η επικοι-
νωνία είναι αποκομμένη από το περιβάλλον, 
στην ιδανική περίπτωση υπάρχει και σωμα-
τική επαφή. Έτσι κτίζονται δεσμοί και κυρί-
ως εμπιστοσύνη. Οι εικόνες και η γραφή ερ-
μηνεύονται και γίνονται γλώσσα μέσα σε μια 
συνεχόμενη εναλλαγή διήγησης και ακρόα-
σης. Οι συνθήκες κατά την ανάγνωση του ει-
κονογραφημένου βιβλίου επιτρέπουν την 
ακριβή προσαρμογή της ταχύτητας γλωσ-
σικής διέγερσης και επικοινωνίας στο παιδί 
και την επίτευξη υψηλού βαθμού εξατομίκευ-
σης. Ακόμα και τα προσωπικά ενδιαφέροντα 
και οι δεξιότητες του παιδιού μπορούν να εν-
σωματώνονται έτσι στοχευμένα στην επικοι-
νωνιακή κατάσταση. Η διάρκεια παραμονής 
στις εικόνες ή παραγράφους κειμένου μπο-
ρεί να γίνει αντικείμενο διαχείρισης με ελα-
στικό τρόπο. Πρόκειται όμως για μια φυσική 
εφαρμογή της παραμονής, ερμηνείας, επερώ-
τησης και επανάληψης, όχι για μια διδακτι-
κή-διορθωτική μορφή. Στην εποχή των μέσων 
ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπειρία μιας κά-
ποιας μορφής βραδύτητας και στοχασμού, 
που σήμερα με τις γρήγορες εναλλαγές των 
ψηφιακών εικόνων όπως π.χ. στην τηλεόρα-
ση ή σε παιχνίδια υπολογιστή εξαφανίζεται 
όλο και περισσότερο. 

Ο Jerome Bruner (2002) μπόρεσε να αποδείξει 
ότι το επανειλημμένο διάβασμα ενός εικονο-
γραφημένου βιβλίου βελτιώνει το αποτέλεσμα 
της γλωσσικής μάθησης σε παιδιά με μειωμέ-
νες γλωσσικές ικανότητες. Τα εικονογραφημέ-
να βιβλία παρέχουν πολλές ευκαιρίες επικοι-
νωνίας μέσα από εικόνες, κείμενα και σχετικές 
συζητήσεις. Προσφέρουν δηλαδή πολλαπλά 
εναύσματα μάθησης. Ανάλογα με το επίπε-
δο ανάπτυξης του παιδιού, το είδος του εικο-
νογραφημένου βιβλίου και τα ενδιαφέροντα 
του παιδιού, μπορούμε να ξεχωρίσουμε διά-
φορες παραλλαγές και διαβαθμίσεις που φτά-
νουν από την απλή ονομασία των αντικειμέ-
νων, τον ορισμό, την περιγραφή και επέκτα-
ση, την δημιουργία σχέσεων και συνεχειών, 
την ανάπτυξη και από κοινού κατασκευή εν-
νοιών, την παραγωγή συσχετισμών μέχρι και 
την πρόβλεψη της συνέχειας. Ένα καλό εικο-
νογραφημένο βιβλίο επιτρέπει πολυάριθμους 
τρόπους αισθητικής πρόσβασης και αντίλη-
ψης της ιστορίας που διηγείται σε εικόνες και 
κείμενο. Εστιάζει στον τρόπο της ενεργοποίη-
σης του παιδιού, μέσα από την οποία το παιδί 
κατά τη διάρκεια της παρατήρησης του εικο-
νογραφημένου βιβλίου θα οδηγηθεί στο να γί-
νει και το ίδιο ένας »αφηγητής ιστοριών«, να 
ανακαλύψει τις ελευθερίες του, να συνεισφέρει 
δικές του εμπειρίες που συσχετίζει ελεύθερα. 
Αυτή η »διήγηση ιστοριών« μπορεί και πρέπει, 
κατά την άποψή μας, να γίνει με διάφορους 
τρόπους αισθητικής παρουσίασης: μέσα από 
την προφορική διήγηση, σκίτσα, ζωγραφιές 
και χειροτεχνίες, μέχρι και μέσα από μικρές 
θεατρικές σκηνές. Όσο περισσότερη ποικιλία, 
τόσο το καλύτερο. Όσο πιο έντονα ασχολεί-
ται το παιδί με την ιστορία, τόσο αυξάνονται 
οι δυνατότητες ανάπτυξης του γραμματισμού 
του και κυρίως και του ενδιαφέροντός του για 
τα εικονογραφημένα βιβλία συγκεκριμένα και 
τα βιβλία γενικότερα. Όταν διαβάζουμε μαζί 
τους εικονογραφημένα βιβλία, τα παιδιά μπο-
ρούν να μάθουν διάφορα για την κουλτού-
ρα της γραφής και του βιβλίου, π.χ. για την 
δουλειά του συγγραφέα και του γραφίστα, τη 
δομή και τις παραδοσιακές συνθήκες ενός βι-
βλίου, για το συνδυασμό εικόνας και κειμένου 
καθώς και για τα μέρη του γραπτού λόγου, δη-
λαδή τα γράμματα, τις λέξεις, τις ολόκληρες 
προτάσεις, κλπ. 

Για να ανακαλύψει αυτά τα συστήματα, το 
παιδί χρειάζεται το διάλογο με ενήλικες. Οι 
εμπειρίες πρέπει να είναι ευχάριστες και να 
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δώσουν κίνητρο για ανακάλυψη. Το παιδί 
μαθαίνει έτσι και ιστορίες διαφόρων ειδών,  
θλιβερές, αστείες, ιστορίες με αγωνία, που 
τρομάζουν ή απλώς πληροφορούν. Δημιουρ-
γούνται λοιπόν οι βασικές προϋποθέσεις για 
την αύξηση της γλωσσικής ικανότητας και 
την χαρά της ανάγνωσης. Όταν τους διαβά-
ζουμε, τα παιδιά γνωρίζουν ένα άλλο γλωσ-
σικό επίπεδο από εκείνο που ζουν κατά την 
καθημερινή τους επικοινωνία. Το λεξιλόγιο 
είναι πολύ πιο πλούσιο και η σύνταξη της 
γλώσσας της διήγησης ή της γραπτής γλώσ-
σας είναι διαφορετική. Στην καθημερινή 
γλώσσα, οι προτάσεις είναι συντομότερες, η 
δομή της πρότασης είναι πιο απλή και μονό-
τονη, κάποιες προτάσεις μένουν ανολοκλή-
ρωτες και συμπληρώνονται από χειρονομίες 
και εκφράσεις. 

Επιπλέον τα παιδιά γνωρίζουν τη δομή των 
ιστοριών και αναπτύσσουν ένα σχήμα που 
αποτελείται από τους χαρακτήρες της ιστο-
ρίας και μια δραματουργική δομή. Η Victoria 
Purcell-Gates (2001) μπόρεσε να αποδείξει 
πως τα παιδιά που γνωρίζουν πολλά εικονο-
γραφημένα βιβλία, παραμύθια και διηγήμα-
τα αναπτύσσουν μια αίσθηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της γραπτής γλώσσας ή της 
γραπτής γλώσσας της διήγησης, των κανόνων 
της διήγησης καθώς και της δομής των ιστο-
ριών. Αυτό φτάνει στο σημείο αυτά τα παιδιά 
να μην μπορούν μόνο να αφομοιώνουν και να 
αντιλαμβάνονται, αλλά και να παράγουν.

Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις που αναφέρονται 
εδώ ως παραδείγματα μας δίνουν μια σύνοψη 
των υπαρχόντων αποτελεσμάτων της έρευ-
νας που σχετίζονται με το κύριο θέμα του 
προγράμματος imago2010:
•	 Ennemoser,	Marco	και	Kuhl,	Jan	(2008):	Η	ση-

μασία των εικόνων από την σκοπιά της ψυ-
χολογίας της ανάπτυξης. Σε: Lieber, Gabriele 
(εκδότρια): Διδασκαλία και μάθηση με εικό-
νες - ένα εγχειρίδιο για την διδακτική με ει-
κόνες, Baltmannsweiler, σελ. 11-22

•	 Koerber,	Susanne	(2007):	Ποιό	ρόλο	παίζει	
η παρατήρηση εικόνων από το παιδί από 
τη σκοπιά της ψυχολογίας της ανάπτυξης; 
Σε: Thiele, Jens/ Hohmeister, Elisabeth: Νέα 
εναύσματα μέσα από την έρευνα για τα ει-
κονογραφημένα βιβλία, Baltmannsweiler, 
σελ. 31-47

•	 Fahle,	Manfred	(2007):	Πως	φτάνουν	οι	ει-
κόνες στον εγκέφαλο; Η άποψη της έρευ-

νας για τον εγκέφαλο. Σε: Thiele, Jens/ 
Hohmeister, Elisabeth: Νέα εναύσματα 
μέσα από την έρευνα για τα εικονογραφη-
μένα βιβλία, Baltmannsweiler, σελ. 48-69 

•	 Uhlig,	Bettina	(2008):	Αφομοίωση	εικόνων	
από τα παιδιά. Μελέτη περιστατικού ενός 
επτάχρονου παιδιού για την επιλογή εικό-
νων, την αντίληψή τους και την αναπαρά-
στασή τους σε σκίτσα. Σε: Lieber, Gabriele 
(εκδότρια): Διδασκαλία και μάθηση με ει-
κόνες - ένα εγχειρίδιο για την διδακτική με 
εικόνες, Baltmannsweiler, σελ. 268-276

•	 Stiller,	Jürgen	(2008):	Αύξηση	επιπέδου	μά-
θησης στο μάθημα καλλιτεχνικών; Οπτι-
κός γραμματισμός, πρότυπα και ικανό-
τητες. Σε: Lieber, Gabriele (εκδότρια): Δι-
δασκαλία και μάθηση με εικόνες - ένα 
εγχειρίδιο για την διδακτική με εικόνες, 
Baltmannsweiler, σελ. 277-284

5.  Σχετικά με την έννοια του εικονικού  
γραμματισμού 

Το πρόγραμμα imago2010 βασίζεται ως μέρος 
του πανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμ-
ματος »Εικονικός γραμματισμός και αισθη-
τικός αλφαβητισμός« στην υπόθεση, ότι εί-
ναι δυνατόν να ευαισθητοποιηθεί και να εξα-
σκηθεί η αντίληψη και να διδάσκονται και 
να μαθαίνονται κάποια στοιχεία της εικαστι-
κής γλώσσας, όπως π.χ. η γραμματική και σύ-
νταξη εικόνων. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνε-
ται και από τα αποτελέσματα των νευρολο-
γικών επιστημών όλο και περισσότερο. Έτσι, 
οι Fahle και Poggio (2002) υποστηρίζουν ότι η 
όραση αποτελεί μια ανάλυση που πρέπει να 
μαθαίνεται. Βλέπουν και τη δυνατότητα δη-
μιουργίας στοχευμένων διδακτικών μέσων 
για την εξάσκηση συγκεκριμένων τομέων της 
όρασης. Ενδιαφέρον για τις παιδαγωγικές 
επιστήμες και τη γενική διδακτική έχει λοι-
πόν να ερευνούν με εμπειρικό τρόπο, σε ποιό 
βαθμό υφίστανται αλληλεπιδράσεις ανάμε-
σα στην στοχευμένη υποστήριξη του εικονι-
κού γραμματισμού καθώς και του αισθητικού 
αλφαβητισμού και την απόκτηση του γραμ-
ματισμού.

Με εικονικό γραμματισμό εννοούμε και έναν 
ιδιαίτερο τομέα πολιτιστικού γραμματισμού. 
Τα πολιτιστικά εργαλεία (cultural tools) δεν 
αποτελούνται μόνο από τη γνώση της εκά-
στοτε γλώσσας αλλά κυρίως και από μια ειδι-
κή ευαισθητοποίηση της αντίληψης σε συνδυ-
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ασμό με σύνθετες μη λεκτικές μορφές επικοι-
νωνίας.  Σ’ αυτές ανήκει σε ιδιαίτερο βαθμό 
η εικαστική γλώσσα, η οποία γίνεται όλο και 
πιο σημαντική στο σημείο πολιτιστικής κα-
μπής (pictorial turn) στο οποίο βρισκόμαστε 
πλέον, μεταξύ άλλων, λόγω των δυνατοτή-
των της τεχνολογίας των υπολογιστών. Έτσι, 
η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δεν είναι πλέ-
ον καθαρά γλωσσική, αλλά δημιουργούνται 
διάφοροι συνδυασμοί εικόνων - κειμένων 
όπου οι εικόνες χρησιμοποιούνται σαν αυτό-
νομοι φορείς πληροφοριών. Σε έναν πολιτι-
σμό και μια κοινωνία που για αιώνες χαρα-
κτηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά από τον 
γραμματισμό του γραπτού λόγου (Gunter 
Kress και Theo van Leeuwen (1996/2001), 
γεγονός που οδήγησε στον ορισμό »highly 
literate culture«, απαιτείται πλέον μια βαθιά 
αλλαγή του τρόπου σκέψης. Οι εικόνες δεν 
μπορούν πλέον να θεωρούνται απλά ευχάρι-
στα και διακοσμητικά πρόσθετα στοιχεία και 
η ενασχόληση με την εικόνα δεν μπορεί πλέ-
ον να θεωρείται αποκλειστικά χόμπι. Οι εικό-
νες προάγονται όλο και περισσότερα σε ισό-
τιμους φορείς πληροφοριών. 

Για την αποκωδικοποίηση των εικόνων απαι-
τείται μια πληθώρα σύνθετων ικανοτήτων 
που δεν αποκτώνται μόνο θεωρητικά αλλά 
πρέπει να αφομοιώνονται και εξασκούνται 
και πρακτικά. Οι συνθήκες-πλαίσιο συγκρί-
νονται με εκείνες που είναι κατάλληλες και 
για την απόκτηση του γραμματισμού.

Για να μεταδοθεί η χαρά της ενασχόλησης με 
εικόνες, είναι απαραίτητες οι καταστάσεις 
που χαρακτηρίζονται από στοργή και οικειό-
τητα. Η ενασχόληση με εικόνες καταρχήν εί-
ναι αναπόσπαστο μέρος της απόκτησης της 
γλώσσας. Ενώ παρατηρεί μια εικόνα, το παι-
δί αρχίζει να διηγείται τι βλέπει σ’ αυτήν. 
Μπορεί να πρόκειται για αντικείμενα που 
πραγματικά υπάρχουν στην εικόνα αλλά και 
για συσχετίσεις με τον εικονικό κόσμο του 
παιδιού. Η φαντασία των παιδιών διεγείρε-
ται όταν ασχολούνται με εικόνες. Οι εικόνες 
(σύμβολα) αποκωδικοποιούνται ατομικά. 
Κατά την ανταλλαγή με ένα οικείο άτομο τα 
παιδιά μαθαίνουν πολλά για πολιτιστικά κω-
δικοποιημένα σύμβολα, για την συντακτική 
των εικόνων, για παραδόσεις της όρασης και 
κατανόησης εννοιών. Όπως και στον γραμ-
ματισμό, είναι σημαντικό αυτό να μη γίνει σε 
διδακτικό περιβάλλον αλλά σε έναν διάλο-

γο, στον οποίο το παιδί ενισχύεται θετικά σε 
ό,τι αφορά τις προσπάθειές του για κατανόη-
ση και παραγωγή εικόνων.

Για να μπορεί το παιδί να αποκτήσει σιγά-
σιγά κάποια εξοικείωση με εικόνες και την ει-
καστική έκφραση, καλό είναι να παραμένου-
με αρκετά σε μια εικόνα (μπορεί π.χ. να πρό-
κειται για μια εικονογράφηση βιβλίου ή για 
έργο τέχνης) και να την ξανακοιτάξουμε εν-
δεχομένως και πολλές φορές μαζί. Μπορού-
με να παρατηρήσουμε, ότι τα παιδιά, και όχι 
μόνο τα μικρά, προτιμούν ξανά και ξανά το 
ίδιο εικονογραφημένο βιβλίο και πως ανα-
καλύπτουν στις γνωστές εικόνες πάντα νέα 
πράγματα και νέες σχέσεις ή πως βρίσκουν 
νέες ιστορίες για τις εικόνες. Αυτή η εκ νέου 
αντίληψη της εικόνας αντικατοπτρίζει πάντο-
τε την αύξηση των εμπειριών, γνώσεων και 
του λεξιλογίου του παιδιού. Πολλά πράγμα-
τα μπορούμε να τα ανακαλύψουμε σε μια ει-
κόνα, μόνο εφόσον έχουμε αναπτύξει όρους 
για αυτά. Με την αυξανόμενη λεπτή αντίλη-
ψη ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης δημι-
ουργείται και η αντίληψη της λεπτομέρειας. 
Παρόμοια στοιχεία παρατηρούνται και στην 
ανάπτυξη του παιδικού σχεδίου. 

Εάν παρατηρούμε γλωσσικές εκφράσεις παι-
διών κατά την ηλικία απόκτησης της γλώσσας 
μπορούμε να ξεχωρίζουμε τις βαθμίδες ανά-
πτυξης, δηλαδή την πρόταση μιας λέξης, την 
πρόταση δύο λέξεων κλπ. μέχρι και τις σύν-
θετες δομές προτάσεων που συνήθως εμφα-
νίζονται ξαφνικά και απρόβλεπτα.  Εδώ θα 
μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για ένα πολύ 
μεγάλο βαθμό αφαίρεσης και μεγάλη γλωσσι-
κή οικονομία, μιας και τα παιδιά στη μητρική 
τους γλώσσα δεν κάνουν συντακτικά λάθη.

Το παιδικό σχέδιο αναπτύσσεται επίσης κα-
ταρχήν σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης – ας 
μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές παιδικά σκί-
τσα αποτελούσαν την αφετηρία για τάσεις 
της κλασικής σύγχρονης τέχνης (π.χ. Paul 
Klee). Μέσα στα σκίτσα τους τα παιδιά επε-
ξεργάζονται γνώσεις και εμπειρίες και τονί-
ζουν ό,τι έχει σημασία για αυτά. … 

Παιδιά που έχουν εμπειρία με την διαχείρι-
ση εικόνων και ζωγραφίζουν και σκιτσάρουν 
συχνά είναι πιο ικανά στην προσέγγιση εικα-
στικών εργασιών και πιο σίγουρα στον χειρι-
σμό εικαστικού υλικού.
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Οι εικονικές ικανότητες στον τομέα της κρι-
τικής, αφομοίωσης και παραγωγής εικόνων, 
του εικαστικού πολιτισμού και της εικαστικής 
γλώσσας καθώς και της οπτικής επικοινωνί-
ας αναπτύσσονται με τρόπο παρόμοιο με το 
γραμματισμό και με τη μορφή ενός ιδιαίτερου 
διαλόγου, ενός διαλόγου με εικόνες. 

Η παρατήρηση των εικόνων καταρχήν, αφο-
ρά συχνά μια απλή κατονομασία των αντι-
κειμένων, δηλαδή μια μορφή επέκτασης 
του λεξιλογίου. Αυτό φαίνεται σε ένα παιδι-
κό σκίτσο συχνά στο σχεδιασμό παρόμοιων 
αντικειμένων από το παιδί ή στην ατομική 
βελτιστοποίηση ενός σήματος για ένα αντι-
κείμενο. Πρόκειται δηλαδή καμιά φορά για 
απομίμηση, για μια επέκταση της συμβολικής 
και εικαστικής γλώσσας. 

Σε ένα επόμενο βήμα, παρατηρείται συνδυα-
σμός αντικειμένων κατά προτίμηση με βάση 
τις έννοιες. Συχνά αντιλαμβάνονται τα παι-
διά που σκιτσάρουν ή ζωγραφίζουν κάποια 
ασάφεια των αναπαραστάσεών τους. Γι’ αυτό 
και δεν είναι ικανοποιημένα με τις σχεδια-
στικές τους ικανότητες. Μια στρατηγική που 
εφαρμόζεται συχνά είναι να δημιουργούνται 
περιβάλλοντα για τα αντικείμενα που σχεδι-
άζονται, που καθορίζουν, περιγράφουν και 
επεκτείνουν το ίδιο το αντικείμενο. 

Όταν ζωγραφίζουν τα παιδιά, συχνά μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε ότι ταυτόχρονα δι-
ηγούνται. Οι εικόνες εκφράζουν ιστορίες. Τέ-
τοιες ιστορίες μπορεί να αποτελούνται από 
μεμονωμένες εικόνες ή σειρές εικόνων. Ζω-
γραφίζοντας τα παιδιά δημιουργούν σχέσεις 
και συνέχειες. Οι εικόνες που συνάντησαν 
μπορούν να αποτελούν ένα έναυσμα που θα 
έχει τη συνέχειά του στο σκίτσο. 

Στο επόμενο βήμα ανάπτυξης των παιδιών, 
αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε μαζί με 
τα παιδιά έννοιες, καθώς παρατηρούμε τις 
εικόνες. Από τη μία, συνειδητοποιούνται δι-
αδικασίες ερμηνείας, από την άλλη, όμως, 
μέσα από το παιχνίδι μαθαίνονται οι μορ-
φές και τα μέσα της εικαστικής γλώσσας και 
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ανά-
λογα με το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών 
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί 
να γίνει με την εφεύρεση της συνέχειας μιας 
ιστορίας, με τη φαντασία κλπ. Όταν χειρί-
ζονται και παράγουν εικόνες, τα παιδιά μα-

θαίνουν δημιουργικά πολλά για το πως είναι 
φτιαγμένες και πως φτιάχνονται οι εικόνες. 
Αυτό αποτελεί βασικό βήμα για την εικαστι-
κή κριτική και ταυτόχρονα μια καλή βάση 
μιας κουλτούρας της εικόνας. Όπως και στον 
γραμματισμό, όπου η τακτική ενασχόληση 
με κείμενα, δηλαδή το διάβασμα, παίζει ση-
μαντικό ρόλο για την απόκτηση της (γραπ-
τής) γλώσσας, έτσι μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι απαιτείται μια τακτική παιχνιδιάρικη και 
ταυτόχρονα συνειδητή ενασχόληση με εικό-
νες για να αναπτυχθούν οι εικονικές ικανό-
τητες. Ούτε ο γραμματισμός ούτε και ο εικο-
νικός γραμματισμός αποκτώνται παθητικά, 
χρειάζεται και το παραγωγικό επίπεδο.

Για να μπούμε σε έναν διάλογο με εικόνες, να 
δημιουργήσουμε συσχετίσεις, απαιτούνται 
κάποιες προϋποθέσεις-πλαίσια, οι οποίες δί-
νουν στα παιδιά τη δυνατότητα πρόσβασης 
στον κόσμο της εικόνας. Οι εικόνες θα πρέπει 
να προσφέρουν μια ποικιλία δυνατοτήτων 
σύνδεσης με τη ζωή του παιδιού και το περι-

»Υποκειμενικός εικονικός κόσμος«
»Η γη είναι στρόγγυλη« »Όχι όμως η δική μου«
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βάλλον του, δηλαδή με τον κόσμο εκτός του 
βιβλίου. Αυτό επιτυγχάνεται συχνά με ιδιαί-
τερη επιτυχία όταν οι φορείς της συμπάθει-
ας στις εικόνες και στην ιστορία που διηγεί-
ται για αυτές προσφέρουν συμβολικό υλικό 
στα παιδιά, το οποίο συμβάλλει στην επεξερ-
γασία της δικής τους ατομικής κατάστασης, 
την οποία ζουν. Πρέπει λοιπόν το παιδί να 
βρει τον εαυτό του στις εικόνες, να μπορεί να 
ταυτιστεί με τους φορείς συμπάθειας. Κατάλ-
ληλα είναι τα συγκείμενα που προέρχονται 
άμεσα από τη ζωή των παιδιών, δηλαδή επε-
ξεργασμένες εμπειρίες της καθημερινής ζωής, 
όσο και κωδικοποιημένα φανταστικά δημι-
ουργήματα που ενθουσιάζουν τα παιδιά και 
τα κάνουν να ζουν φανταστικές περιπέτειες 
με θέμα π.χ. την αντιμετώπιση φόβων. Ας θυ-
μηθούμε σ’ αυτό το σημείο το πόσο μαγεύο-
νται τα παιδιά με το μυστηριώδες, το τρομα-
κτικό και το ανατριχιαστικό.

Τα παιδιά δεν παραμένουν στις εικόνες ή στις 
ιστορίες που συνάντησαν. Μέσα από το παι-
χνίδι, αναπτύσσουν νέες ιστορίες, νέες πε-
ριπέτειες των ηρώων, αναπτύσσουν τον κό-
σμο αυτών των ηρώων και εφευρίσκουν νέες 
φιγούρες. Αυτή η πρόβλεψη μιας συνέχει-
ας παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη 
του γραμματισμού, που αναφέρεται μεν από 
τη μια πλευρά στην κατάκτηση της γλώσ-
σας στο επίπεδο της αφομοίωσης, από την 
άλλη, όμως, και στην παραγωγική χρήση για 
την ενεργή συμμετοχή σε κοινωνία και πολι-
τισμό. Εδώ συνδυάζονται διάφορα στοιχεία: 
Τα παιδιά αντιλαμβάνονται κάποια γλώσσα 
εικόνων και σημάτων, την αφομοιώνουν και 
την αναπτύσσουν για τους δικούς τους σκο-
πούς. Μαθαίνουν έτσι τις βασικές αρχές της 
δομής ενός συστήματος συμβόλων και δοκι-
μάζουν τα όρια αυτού του συστήματος. Αυτό 
θα μπορούσε να θεωρείται ως προετοιμασία 
για τις βασικές ικανότητες κλειδιά στη μελλο-
ντική επαγγελματική ζωή αλλά και στην κα-
θημερινότητα. Η πολυπλοκότητα του κόσμου 
όπου ζούμε, κυρίως λόγω της παγκοσμιοποί-
ησης και της μιντιοποίησης, απαιτεί συνε-
χώς νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις προ-
βλημάτων. Καλλιτεχνικές στρατηγικές όπως 
εκείνες που διεγείρονται κατά την πρόβλεψη 
και μετατροπή των αισθητικών αντικειμένων 
που βρέθηκαν, μπορούν στη μεταφορά τους 
σε εντελώς διαφορετικά ζητήματα να κτίζουν 
σημαντικές γέφυρες προς νέες προσεγγίσεις 
και στρατηγικές λύσεις προβλημάτων.

Ήδη σ’ αυτό το σημείο, γίνεται σαφές ότι με 
τον όρο του »εικονικού γραμματισμού« ξεπερ-
νάμε τα όρια της »εικονικής ικανότητας« (βλ. 
παραπάνω) με την έννοια με την οποία χρησι-
μοποιείται στη νεότερη καλλιτεχνική παιδα-
γωγική. Με την εικονική ικανότητα εννοούμε, 
κατά τον Franz Billmayer, (1999) ένα τρίπτυχο 
που περιλαμβάνει τα πεδία της κατανόησης, 
της δημιουργίας και της επικοινωνίας. Μπορεί 
να γίνει αντιληπτή ως μέρος της οπτικής ικα-
νότητας με τους παράγοντες παραγωγής ει-
κόνας, διανομής εικόνας και αφομοίωσης ει-
κόνας (Hubber κ.α. 2004, 31-38) ενώ η εικονι-
κή γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο αυτών 
των ικανοτήτων. Η έννοια της ικανότητας εξη-
γείται μέσα από την επίκαιρη συζήτηση περί 
εκπαιδευτικής πολιτικής και ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη της δυνατότητας να περιγράφε-
ται και να αποδεικνύεται το αποτέλεσμα της 
μάθησης. Ο εικονικός γραμματισμός κρύβει 
όμως και στοιχεία που δεν ελέγχονται μεμο-
νωμένα. Για μας αυτή η έννοια αντιστοιχεί κυ-
ρίως σε τέσσερεις τομείς:

Κατανόηση εικόνας/έννοιας

Η κατανόηση εικόνας και έννοιας, όπως και 
η κατανόηση κειμένου και έννοιας, μπορεί να 
κτιστεί μόνο σταδιακά στη διάρκεια της ανά-
πτυξης και συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλη 
τη ζωή σταθερά εάν εξασκείται. Ξεπερνά την 
απλή γνώση εικονικών δομών και κανόνων, 
την οπτική γραμματική και συντακτική. Γενι-
κά αναπτύσσεται μόνο μέσα από πολυάριθ-
μες εμπειρίες με εικόνες.  

Πολλά αποτελέσματα ερευνών, ειδικά στον 
τομέα της έρευνας για τον εγκέφαλο (π.χ. 
Fahle,) υποδηλώνουν ότι ο εγκέφαλός μας 
συνθέτει τις οπτικές εντυπώσεις που φτάνουν 
εκεί σε μεμονωμένα κομμάτια και διεξάγει μια 
ιεραρχημένη σειρά από αναλύσεις και συνθέ-
σεις για να φτάσει τελικά στον καταλογισμό 
μιας έννοιας. Αυτός ο καταλογισμός έννοιας 
χρησιμοποιεί ήδη υπάρχουσες και αρχειοθε-
τημένες εντυπώσεις, στη δική μας περίπτωση, 
εικόνες. Αναγνωρίζονται καταρχήν το περί-
γραμμα και η κατεύθυνση (προσανατολισμός) 
του περιγράμματος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον 
είναι ότι η κατεύθυνση γίνεται με την πάροδο 
της ηλικίας όλο και πιο σημαντική ενώ στα μι-
κρά παιδιά δεν παίζει απ’ ότι φαίνεται ακόμα 
κανένα ή μόνο ελάχιστο ρόλο (ας θυμηθού-
με για παράδειγμα το σύνηθες φαινόμενο, ότι 
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1 Η Judy Delote μιλά για την »αντιπροσωπευτική κατανόηση«, με την οποία εννοεί την διπλή λειτουργία αντιπροσώπευσης:  
Το παιδί ξεχωρίζει το ίδιο το αντικείμενο από την έννοια που αντιπροσωπεύει.
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τα μικρά παιδιά πολλές φορές »διαβάζουν« τα 
βιβλία κρατώντας τα ανάποδα). Τη βάση της 
εικόνας που έχει ο εγκέφαλός μας στη διάθε-
σή του για τον καταλογισμό μιας έννοιας πρέ-
πει να τη φανταστούμε σύμφωνα με τον Fahle 
μετά το φιλτράρισμα, σαν μια επεξεργασμέ-
νη φωτογραφία σε στυλ καρτούν, όπου υπάρ-
χουν πλέον μόνο τα βασικά στοιχεία της εικό-
νας. Η διαλογή που διεξάγεται εξαρτάται από 
σύνθετες συνθήκες-πλαίσια όπως π.χ. πως 
νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, τις προηγούμενες 
(οπτικές) εμπειρίες, κάποιο ειδικό ενδιαφέρον 
που μας κεντρίζει την προσοχή, κλπ. Σημα-
ντικό ρόλο παίζει εδώ και το χρώμα. Το κύριο 
κίνητρο του εγκεφάλου μας είναι πάντα να 
δημιουργεί ένα νόημα και να το κατανοεί. Ο 
Fahle κάνει λόγο για τα λεγόμενα »νοητικά πε-
ριγράμματα«. Το Ινστιτούτο Έρευνας Εγκεφά-
λου του Πανεπιστημίου της Βρέμης ερευνά την 
αντιληπτική μάθηση. Ήδη πλέον είναι αποδε-
δειγμένο ότι η αντίληψη μπορεί να βελτιωθεί 
με εξάσκηση και μάλιστα χωρίς να περιορίζε-
ται αυτή η δυνατότητα με την πάροδο της ηλι-
κίας, όπως αυτό συμβαίνει σε άλλους τομείς. 
Εδώ περιλαμβάνεται και η εστίαση της προσο-
χής, δηλαδή η συνειδητή αντίληψη.  

Ο πρώτος καθορισμός έννοιας όμως δεν επαρ-
κεί για την κατανόηση εικόνων. Χρειαζόμαστε 
πολύπλευρες γνώσεις που κερδίσαμε από ει-
κόνες, γνώσεις για εικόνες και τον τρόπο πα-
ραγωγής τους καθώς και ένα μεγάλο θησαυρό 
εικόνων για σύγκριση.  Οι εικόνες, όπως και 
τα κείμενα, χρησιμοποιούν ευρέως σύμβολα, 
αποσπάσματα, μεταφορές, κλπ. Για να απο-
κρυπτογραφήσει το μήνυμα της εικόνας, ο πα-
ρατηρητής πρέπει να γνωρίζει μια πληθώρα 
αυτών των συμβόλων, κρυπτογραφημένες πα-
ραπομπές, μεταφορές και την προέλευση των 
αποσπασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, πού 
θα τα αποθηκεύσει, ώστε να μπορεί να τα ανα-
γνωρίσει, και να τα αποκρυπτογραφήσει σε 
άλλες εικόνες. Η παγκοσμιοποίηση δεν διευ-
κολύνει καθόλου τα πράγματα, μιας και οι ει-
κόνες φέρουν πολλαπλές πολιτισμικές συσχε-
τίσεις. Μεταφορές που θεωρούνται γνωστές 
στο χώρο του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, 
είναι άγνωστες σε άλλους πολιτισμούς. Αυτό 
έχει μεγάλη σημασία, μεταξύ άλλων, στη δια-
φήμιση (ιδιαίτερα εάν σκεφτούμε τους παγκό-
σμιους ομίλους) (Ulrich, 2006).

Το σχολείο διδάσκει συγκρίσιμες γνώσεις και 
ικανότητες στον τομέα της κατανόησης κει-
μένων και εννοιών. Η κατανόηση εικόνων 
και εννοιών δεν διδάσκεται όμως καθόλου ή 
μόνο στο παρασκήνιο με μόνο λίγες εξαιρέ-
σεις και δημιουργείται έτσι μάλλον συμπτω-
ματικά.  Αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων εντυ-
πωσιακά σε μια ανάλυση σημερινών διδακτι-
κών σχολικών υλικών.

Η χαρά της ενασχόλησης με τις εικόνες

Πριν θεσμοθετηθεί η ενασχόληση με εικόνες 
σε διδακτικό περιβάλλον, όλα τα παιδιά απο-
λαμβάνουν την ενασχόληση με τις εικόνες. 
Αυτό φαίνεται για παράδειγμα στο ότι συλλέ-
γουν, παρουσιάζουν και αντιγράφουν εικό-
νες και ασχολούνται εντατικά με αυτές. 

Οι εικόνες μιλούν μια γλώσσα που ακόμα 
και αρκετά μικρά παιδιά μπορούν να απο-
κρυπτογραφήσουν. Η ψυχολόγος ανάπτυ-
ξης από το Μόναχο, Susanne Koerber, (2007) 
επισημάνει, ότι τα παιδιά ήδη στην ηλικία 
των εννιά μηνών εξερευνούν εικόνες με τα 
χέρια τους και δεν τις μπερδεύουν με πραγ-
ματικά αντικείμενα. Στην ηλικία των 15 μη-
νών τα παιδιά αρχίζουν να κατονομάζουν 
αντικείμενα σε εικόνες και μαθαίνουν τις 
πρώτες αρχές ανάγνωσης εικονογραφημέ-
νων βιβλίων. Σε ηλικία 18 μηνών αρχίζουν 
να »διαβάζουν κρατώντας το βιβλίο ανά-
ποδα«. Ήδη στην ηλικία των δύο ετών τα 
παιδιά χρησιμοποιούν εικόνες για να λά-
βουν πληροφορίες, αντιστοιχώντας εικόνες 
σε πραγματικά αντικείμενα. Η διπλή φύση1 
των εικόνων και των συμβόλων γίνεται 
αντιληπτή από την ηλικία των 2 1/2 ετών.  
Στην ηλικία των τριών ετών, τα παιδιά μπο-
ρούν να ξεχωρίζουν πραγματικά αντικείμε-
να από εικόνες. Αναγνωρίζουν φανταστι-
κές φιγούρες, αφηρημένα σκίτσα και σχέ-
δια ως εικόνες. Στην ηλικία των τεσσάρων 
ετών, μπορούν να ξεχωρίζουν γράμματα και 
αριθμούς από εικόνες. Ο αριθμός των στοι-
χείων που αναγνωρίζουν αυξάνεται ακόμα 
και στην ηλικία δημοτικού. Αποδείχτηκε ότι 
μια υπερβολική πληθώρα στοιχείων και λε-
πτομερειών είχε αρνητικές επιπτώσεις στην 
αντίληψη.
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Από τα προαναφερόμενα, μπορούμε να συ-
μπεράνουμε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τις 
εικόνες ελεγχόμενα ως φορείς πληροφοριών 
και ότι έχουν και τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για αυτό.  Εάν υποθέσουμε ότι η ιστορία 
της ανθρωπότητας αντιστοιχεί στην ανάπτυ-
ξη του ατόμου, μπορούμε να παρατηρήσου-
με στο δικό μας πολιτισμικό χώρο μια ιστο-
ρική διαδρομή από την κουλτούρα της εικό-
νας στην κουλτούρα της γραφής, αν και αυτή 
η διαδρομή σήμερα έχει προς το παρόν αντι-
στραφεί. Η εκμάθηση της γραφής μέσα από 
τη ζωγραφιά αποτελεί καθοριστικό γεγονός 
για το παιδί. Και μάλιστα σε βαθμό που οι ει-
κόνες ενδέχεται να χάσουν τη σημασία τους, 
εάν η κοινωνία δίνει στο παιδί το μήνυμα ότι 
τα βασικά και σημαντικά κρύβονται στο γρα-
πτό κείμενο και ότι οι εικόνες είναι μόνο για 
τα παιδιά, τη διακόσμηση και τη ψυχαγωγία. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια έντονη ανα-
σφάλεια των παιδιών και ενδεχομένως να 
εμποδίζει την ανάπτυξή τους.

Εξοικείωση με τις εικόνες και την έκφραση  
μέσα από εικόνες καθώς και με την γλώσσα  
των εικόνων και την καλλιτεχνική έκφραση

Μια σημαντική προϋπόθεση-πλαίσιο του 
γραμματισμού είναι η ανάγνωση. Γι’ αυτό 
υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μια ξε-
χωριστή κουλτούρα που εκφράζεται για πα-
ράδειγμα στη Γερμανία με την ύπαρξη ανα-
ρίθμητων οργανισμών όπως το »Ινστιτούτο 
για την Ανάγνωση«, με διαγωνισμούς διαβά-
σματος στα σχολεία, καμπάνιες αλφαβητι-
σμού όπως η »LitCam« κλπ. Στις περισσότε-
ρες κοινότητες και σε όλες τις πόλεις υπάρ-
χουν δημόσιες βιβλιοθήκες. Στα σχολεία 
οργανώνονται σχολικές βιβλιοθήκες και γω-
νιές διαβάσματος. Η ανάγνωση και η γραφή 
είναι αναγνωρισμένες πολιτιστικές τεχνικές. 

Σε ό,τι αφορά τις εικόνες, η κατάσταση εί-
ναι τελείως διαφορετική. Ενώ ζούμε από την 
παιδική μας ηλικία σε έναν κόσμο εικόνων, η 
ενασχόληση με την εικόνα δεν διδάσκεται ή 
διδάσκεται μόνο στο περιθώριο. Στο σχολείο, 
τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνει το μάθημα 
της αισθητικής αγωγής. Επειδή όμως αυτό το 
μάθημα βρίσκεται μάλλον στο περιθώριο του 
διδακτικού προγράμματος και διδάσκεται συ-

χνά από άτομα μη εξειδικευμένα, δεν υφίστα-
ται οπτικός αλφαβητισμός. Η διαφήμιση και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναγνω-
ρίσει αυτή την »έλλειψη« ήδη πριν από δεκα-
ετίες και την εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά 
προς το δικό τους συμφέρον. Με τη διάδοση 
της τεχνολογίας υπολογιστών και της ψηφι-
ακής φωτογραφίας στην ιδιωτική αγορά κα-
τανάλωσης, δημιουργείται πλέον η εντύπω-
ση ότι ο καθένας είναι ειδικός στις εικόνες και 
τις γραφικές τέχνες. Τις συνέπειες τις ζούμε 
συνεχώς συνειδητά ή λιγότερα συνειδητά στο 
περιβάλλον μας:
•	 αυξανόμενη	ροή	εικόνων,
•	 όλο	και	πιο	ομοιόμορφη	αισθητική	των	μέ-

σων, που εξαπλώνεται λόγω των έτοιμων 
σχεδίων των λογισμικών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας εικόνας, DTP και εκπόνησης,

•	 Οι	βασικές	αρχές	της	τυπογραφίας	και	του	
σχεδιασμού δίνουν τη θέση τους σε προ-
κατασκευασμένες από λογισμικό, δομές 
και δίνουν μια αίσθηση επαγγελματισμού 
στον χρήστη, 

•	 όλο	και	πιο	πολύχρωμα	και	πιο	πλούσια	
σε εικόνες περιοδικά και  

•	 όλο	και	λιγότερη	εκτίμηση	των	κριτηρίων	
ποιότητας εικόνας σε ό,τι αφορά τις σταθε-
ρές και τις κινούμενες εικόνες. 

Μια »κουλτούρα της εικόνας« βρίσκουμε πλέ-
ον μόνο σε μικρούς επιλεγμένους κύκλους, 
όσων ασχολούνται π.χ. με την εικαστική τέ-
χνη, τη γραφική τέχνη και το σχέδιο, σε εκθέ-
σεις και σε καταλόγους έργων τέχνης. Για τα 
παιδιά δημιουργείται πλέον και ένας ξεχωρι-
στός χώρος με επιλεγμένα εικονογραφημένα 
βιβλία που διαφέρουν στο περιεχόμενο και 
την εικόνα από τα προϊόντα που διανέμονται 
διαμιντιακά (όπως π.χ. η »Πριγκίπισσα Λι-
λιφί« ή ο »Μπομπ ο μάστορας«) σε ό,τι αφο-
ρά τις γραφικές τέχνες και τη λογοτεχνία. Οι 
εικονογράφοι αυτών των εικονογραφημέ-
νων βιβλίων έχουν κατά κανόνα ολοκληρώ-
σει μια καλλιτεχνική εκπαίδευση. Όμως, μόνο 
λίγα παιδιά έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ει-
κονογραφημένα βιβλία, όπως έδειξε η Ingrid 
Paus-Hasebrink (2004) σε μια μελέτη.

Στο Αμβούργο, τα τελευταία χρόνια έχει δη-
μιουργηθεί το »Σπίτι του παιδικού βιβλίου«2 
το οποίο εστιάζει στη μετάδοση της γλώσ-
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σας της εικόνας με βάση την αρχή »Η εκμά-
θηση της ανάγνωσης ξεκινά με την ανάγνω-
ση εικόνων«. Αυτό το μοναδικό, προς το πα-
ρόν,  πρόγραμμα στη Γερμανία μας δείχνει τη 
σωστή κατεύθυνση. Δεν έχει νόημα να παρα-
τείνουμε τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευ-
σης λόγω των αποτελεσμάτων της μελέτης 
PISA και της μετέπειτα εισαγωγής προτύπων 
εκπαίδευσης και εργασιών σύγκρισης και να 
εισάγουμε περισσότερα μεμονωμένα τεστ. 
Επειδή, όπως ορθά επισημάνει ο Manfred 
Spitzer: »Μόνο οι παπαγάλοι παπαγαλίζουν«. 
Έχει πολύ περισσότερο νόημα να ασχολού-
μαστε με τη μάθηση και να εφαρμόζουμε τα 
συμπεράσματα σωστά, διδακτικά και μεθο-
δικά. Άλλωστε, ήδη ο Pestalozzi αναγνώρι-
σε τη σημασία του τρίπτυχου »Κεφάλι, καρ-
διά και χέρι«. Άρα, χρειαζόμαστε μια ελκυστι-
κή κουλτούρα της εικόνας στα νηπιαγωγεία, 
στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία, 
που δεν μένει στο να παρέχει εικονικά μέσα, 
αλλά αναπτύσσει ποικίλες μεθόδους δημι-
ουργικής απασχόλησης με εικόνες και μετά-
δοσης εικόνων. 

Μέρος της εξοικείωσης με την εικόνα, της 
ικανότητας έκφρασης του ατόμου μέσα από 
την εικόνα καθώς και της γλώσσας της ει-
κόνας είναι και η αντιμετώπιση που χαρα-
κτηρίζεται κυριολεκτικά από εμπιστοσύνη 
και εκτίμηση και η οποία, όπως πολλά άλλα, 
πρέπει πρώτα να καλλιεργηθεί. Σε αντίθε-
ση με τη σύγχρονη κοινωνία, προσφέρει το 
διδακτικό περιβάλλον ακόμα και σήμερα τη 
δυνατότητα διαφύλαξης κάποιου »προστα-
τευμένου χώρου«. Είναι λοιπόν σημαντικό 
να έχουν οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και 
δάσκαλοι/δασκάλες την ικανότητα να δημι-
ουργούν και να διατηρούν έναν τέτοιο χώρο 
όπου επικρατεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύ-
νης. Το θέμα δεν είναι να »διαπαιδαγωγή-
σουμε« τα παιδιά λέγοντάς τους ποιες εικό-
νες είναι καλές και ποιες κακές, και ποιος εί-
ναι καλύτερος ή χειρότερος στη ζωγραφική 
και στο σκίτσο, αλλά να μάθουν τα παιδιά 
να μιλάνε μέσα από τις εικόνες, να ασχολού-
νται εντατικά με τις εικόνες και να εκφράζο-
νται εικαστικά.  Τα αντικείμενα και οι ιστο-
ρίες, που βλέπουν και διηγούνται τα παι-
διά παρατηρώντας μια εικόνα, διαφέρουν 
όσο και τα ίδια τα παιδιά. Πολύ συχνά εν-
σωματώνονται οι δικές τους επιθυμίες, τα 
δικά τους όνειρα ή οι δικές τους τρομακτικές 
εμπειρίες σε αυτές τις ερμηνείες. Τα παιδιά 

μας αποκαλύπτουν έτσι πολλά για τον εσω-
τερικό τους κόσμο. Το θέμα είναι η εκτίμηση 
αυτής της ατομικότητας ως πλούτου και όχι 
η αναβάθμιση ή υποβάθμισή της μέσω ποι-
οτικής αξιολόγησης με κίνδυνο να πέφτουν 
κάποια παιδιά θύματα διάκρισης. 

Εικονικές ικανότητες στους τομείς κριτικής ει-
κόνων, αφομοίωσης εικόνων, παραγωγής εικό-
νων, οπτικής επικοινωνίας, κουλτούρας της εικό-
νας και γλώσσας της εικόνας

Πέρα από αυτά τα μάλλον μακροπρόθεσμα 
στοιχεία του εικονικού γραμματισμού που 
μπορούν να μεταδίδονται μόνο με τη δημι-
ουργία ποικιλίας προσφορών και ελκυστι-
κών συνθηκών-πλαισίων, υπάρχει και μια 
πληθώρα ικανοτήτων που μπορούν να εξα-
σκηθούν συγκεκριμένα και ως εκ τούτου να 
αξιολογούνται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρό-
θεσμα και που θα έπρεπε να αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος μιας σωστής καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης. 

»Κατακλυσμός εικόνων«
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Η έννοια της εικονικής ικανότητας3 βγήκε 
στο προσκήνιο του ζητήματος της καλλιτε-
χνικής εκπαίδευσης κυρίως στο πλαίσιο της 
συζήτησης για τη μελέτη PISA και της μετέ-
πειτα συζήτησης για τα μορφωτικά πρότυ-
πα4. Στη συζήτηση φάνηκε ότι βασικά δεν 
συμπίπτουν οι απόψεις για τη δυνατότητα 
τυποποίησης, ότι όμως τείνει να υπάρχει συμ-
φωνία, ότι υφίστανται τομείς που μπορούν 
να τυποποιηθούν. Αυτοί5 οι τομείς μπορούν 
να καταλογιστούν στην λεγόμενη εικονική 
ικανότητα. Ο Franz Billmayer χωρίζει την ει-
κονική ικανότητα σε τρεις επί μέρους τομείς 
(βλ. παραπάνω): κατανόηση, δημιουργία και 
επικοινωνία. Κατανόηση σημαίνει, να αντι-
λαμβάνεται κανείς την πραγματικότητα ως 
κατασκευασμένη. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλ-
λων να καταλαβαίνει, πως λειτουργούν τα 
εκάστοτε μέσα και ποια είναι η δομή αυτής 
της πραγματικότητας, ώστε να μην παραδί-
δεται σε αυτή. Επίσης πρέπει να αναπτυχθεί η 
κατανόηση, ποιό είναι το ποσοστό της πραγ-
ματικότητας που κατέχουν οι εικόνες και πως 
προσδιορίζουν την πραγματικότητα. Η κα-
τανόηση, λέει ο Billmayer, έχει ως στόχο την 
ανάπτυξη ενός αυτόνομου ανθρώπου με ικα-
νότητα κρίσης. Με τη δημιουργία εννοεί την 
ικανότητα εφεύρεσης μέσα από εικόνες μιας 
νέας πραγματικότητας και με την επικοινω-
νία την επιπλέον ικανότητα επηρεασμού της 
πραγματικότητας με τη βοήθεια εικόνων. Ο 
προσδιορισμός των όρων του Billmayer περι-
λαμβάνει λοιπόν τομείς της κριτικής εικόνων, 
της αφομοίωσης και παραγωγής εικόνων.

Ο τομέας της κριτικής εικόνων αφορά κυρί-
ως την κριτική αντιμετώπιση και προσέγγι-
ση των εικόνων. Οι εικόνες πρέπει να εξετά-
ζονται, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές ως 
αληθινές και γνήσιες χωρίς σκέψη. Οι οπτι-
κές απάτες που αποκαλούνται και »fake« 
έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω των τεχνικών 
δυνατοτήτων των νέων μέσων. Ένα τραντα-
χτό παράδειγμα αποτελούν οι εικόνες στα 
μέσα που αφορούσαν την 11η Σεπτεμβρίου 
που έκαναν το γύρο του κόσμου.  Δεν φτά-

νει η »καθοδήγηση« και η μετάδοση εμπειρι-
ών στην ανάλυση εικόνων για να αναπτυ-
χθεί μια τέτοια κριτική στάση απέναντι στις 
εικόνες. Οι τεχνικές και διαδικασίες της »δι-
ασκευής« και παραποίησης εικόνων πρέπει 
να δοκιμάζονται στα πλαίσια της δημιουρ-
γικής απασχόλησης, κυρίως στον υπολογι-
στή, ώστε να μπορεί το άτομο να τις ζει και 
να τις καθιστά δικές του εμπειρίες. Μόνο με 
την αισθητική πρακτική απασχόληση, με μια 
προσωπική πρόσβαση στην παραποίηση ει-
καστικού υλικού μπορεί να αναπτυχθεί μια 
μακροπρόθεσμη κριτική στάση. Γι’ αυτό η με-
τάδοση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον το-
μέα της αφομοίωσης εικόνων δεν νοείται χω-
ρίς την παραγωγή εικόνων. Αυτό ισχύει και 
αντίστροφα. Όπως η ανάγνωση και η γραφή 
ανήκουν μαζί και προϋποθέτουν η μία την 
άλλη, ισχύει το ίδιο και για την »ανάγνωση« 
και δημιουργία εικόνων. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί κάλλιστα να περιγράφεται ως »τεχνι-
κή« που μαθαίνεται και εξασκείται. 

Η οπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται σήμε-
ρα ως συνώνυμο του σχεδιασμού επικοινω-
νίας και περιέχει το σχεδιασμό των οπτικών 
περιεχομένων σε διάφορα μέσα που μεταφέ-
ρουν μέσω της αναπαράστασής τους ένα μή-
νυμα σε άλλους ανθρώπους. Πολλά καλλιτε-
χνικά και τεχνικά μέσα επιστρατεύονται για 
αυτό το σκοπό.6 Η οπτική επικοινωνία ασχο-
λείται με συνδυασμούς κειμένου-εικόνας 
ως φορείς πληροφοριών. Σ’ αυτόν τον το-
μέα ανήκουν, μεταξύ άλλων,  γνώσεις για 
τον προσαρμοσμένο στον άνθρωπο σχεδια-
σμό των μέσων, που περιλαμβάνουν από τις 
κινήσεις των ματιών και τις συνήθειες όρα-
σης μέχρι και τις βασικές αρχές της τυπογρα-
φίας και του σχεδίου που προκύπτουν από 
αυτά σε ό,τι αφορά τα αναλογικά και ψηφι-
ακά μέσα.  Η οπτική επικοινωνία λαμβάνει 
υπόψη και τις σύγχρονες τάσεις της γραφι-
κής τέχνης καθώς και τα νεότερα αποτελέ-
σματα ερευνών της επιστήμης της αντίληψης 
και τις αλλαγές αντίληψης.  Αυτόν τον τομέα 
τον ζούμε ιδιαίτερα έντονα όταν ασχολούμα-

 

3 Συναντάμε τον όρο μεταξύ άλλων στους: Hans Dieter Huber 2001: Οπτική ικανότητα στην εποχή των μέσων,  
Κlaus Sachs-Hombach 2003: Τι είναι η εικονική ικανότητα; Μελέτες για την επιστήμη της εικόνας, επιστήμη της εικόνας 10,  
Franz Billmeyer 1999: Η κατανόηση των εικόνων είναι παιχνιδάκι (http://www.moz.ac.at/user/billm/bildkompetenz)

4 όπως π.χ. στο διεθνές συνέδριο »Καλλιτεχνική εκπαίδευση και γενική μόρφωση« από τις 11- 13/03/2005 στο Ινστιτούτο 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Λειψίας

5 μεταξύ άλλων π.χ. η μετάδοση εικαστικών τεχνικών και δομών

6 http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsdesign, πρόσβαση στις 17/03/2009
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στε με τη διαφήμιση, κυρίως σε προϊόντα και 
μάρκες που διαφημίζονται διαμιντιακά. Και 
στην οπτική επικοινωνία υπάρχει μια τέχνη 
που διδάσκεται και μαθαίνεται. Εφόσον  επι-
κοινωνούμε όλοι συνεχώς και μέσα από διά-
φορα κανάλια, οι θεμελιώδεις ικανότητες και 
δεξιότητες της οπτικής επικοινωνίας αποτε-
λούν βασικές ικανότητες μιας κοινωνίας της 
γνώσης. 

Χρησιμοποιούμε την κουλτούρα της εικόνας 
ως συνώνυμο για την »κουλτούρα της ανά-
γνωσης και της γραφής«. Η γλώσσα της ει-
κόνας είναι το αποτέλεσμα της εσωτερικής 
δομής μιας εικόνας και συγκρίνεται, σύμφω-
να με την υπόθεσή μας, με τη γραπτή γλώσ-
σα. Οι γραμμές και οι επιφάνειες είναι τα ση-
μαντικότερα δομικά στοιχεία. Θα μπορού-
σαμε να τα αποκαλούμε και »ουσιαστικά«7. 
Στην αντιστοιχία με την γραπτή γλώσσα 
θα μπορούσαμε να αποκαλούμε τα χρώμα-
τα »επίθετα«, που περιγράφουν τα ουσιαστι-
κά. Ο συνδυασμός των γραμμών, επιφανει-
ών και χρωμάτων δημιουργεί αντιθέσεις και 
περιγράμματα,  που θα μπορούσαν να ονο-
μαστούν »προσδιορισμοί« της γλώσσας της 
εικόνας. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μέρη 
μιας γραμματικής της εικόνας και ακολου-
θούν τους κανόνες μιας σύνταξης. Μπορούμε 
να θεωρούμε τις διαστάσεις της εικόνας βα-
σικό στοιχείο της γλώσσας της εικόνας, μιας 
και προσδιορίζουν την εξωτερική μορφή και 
τον χαρακτήρα της εικόνας. Αυτά τα στοιχεία 
δρουν ως σύμβολα, τα οποία μέσα από την 
αντίληψη όπου καταλογίζονται έννοιες προ-
καλούν συσχετίσεις και μια συμπεριφορά. 
Από αυτές τις συσχετίσεις, που ξυπνούν αι-
σθήματα και αναμνήσεις, που συνδέονται με 
προγενέστερες (εικονικές) εμπειρίες, προκα-
λούν σύγχυση κλπ., δημιουργείται η εικόνα 
στο εσωτερικό του παρατηρητή.

Πραγματολογία της εικόνας

Η αντίληψή μας των εικόνων καθορίζεται 
ακόμα και σήμερα από ιδέες που αναπτύχθη-
καν μέσα από την τέχνη. Στο επίκεντρο βρί-
σκεται παραδοσιακά το ίδιο το έργο. Κατά 
κανόνα, όμως, οι εικόνες είναι εργαλεία τα 
οποία χρησιμοποιούμε για τη λύση προβλη-
μάτων. Αύτη η πραγματιστική προσέγγιση 

των εικόνων σημαίνει, ότι πάντα μπορεί να 
υπάρχει ο συλλογισμός, ποιες εικόνες ή ποια 
άλλα μέσα είναι περισσότερα ή λιγότερα κα-
τάλληλα για τον εκάστοτε σκοπό. Εάν αυτό 
λαμβάνεται υπόψη εξαρχής, τότε αντιλαμβα-
νόμαστε εξαρχής και το χαρακτήρα των εικό-
νων ως μέσο.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, σημασία 
έχουν οι ακόλουθες δυνατότητες χρήσης ει-
κόνων: Οι εικόνες μπορούν εύκολα να ανα-
γνωριστούν, είναι δηλαδή κατάλληλες για 
τον γρήγορο προσανατολισμό σε κείμενα μέ-
σων. Οι εικόνες μπορούν να αναπαριστούν 
σχέσεις στο χώρο και συνθήκες, είναι δηλαδή 
κατάλληλες για μια πυκνή απεικόνιση ανά-
λογων πληροφοριών, π.χ. σε οδηγίες χρή-
σης. Οι εικόνες παρουσιάζουν τις πληροφο-
ρίες ταυτόχρονα, επιτρέπουν τη γρήγορη 
επισκόπηση και ως εκ τούτου μια γενική μα-
τιά σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Οι εικόνες εί-
ναι σήματα που επιτρέπουν διάφορες ερμη-
νείες, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ενεργοποίηση της φαντασίας και 
των ονείρων. Οι εικόνες μοιάζουν με τα αντι-
κείμενα που απεικονίζουν ή αναπαριστούν, 
οπότε χρησιμοποιούνται ως αντικατάσταση 
απόντων αντικειμένων. Οι φωτογραφίες πα-
ράγονται με τρόπο σχεδόν επιστημονικό και 
θεωρούνται ως εκ τούτου ιδιαίτερα αξιόπι-
στες. Οι εικόνες ξυπνούν την περιέργεια, μας 
παρασέρνουν στην ανακάλυψη και είναι έτσι 
ιδιαίτερα κατάλληλες  ως κίνητρα.

6.  Στόχοι και προθέσεις του προγράμματος 
imago 2010

6.1  Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εικόνων 

Στη διαμόρφωση της δομής της βάσης δε-
δομένων εικόνων του προγράμματος imago 
2010 πρέπει να ληφθεί υπόψη η προβλεπό-
μενη χρήση των εικόνων και ποια είναι η ση-
μασία τους για την ανάπτυξη του εικονικού 
γραμματισμού στις δασκάλες/στους δασκά-
λους και στις μαθήτριες/στους μαθητές. Αυ-
τές οι ιδέες καθορίζουν την επιλογή και την 
ταξινόμηση των δεδομένων. Στη βάση δεδο-
μένων εικόνων θα καταχωρούνται εικόνες 
που παίζουν ρόλο στην διαπαιδαγώγηση και 
στη μάθηση.

 

7 Dietrich Boles: http://www-is.offis.uni-oldenburg.de/~dibo/teaching/mm/buch/node22.html, πρόσβαση στις 17/03/2009
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Προοπτική της επιστήμης  

Μπορούμε να ξεχωρίζουμε διάφορα πεδία 
χρήσης:
1. Οι εικόνες παρέχουν κίνητρο:   

Οι εικόνες φτάνουν αστραπιαία στον εγκέ-
φαλο. Μόλις δούμε δηλαδή μια εικόνα 
έχουμε κατά κανόνα ήδη δει ή καταλάβει 
το περιεχόμενο ή ακόμα καλύτερα, αυτό 
που απεικονίζει. Αυτό το εκμεταλλεύονται 
για παράδειγμα τα περιοδικά και οι εφημε-
ρίδες: Με τη βοήθεια των εικόνων προσπα-
θούν να ξυπνούν το ενδιαφέρον των ανα-
γνωστών για το κείμενο. Οι κατάλληλες 
για αυτό το σκοπό εικόνες μπορούν να εί-
ναι στερεότυπες ή και εικόνες που προκα-
λούν αισθήματα ή μας θίγουν με το περι-
εχόμενό τους. Κατά κανόνα πρόκειται για 
εικόνες που διαβάζονται εύκολα.

2. Οι εικόνες προσανατολίζουν:   
Για τους ίδιους λόγους χρησιμοποιούνται 
οι εικόνες και για τον προσανατολισμό του 
αναγνώστη ή της αναγνώστριας σε ένα 
κείμενο. Οι εικόνες μπορούν να είναι χρή-
σιμες για την πλοήγηση μέσα σε κείμενα 
και βιβλία. Τέτοιες εικόνες κατά κανόνα εί-
ναι απλές και έτσι διαβάζονται εύκολα.

3. Οι εικόνες πληροφορούν:  
ένας από τους σημαντικούς ρόλους που 
αναλαμβάνουν οι εικόνες στη διαδικασία 
της μάθησης είναι σίγουρα η δυνατότητα 
παροχής πληροφοριών.  Πρέπει να σημει-
ωθεί ότι πληροφορίες αποκτώνται πάντοτε 
από τους αποδέκτες μέσα από μια διαδικα-
σία ερμηνείας. Μπορούμε να ξεχωρίζουμε 
δυο διαφορετικές στρατηγικές: Οι εικόνες 
χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία για 
να δείξουμε κάτι στους παραλήπτες/στις 
παραλήπτριες ή να τους μεταβιβάσουμε 
ένα μήνυμα. Ο στόχος είναι δηλαδή να κα-
ταλαβαίνουμε, τι θέλει αυτός που χρησι-
μοποιεί την εικόνα να μας πει ή τι θέλει να 
πετύχει. Οι εικόνες μπορούν όμως να εί-
ναι και η αφετηρία μιας ερευνητικής εξέτα-
σης. Στις εικόνες των δορυφόρων βρίσκου-
με πληροφορίες για τον καιρό, στις ακτινο-
γραφίες ο γιατρός βλέπει την κατάσταση 
των οστών.

4. Οι εικόνες δημιουργούν σύγχυση:   
Οι εικόνες μπορούν να διαβάζονται εύ-
κολα ή δύσκολα. Οι εικόνες που διαβάζο-
νται δύσκολα, δηλαδή οι εικόνες, που δεν 
ερμηνεύονται ή ερμηνεύονται δύσκολα 
ξεκάθαρα, ενδέχεται να αμφισβητούν τις 
αποδεκτές και συνηθισμένες αντιλήψεις. 
Μπορούν να μας δελεάσουν να δούμε τον 
κόσμο και την αντίληψη του κόσμου με 
νέα και διαφορετική ματιά.

5. Οι εικόνες διηγούνται  
Οι εικόνες μπορούν να αναπαριστούν σκη-
νές και να μας κάνουν να αναρωτιόμαστε 
τι έγινε πριν και τι θα γίνει μετά. Οι εικόνες 
μπορούν να δείξουν πολλά ταυτόχρονα 
και να δώσουν αφορμή ιδίως στα παιδία 
για διήγηση ή ομιλία. Εικόνες των οποίων 
η ερμηνεία δεν προκαθορίζεται συγκεκρι-
μένα από μια λεζάντα μπορούν να προκα-
λούν σε κάθε παρατηρητή διαφορετικές 
συσχετίσεις.

6.2  Εξερεύνηση υπαρχουσών εικονικών  
ικανοτήτων

Τα συμπεράσματα από την επιστημονική 
έρευνα για τις παιδικές εικαστικές προτιμή-
σεις είναι έως σήμερα ιδιαίτερα περιορισμέ-
να. Παρατηρούνται μικρότερες μελέτες κυρί-
ως στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευ-
σης ξεκινώντας από μια μελέτη του Hermann 
Hinkel (1972). Από το τέλος της δεκαετίας του 
90 παρατηρείται στα πλαίσια της προσέγγι-

»Παιδαγωγικός κανόνας χρήσης μέσων«
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σης της εμπειρικής έρευνας και της σχετικής 
διευκρίνησης των αντίστοιχων ερωτημάτων 
μια τάση αμφισβήτησης των υπάρχοντων κα-
νόνων στον τομέα της ιστορίας της τέχνης με 
βάση την έρευνα για τις προτιμήσεις εικόνων 
σε παιδιά και εφήβους (Kirchner, 1999 και 
Uhlig, 2008) καθώς και για τις εικονικές ικα-
νότητές τους. 

Στην έρευνα της αναπτυξιακής ψυχολογί-
ας συναντούμε πλέον κυρίως στον άγγλο-
αμερικανικό χώρο περισσότερες εμπειρικές 
έρευνες, που αφορούν λεπτομερή ερωτήμα-
τα για τη σημασία των εικόνων στην παιδι-
κή ανάπτυξη.  Η αισθητική πλευρά όμως μέ-
νει σ’ αυτές τις εργαστηριακές μελέτες συνή-
θως απ’ έξω. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν 
αξιοσημείωτα αποτελέσματα από την έρευ-
να για την νηπιακή ηλικία και την ηλικία δη-
μοτικού. Μπορούν όμως να αξιολογηθούν οι 
μεθοδικοί τρόποι προσέγγισης που προέρχο-
νται από τη νεότερη έρευνα για την καλλιτε-
χνική εκπαίδευση (Uhlig, 2008) και να μετα-
φέρονται σε ένα ευρύτερο κανονισμό χρήσης 
εικόνων ή να προσαρμοστούν. Μετά την εξέ-
ταση των επιπέδων μάθησης (Stiller, 2008) και 
τις έρευνες για τις παιδικές προτιμήσεις εικό-
νων (Uhlig, 2008) στο μάθημα των καλλιτε-
χνικών, θα πρέπει οι παιδικές ικανότητες και 
δεξιότητες στην διαχείριση εικόνων να ερευ-
νώνται πιο στενά από τη σκοπιά της σχολι-
κής παιδαγωγικής και να αξιολογούνται σε 
ευρύτερη βάση.

Στο πρόγραμμά μας διεξάγονται γι’ αυτό 
το θέμα διάφορες εμπειρικές μελέτες, που 
ερευνούν σε περισσότερη λεπτομέρεια το 
παιδικό ενδιαφέρον ή την αδιαφορία απέ-
ναντι σε συγκεκριμένες μορφές εικόνων. 
Συνεργαζόμαστε για αυτό το σκοπό μεταξύ 
άλλων με το Μουσείο Εικονογραφημένου 
Βιβλίου Troisdorf, με νηπιαγωγεία και δημο-
τικά σχολεία.

6.3  Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης

Για την εφαρμογή της παραγωγικής ενασχό-
λησης με εικόνες σε διαδικασίες εκπαίδευ-
σης στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό ανα-
πτύχθηκαν διάφορες πρακτικές διδασκαλί-
ας/μάθησης. Πρόκειται για έναν συνδυασμό 
υλικών και ιδεών για την χρήση τους, δηλα-
δή για παραδείγματα και εναλλακτικές δυ-
νατότητες να ανακαλύπτουμε μαζί με τα παι-

διά τις δυνατότητες μάθησης που παρέχονται 
στα υλικά και να γίνουμε και οι ίδιοι δημιουρ-
γικοί. Μ’ αυτή την έννοια, προετοιμάζονται 
και διαμορφώνονται στις πρακτικές διδα-
σκαλίας/μάθησης καταστάσεις, που προσφέ-
ρουν τους δασκάλους και τους παιδαγωγούς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία, διάφορους 
τρόπους συνεργασίας με τα παιδιά. Τα υλι-
κά δεν προδιαγράφουν την ακριβή δομή της 
κατάστασης μάθησης αλλά περιέχουν πολ-
λές προσαρμόσιμες διαδρομές για να ενεργο-
ποιήσουν και να υποστηρίξουν έτσι κυρίως 
την δραστηριότητα των ιδίων των παιδιών. 
Τα παιδιά δεν είναι δηλαδή μόνο αντικείμε-
να της διδασκαλίας, αλλά τους δίνεται η ευ-
καιρία να επεξεργαστούν το υλικό που τους 
προσφέρεται αναπτύσσοντας και δικές τους 
ιδέες. Στις πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης 
προδιαγράφονται γι’ αυτό ήμι-ανοικτές κατα-
στάσεις μάθησης που αφήνουν περιθώρια για 
διδακτικές αποφάσεις ανάλογα με την αφορ-
μή μόρφωσης και που μπορούν να ερμηνευ-
θούν κατάλληλα για το εκάστοτε μάθημα και 
την εκάστοτε εργασία με τα παιδιά.

6.4  Μέθοδοι (απο)κωδικοποίησης εικόνων 

Για να μπορούμε να διδάσκουμε με επιτυχία 
τις μεθόδους ανάγνωσης και γραφής εικόνων 
πρέπει να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν 
μέθοδοι που παίζουν με την αλληλεπίδραση 
μεταξύ παραγωγής εικόνων και αφομοίωσης 
εικόνων. Αυτό προάγεται σε βασική μεθοδική 
αρχή όλων των πρακτικών μάθησης που θα 
αναπτυχθούν.

6.5  Εμπειρικές έρευνες και εφαρμογή αποτελε-
σμάτων στην ανάπτυξη κύκλων εκπαίδευσης  

Τα υλικά που αναπτύσσονται από την ομάδα 
του προγράμματος δοκιμάζονται σε διάφο-
ρα προσχολικά ιδρύματα και δημοτικά σχο-
λεία. Η αξιολόγηση των δοκιμών αξιοποιείται 
κατά την αναθεώρηση και περαιτέρω ανά-
πτυξη των στοιχείων. Από αυτή την διαδικα-
σία θα προκύπτουν και παραδείγματα και 
προϊόντα των παιδιών που διευκρινίζουν τη 
χρήση των υλικών και που αναδεικνύουν τα 
αποτελέσματα των κύκλων εκπαίδευσης. Για 
αυτό το λόγο οι κύκλοι εκπαίδευσης με τους 
οποίους διαμορφώνονται οι καταστάσεις μά-
θησης δεν περιέχουν μόνο ιδέες και προτά-
σεις αλλά και προϊόντα που δημιουργήθηκαν 
κατά τη δοκιμή και που διεγείρουν την διδα-
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κτική φαντασία των ιδίων των δασκάλων και 
παιδαγωγών.  Τέτοια αποτελέσματα μπορούν 
να συμπληρωθούν με μαρτυρίες και μηνύμα-
τα των ατόμων που συμμετείχαν στη δοκιμή.

6.6  Τρόποι αισθητικής προσέγγισης εικόνων  

Το σχολείο ευνοεί τη λεκτική γλώσσα όπως 
εξηγείται και από την ιστορία του ως σχο-
λείο γραφής. Ο άνθρωπός όμως διαθέτει και 
μια πληθώρα άλλων δυνατοτήτων έκφρα-
σης τις οποίες το σχολείο παραμελεί επί το 
πλείστον. Αυτές οι δυνατότητες αποκτούν 
πλέον όλο και περισσότερη σημασία λόγω 
της σταθερής μείωσης του ενεργού λεξιλογί-
ου των παιδιών (βλ. DELFIN 4, NRW) καθώς 
και της αύξησης παιδιών με ιστορικό μετα-
νάστευσης. Η αρχή της αισθητικής μάθησης 
μπορεί, σύμφωνα και με την υπόθεση των 
Edelstein (2007) και Hiller (1998),  να μειώσει 
την κοινωνική διάκριση για την οποία κατη-
γορούνται συχνά τα γερμανικά σχολεία και 
να συνεισφέρει στον εκδημοκρατισμό των 
μαθημάτων και του σχολείου.

Οι τρόποι αισθητικής προσέγγισης εφαρμό-
ζονται και στην κωδικοποίηση και στην απο-
κωδικοποίηση εικόνων και κειμένων. Έτσι οι 
εικόνες μπορούν να αναπαριστούν με εικό-
νες ή με κείμενα, οι εικόνες ή τα κείμενα μπο-
ρούν να μελοποιούνται ή να μεταφερθούν 
σε θεατρικό παιχνίδι. Αυτές είναι μόνο λίγες 
από τις δυνατότητες με τις οποίες  υποστηρί-
ζονται τα παιδιά στην κατανόηση της έννοι-
ας και που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια 
διαρκή μάθηση.

6.7  Οι εικόνες ως »ραπτομηχανές« 

O Karl-Josef Pazzini (BLK, 1999, 49-50) περι-
γράφει τη σημασία των εικόνων για το υπο-
κείμενο ως εξής: »Εάν δεν υπήρχαν - εσω-
τερικά και εξωτερικά - εικόνες/κείμενα, τα 
υποκείμενα - επειδή είναι εμπειρικά - θα δι-
αλύονταν. Οι εικόνες συρράβουν τα υποκεί-
μενα και τα ράβουν μέσα σε ένα αεικίνητο 
δίκτυο σημαινόντων που το εκφράζουν. Οι 
εικόνες είναι καταρχήν πρότυπα για την εικό-
να του εαυτού. Οι εικόνες λειτουργούν ως ρα-
πτομηχανές στη σύλληψη της εικόνας, στην 
προβολή, στην ταυτοποίηση, στις χειρονομί-
ες, στους τύπους πάθους (Warburg)... Ο παρα-
τηρητής χρησιμοποιεί τα πρότυπα εναντίον 
του κινδύνου της διάλυσης και ζει από τα με-

τεικάσματα. Συρράβεται μέσω ταυτοποιήσε-
ων και της άρνησής τους. Συγκρατείται μέσω 
ξένων σωμάτων και ως ξένο σώμα. Από εκεί 
προέρχεται και η γοητεία των μηχανημάτων 
απεικόνισης, επειδή εκείνα παρέχουν το ύφα-
σμα και τις κλωστές«.

6.8  Υποστήριξη της ατομικής ικανότητας  
έκφρασης  

Ιδιαίτερα σε παιδιά πιο αδύναμων κοινωνικά 
οικογενειών φαίνεται καθαρά η επιρροή των 
μέσων, κυρίως της τηλεόρασης. Πολλά παι-
διά έχουν δικές τους τηλεοράσεις στο παιδι-
κό δωμάτιο. Σπάνια υπάρχουν παιδαγωγικά 
κατάλληλοι κανόνες χρήσης μέσων σε αυτές 
τις οικογένειες. Κάποιες μελέτες καταδεικνύ-
ουν, εστιάζοντας ακριβώς σε αυτή τη χρήση 
μέσων, την όλο και μεγαλύτερη ψαλίδα φτώ-
χειας - μόρφωσης. Με απλά λόγια θα μπο-
ρούσαμε να πούμε το εξής:  Όσο πιο χαμηλό 
είναι το επίπεδο μόρφωσης τόσο μεγαλύτερη 
κατανάλωση μέσων παρατηρείται και αντί-
στροφα όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο μόρ-
φωσης τόσο πιο συχνές είναι η παιδαγωγικά 
κατάλληλες μορφές διαδραστικής χρήσης μέ-
σων. Χωρίς να θέλουμε να μπούμε στη λογι-
κή των υποθέσεων του Manfred Spitzer που 
προσπαθεί να αποδείξει ότι ο υπολογιστής 
μας κάνει μεταξύ άλλων χοντρούς και ηλί-
θιους, μπορούμε ωστόσο να διαπιστώσουμε 
ότι η εικόνα αυτών των κοινωνικά μειονεκτι-
κών παιδιών χαρακτηρίζεται έντονα από δι-
άφορες επιρροές των μέσων. Αυτά τα παιδιά 
πέρα από την οθόνη συχνά δεν έχουν τα κλα-
σικά παιδικά μέσα στη διάθεσή τους, όπως 
για παράδειγμα (εικονογραφημένα) βιβλία, 
επιτραπέζια παιχνίδια ή παιχνίδια κατασκευ-
ών (π.χ. LEGO), εικόνες, κλπ. Μεγαλώνουν 
σε περιβάλλον φτωχό σε ερεθίσματα και ταΐ-
ζουν το εσωτερικό τους αρχείο εικόνων με ει-
κόνες από τα μέσα, τις οποίες αποδέχονται 
συνήθως χωρίς να τις επεξεργαστούν ή να 
τις αξιολογήσουν. Ακόμα και τον κοινό τους 
χρόνο με γονείς και αδέλφια, αυτά τα παιδιά 
τον περνούν συχνά μπροστά από την οθόνη, 
όπου η ενεργή χρήση γλώσσας είναι πολύ πε-
ριορισμένη. 

Εάν συνειδητοποιήσουμε ταυτόχρονα το γε-
γονός ότι είναι πολύ σημαντικό για μια όσο 
το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφά-
λου να υπάρχει ιδιαίτερα στην πρώιμη παι-
δική ηλικία ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερε-
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θίσματα και ότι πολλές ελλείψεις στην ανά-
πτυξη δεν διορθώνονται πλέον μετά από μια 
συγκεκριμένη ηλικία, καταλαβαίνουμε πόσο 
σημαντική είναι η όσο το δυνατόν ισορροπη-
μένη ανάπτυξη των διαφόρων δυνατοτήτων 
έκφρασης για την ανάπτυξη του ανθρώπου.  
Αυτό συμπεριλαμβάνει εκτός της λεκτικής 
γλώσσας, μεταξύ άλλων, και τη γλώσσα των 
εικόνων, τις εκφράσεις και χειρονομίες, δη-
λαδή τη γλώσσα του σώματος, τον τομέα της 
μουσικής, και πολλά άλλα. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια όσο το δυ-
νατόν καλή ανάπτυξη αυτών των διαφόρων 
δυνατοτήτων έκφρασης αποτελεί και τη βάση 
για τη λεγόμενη εσωτερική ισορροπία του αν-
θρώπου και ως εκ τούτου και για την ανάπτυ-
ξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας.

Επίσης απαιτούνται στο όλο και πιο πολύ-
πλοκο ζωτικό μας περιβάλλον όλο και πιο 
συχνά καινοτόμες, πρωτότυπες και εφευρετι-
κές στρατηγικές, που ξεπερνούν τη κλασική 
λογική σκέψη. Η ανάπτυξη και φροντίδα των 
δυνατοτήτων αισθητικής έκφρασης μπορεί 
λοιπόν να αποδειχθεί χρήσιμη.

6.9  (Εικονικός) γραμματισμός ως στόχος  
εκπαίδευσης 

Εάν συλλέξουμε όλες τις ευκαιρίες μάθησης 
που προσφέρουν οι εικόνες και τα εικονογρα-
φημένα βιβλία μπορούμε να τις ταξινομήσου-
με σε έξι τομείς: 

Εικόνες και εικονογραφημένα βιβλία συνει-
σφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη...
•	 ...	του	γραμματισμού	
•	 ...	του	εικονικού	γραμματισμού	
•	 ...	πολυπροοπτικών	πτυχών	της	μόρφωσης	
•	 ...	πολυμορφικών	πτυχών	της	μόρφωσης
•	 ...	συναισθηματικής	και	κοινωνικής	μόρ-

φωσης 
•	 ...	αισθητικής	μόρφωσης	

Δεν πρέπει να παραμελούμε μέσα σε όλες αυ-
τές τις δυνατότητες μάθησης την παραγωγική 
ενασχόληση με το εικονογραφημένο βιβλίο. 
Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να χρη-
σιμοποιούν εικόνες και γραφή και να τα υπο-
στηρίζουμε, για να ενδυναμώσουν την ατο-
μική τους ικανότητα αίσθησης και έκφρασης 
και να κερδίσουν νέες γνώσεις για τις εικόνες, 
τη γραφή και τα κείμενα μέσα από τη δική 

τους δραστηριότητα, την τριβή με αυτά που 
βρήκαν, τη συνεχόμενη ανάλυση των δικών 
τους ικανοτήτων και τη βελτίωσή τους. 

Τα εικονογραφημένα βιβλία είναι από αυτή 
την άποψη εξαιρετικά μέσα μόρφωσης εάν κι-
νούνται διαδικασίες μεταφοράς και δημιουρ-
γούνται οι απαραίτητες συνθήκες-πλαίσια 
για την επιτυχία τους.

6.10  Διαπολιτισμικές ικανότητες και  
προώθηση της ανεκτικότητας

Η διαπολιτισμική συνεννόηση δεν επιτυγχά-
νεται μόνο με τη γλώσσα για την οποία κατά 
κανόνα απαιτείται μετάφραση στην εκάστοτε 
ξένη γλώσσα. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται 
και μέσω χειρονομιών, αντικειμένων αλλά 
κυρίως και μέσω εικόνων. Οι εικόνες δεν εί-
ναι μεν ουδέτερες στην εκάστοτε πολιτισμική 
ερμηνεία επειδή περιέχουν και εκείνες κρυ-
πτογραφημένα μηνύματα και αντιλήψεις αξι-

»Αξία εικονογραφημένων βιβλίων«
»Μπορείς να κάνεις τρεις ευχές, πες μου τι επιθυμείς παιδί μου;« 

»Τρία εικονογραφημένα βιβλία«
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ών. Σε σύγκριση με τη λεκτική γλώσσα είναι 
όμως πιο άμεσες και μπορούν να παρατηρού-
νται και να ερμηνεύονται χωρίς να κάνου-
με τον κόπο μιας μετάφρασης σε ξένη γλώσ-
σα. Τα εικονογραφημένα βιβλία και άλλες 
συλλογές εικόνων μπορούν να αναπτύσσο-
νται ακόμα και διεθνικά και διαπολιτισμικά 
και να διαμορφώνουν ένα κοινό απόθεμα κο-
σμικών αντιλήψεων που διευκολύνει την δι-
απολιτισμική συνεννόηση και που παραπέ-
μπει στα κοινά στοιχεία σε ιστορίες, μύθους, 
διηγήματα και θρησκευτικούς προσανατο-
λισμούς. Ή μπορούν να μας δώσουν τη δυ-
νατότητα της γνωριμίας διαφορετικών κό-
σμων καθημερινότητας, μπορούν να κεντρί-
σουν την περιέργεια να γνωρίσουμε το άλλο 
και καταρχήν ξένο και να ξυπνούν έτσι την 
κατανόηση και τη συμπάθεια. Έτσι, δημιουρ-
γούνται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη της ανεκτικότητας. Δείχνοντάς 
τους εικόνες που μας επιτρέπουν τη γνωριμία 
με ξένους πολιτισμούς και την καθημερινότη-
τα εκεί, βοηθάμε τα παιδιά να ξεπεράσουν το 
συνηθισμένο και γνώριμο και να το θεωρούν 
πλέον μόνο ως μια πιθανή μορφή της συμ-
βίωσης. Ανοίγονται παράθυρα σε κόσμους 
που μπορούμε μόνο δύσκολα ή και καθόλου 
να τους αντιληφθούμε μέσω των δικών μας 
εμπειριών.  Η περιέργεια και το ενδιαφέρον 
προς το άγνωστο μπορούν έτσι να βοηθή-
σουν να ανοίξουμε τον ορίζοντά μας και στα-
διακά να ανακαλύψουμε την ποικιλία πολιτι-
σμικών μορφών. Όταν παρατηρούμε εικόνες 
και μαθαίνουμε να τις καταλαβαίνουμε, πά-
ντοτε εξασκούμε την εναλλαγή προοπτικής 
και στάσης. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 
το κατάλληλο εικαστικό υλικό μπορεί έτσι να 
ξεκινά μια διαδικασία μόρφωσης που περι-
λαμβάνει και την διαπολιτισμική κατανόηση 
και την προώθηση της ανοχής.

6.11  Εκμάθηση ανάγνωσης εικόνων  
(απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας) 

Έγινε σαφές ότι με την διαμόρφωση ενός ει-
κονικού γραμματισμού αναπτύσσονται ευ-
ρείες ικανότητες χάρη στις οποίες τα παιδιά 
αποκτούν την ικανότητα να καταλαβαίνουν 
κρυπτογραφημένα και συμβολικά μεταφε-
ρόμενα μηνύματα και να εκφράσουν και τα 
ίδια μέσα σε μια γλώσσα των εικόνων τα δικά 
τους μηνύματα. Αυτές οι ικανότητες μπορούν 
λόγω της θεμελιώδους σημασίας τους για τις 
διαδικασίες επικοινωνίας κάλλιστα να συ-

γκριθούν με την απόκτηση μιας γλώσσας. Οι 
ικανότητες μετάφρασης μεταξύ εικόνας και 
όρου, αντιλήψεων και κειμένου μέσα στις αλ-
ληλομεταφορές τους έχουν καθοριστική ση-
μασία για την διαμόρφωση μιας κατανόησης 
της πραγματικότητας. Από αυτές ακριβώς τις 
αλληλεπιδράσεις επωφελείται η παιδική ανά-
πτυξη και ήδη στην προσχολική ηλικία πρέ-
πει να κτίζονται ξεκινώντας από την εικόνα. 
Στην ηλικία του δημοτικού προστίθεται κατά 
την απόκτηση του γραπτού λόγου και ο κό-
σμος του κειμένου που όμως δεν πρέπει να 
περιθωριοποιήσει το μέσο εικόνα. 

Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να αντι-
στοιχιστεί και με την απόκτηση μιας πρώτης 
και δεύτερης γλώσσας. Αυτό που εδώ μπο-
ρεί όμως να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία εί-
ναι ότι μέσω της διαδρομής προς την εικονι-
κή ικανότητα πρέπει να υποστηρίζονται και 
να προωθούνται οι ικανότητες  μετάφρα-
σης. Όποιος έχει εξασκηθεί στο να αναγνω-
ρίζει σχέσεις μεταξύ σημασιών στις εικόνες 
μέσα στην γλώσσα της εικόνας και να τις με-
ταφράζει στη λεκτική γλώσσα πιθανόν θα 
αναπτύξει πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
πρόσβασης στην κατανόηση και μιας ξένης 
γλώσσας. Δεν έχει ερευνηθεί όμως σχεδόν 
καθόλου πόσο κοντά βρίσκεται η εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας στην εικονική ικανότητα 
και πως αλληλοσυμπληρώνονται και γονιμο-
ποιούνται.

6.12  Ποικιλότητα προοπτικών ως  
αρχή μόρφωσης

Η συνεχής εξάσκηση της διαχείρισης της 
προοπτικής και της ποικιλότητας προοπτι-
κών συνδέεται στενά με τη διδακτική αρχή 
διαμόρφωσης εικονικού γραμματισμού. 
Προωθεί μια άπειρη διανοητική ευκινησία, 
επειδή συνεχώς πρέπει να αναγνωρίζονται, 
να αναζητούνται και να εντοπίζονται διά-
φορες συμπεριφορές και να δοκιμάζονται, 
ελέγχονται και ανακαλύπτονται μέσα από 
τη σχέση μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τις από-
ψεις και προοπτικές που πηγάζουν από αυ-
τές. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μέσα στην 
αφαίρεση της ορολογίας αλλά ήδη στις οπτι-
κές και συμβολικές-εικονικές παραπομπές. 
Όποιος έχει μάθει σωστά να αντιλαμβάνε-
ται τις εικόνες ως αποτέλεσμα μιας συγκε-
κριμένης άποψης της πραγματικότητας δεν 
θα σκεφτεί ποτέ να θεωρήσει τις εικόνες κα-

Προοπτική της επιστήμης  
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θαρή αναπαράσταση της πραγματικότητας 
που δείχνει τον κόσμο όπως είναι. Ο διαχω-
ρισμός μεταξύ κόσμου και κοσμικής εικό-
νας, μεταξύ αντικειμένου και αναπαράστα-
σής του σε προοπτική, μεταξύ περιγραφής 
και κατασκευής διαμορφώνει μια ευκίνητη 
προσέγγιση μηνυμάτων, που μπορεί να θεω-
ρηθεί σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική για 
την μόρφωση. Από την άλλη μεριά, ο μορ-
φωτικός στόχος δυνατότητας εναλλαγής 
προοπτικών αποκτά την εξαιρετικά παρα-
γωγική μεθοδική δυνατότητα να ενσωματω-
θεί σε πρακτικά ζητήματα και διδακτικά πε-
ριβάλλοντα. Εδώ μόρφωση σημαίνει, ότι τα 
παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να ασχολούνται 
στο παιχνίδι με νέες προοπτικές της πραγ-
ματικότητας και να δοκιμάζουν έτσι τη δική 
τους άποψη των όσον αφορά τα πράγματα. 
Έτσι διαμορφώνεται ένα πλούσιο σε ερεθί-
σματα πεδίο μάθησης που δίνει στα παιδιά 

τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τον κό-
σμο με περιέργεια και ενδιαφέρον.  Επίσης 
σημαντική είναι η διαμόρφωση νέων δρό-
μων προς τη συμμετοχή σε μια όλο και πιο 
καθορισμένη από τα μίντια πραγματικότητα 
που όλο και περισσότερα αποκλείει και περι-
θωριοποιεί ανθρώπους που δεν είναι σε θέση 
να αποκρυπτογραφήσουν ή των οποίων οι 
ικανότητες δεν επαρκούν να αποκρυπτογρα-
φήσουν σχέσεις σημασιών συμβολικών και 
εικονικά μεταφερόμενων μηνυμάτων και να 
απαντούν με δικούς τους τρόπους έκφρα-
σης. Η ποιότητα της δημόσιας και δημοκρα-
τικής επικοινωνίας θα εξαρτάται στο μέλ-
λον, ιδίως λόγω των αυξημένων δυνατοτή-
των χειραγώγησης, κατά πολύ από το πόσο 
θα πετύχουμε μια πολυγλωσσική μόρφωση 
ήδη από την παιδική ηλικία - εδώ με την έν-
νοια της ικανότητας χρήσης της γλώσσας 
των εικόνων και των λέξεων.

Εικονική ικανότητα και γραμματισμός στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού
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1 Πρόσβαση στην τελική έκθεση της έρευνας υπάρχει μέσω Corinna Kremling »Μάθηση με εικόνες« – Αποτελέσματα της αρχικής 
έρευνας στο LLP-Projekt imago2010. Gießen και  Salzburg 2009. (www.imago2010.eu)

2 Bλ. Karin Wolf Αγγελία τύπου από 05.10.2007 »Οι δάσκαλοι του κρατιδίου της Έσσης παρέχουν πολύ καλή εργασία« και πρβλ. 
επίσης Αγγελία τύπου από 25.08.2008 »Ζητούνται απεγνωσμένα νηπιαγωγοί και δάσκαλοι«

3 Bλ. π.χ. Volker Frederking 2005 »Μετά την PISA: Συνέπειες για το σχολείο και την εκπαίδευση των δασκάλων μετά δύο έρευνες«  
ή Karin Wolff 2004 »Νομοθεσία του κρατιδίου της Έσσης για την εκπαίδευση των δασκάλων«

Στα πλαίσια του ευρωπαΪκού προγράμματος 
imago2010 εκπονήθηκε το 2008 μία έρευνα μέ-
σω ερωτηματολογίου στην οποία συμμετεί-
χαν νηπιαγωγοί και δάσκαλοι/ες από τα τέσ-
σερα κράτη Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα και 
Αυστρία και συγκεντρώθηκαν βασικά στοιχεία 
για τη διαχείρηση εικόνων στη δική τους παιδα-
γωγική εργασία. Οι πληροφορίες για τη χρήση 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης των ερωτηθέ-
ντων χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των 
στόχων του προγράμματος περαιτέρω, την δια-
φοροποίηση και αποσαφήνισή του1.

Στη συγκεκριμένη έρευνα αξιολογήθηκαν 64 
ερωτηματολόγια νηπιαγωγών και δασκάλων. 
Στον τομέα του νηπιαγωγείου το δείγμα απο-
τελείται από 218 ερωτηματολόγια και 426 εί-
ναι ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογί-
ων από το σχολείο.

Στη παρούσα συνοπτική παρουσίαση της τε-
λικής έκθεσης αποτελεί κυρίως το συνολικό 
δείγμα του εκάστοτε επαγγελματικού τομέα 
τη βάση για την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων και την ανάδειξη τάσεων.

Η έρευνα στηρίζεται σε προσωπικές πληρο-
φορίες από τους τρεις τομείς Α) διαχείρη-
ση μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους Β) διαχείρηση μέσων ενημέρω-
σης στο χώρο εργασίας τους και Γ) διαχείρη-
ση μέσων ενημέρωσης στο προσωπικό χώρο 
τους. Ωστόσο, τα ερωτηματολόγια εκπονή-
θηκαν για την εφαρμογή τους αποκλειστικά 
σε νηπιαγωγεία και σχολεία. Ανταποκρίνο-
νται σε μία κοινή δομή, ώστε τα αποτελέσμα-
τα από τους διάφορους επαγγελματικούς το-
μείς να είναι συγκρίσιμα. Τα αποτελέσματα 
του τομέα Γ του ερωτηματολογίου έχουν για 
το πρόγραμμα ελάχιστη σημασία, γι΄αυτό το 
λόγο δεν θα παρουσιαστούν εδώ.

1.  Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δείγματος

`Οσον αφορά το φύλο στην ομάδα του δείγ-
ματος, προκαλεί εντύπωση πως το ποσοστό 
των γυναικών με 99,5% νηπιαγωγούς και 80% 

δασκάλες σαφώς προέχει. Συνολικά είναι πο-
λύ υψηλή η επιρροή του θηλυκού φύλου στα 
αποτελέσματα της έρευνας με 86%, το οποίο 
περίπου αναλογεί του ποσοστού των γυναι-
κών που εργάζονται στα σχολεία και νηπια-
γωγεία2.

Και στις δύο έρευνες οι περισσότεροι από 
τους/τις μισούς/ες ερωτηθέντες είναι άνω 
των 40 ετών. Αυτό σημαίνει για την έρευνά 
μας, πως πάνω από το 50% του συνόλου των 
ερωτηθέντων έχουν περισσότερα από 15 χρό-
νια που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευ-
ση της/του νηπιαγωγού ή δασκάλας/ου. Μό-
νο λίγοι από τους/τις ερωτηθέντες έχουν επο-
μένως έρθει σε επαφή κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους ως νηπιαγωγοί και δάσκαλοι/
ες με τις καινοτόμες αλλαγές π.χ. στους το-
μείς »χρήση μέσων ενημέρωσης στο σχολείο 
και στη διδασκαλία«, »σημασία της εικονι-
κής ικανότητας« και »γενική εικονική διδακτι-
κή«3. Εάν κατά την αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων της έρευνας βγουν συμπεράσματα 
για την παρούσα εκπαίδευση των δασκάλων, 
αυτές οι ιδιότητες του δείγματος θα ληφθούν 
υπόψη.

Εκτός τούτου μπορέσαν να συγκεντρωθούν 
κυρίως εμπειρικά στοιχεία από τον προσχο-
λικό και σχολικό τομέα, εξαιτίας του υψηλού 
ποσοστού δασκάλων του δημοτικού σχολεί-
ου. Συνολικά μόνο 26% των ερωτηθέντων δα-
σκάλων δεν εργάζονται σε δημοτικό σχολείο. 
Ανάλογες απαντήσεις, που να αφορούν τη 
χρήση της εικόνας σε άλλες σχολικές βαθμί-
δες είναι ελάχιστες.

Το μέγεθος των παιδικών σταθμών, στους 
οποίους εργάζονται οι συμμετέχοντες στην 
έρευνα νηπιαγωγοί, εξαρτάται από το ποσο-
στό των παιδιών, που επιβλέπουν. 42% των 
νηπιαγωγών δήλωσαν στο ερωτηματολόγιο, 
πως εργάζονται σε ένα ίδρυμα, το οποίο εξυ-
πηρετεί λιγότερα από 50 παιδιά. Σε ιδρύματα 
με περισσότερα από 125 παιδιά έχουν το 22% 
των νηπιαγωγών τον ατομικό τους χώρο ερ-
γασίας. Οι υπόλοιποι νηπιαγωγοί, συνολικά 
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4 Ε1 σημαίνει πρώτη ερώτηση συτού του τμήματος του ερωτηματολογίου των νηπιαγωγών,  L1t ανάγει στην πρώτη ερώτηση του 
ερωτηματολογίου των δασκάλων

36%, εργάζονται σε ιδρύματα, στα οποία το 
ποσοστό των παιδιών, που πρέπει να εξυπη-
ρετηθεί, κυμαίνεται μεταξύ 50 και 125.

2.  Ο ρόλος των εικόνων στην εκπαίδευση                   

Στο Α΄ μέρος της έρευνας τέθηκε αποκλειστι-
κά το ερώτημα για τη χρήση των εικόνων στην 
εκπαίδευση των νηπιαγωγών ή δασκάλων. 
Πρέπει να σκεφτούμε, πως τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας αναδεικνύουν κυρίως το ρό-
λο των εικόνων στην εκπαιδευτική πράξη των 
τελευταίων 10 ετών και άνω. Μία στοχευμένη 
έρευνα σε  φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών θα 
μπορούσε να αναδείξει τη βαρύτητα που δίνε-
ται αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το ρόλο των 
εικόνων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Είδος και σημασία των εικόνων στην εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση των δύο εδώ ερωτηθέντων 
ομάδων έγινε πολύ συχνά άμεση αναφορά σε 
εικόνες. Είναι προφανές, ότι στους/στις δα-
σκάλους/ες οι εικόνες, σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις τους, αποτελούν σε σύγκριση με τους/τις 
νηπιαγωγούς πιο σπάνια αντικείμενο της εκ-
παίδευσης τους. Εκτός τούτου συνήθως έγινε 
στους/στις δασκάλους/ες έμμεση αναφορά 
σε εικόνες  ή καθόλου.

Πώς έγινε αναφορά σε εικόνες  
στην εκπαίδευση;

Σχεδ. 1: ( E3 και L64): Στις εικόνες κατά τις σπουδές μου έγινε ...

Άμεση  
αναφορά

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

έμμεση 
αναφορά

δεν έγινε 
αναφορά

 Νηπιαγωγός    Δάσκαλος/α

Με αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να υποτεθεί, 
πως οι εικόνες ως αντικείμενο εκπαίδευσης 
έχουν μικρότερη σημασία στην εκπαίδευση των 
δασκάλων  απ΄ότι στους/στις νηπιαγωγούς.

Άμεσα χρησιμοποιήθηκαν οι εικόνες κατά 
την πρακτική εκπαίδευση σε 67% των ερωτη-
θέντων νηπιαγωγών και σε 53%  κατά τη δι-
άρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης. Οι 
εικόνες έχουν προφανώς μεγαλύτερη αξία 
στην πρακτική εκπαίδευση των νηπιαγωγών.

Εκμάθηση εικονικής ικανότητας 

Η αξιολόγηση των στοιχείων της έρευνας 
για την μετάδοση εικονικών ικανοτήτων κα-
τά τη διάρκεια των σπουδών στους/στις νη-
πιαγωγούς και δασκάλους/ες αναδεικνύει,  
πως υπάρχει  μία εμφανής προτίμηση υπέρ 
της »ερμηνείας«. Στην ομάδα των νηπιαγω-
γών δηλώνουν 61%, πως κατά την διάρκεια 
των σπουδών τους  έμαθαν να ερμηνεύουν ει-
κόνες. Στην ομάδα των δασκάλων είναι 64%. 
Παράλληλα με την »ερμηνεία« οι ερωτηθέ-
ντες έμαθαν επίσης να αναλύουν εικόνες (νη-
πιαγωγοί 55%, δάσκαλοι 51%). Και στις δύο 
ομάδες λιγότεροι από τους/τις μισούς/ες ήρ-
θαν σε επαφή κατά τις σπουδές τους με δεξι-
ότητες όπως »διερεύνηση  λειτουργίας εικό-
νων« ή »διερώτηση εικόνων«.

Είδη εικόνων εν χρήση κατά την εκπαίδευση

Γίνεται φανερό από τα αποτελέσματα, πως οι 
νηπιαγωγοί στη διάρκεια των σπουδών τους 
κάνουν πιο συχνά χρήση εικόνων απ΄ότι οι 
δάσκαλοι/ες. Τα ποσοστιαία στοιχεία στους/
στις νηπιαγωγούς υπερέχουν σχεδόν πάντα 
των στοιχείων των δασκάλων. Στην εκπαί-
δευση των νηπιαγωγών έγινε πιο συχνή χρή-
ση εικονογραφημένων βιβλίων (68%) και βι-
βλίων τέχνης (62%). Κάπως πιο σπάνια ήρ-
θαν οι νηπιαγωγοί κατά τις σπουδές τους 
σε επαφή με εικόνες από την καθημερινότη-
τα (50%) και με αυτοσχέδιες εικόνες (42%). 
Οι δηλώσεις των δασκάλων στα ίδια θέμα-
τα εντάσσονται μεταξύ 8% και 19% πιο κάτω 
από αυτές των νηπιαγωγών.

Εικονογραφημένα βιβλία στην εκπαίδευση  
των νηπιαγωγών

Μία αξιολόγηση της συνολικής ομάδας φαί-
νεται σε αυτό το σημείο να μην είναι απα-
ραίτητη εξαιτίας της εμφανούς διαφοράς 
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μεταξύ των αποτελεσμάτων στα εκάστοτε 
κράτη. Τα στοιχεία εκτιμούνται συγκριτικά. 
Στη Βουλγαρία δηλώνουν 20% των ερωτη-
θέντων νηπιαγωγών, πως έμαθαν άμεσα τη 
διαχείριση των εικονογραφημένων βιβλίων 
κατά την εκπαίδευσή τους. Στην Ελλάδα δί-
νουν 65% αυτή την απάντηση. Το ίδιο δηλώ-
νουν ομόφωνα και οι νηπιαγωγοί  στην Γερ-
μανία και Αυστρία.

Μάθηση άμεσης διαχείρισης εικονογραφημένων 
βιβλίων κατά την εκπαίδευση

Σχεδ. 2: (Ε9): Έγινε άμεση μετάδοση της διαχείρισης των 
εικoνογραφημένων βιβλίων κατά την εκπαίδευση;

Βουλγαρία    

100%

80%

60%
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20%

0%
Γερμανία     Ελλάδα  Αυστρία

 ναι    όχι

Αυτές οι δηλώσεις δεν είναι αντιπροσωπευ-
τικές για την εκπαίδευση των νηπιαγωγών 
σε όλη τη χώρα. Αναδεικνύουν όμως τάσεις, 
όσον αφορά την αξία των εικονογραφημέ-
νων βιβλίων στην εκπαίδευση των νηπιαγω-
γών στα συμμετέχοντα κράτη της έρευνας. 
Δυστυχώς, αυτά τα αποτελέσματα δεν δίνουν  
πληροφορίες, όσον αφορά τη μάθηση της δια- 
χείρισης εικονογραφημένων βιβλίων κατά 
την εκπαίδευσή τους.

3.  Εικόνες στην καθημερινότητα  
του νηπιαγωγείου

Ποσότητα εικονογραφημένων βιβλίων στα  
ιδρύματα

Ο αριθμός των εικονογραφημένων βιβλί-
ων στα ιδρύματα, που διατίθενται στα παι-
διά κυμαίνεται κατά τους ερωτηθέντες μετα-
ξύ λιγότερων των 20 και περισσότερων από 
50 βιβλίων με εικόνες. Με μεγάλη διαφορά, 
συγκεκριμένα στο 62% των νηπιαγωγών, πιο 
συχνά διατίθενται στα ιδρύματά τους περισ-
σότερα από 50 βιβλία στα παιδιά.  Έτσι, γί-
νεται εμφανής μια συγκεκριμένη τάση σχε-
τικά με την ποσότητα των εικογραφημένων 
βιβλίων σε κάθε ίδρυμα.

Κριτήρια αγοράς παιδικών βιβλίων

Στις περισσότερες περιπτώσεις (64%) αποφα-
σίζει η ομάδα των νηπιαγωγών, ποια βιβλία 
θα προμηθευτούν. Το 20% των ερωτηθέντων 
δηλώνει, πως για την επιλογή νέων βιβλίων 
αποφασίζουν γονείς και νηπιαγωγοί ή παι-
διά και νηπιαγωγοί μαζί. Το 10% ή λιγότεροι 
νηπιαγωγοί αποφασίζουν μαζί με τους χορη-
γούς για τα νέα βιβλία ή αφήνουν στους χο-
ρηγούς, στα παιδια ή στους γονείς να αποφα-
σίσουν οι ίδιοι.

Όταν επιλέγουν νηπιαγωγοί εικονογραφημέ-
να βιβλία, τότε αποφασίζει το ποσοστό των 
34% σύμφωνα με το γενικό βαθμό διάδωσης 
του εικονογραφημένου βιβλίου. 32% επιλέ-
γουν ένα βιβλίο με εικόνες, επειδή το γνωρί-
ζουν από την παιδική τους ηλικία ή επειδή 
τους το συνέστησε το βιβλιοπωλείο. 30% των 
νηπιαγωγών αποδέχονται προτάσεις από πε-
ριοδικά. 27% αποφασίζουν στην αγορά εικο-
νογραφημένων βιβλίων επηρεαζόμενοι από 
το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας ή μία σύ-
σταση των γονιών. 

Σε μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τις 
προτιμήσεις βάσει του βραβείου της παιδικής 
λογοτεχνίας δήλωσε χαρακτηριστικά μόνο το 
15% των ερωτηθέντων νηπιαγωγών, πως κα-
τατοπίστηκε στην επιλογή των βιβλίων για 
το ίδρυμα από τη λίστα των υποψηφίων για 
το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας. Έτσι υπο-
δηλώνεται, ότι το βραβείο παιδικής λογοτε-
χνίας δεν παίζει προφανώς έναν σημαντικό 
ρόλο στην ομάδα των ερωτηθέντων νηπιαγω-
γών για την επιλογή των εικονογραφημένων 
βιβλίων.

Εικονογραφημένα βιβλία στην καθημερινότητα 
του νηπιαγωγείου

Οι έκδηλες αποκλίσεις των αποτελεσμάτων 
σχετικά με τη διαχείρηση εινοκογραφημένων 
βιβλίων στα ιδρύματα απαιτούν μία αξιολό-
γηση ανά κράτος. Σαν δυνατότητα επιλογής 
προσέφερε το ερωτηματολόγιο τα σημεία: 
»Τα παιδιά διαβάζουν και βλέπουν μόνα 
τους«, »παιδιά και νηπιαγωγοί βλέπουν μαζί«, 
»τα παιδιά διαβάζουν και βλέπουν μαζί«, »γί-
νονται συζητήσεις για βιβλία« και »οι νηπια-
γωγοί δίνουν κίνητρα στα παιδιά για να δια-
βάσουν και να δουν«. Ενώ στη Γερμανία και 
Αυστρία με ποσοστά μεταξύ 65% και 90% δη-
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λώνουν, να εφαρμόζουν στο ίδρυμα διάφο-
ρους τρόπους διαχείρισης, οι νηπιαγωγοί από 
την Ελλάδα και Βουλγαρία δηλώνουν εμ-
φανώς σπανιότερα την εφαρμογή μιας τέ-
τοιας διαχείρισης εικονογραφημένων βιβλί-
ων. Όπως φαίνεται, η ενεργή υποστήριξη από 
πλευράς των νηπιαγωγών σχετικά με τη δια-
χείριση εικονογραφημένων βιβλίων έχει δια-
φορετική σημασία στα συμμετέχοντα κράτη.

Δυνατότητες σχεδιασμού εικόνων στα  
νηπιαγωγεία

Η κλασσική μορφή σχεδιασμού εικόνων, η 
ελεύθερη ζωγραφιά με μπογιές σύμφωνα με 
δηλώσεις των ερωτηθέντων είναι η πιο συχνή 
στα νηπιαγωγεία. Τρία τέταρτα των νηπιαγω-
γών εργάζονται με νερομπογιές με τα παιδιά. 
Λίγο περισσότερο από τους μισούς ερωτηθέ-
ντες αφήνουν τα παιδιά να κάνουν κολάζ ή 
να χρωματίζουν αποτυπωμένες ζωγραφιές.

Λιγότεροι από ένα τέταρτο των νηπιαγωγών 
παροτρίνουν στο νηπιαγωγείο τους στη πατι-
τούρα των εικόνων ή τη ζωγραφική με αριθ-
μούς. Ούτε καν 10% των νηπιαγωγών δίνουν 
την ευκαιρία στα παιδιά να συλλέξουν τις δι-
κές τους εμπειρίες με την επεξεργασία εικό-
νων στον υπολογιστή ή με τη φωτογράφηση.

4.  Ο ρόλος των εικόνων στη σχολική  
καθημερινότητα

Εικονικά μέσα στη διδασκαλία

Η πιο συχνά εφαρμοσμένη ομάδα μέσων από 
τους/τις δασκάλους/ες αποτελείται από μη 
ηλεκτρονικά μέσα όπως βιβλία (86%) και 

αφίσες (75%). Λιγότεροι από τους/τις μισούς/
ες ερωτηθέντες χρησιμοποιούν διαφάνει-
ες (43%) ή προβολέα (32%) στη διδασκαλία 
τους. Σλάϊντς χρησιμοποιούν 14% των ερω-
τηθέντων.

Εικόνες στην καθημερινότητα του σχολείου

Το γεγονός, ότι ένα μεγάλο ποσοστό, δηλα-
δή 69% των δασκάλων δημοτικού σχολείου 
έλαβαν μέρος στην έρευνα, δίνει μια περίερ-
γη χροιά στο ακόλουθο αποτέλεσμα. Εάν μία 
επαγγελματική ομάδα που απασχολείται στο 
σχολείο έχει τη δυνατότητα επιλογής και στή-
ριξης μιας αισθητικής πρόσβασης σε εικόνες, 
τότε αυτή είναι η ομάδα των δασκάλων στο 
δημοτικό. 

Παρ΄ όλα αυτά δηλώνουν μόνο 51% των ερω-
τηθέντων, πως χρησιμοποιούν αισθητικές 
μορφές σχεδιασμού και επεξεργασίας εικό-
νων. Ενδεικτικά, οι ερωτηθέντες δάσκαλοι/
ες χρησιμοποιούν την γλωσσική προσέγγιση 
στις εικόνες.

Προσεγγίσεις στη διδασκαλία

Σχεδ. 4: (L18): Οι εικόνες αποτελούν θέμα συζήτησης μέσω ... 
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Σχεδ. 3: (Ε22): Δυνατότητες επεξεργασίας εικόνων στο νηπιαγωγείο
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Προοπτική της έρευνας

Οι εικόνες σύμφωνα με τις αναφορές των 
ερωτηθέντων δασκάλων χρησιμοποιούνται 
στη διδασκαλία ως έναυσμα (80%). Φορείς 
πληροφόρησης είναι οι εικόνες σε ποσοστό 
71% των δασκάλων της έρευνας, σαν  εικονο-
γράφηση τις  χρησιμοποιούν 66%.

Συχνότερα χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες 
δάσκαλοι/ες εικόνες από σχολικά βιβλία (πο-
λύ συχνά 53%). 29% χρησιμοποιούν εκτός αυ-
τού επιπλέον πολύ συχνά εικόνες από εικο-
νογραφημένα βιβλία (30%) ή εικόνες από βι-
βλία Πραγματολογίας (29%). Σπάνια και 
ποτέ χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες δάσκα-
λοι/ες καρικατούρες (30%) και εικόνες από τη 
διαφήμιση (28%).

Φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στη διδα-
σκαλία από το 36% των δασκάλων πολύ συ-
χνά ή συχνά. Ιστορικές εικόνες χρησιμοποι-
ούνται από το 30%, εικόνες από εφημερίδες ή 
έργα τέχνης χρησιμοποιεί το 26% των ερωτη-
θέντων πολύ συχνά ή συχνά. Σπάνια χρησι-
μοποιούνται αυτοσχέδιες φωτογραφίες (9%), 
ακίνητες εικόνες από κινηματογραφικά έργα 
και από παιχνίδια υπολογιστή (κάτω των 5%) 
συχνά ή πολύ συχνά. 

Ως επί το πλείστον, οι ερωτηθέντες δάσκα-
λοι/ες της έρευνας χρησιμοποιούν πιο συχνά 
κλασικούς και προσβάσιμους φορείς εικό-
νων, όπως σχολικά βιβλία, βιβλία Πραγμα-
τολογίας και εικονογραφημένα βιβλία.

Οι εικόνες στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται 
κυρίως για την εισαγωγή σε ένα νέο θέμα 
(77%) ή σαν αφορμή για συζήτηση (67%).

Οι περισσότεροι από τους/τις ερωτηθέντες 
δάσκαλους/ες θεωρούν σημαντική κατά την 
επεξεργασία των εικόνων την συνολική εξέλι-
ξη των μαθητών/τριων (56%), την εξέλιξη της 
δημιουργικότητας (53%) και την οπτική επι-
κοινωνία, δηλαδή την δημιουργία και κατα-
νόηση των εικόνων (51%).

5.  Παρουσιάσεις εικόνων στους χώρους  
του νηπιαγωγείου και σχολείου

Αποφάσεις στη διαμόρφωση του χώρου

Από τις δηλώσεις των ερωτηθέντων νηπιαγω-
γών και δασκάλων διακρίνεται, πως τις πιο 

πολλές φορές, δηλαδή το 57% των νηπιαγω-
γών και το 67% των δασκάλων, αποφασίζουν 
μαζί με τα παιδιά για τη διαμόρφωση του χώ-
ρου. 49% των νηπιαγωγών και 15% των δα-
σκάλων αποφασίζουν για τη διαμόρφωση 
χωρίς τα παιδιά.

Παρουσιάσεις εικόνων στο νηπιαγωγείο  
και σχολείο

Στους χώρους του νηπιαγωγείου υπάρχουν 
πιο συχνά αυτοσχέδιες ζωγραφιές (88%) και 
αυτοσχέδια αντικείμενα διακόσμησης (75%) 
από παιδιά. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες 
στον τομέα του νηπιαγωγείου διακοσμούν 
το χώρο του ιδρύματος με χειροτεχνίες από 
τους/τις νηπιαγωγούς, 42% διαμορφώνουν 
τους χώρους με τυπωμένες αφίσες, 39% δια-
κοσμούν τους χώρους με εικόνες διαμορφω-
μένες από τους/τις νηπιαγωγούς.

Τα προτιμώμενα είδη εικόνων για την διαμόρ-
φωση του χώρου των τάξεων διαφέρουν πο-
λύ, σύμφωνα με δηλώσεις των δασκάλων, 
από αυτές των νηπιαγωγείων. Στις σχολικές 
αίθουσες  χρησιμοποιούνται κυρίως παρουσι-
άσεις (64%), σχέδια (55%) και φωτογραφίες ή 
αφίσες (50%) για την διαμόρφωση του χώρου 
της τάξης. Λιγότερο συχνά συναντούμε μαθη-
σιακά υλικά (39%), διδακτικά υλικά (20%) ή 
παρουσιάσεις (15%) στις σχολικές αίθουσες 
των ερωτηθέντων δασκάλων.

6.  Απολογισμός

Η αρχική έρευνα για τη χρήση εικόνων κα-
τά την εκπαίδευση και επαγγελματική καθη-
μερινότητα των νηπιαγωγών και δασκάλων 
αναδεικνύει ελλείψεις μεταξύ της μετάδοσης 
των εικόνων και της επίκαιρης συζήτησης 
για την εικονικό γραμματισμό κυρίως στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον μπορεί 
να έχει, εξαιτίας του παράγοντα της ηλικί-
ας του δείγματος, μία παραιτέρω έρευνα στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης των δασκάλων, 
των δασκάλων κατά τη διάρκεια της πρακτι-
κής τους εξάσκησης και μίας ομάδας νέων 
σε ηλικία νηπιαγωγών. Μία τέτοια έρευνα 
θα μπορούσε να παρουσιάσει καλύτερα την 
επίκαιρη κατάσταση των δασκάλων και νη-
πιαγωγών κατά την εκπαίδευση τους απ΄ότι 
η παρούσα έρευνα.
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1.  Ιστορικό της έρευνας στις παιδικές  
προτιμήσεις εικόνων

Το επιστημονικό χρονικό ιστορικό της έρευ-
νας στις παιδικές προτιμήσεις είναι προς το 
παρόν πολύ περιορισμένο. Μικρές έρευνες πα-
ρατηρούνται κυρίως στον τομέα της αισθη-
τικής παιδαγωγικής, ξεκινώντας με αφετη-
ρία μία έρευνα του Hermann Hinkel (1972). Ο 
Hermann Hinkel καταλήγει στην έρευνα του 
»Πως παρατηρούν τα παιδιά εικόνες« στο συ-
μπέρασμα, πως με το πέρασμα της ηλικίας ο 
υπολογισμός τυπικών αξιολογικών κριτηρίων 
αυξάνει. Συνεπώς, οι μαθητές/τριες της πρώ-
της και δεύτερης τάξης ωθούνται στην εκτίμη-
σή τους όχι μόνο από το μοτίβο της εικόνας 
αλλά επίσης από τα τυπικά δεδομένα. Σχετι-
κά με τα συντακτικά αποθέματα έδειξε η έρευ-
να, πως τα παιδιά απαιτούσαν ρεαλιστικές 
παρουσιάσεις του χώρου, ενώ απέρριπταν μη 
πραγματικές ή μετατοπισμένες αναλογίες κυ-
ρίως από το 2. σχολικό έτος, όπως παρομοίως 
τις μη διαυγείς, συγκεχυμένες και μη ευδιάκρι-
τες εικόνες, τις σκοτεινές ή με έντονα χρώμα-
τα. Κατά τον Hinkel τα παιδιά κατά κύριο λό-
γο έλκονται μόνο από εικόνες, οι οποίες είναι 
σαφείς, διαυγείς και ευδιάκριτες, που η δομή 
τους ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα και 
έχουν δυνατά φυσικά χρώματα. Σύμφωνα με 
την έρευνα του Hinkel προτιμούνται εικόνες, 
οι οποίες είναι οπτικά καλά δομημένες και δια-
φοροποιημένες, οι οποίες είναι συνοπτικές και 
ευμνημόνευτες και επομένως εκπληρώνουν 
σωστά εποπτικές προϋποθέσεις (ο.π., σελ. 150 
κ.ε.). Η επιλογή εικόνων του Hinkel για την 
εμπειρική έρευνα ακολουθεί την υπόθεση, πως 
τα παιδιά του δημοτικού έλκονται κυρίως από 
πραγματικά ή αφηγηματικά περιεχόμενα ει-
κόνων. Αυτό οδήγησε σε μία επιβεβαίωση πα-
λιών προκαταλήψεων απέναντι στις παιδικές 
προτιμήσεις και μπόρεσε ακολούθως να επη-
ρεάσει την επιλογή εικόνων σε πολλά σχολικά 
και παιδικά βιβλία (Uhlig 2004, σελ. 5).

Εξαιτίας της περιορισμένης βάσης γερμανό-
φωνης βιβλιογραφίας ασχολήθηκε η Meike 
Aissen-Crewett με την αμερικάνικη έρευ-
να προτιμήσεων. Διαπίστωσε, πως τα αποτε-
λέσματα των ερευνών είναι ανομοιόμορφα. 
Από τις αμερικάνικες έρευνες προκύπτει, πως 
αποκλίνοντα ζητούμενα στα πειράματα μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέ-
σματα (βλ. Aissen-Crewett 1987, σελ. 237). Η 
Aissen-Crewett τονίζει, πως οι διαφορές στις 
προτιμήσεις των παιδιών στα έργα τέχνης εί- 
ναι τόσο μεγάλες, που αποτρέπει για την αξιο- 

λόγηση της προτίμησης στη στήριξη ενός ή 
δύο κριτηρίων. Συνηγορεί για την πολυδιά-
σταση στην αξιολόγηση παιδικών προτιμήσε-
ων (βλ. Aissen-Crewett 1987, σελ. 19).

Από το τέλος της δεκαετίας 1990, παρατηρείται 
στα πλαίσια της τάσης για εμπειρική έρευνα 
και της συνδεδεμένης αποσαφήνισης ερωτήσε-
ων μέσα στον κλάδο, κυρίως η αμφισβήτηση 
βασικών απόψεων της Ιστορίας της Τέχνης βά-
σει της διερεύνησης των προτιμήσεων των ει-
κόνων από παιδιά και εφήβους (Κirchner, 1999 
και  Uhlig, 2008) όπως και της παρακολούθη-
σης των εικονικών ικανοτήτων τους.

Η Constanze Kirchner (1999) και η Bettina Uhlig 
(2003, 2005) διερεύνησαν στο παράδειγμα της 
σύγχρονης τέχνης εκ νέου την παιδική συμπε-
ριφορά προτίμησης. Κατέληξαν στο πόρισμα, 
πως η επιλογή ενός έργου τέχνης εξαρτάται 
από την παροχή παιδικών δυνατοτήτων πρό-
σβασής του, της αφύπνησης της περιέργειας και 
των ενδιαφερόντων και από την προσφορά ση-
μείων προσάρτησης στον παιδικό βιόκοσμο. 
Αυτά τα συνδετικά σημεία δεν περιορίζονται σε 
καμμία περίπτωση σε ακριβείς παρουσιάσεις 
της πραγματικότητας, απλές συνθέσεις ή αφη-
γηματικά περιεχόμενα εικόνων, όπως ο Hinkel 
καταλήγει στην έρευνά του, αλλά επεκτείνονται 
σε μία πληθώρα παραγόντων μορφής και περι-
εχομένου. Οι οποίοι, όχι σπάνια εξαιτίας των δι-
αφορετικών αντιλήψεων, συγχύσεων, ανεπιμι-
ξιών και ακατανοησίας ωθούν τα παιδιά στην 
διαπραγμάτευσή τους με τις εικόνες. Κατά τις 
Kirchner και Uhlig τα παιδιά ενδιαφέρονται το 
ίδιο για τρόπους κατασκευής, μορφές επιφάνει-
ας και υλικού ενός έργου τέχνης, όπως για τις 
όψεις του περιεχομένου, οι οποίες με ειδικό τρό-
πο συνδέονται με συναισθήματα, σκέψεις και 
μνήμες, αισθητικές προτιμήσεις, δομές κοινω-
νικοποίησης και δείγματα δράσης  αλλά και με 
επιθυμίες και φοβίες, όνειρα και φαντασίες. Θέ-
ματα και μοτίβα, λεπτομέρειες και τρόποι πα-
ρουσίασης, όπως επίσης το πλαίσιο ενός έργου 
τέχνης ενδιαφέρουν μόνο τότε τα παιδιά, εάν 
μπορούν να υποθέτουν και να βιώνουν αναλο-
γίες με τα δικά τους βιώματα (βλ. Kirchner 1999, 
σελ. 45 κε., Uhlig 2005, σελ. 326 κε.).

Το imago2010 θέτει ως στόχο μεταξύ άλλων την 
δημιουργία και δοκιμασία διδακτικού υλικού 
για την στήριξη του (εικονικού) γραμματισμού. 
Επιπλέον, κινεί το ενδιαφέρον κυρίως η οπτική 
των παιδιών. Η επιλογή των εικόνων για τα δι-
δακτικά υλικά βασίζεται ακόμη επί το πλείστον 
στα αποτελέσματα της έρευνας Hinkel π.χ. σε 

Προοπτική της έρευνας
Παιδικές προτιμήσεις εικόνων
Franz Billmayer / Gabriele Lieber
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παρουσιάσεις της παιδικής καταλληλότητας ει-
κόνων. Εάν δούμε φυσικά την ιστορική εξέλι-
ξη του εικονογραφημένου βιβλίου τότε γίνο-
νται και άλλα κριτήρια επιλογής εμφανή. Εκτός 
άλλων στη παρούσα έρευνα ενδιαφέρει η δομή 
της εικόνας και η επιλογή των χρωμάτων.

Ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα θεω-
ρούσαν σύμφωνα με τον ιστορικό τέχνης 
Konrad Lange (1893), πως η σύνθεση των εικό-
νων για παιδιά πρέπει να είναι απλή και σα-
φής. Ο Lange επικαλείται τις παιδοψυχολογι-
κές έρευνες του Wilhelm Thierry Preyer (1882). 
Έτσι υποστηρίζονταν (κατά Freyberger 2009, 
σελ. 307), πως τα παιδιά μέχρι το τέταρτο έτος 
της ηλικίας δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν κα-
νένα χρώμα και επομένως θεωρούσαν κατάλ-
ληλες γι΄αυτή την περίοδο της ηλικίας τους τις 
ασπρόμαυρες εικόνες και μετά (νόμιζαν, πως) 
αναπτύσσεται η αίσθηση χρωμάτων. Οι εικό-
νες έπρεπε, έτσι να έχουν εμφανή περιγράμμα-
τα και καθόλου διακεκομμένα σχήματα, καθό-
λου πολύπλοκες ελλειπτικές οπτικές αλλά ένα 
εννιαίο διακοσμητικό στύλ. Αυτό εκφαίνεται σε 
απλοποιημένα στυλιζαρισμένα σχήματα. Έτσι 
προκύπτει η »επίπεδη εικόνα« (Lange). Τον εικο-
νογράφο τον ενδιέφερε το γενικό, φυσικό και 
χαρακτηριστικό. Στην επιλογή των χρωμάτων 
προτιμήθηκαν απαλά και κυρίως βασικά χρώ-
ματα. Τα χρώματα έπρεπε να είναι ανοιχτά και 
φωτεινά και χωρίς να παρουσιάζουν έντονες 
αντιθέσεις.

Επομένως παρουσιάζεται μόνο ότι κρίνεται 
»κατάλληλο για παιδιά«. Με τον τρόπο αυτό 
περιορίζεται αισθητά η εικονική πραγματικό-
τητα και ο εμπειρικός ορίζοντας των παιδιών.

Έτσι επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα imago2010  
δύο ερευνητικές οπτικές, οι οποίες σ΄αυτή τη 
μορφή δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Στο πρώ-
το μέρος απασχολεί η ερώτηση της προτίμησης 
για ένα ειδικό τρόπο παρουσίασης, στο δεύτε-
ρο μέρος ακολούθως των προαναφερομένων 
ερευνών, το ενδιαφέρον των παιδιών για συ-
γκεκριμμένες εικόνες.

2.  Περιγραφή της έρευνας  
»Προτίμηση στον τρόπο παρουσίασης«

Οι εικόνες μπορούν να έχουν δημιουργηθεί 
με διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπος παρουσία-
σης έχει επιρροή στην πειστικότητα. Η έρευ-
να για την προτίμηση εικόνων από παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας μπορεί να βοηθήσει 
στην επιλογή εικόνων στα πρώτα σχολικά 

χρόνια. Η κεντρική ερώτηση ήταν: Ποια είδη 
εικόνων προτιμούν τα παιδιά στη προσχολι-
κή ηλικία πριν έρθουν αντιμέτωπα με σχολι-
κά και διδακτικά βιβλία;

Σε παιδιά μεταξύ 4 και 6 ετών παρουσιάστη-
καν διάφορα είδη εικόνων του ίδιου μοτίβου 
και ερωτήθηκαν για τις προτιμήσεις τους, 
ώστε να διαπιστωθεί, εάν υπάρχει μία τάση 
για συγκεκριμμένα είδη εικόνων.

Ερευνητικό υλικό

Επιλέχθηκαν τρία όσο το δυνατόν »ουδέτερα« 
μοτίβα: Γάτα, μπανάνα, σπίτι και μαχαίρι. Για 
κάθε μοτίβο επιλέχθηκε μία φωτογραφία με 
σαφής και απλή σύνθεση χωρίς φόντο. Αφη-
γηματικές εικόνες έπρεπε να αποφεύχθουν.

Μετά από τη δοκιμαστική έρευνα στο νηπια-
γωγείο αποφασίσαμε τελικά για πέντε διαφο-
ρετικά είδη εικόνων:
•	 Φωτογραφία	χωρίς	φόντο	(εικ.	1)
•	 Παραλλαγή	κόμικ	(εικ.	2)
•	 Υδατογραφία,	όπως	υπάρχει	σε	πολλά	 

εικονογραφημένα βιβλία (εικ. 3)
•	 Απλό	σκίτσο	(εικ.	4)
•	 Απλό	περίγραμμα	σχεδίου	(εικ.	5)

Οι εικόνες επεξεργάστηκαν με υψηλή απόδοση 
7 Χ 10,5 εκ. και πλαστικοποιήθηκαν σε μεγάλες 
καρτούλες (εικ. 1, εικ. 2, εικ. 3, εικ. 4, εικ. 5)

Δείγμα έρευνας

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 100 παιδιά (48 κορί-
τσια και 52 αγόρια) στις ηλικίες των 4-6 ετών σε 
διάφορα νηπιαγωγεία στην πόλη και στην πε-
ριφέρεια του Salzburg (Αυστρία) όπως και 43 
παιδιά (19 κορίτσια και 24 αγόρια) από τρεις 
προσχολικές τάξεις στη Σόφια (Βουλγαρία). 
Τα παιδιά ερωτήθηκαν σε οικειοθελή βάση με-
μονωμένα σε ήσυχο περιβάλλον σε ξεχωριστό 
χώρο, ώστε να αποφευχθεί ένας αποπροσανα-
τολισμός ή επηρεασμός από άλλα παιδιά.

Προσέγγιση

Τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν τα εκά-
στοτε μοτίβα. Αφού απλώθηκαν πέντε διαφο-
ρετικές εικόνες με τυχαία σειρά, τα παιδιά επέ-
λεγαν αυτές, που τους άρεσαν καλύτερα σε 
πρώτη και δεύτερη θέση. Έπειτα επέλεγαν ένα 
δεύτερο μοτίβο και πάλι επέλεγαν από τις πέ-
ντε εικόνες τις δύο φαβορί τους. Αυτό επανέ-
λαβαν μέχρι που παρατηρήθηκαν και τα τέσ-

Προοπτική της έρευνας
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σερα μοτίβα. Τα περισσότερα παιδιά είχαν δυ-
σκολίες με την αιτιολόγηση της επιλογής τους, 
γι΄αυτό ερωτήθηκαν δειγματοληπτικά.

Αποτελέσματα

Παρατηρήθηκαν τα εξεταζόμενα μοτίβα, γά-
τα, σπίτι, μπανάνα και μαχαίρι σε πέντε δια-
φορετικές μορφές απεικονίσεων.

Γάτα

66,9% των παιδιών επέλεξαν σαν αγαπημένη 
τους εικόνα την φωτογραφία της γάτας (Εικ. 
1), οι άλλες απεικονίσεις ήταν πολύ κάτω των 
20%. Την απεικόνιση σε κόμικς (Εικ. 2) επέλε-
ξαν 51,1% των παιδιών σαν δεύτερη. Συνολι-
κά επέλεξαν 86,7% των παιδιών τη φωτογρα-
φία στην πρώτη ή δεύτερη θέση.

Σπίτι

Στις απεικονίσεις του σπιτιού επέλεξαν 47,2% 
των παιδιών ως πρώτη την φωτοαπεικόνιση, 
ακολουθούμενα από τη απεικόνιση σε κόμικ 

με 37,3%. Στη δήλωση της δεύτερης επιλογής 
αποφάσισαν 25,4% για αυτή τη φωτογρα-
φία και 47,9% για το σπίτι σε κόμικ. Συνολικά 
επέλεξαν 72,6% των παιδιών τη φωτογραφία 
και 85,2% των παιδιών την απεικόνιση σε κό-
μικ στη πρώτη και δεύτερη θέση.

Μπανάνα

Την μπανάνα αξιολογούμε λόγω του ελάχιστου 
βαθμού διαφοροποίησης στις διάφορες απει-
κονίσεις σαν ένα από πιο τα δύσκολα μοτίβα. 
Ακριβώς 38% από τους/τις ερωτηθέντες απο-
φάσισαν στην πρώτη τους επιλογή για τη φω-
τογραφία, και πολύ κοντά ακολουθούν οι απει-
κονίσεις σε κόμικ (35,9%). Στη δεύτερη επιλογή 
αποφάσισαν 37% για την απεικόνιση σε κόμικς.

Μαχαίρι 

Επίσης αξιολογήσαμε την απεικόνιση του μο-
τίβου του μαχαιριού από την αρχή ως δύ-
σκολα διαφοροποιήσιμη εξαιτίας της υψηλής 
ομοιότητας με τις μεμονωμένες μορφές απει-
κονίσεων. Παρ΄όλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν 

Εικ. 1-20: Δείγματα προτύπων επεξεργασμένα από την Theresia Wambach
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εμφανές: 45,5% των παιδιών αποφάσισαν για 
την απεικόνιση-φωτογραφία και στη δεύτε-
ρη επιλογή 32,1% για την απεικόνιση σε κόμικ. 
Πάντως, 21,2% έθεσαν την απεικόνιση του ει-
κονογραφημένου βιβλίου ως δεύτερη επιλογή.

Από τα τέσσερα μοτίβα απέσπασαν το σκί-
τσο και η περιγραμματική απεικόνιση τη χει-
ρότερη θέση. Ειδικά στην απεικόνιση του σπι-
τιού φαίνεται καθαρά, πως τα σχέδια επι-
λέχτηκαν μόνο από δύο παιδιά στην πρώτη 
θέση και από τρία στη δεύτερη.

Σχολικό ή παιδικό βιβλίο

Επιπλέον το ½ των παιδιών ερωτήθηκε, ποια 
μορφή εικόνας προτιμούν για τα σχολικά και 
ποια για τα παιδικά βιβλία. Εδώ αποφάσισαν 
τα περισσότερα παιδιά για τη φωτογραφία και 
για την απεικόνιση σε κόμικς τόσο για το σχο-
λικό όσο και για το παιδικό εικονογραφημένο  
βιβλίο. Η γάτα του εικονογραφημένου βιβλί-
ου επικράτησε για το εικονογραφημένο βιβλίο 
κατά της κόμικ απεικόνισης, επίσης και το σχε-
διάγραμμα του σπιτιού είχε μεγάλο αντίκτυπο. 
Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσε-
ων στην ερώτηση για ταξινόμηση βρίσκεται σε 
συνάφεια με την επιλογή αγαπημένων απεικο-
νίσεων, μπορεί να υποτεθεί, πως τα παιδιά δεν 
μπορούν ακόμη να ξεχωρίσουν τις κατηγορίες 
σχολικό και εικονογραφημένο βιβλίο.

3.  Αναφορά σε προηγούμενες έρευνες  
και απολογισμός των ερευνών στις μορφές 
παρουσίασης

Συνοπτικά μπορεί να σημειωθεί, πως η φωτο-
γραφία και η απεικόνιση σε κόμικ αποτελούν 
και στα τέσσερα μοτίβα τα εμφανή φαβορί των 
ερωτηθέντων παιδιών και πως μεταξύ των απο-
τελεσμάτων της Βουλγαρίας και Αυστρίας δεν 
υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Οι ρεαλιστικές 
φωτογραφίες των απεικονίσεων προτιμούνται 
σαφώς στην νηπιακή ηλικία και με ένα ελάχι-
στο βαθμό διαφοροποίησης με τις άλλες μορ-
φές απεικονίσεων επιλέγεται από τα παιδιά.

4.  Έρευνα για το παιδικό ενδιαφέρον  
για συγκεκριμμένες εικόνες

4.1.  Μεθοδική εφαρμογή της έρευνας

Βάσει της έρευνας του Hinkel και της κριτι-
κής που δέχτηκε, αναπτύξαμε ένα τριών επι-
πέδων μοντέλο της διερεύνησης των παιδι-
κών προτιμήσεων εικόνων. Στη βασική συλλο-

γή εικόνων ανήκουν ανάλογα με το επίκεντρο 
της έρευνας, εικόνες από εικονογραφημένα βι-
βλία και σχολικά βιβλία από την σύγχρονη τέ-
χνη και την Ιστορία της Τέχνης όπως επίσης ει-
κόνες από την παιδική καθημερινότητα (όπως 
π.χ. διαφήμιση, κόμικ και manga, παιδικά λο-
γότυπα). Μέχρι στιγμής το επίκεντρο αποτε-
λεί αποκλειστικά η ακίνητη εικόνα. Στην αρχή 
της συνέντευξης διεξάγεται μία σύντομη εισα-
γωγική ενημέρωση σε κάθε ομάδα τεσσάρων 
παιδιών. Η συγκέντρωση στοιχείων γίνεται μέ-
σω ψηφιακής μηχανής υπαγόρευσης και φω-
τογραφιών. Λήψεις βίντεο δεν είναι εφικτές, δι-
ότι πολλοί γονείς δεν επιτρέπουν την φωτολή-
ψη των παιδιών τους. Θα παρουσιάζονται κάθε 
φορά τρεις εικονοσειρές με έξι έως οκτώ εικό-
νες. Η σειρά διαδοχής παραμένει πάντα η ίδια. 
Αρχικά εκφράζονται τα παιδιά αυθόρμητα στις 
προβαλλόμενες εικόνες. Εμείς βασιζόμαστε 
στην μέθοδο της »μεγαλόφωνης σκέψης« (βλ. 
Peez, 2006). Μετά επιλέγει κάθε παιδί μία εικό-
να, την οποία θεωρεί την πλέον ενδιαφέρου-
σα. Για την πρώτη παρατήρηση χρησιμοποιού-
με μία ελαστική συνέντευξη που στηρίζεται στη 
βασική ιδέα. Σε ένα δεύτερο βήμα επιλέγουν τα 
παιδιά μία εικόνα, που τα ενδιαφέρει λιγότε-
ρο. Το επίκεντρο της έρευνας αποτελεί το παιδι-
κό ενδιαφέρον, επειδή αυτό προϋποθέτει διαδι-
κασία ενασχόλησης, η οποία απαιτεί την δρα-
στηριοποίηση και συμμετοχή των αποδεκτών 
και δεν περιορίζεται μόνο σε μία εστία αρέσκει-
ας μιας στιγμιαίας αισθητικής κρίσης. Στο τρί-
το βήμα πρόκειται για τους αισθητικούς τρό-
πους πρόσβασης σε μία από τις εικόνες από 
τις τρεις σειρές, που επιλέγεται ελεύθερα από 
τα παιδιά. Μέχρι τώρα δεν συμπεριλαμβάνο-
νταν κατά αυτό τον τρόπο αισθητικές μέθο-
δοι και προϊόντα από παιδιά στις υπάρχουσες 
έρευνες προτίμησης. Σ΄αυτό το στάδιο εργαζό-
μαστε με συμμετοχική παρατήρηση και ανάλυ-
σης των διαμορφωμένων αισθητικών αντικει-
μένων με τη μέθοδο της εικαστικής ερμηνευτι-
κής (Bätschmann). Πάντα εργαζόμαστε με μία 
ομάδα ελέγχου. Τα κεκτημένα στοιχεία αξιολο-
γούνται με βάση τις κατηγορίες ηλικία, φύλο 
και με προηγουμένως οριοθετημένα κριτήρια. 
Οι εμπειρικές έρευνες υπόκεινται σε μία συνε-
χή βελτίωση της μεθόδου, κατά την οποία εμείς 
προσπαθούμε βάσει των γνώσεων και εμπειρι-
ών μας να δημιουργήσουμε προσαρμογές στην 
ερευνητική μέθοδο και στο περιεχόμενο.

4.2.  Απολογισμός

Σε μία μικρή προγενέστερη έρευνα με 36 παι-
διά στην ηλικία των δύο έως έξι ετών έγινε 
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εφικτή βάσει των δηλώσεων των παιδιών η 
επεξεργασία τεσσάρων υπερισχύοντων κρι-
τήριων για τις αποφάσεις των προτιμήσεων 
από τη Lusi Savas (2008). Παρόμοια με την 
έρευνα του Hinkel φάνηκε επίσης εδώ η ση-
μασία των τυπικών κριτηρίων, όπως χρώμα 
ή σύνθεση εικόνας. Επιπλέον επαληθεύτηκε ο 
παράγοντας χιούμορ. Τα παιδιά προτιμούσαν 
συχνά εικόνες, όταν αυτές έχουν υποκειμενι-
κή σημασία, δηλαδή όταν υπάρχουν συγκε-
κριμένα υποκειμενικά σημεία σύνδεσης (εσω-
τερικά ή εξωτερικά) του ζωτικού κόσμου τους 
(βλ. Uhlig). Ταυτόχρονα παίζει σημαντικό ρό-
λο στην επιλογή εικόνων το διαφοροποιημέ-
νο βίωμα. Ενώ ο Hinkel το αρνείται, γίνεται 
στην πρόσφατη έρευνα, όπως και σ΄αυτή του 
Uhlig  φανερό, πως τα παιδιά βεβαίως έχουν 
ενδιαφέρον στη διαφοροποιημένη μάθηση, 
στην επινόηση ή στην σύγχυση.

Σε διάφορες πτυχιακές έρευνες, στις οποίες 
διατίθεται εικονογραφημένο υλικό από σχο-
λικά βιβλία (βλ. Lieber/Savas 2010) ή η Κοκ-
κινοσκουφίτσα σε εικονογραφημένα βιβλία, 
μπόρεσαν να διαφοροποιηθούν και εν μέρει 
να τεκμηριωθούν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για εικόνες, 
εάν υπάρχει  α) υποκειμενική σημασία (πχ. 
μοτίβο), β) τυπική-αισθητική διασύνδεση σε 
υπάρχοντα αισθητικά δείγματα, γ) είναι γε-
μάτα χιούμορ και/ή δ) εάν παρέχουν δυνατό-
τητες διαφοροποίησης.

5.  Συμπεράσματα

Τα σχόλια αυτά καθιστούν σαφές, πως τα 
παιδιά δεν ενδιαφέρονται μόνο για χρωματι-
στές και υπερβολικά »παιδικές« εικόνες. Επι-
λέγουν εικόνες, επειδή αυτές δεν είναι έγχρω-
μες ή τα περιεχόμενα παρουσιάζονται από 
μία εντελώς νέα οπτική, την οποία έτσι μέχρι 
στιγμής δεν έχουν ζήσει.

Τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται ως επί το πλεί-
στον για τη λεγόμενη »παιδική καταλληλό-
τητα«. Επινοημένες απεικονίσεις και υπερβο-
λικά χρωματιστές εικόνες σε σχολικά βιβλία 
δεν προτιμούνται, επειδή »αυτές είναι για μι-
κρά παιδιά«. Βλέπουν ήδη τον εαυτό τους ως 
»μικρό μεγάλο«, που μπορούν να δουλέψουν 
με εικόνες πέραν αυτών που εγείρουν μόνο 
τη φαντασία. Τα παιδιά δείχνουν επίσης εν-
διαφέρον για απρόμαυρες εικόνες και για ει-
κόνες γκρι αποχρώσεων. »Δεν πρέπει να εί-
ναι όλα χρωματιστά, όπως στα κόμικς«. »Δεί-

χνουν ενδιαφέρον για »το παλιό« και επίσης 
για »το άγνωστο«. Θέλουν να ευρύνουν τον 
ορίζοντά τους. Αυτό ωστόσο δεν το καταφέρ-
νουν, εάν στο σχολείο και στα σχολικά βι-
βλία έρχονται κυρίως αντιμέτωπα με εικόνες 
που είναι »κατάλληλες για παιδιά«.

5.1.  Συνέπειες στην επιλογή εικόνων για  
διδακτικό υλικό στο νηπιαγωγείο και στο  
δημοτικό σχολείο

Παράλληλα με μία κριτική αντιπαράθεση με 
το ιστορικό της έρευνας προτίμησης, οι εμπει-
ρικές έρευνες καταλήγουν στο αποτέλεσμα, 
πως απαιτείται ένας εκσυγχρονισμός των 
κριτηρίων προτίμησης των εικόνων για τα 
παιδιά και πως οι αποφάσεις προτιμήσεων 
ακολουθούν πολύ σύνθετα πρότυπα επιλο-
γής, τα οποία είναι  πολύ εξατομικευμένα και 
εξαρτώμενα του πλαισίου.

Διαφοροποιημένες εμπειρίες γίνονται εφικτές 
σε μερικά αναγνωστικά μέσω των ενσωμα-
τωμένων εικόνων. Οι εικόνες όμως εκεί πολύ 
σπάνια γίνονται θέμα συζήτησης, επειδή εξυ-
πηρετούν κυρίως απόψεις της διακόσμησης 
και/ή της διασκέδασης και όχι της πληροφό-
ρησης. Εικόνες που υποκινούν διαφοροποιη-
μένες εμπειρίες προσφέρουν π.χ. πάρα πολλά 
δυναμικά, τα οποία θα πρέπει κανείς να ξέρει 
να χρησιμοποιήσει. Πώς μπορεί να επιτευχθεί 
αυτό όμως, όταν οι δάσκαλοι/ες, ενήλικες και 
εικονογράφοι τις πιο πολλές φορές επιζητούν 
μονάχα το »καταλλήλως παιδικό«; Η επιλο-
γή εικόνων στα αλφαβητάρια και γενικά στα 
σχολικά βιβλία βασίζεται κυρίως στο υποκει-
μενικό συναίσθημα των γραφιστών. Οι εικό-
νες χρησιμοποιούνται κυρίως για να ενεργο-
ποιήσουν τους αναγνώστες ή εξυπηρετούν δι-
ακοσμητικές παρεμβολές και αναπτύσσουν 
μία αυτοδυναμία. Μερικοί εκδότες/τριες πα-
ραδέχονται, πως η χρήση των εικόνων εξυπη-
ρετεί κυρίως οικονομικά και στρατηγικά κρι-
τήρια. Μία επιλογή εικόνων, η οποία κατευ-
θύνεται σε τέτοιου είδους αιτιολογήσεις, είναι 
προβληματική. Καταλήγουμε λοιπόν, πως δεν 
μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των 
σχολικών βιβλίων, εάν οι παράγοντες όπως 
έξοδα, χρωματισμός και αξία ψυχαγωγίας κα-
τέχουν μία ανώτερη σημασία στον σχεδιασμό 
των βιβλίων, ενόσω η περιεκτικότητα των ει-
κόνων σε πληροφορίες και η διδακτική τους 
χρήση παίζουν περισσότερο δευτερεύοντα ρό-
λο στη διαμόρφωση σχολικών βιβλίων. Οι ιδέ-
ες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών θα πρέπει  
να ληφθούν υπόψη.
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0. Πίνακας – Πεδία περιεχομένων και ικανοτήτων 
 

Περιεχόμενα και επίπεδα  
ικανοτήτων 

Ένας πίνακας ως σημείο επαφής 
ανάμεσα στους στόχους του προ-
γράμματος και τις πρακτικές διδα-
σκαλίας/μάθησης

Ένας από τους βασικούς στόχους 
του προγράμματος imago 2010 
ήταν η ανάπτυξη διδακτικών ιδε-
ών στις οποίες εφαρμόζεται παρα-
δειγματικά η αρχή του εικονικού 
γραμματισμού. Κυρίως έπρεπε να 
σχεδιαστούν πρακτικές διδασκα-
λίας/μάθησης, που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τη δια-
μόρφωση διδακτικών διαδικασι-
ών. Στόχος των πρακτικών διδα-
σκαλίας/μάθησης είναι να κάνουν 
προτάσεις για τη μεταφορά των 
ανώτερων σκοπών του προγράμ-
ματος στη συγκεκριμένη πράξη 
και να δώσουν στα παιδιά τη δυ-
νατότητα να προσεγγίζουν ένα θέ-
μα μέσα από τις εικόνες. 

Για να γίνονται ορατές οι ποικί-
λες θεματικές ιδέες και το προφίλ 
αντίληψής τους και να ενσωματώ-

νονται στο πλαίσιο της ιδέας του 
προγράμματος, είναι μάλλον λογι-
κό να δημιουργηθεί ένας πίνακας 
στα πεδία του οποίου καταχωρού-
νται συστηματικά οι επί μέρους 
πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης 
στον εκάστοτε συγκεκριμένο στό-
χο τους.  

Ο πίνακας χωρίζεται σε πέντε επί-
πεδα περιεχομένων και πέντε επί-
πεδα ικανότητας. Έτσι δημιουρ-
γούνται 25 πεδία στα οποία μπορεί 
να απεικονιστεί η πολυπλοκότητα 
των πρακτικών διδασκαλίας/μά-
θησης με τρόπο συνοπτικό και κα-
τανοητό.

Οι εκάστοτε πρακτικές καταχω-
ρούνται, όπως θα εξηγήσουμε στη 
συνέχεια, σε περισσότερα από ένα 
πεδία. Δεν αναφέρονται σε μόνο 
ένα επίπεδο περιεχομένου ή ικανό-
τητας αλλά κατά κανόνα σε περισ-
σότερα. Αυτό θα το εξηγήσουμε 
στην παρουσίαση των διαφόρων 
πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης.

Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε τις 
επί μέρους κατηγορίες του πίνακα.

Επίπεδα περιεχομένων:

(1)  Σύμβολο/όρος

Ο εικονικός γραμματισμός απαιτεί 
συνειδητό χειρισμό συμβόλων και 
ορών. Η δε συμβολική ικανότη-
τα περιγράφει όχι μόνο μια θεμε-
λιώδη ανθρωπολογική διάσταση 
στην γνώση. Αποτελεί πέρα από 
αυτό και βάση κάθε πολιτισμικής 
συμπεριφοράς και προϋπάρχει 
της διαμόρφωσης όρων. Η σημα-
σία των συμβόλων εξαρτάται από 
την πολιτισμική παράδοση, ενώ 
δημιουργούνται και ερμηνεύονται 
στην επικοινωνία ξανά και ξανά. 
Η κατανόηση της συμβολικής ση-
μασίας αντικειμένων, σημάτων και 
χειρονομιών είναι λοιπόν σημαντι-
κή για την απόκτηση της γλώσσας 
και τη συνεννόηση στο διάλογο. Η 
γλώσσα δεν αντικαθιστά όμως την 
συμβολική προσέγγιση της πραγ-
ματικότητας αλλά την επεκτείνει 
και τη συμπληρώνει με εννοιολο-
γική σκέψη μέσα σε γραμματικά 
συγκείμενα. Στην προσχολική ηλι-
κία και στην ηλικία δημοτικού τί-
θεται με τη διαμόρφωση της συμ-
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βολικής και εννοιολογικής σκέψης 
μια σημαντική βάση για το κτίσιμο 
της επικοινωνιακής ικανότητας. 
Εδώ πρέπει να προσέχουμε και τις 
αμφισημίες και ασάφειες που πη-
γάζουν από την ευελιξία και ελα-
στικότητα συνδυασμών εννοιών 
στην επικοινωνία.

(2)  Διήγημα

Στα διηγήματα κατασκευάζονται 
ιστορίες μέσα από τη ζωή με τη 
μορφή συνδυασμών εννοιών, ενώ 
οι φιγούρες, σκηνές και δράσεις 
συμπυκνώνονται σε δραματουρ-
γικές ακολουθίες και σχολιάζο-
νται από τη σκοπιά ενός διηγητή. 
Οι διηγήσεις εμπλέκουν αισθητι-
κές εντυπώσεις, ατμόσφαιρες, αι-
σθήματα και συμφωνίες ενώ και η 
κατάσταση του ιδίου του διηγήμα-
τος αποτελεί μια αισθητική εμπει-
ρία με την οποία απευθύνεται ο 
αφηγητής - ή αντίστοιχα και ένα 
βιβλίο, μια ακολουθία εικόνων 
ή ένα εικονογραφημένο βιβλίο - 
στους ακροατές και παρατηρη-
τές. Στα διηγήματα παρουσιάζο-
νται σημαντικά βιογραφικά στοι-
χειά ως απόσπασμα της εμπειρίας 
ζωής, και με την απόσταση και αλ-
λοίωση που χαρακτηρίζει την ποι-
ητική φαντασία. Τα διηγήματα επι-
τρέπουν να επεξεργαστούμε τις δι-
κές μας εμπειρίες και ταυτόχρονα 
να ξεπερνάμε τον ορίζοντα των 
εμπειριών μας μέσα από τις δυνα-
τότητες και τα οράματα του »Σαν 
Να« (Als-ob). Βυθισμένοι μέσα σε 
μια ιστορία, αποστασιοποιούμα-
στε από την καθημερινότητα και 
απελευθερωνόμαστε από την αμη-
χανία της στιγμής. Τα διηγήματα 
έτσι μπορούν να αποκτήσουν μορ-
φωτικό χαρακτήρα.

(3)  Ζωτικοί κόσμοι

Οι ζωτικοί κόσμοι αποτελούν το 
κοινωνικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα 
παιδιά. Από τη μία, τους αντιλαμ-
βανόμαστε ως αυτονόητους επει-
δή αποτελούν το άμεσο περιβάλ-

λον που μας επηρεάζει, από την 
άλλη, μπορούν να διαμορφώνο-
νται και να τροποποιούνται ώστε 
να αποστασιοποιηθούμε από τον 
αυτονόητο χαρακτήρα τους και να 
τους επεξεργαστούμε. Οι ζωτικοί 
κόσμοι υπόκεινται σήμερα σε μια 
αυξανόμενη διαφοροποίηση και 
δυναμική αλλαγή και έτσι έχουν 
ακόμα και τα παιδιά τη δυνατότη-
τα της σύγκρισης και μαθαίνουν 
να κινούνται ως ενεργοί παράγο-
ντες ανάμεσα στους διαφόρους 
ζωτικούς κόσμους. Οι ζωτικοί κό-
σμοι αποτελούν μια σύνθεση οικο-
λογικών, κοινωνικών και πολιτι-
σμικών παραγόντων, είναι χώροι 
ιδιωτικής και δημόσιας επικοινω-
νίας και δράσης και εάν γίνονται 
αντιληπτοί ως σκηνικά και σκηνές 
όπου κινούμαστε και προσπαθού-
με να παίζουμε το ρόλο μας, πα-
ρουσιάζονται μέσα από αισθητι-
κές κατηγορίες. Η σκηνοθεσία έτσι 
γίνεται σημαντικός τρόπος συσχέ-
τισης του ιδίου μας του εαυτού με 
τον δικό μας ζωτικό κόσμο.

(4)  Αξίες και πρότυπα

Ακόμα και αν τα πρότυπα και οι 
αξίες υπόκεινται σε πολιτισμική 
αλλαγή και πρέπει να συμφωνού-
νται ξανά και ξανά υπάρχουν σχε-
τικά μόνιμες αντιλήψεις για το τι εί-
ναι σωστό, τι λάθος, τι είναι καλό ή 
κακό, επιθυμητό ή απορριπτέο. Στο 
δυτικό περιβάλλον η χριστιανική 
εικόνα του ανθρώπου, τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και τα συντάγμα-
τα των δημοκρατικών κοινωνιών 
έχουν διαμορφώσει ένα σύνολο κα-
νόνων αξιών που στηρίζεται σε ευ-
ρύτατη συναίνεση. Αυτό το σύστη-
μα κανόνων αξιών δεν σφραγίζει 
μόνο το νομικό μας σύστημα αλλά 
επηρεάζει και τις διαδικασίες εκ-
παίδευσης και κοινωνικοποίησης. 
Γι’ αυτό είναι σημαντική η ευαισθη-
τοποίηση των παιδιών για πρότυ-
πα και αξίες που καθορίζουν τη 
συμβίωση στην οικογένεια και στο 
peer group (ομάδα ατόμων ίδιας 
ηλικίας), στο σχολείο και τη δημό-
σια ζωή. Τα βιώσιμα πρότυπα και 

οι βιώσιμες αξίες πρέπει να εξηγού-
νται, πρέπει όμως και να είναι ανοι-
χτά για συμμετοχή και συναπόφα-
ση. Η συμμετοχή στην κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή γίνεται αντι-
ληπτή ως »δίκαια« μόνο εφόσον τα 
πρότυπα και οι αξίες παρουσιάζο-
νται με διαφάνεια, εξηγούνται και 
αναγνωρίζονται ως προστασία του 
ατόμου και ως υποχρέωσή του. Κά-
θε γενιά πρέπει να έχει την ευκαι-
ρία να ζήσει η ίδια την δημοκρατι-
κή συμμετοχή. Οι αντιλήψεις για το 
τι είναι δίκαιο ή άδικο, τι στηρίζει 
και τι βλάπτει την κοινωνική συνο-
χή μπορούν πάντοτε να μεταδίδο-
νται και μέσω εικόνων, σε όνειρα 
για μια καλύτερη ζωή ή και στην 
απόρριψη σκηνών που αντιτίθε-
νται στις επιθυμητές αξίες και στα 
επιθυμητά πρότυπα.

(5)  Bricolage (ελεύθερη συσχέτιση)

Η διαδικασία της όρασης και ανα-
γνώρισης αντιστοιχεί πάντα σε 
προσεκτική παρατήρηση και ανά-
λυση ενός αντικειμένου ή μιας σκη-
νής που γίνεται αντιληπτή συνειδη-
τά. Το αντικείμενο ή η σκηνή παρα-
τηρείται από τη μία ως σύνολο και 
από την άλλη απομονώνονται μέ-
ρη ή και στοιχεία από το σύνολο, 
αξιολογούνται ιδιαίτερα και κρίνο-
νται σημαντικά.  Άλλα μέρη μπαί-
νουν στο περιθώριο, παραβλέ-
πονται ή θεωρούνται ασήμαντα. 
Κάποια μέρη που θεωρήθηκαν ση-
μαντικά τότε συνδυάζονται και η 
σχέση μεταξύ τους ερμηνεύεται ως 
γεμάτη ένταση, σύγκρουση, αλλη-
λεξάρτηση ή αλληλοενίσχυση. Σε 
τέτοιες διεργασίες παρατηρούνται 
λοιπόν στιγμές διαχωρισμού και 
επανασύνδεσης, μέσα στις οποίες 
σε μια δυναμική διαδικασία ερευ-
νώνται τα αντικείμενα και τους κα-
ταλογίζεται μια σημασία. Πρόκει-
ται για εποικοδομητικές διαδικασί-
ες που μας φέρνουν πιο κοντά στη 
γνώση και χαρακτηρίζονται σαν 
προσπάθεια προσέγγισης και κα-
τανόησης. Στον όρο »bricolage« 
όπως χρησιμοποιείται στο γαλλικό 
στρουκτουραλισμό, περιλαμβάνο-
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νται πολλαπλές διαδικασίες αισθη-
τικής και λογικής σκέψης. Από δι-
δακτική άποψη, αποτελεί αφετηρία 
για πολλές ιδέες με σκοπό να βο-
ηθήσουμε τα παιδιά, να εξασκούν 
τις διαδικασίες διαχωρισμού, ταξι-
νόμησης, αποκωδικοποίησης και 
συσχετισμού και να ξεκλειδώσουν 
έτσι την πραγματικότητα μέσα από 
την κατανόηση.

Επίπεδα ικανότητας:

(Α)  Προγενέστερη εμπειρία  
και υποκειμενική προσέγγιση

Στο ξεκίνημα παιδαγωγικών διαδι-
κασιών δεν μπορούμε να προϋπο-
θέσουμε ένα »status quo« προγενέ-
στερων εμπειριών στους αποδέκτες 
μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πά-
ντα μαθαίνει και αποθηκεύει πολ-
λές και διάφορες πληροφορίες που 
χρησιμεύουν στη συνέχεια ως βά-
ση σύγκρισης με νέα δεδομένα. Το 
τι αποθηκεύεται - και εδώ μας ενδι-
αφέρει ιδιαίτερα το αρχείο εικόνων 
- εξαρτάται από το παιδικό ζωτικό 
κόσμο και τις προσφορές εκεί. Από 
νωρίς σχηματίζονται έτσι αισθητι-
κά πρότυπα που ευθύνονται για τις 
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα. 
Οι εικονικές εμπειρίες στην πρώιμη 
παιδική ηλικία είναι συχνά καθορι-
στικές για τη μεταγενέστερη προ-
σέγγιση της οπτικής κουλτούρας.

(Β)  Μεταφράσεις και  
ικανότητες μεταφοράς

Η ικανότητα αντίληψής μας απο-
τελεί προϋπόθεση της μάθησης, 
επειδή εξαρτιόμαστε από το να 
λαμβάνουμε πληροφορίες από 
έξω και να τις επεξεργαζόμαστε. 
Μόνο έτσι μπορούμε να επεκτεί-
νουμε τις σκέψεις και τον ορίζο-
ντα των εμπειριών μας. Από εκεί 
εξαρτάται και η ανάπτυξη καινο-
τομιών που αποτελούν τη βάση 
της ικανότητας συνεχούς πολιτι-
σμικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
και προσαρμογής του ανθρώ-
που. Αυτό επιτυγχάνεται όμως μό-
νο εάν μαθαίνονται και εξασκού-

νται πολλαπλές ικανότητες μετά-
φρασης μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού κόσμου, μεταξύ γνω-
στού και άγνωστου, αλλά και με-
ταξύ διαφόρων τρόπων έκφρα-
σης και αντίληψης όπως κείμενο 
και εικόνα.  Κοιτώντας μια πραγ-
ματικότητα μέσα από διαφορετι-
κές προοπτικές επεκτείνουμε τον 
ατομικό μας ορίζοντα εμπειρι-
ών. Διεγείρονται νοητικές διαδικα-
σίες. Οι ικανότητες της αλλαγής 
προοπτικών και ανάληψης προ-
οπτικών εξασκούνται κυρίως με 
τη βοήθεια επιλεγμένου εικαστι-
κού υλικού.  Οι εικόνες συχνά εί-
ναι σύνθετες και προσφέρουν τη 
δυνατότητα πολλαπλών ερμηνει-
ών. Ξανά και ξανά μας προκαλούν 
σε νέες ανακαλύψεις και τρόπους 
αντίληψης. Η εξοικείωση με την 
γλώσσα των εικόνων και των λέ-
ξεων αποτελεί βάση της κατανό-
ησης των εικόνων και της χρήσης 
τους. Οι εικόνες έτσι μπορούν να 
γίνουν »ραπτομηχανές« που συρ-
ράβουν ατομικές εσωτερικές και 
εξωτερικές πραγματικότητες. Αυ-
τά που μάθαμε από παραδείγμα-
τα μπορούμε να τα μεταφέρουμε 
σε άλλους τομείς, να τα προσαρ-
μόσουμε ή να τα τροποποιήσουμε. 
Διεγείρονται διαδικασίες γνώσης. 
Αναπτύσσουμε δικά μας εργαλεία, 
αντί να σκεφτόμαστε με τον πεπα-
τημένο τρόπο.

(Γ)  Ενδιαφέρον και κριτική

Οι διαδικασίες μάθησης με μόνι-
μο αποτέλεσμα πάντοτε προϋπο-
θέτουν να ξυπνάμε το ενδιαφέρον, 
την περιέργεια. Το αν μας αρέσει 
κάτι ή όχι αποτελεί μια μόνο στιγ-
μιαία αισθητική κρίση, ενώ το εν-
διαφέρον ή η απουσία ενδιαφέρο-
ντος βασίζεται σε μια διαδικασία 
ενασχόλησης στην οποία οι απο-
δέκτες συμμετέχουν ενεργά. Αυ-
τή η διαδικασία επιτρέπει την αιτι-
ολόγηση των ενδιαφερόντων μας, 
την ταύτισή μας με ένα αντικείμε-
νο του ενδιαφέροντος και ενδεχο-
μένως τον προσδιορισμό ή την έκ-
φραση της ίδιας μας της προσωπι-

κότητας μέσω αυτού. Προϋπόθεση 
για το ενδιαφέρον στον τομέα των 
εικόνων είναι μια πλούσια εμπει-
ρία με εικόνες.  Εάν υπάρχει η δυ-
νατότητα εμπειριών με εικόνες, 
μια πιο ικανή προσέγγιση εικόνων 
και η ανάπτυξη δικών μας κριτη-
ρίων ποιότητας εικόνων είναι εφι-
κτή. Για να διαμορφωθεί μια κρι-
τική αντιμετώπιση εικόνων με την 
έννοια μιας εκπαίδευσης χειραφέ-
τησης απέναντι στα μέσα, απαι-
τούνται και η παθητική αφομοίω-
ση και η πρακτική εμπειρία με με-
θόδους της παραποίησης εικόνων. 
Έτσι γίνεται εφικτή η κατανόηση 
εικόνων μέσα στο πλαίσιο της δη-
μιουργίας τους σε ότι αφορά πο-
λιτισμικές και κοινωνικές ιδέες 
και ιδέες που καθορίζονται από το 
πνεύμα των καιρών. Η αντικειμε-
νικότητα και γνησιότητα εικόνων 
καθίσταται σχετική εάν έχουμε 
εμπειρίες με διάφορες τεχνικές και 
διαδικασίες παραγωγής εικόνων. 
Έτσι θα πρέπει τα παιδιά να έχουν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν μόνα 
τους διάφορες μεθόδους (απο)κω-
δικοποίησης εικόνων.

(Δ)  Συμμετοχή και συνεννόηση

Σε έναν ζωτικό κόσμο που γίνε-
ται όλο και πιο πολύπλοκος, με-
ταξύ άλλων, λόγω της παγκο-
σμιοποίησης, ετερογένειας και 
μιντιοποίησης απαιτούνται νέ-
ες ικανότητες-κλειδιά. Ο πολιτι-
σμός μας που από την εφεύρεση 
της γραφής χαρακτηρίζεται από το 
γραπτό λόγο αλλάζει όλο και πιο 
πολύ προς την κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της σημασίας της εικόνας 
ως μέσου πληροφοριών και γνώ-
σης. Ταυτόχρονα λήγει η ισχύς των 
πληροφοριών σε όλο και συντομό-
τερο χρονικό διάστημα. Για να δώ-
σουμε στα παιδιά την δυνατότη-
τα να συμμετέχουν σε μια κοινω-
νία γνώσης πρέπει λοιπόν εκτός 
από τον αλφαβητισμό των γραμ-
μάτων να προγραμματίσουμε και 
έναν αισθητικό αλφαβητισμό. Εδώ 
ο εικονικός γραμματισμός έχει ιδι-
αίτερη σημασία. Συνεισφέρει στην 
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κατανόηση εννοιών εικόνων και 
γλώσσας, εξοικειώνει με τις εικό-
νες και ξυπνά τη χαρά της ενασχό-
λησης με αυτές. Ταυτόχρονα μπο-
ρεί η ισότιμη χρήση εικαστικού υλι-
κού σε παιδαγωγικές διαδικασίες 
να συνεισφέρει στον εκδημοκρατι-
σμό της μόρφωσης. Οι εικόνες μπο-
ρούν να υποστηρίζουν την απόκτη-
ση πρώτης και δεύτερης γλώσσας 
κτίζοντας γέφυρες κατανόησης και 
δίνοντας κίνητρο για την απόκτη-
ση λεξιλογίου και γλώσσας. Η ενα-
σχόληση με άλλες δυνατότητες αι-
σθητικής έκφρασης οδηγεί σε μια 
επέκταση της ατομικής ικανότη-
τας έκφρασης. Η διαχείριση ποικί-
λων γλωσσών εικόνας και διαφό-
ρων εικαστικών υλικών μπορεί να 
διαμορφώσει και να βελτιώσει την 
ανεκτικότητα. Έτσι ένας πλούσιος 
ατομικός θησαυρός εικόνων μπο-
ρεί ως παράδειγμα να συνεισφέ-
ρει στην εκτίμηση της πολιτιστικής 
ποικιλίας ως πλούτου. Αυτό μπο-
ρεί μεταξύ άλλων να επιτευχθεί και 
με τη διαμόρφωση ενός επεκτάσι-
μου βασικού συνόλου κανόνων 
εθνικών και ευρωπαϊκών εικαστι-
κών έργων.  

(Ε)  Αντίληψη και  
αισθητική έκφραση

Το να είμαστε άνθρωποι και να γί-
νουμε άνθρωποι δεν σημαίνει μό-
νο να αποκτούμε ικανότητες και 

δεξιότητες και να είμαστε υπεύθυ-
νοι απέναντι στον εαυτό μας και 
απέναντι στους άλλους, αλλά κυ-
ρίως και να διαμορφώνουμε το δι-
κό μας περιβάλλον υπεύθυνα και 
με νόημα. Στη διαδικασία διαμόρ-
φωσης, ο άνθρωπος αναπτύσ-
σεται μέσα από την αντιμετώπι-
ση του εαυτού του και των άλλων. 
Προσαρμόζεται στο περιβάλλον 
του και το διαμορφώνει ανάλο-
γα. Σ’ αυτές τις διαδικασίες δια-
μόρφωσης περιλαμβάνονται και 
οι ικανότητες αποδοχής και παρα-
γωγής. Το ζήτημα είναι να γνωρί-
ζουμε ποικίλες αισθητικές μορφές 
έκφρασης, να μάθουμε να τις κα-
τανοούμε και να ασχολούμαστε 
με αυτές με αισθητικό τρόπο. Με 
αφορμή μια εικονογράφηση ενός 
εικονογραφημένου βιβλίου μπο-
ρούμε να εφεύρουμε νέες ιστορί-
ες, να ζωγραφίσουμε, να παίξου-
με μουσική ή να τοποθετήσουμε 
τον εαυτό μας μέσα στην εικόνα. 
Έτσι απελευθερώνονται δραστηρι-
ότητες εφεύρεσης και φαντασίας 
και ξεκινούν διαδικασίες ροής. Ση-
μασία έχει η συνεχόμενη εναλλα-
γή μεταξύ αντίληψης και κατανόη-
σης, εφεύρεσης και διαμόρφωσης, 
ανάγνωσης και γραφής. Μόνο 
έτσι διεγείρονται διαδικασίες σκέ-
ψης και κατανόησης.  Βασικό είναι 
επίσης να μην σταματά η διαδικα-
σία διαμόρφωσης με το προϊόν αλ-
λά και με την ενασχόληση με αυ-

τό. Καθοριστικό ρόλο παίζει εδώ η 
εξοικείωση με τους τρόπους αισθη-
τικής προσέγγισης. Τα παιδιά θα 
πρέπει να μπορούν να κρίνουν τα 
ίδια το τι μπορεί να εκφραστεί κα-
λύτερα με εικόνες, με λέξεις, κλπ. 
Αυτό απαιτεί ιδίως πρωτότυπους 
τρόπους προσέγγισης και αντιμε-
τώπισης της διατύπωσης ερωτη-
μάτων και νέες αντιλήψεις. Χρει-
άζονται παιχνιδιάρικες μορφές 
απασχόλησης και μέθοδοι απο-
στασιοποίησης.  Πρέπει να προ-
σφέρουμε στα παιδιά όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη ποικιλία εργα-
λείων που χρησιμεύουν ως βασικά 
εργαλεία που ο καθένας μπορεί 
να προσαρμόζει και να τροποποι-
εί για να λύσει σύνθετα προβλή-
ματα. Έτσι οι ατομικές ικανότητες 
των παιδιών χαίρουν μεγαλύτερης 
εκτίμησης. Μπορεί να δημιουργη-
θεί μόνιμο κίνητρο για μάθηση. 

Από τον πολλαπλασιασμό των 
επιπέδων περιεχομένων και ικα-
νοτήτων προκύπτουν 25 πεδία 
που χρησιμεύουν για την ταξινό-
μηση των πρακτικών διδασκαλί-
ας/μάθησης που παρουσιάζονται 
στη συνέχεια. Έτσι πέρα από τη 
λεπτομερέστερη περιγραφή των 
διαφόρων προφίλ και στόχων των 
πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης 
μπορούν να παρουσιαστούν και 
οι εννοιολογικές σχέσεις μεταξύ 
τους και η μεταξύ τους δικτύωση. 
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Προγραμματικές σκέψεις

Αντιλαμβανόμαστε τους βιόκο-
σμους πρωταρχικά ως χώρους 
που ενέχουν αισθητικές εμπειρί-
ες. Ως χώροι λοιπόν αισθητικών 
εμπειριών στο πλαίσιο διαφό-
ρων πολιτιστικοκοινωνικών και 
κατασκευασμένων πραγματικο-
τήτων, παρέχουν τη δυνατότητα 
στο υποκείμενο να αντιλαμβά-
νεται την ύπαρξή του στο χώρο 
και στο χρόνο. Οι καθημερινές 
αισθητικές εμπειρίες, που απο-
τελούνται συχνά από διάφορες 
οπτικές εντυπώσεις και βιώμα-
τα, προκαλούν στο άτομο το συ-
ναίσθημα και την πεποίθηση ότι 
ανήκει κάπου. Η καθημερινότητα 
και το κοσμικό εγώ δεν είναι νοη-
τά χωρίς αυτές τις κατευθυντήρι-
ες αναφορές στις εικόνες των ζω-
τικών κόσμων. Μέσω αυτών των 
εικόνων βιώνει το άτομο τα συ-
ναισθήματα οικειότητας και από-
στασης για τις κοινωνικές δομές 
και τη διάρθρωση του χώρου των 
βιοκόσμων.

Επειδή οι βιόκοσμοι γίνονται 
αντιληπτοί και παραμένουν νοη-
τοί και αναγνωρίσιμοι μέσω υπο-
κειμενικών εικόνων και επειδή 
μέσω αυτών των εικόνων προ-
σφέρονται στα άτομα πρότυπα 
αισθητικής αντίληψης, κατέχουν 
ένα υψηλό δυναμικό για την προ-
ώθηση αισθητικών μαθησιακών 
διαδικασιών.

Η πρακτική διδασκαλίας/μάθη-
σης »τα παιδιά εξερευνούν την πό-
λη τους« στοχεύει στο να φέρει 
τα παιδιά πιο κοντά στο περιβάλ-
λον τους και να συγκεκριμενοποι-
ήσουν με μαθησιακές δραστηριό-
τητες το αισθητικό δυναμικό του 
αστικού βιοκόσμου, ώστε να προ-
κύψουν δυνατότητες για έναν αι-
σθητικό αλφαβητισμό στα παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας και της 
ηλικίας δημοτικού.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες 
στο πλαίσιο της πρακτικής διδα-
σκαλίας/μάθησης »τα παιδιά εξε-
ρευνούν την πόλη τους« μπορούν 
να καταχωριστούν στις ακόλου-
θες κατηγορίες και αρχές αισθητι-
κής αγωγής:

Οι πολλαπλές οπτικές παρατήρησης 
του βιοκόσμου »πόλη« και η αισθητι-
κή του παρουσίαση

Ο στόχος στην προκειμένη περί-
πτωση είναι να δει κανείς την πό-
λη (ή ένα μέρος της πόλης) από 
την οπτική γωνιά τρίτων προσώ-
πων (π.χ. τουριστών) και να εκ-
φράσει τις αποκομιζόμενες εντυ-
πώσεις με τις ανάλογες εικόνες. 
Στο πλαίσιο αυτών των δραστη-
ριοτήτων γίνεται φανερή μια βα-
σική αρχή του αισθητικού αλφα-
βητισμού, δηλ. η ταυτοποίηση και 
ανάδειξη των στοιχείων. Από την 
συνολική εικονική τράπεζα δεδο-
μένων των βιοκόσμων των παιδιών 
θα γίνει επιλογή εκείνων των εικό-
νων (ή τμημάτων αυτών), ώστε να 
παρουσιαστεί με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή ακρίβεια η πραγματικότητα 
της εκάστοτε επιλεγμένης προοπτι-
κής. Με αυτόν τον τρόπο ασκείται 
η ικανότητα αλλαγής αλλά και υιο-
θέτησης ξένης προοπτικής.

Οι εφαρμοσμένες παραλλαγές 
των πρακτικών διδασκαλίας/μά-
θησης δίνουν στα παιδιά τη δυνα-
τότητα να ασχοληθούν μέσω των 
εικόνων με νέες προοπτικές της 
πραγματικότητας. Tα παιδιά βλέ-
πουν στις εικόνες όχι μόνον πως 
είναι πραγματικά το άμεσο περι-
βάλλον τους, αλλά μαθαίνουν επί-
σης, με τη βοήθεια της εικονικής 
παρουσίασης και επεξεργασίας, 
να σκέπτονται κριτικά και να βλέ-
πουν την πόλη τους με το βλέμμα 
του ξένου, να εκφράζουν αξίες, να 
αναγνωρίζουν καθημερινά προ-
βλήματα, να τα θέτουν υπό συζή-
τηση και να βρίσκουν λύσεις.  

Παραγωγή σημερινών εικόνων της 
πόλης με υποκειμενική σημασία

Το τμήμα της πόλης, όπου ζουν 
τα παιδιά, είναι ένας καθημερινός 
βιόκοσμος. Αυτός βιώνεται με ένα 
συγκεκριμένο τρόπο καθημερινά 
από τις εμπειρίες που αποκτούν 
στο δρόμο για το σχολείο ή το νη-
πιαγωγείο, στην παιδική χαρά, 
στα ψώνια, στον περίπατο ή στη 
διαδρομή με το αυτοκίνητο. Βά-
σει αυτών των εμπειριών δημιουρ-
γούν τα παιδιά τη δική τους εικό-
να για τη γειτονιά τους – υπό την 
έννοια ενός υποκειμενικού γεω-
γραφικού χάρτη, τον οποίο καθο-
ρίζουν οι διάφορες ατομικές προ-
οπτικές και οι εικόνες που τις εκ-
φράζουν. Στόχος είναι, από όλες 
αυτές τις έντονα εξατομικευμέ-
νες εικόνες, να γίνουν αντιληπτές 
οι αισθητικές εμπειρίες και οι αξί-
ες που εκφράζουν. Στο πλαίσιο τέ-
τοιων δραστηριοτήτων η φωτο-
γραφία έχει ένα σημαντικό ρόλο. 
Οι υποκειμενικές αναφορές στον 
βιόκοσμο »πόλη« μπορούν, με τη 
βοήθεια της φωτογραφίας, να εκ-
φραστούν ως υποκειμενική πραγ-
ματικότητα. Η φωτογράφηση απο-
τελεί πράξη αισθητικού χαρακτή-
ρα, η οποία προσφέρει στα παιδιά 
τη δυνατότητα μέσω της ταυτοποί-
ησης και της ανάδειξης, να διαλέ-
ξουν από την πληθώρα των καθη-
μερινών εικόνων του βιοκόσμου 
και να παρουσιάσουν εκείνες τις 
εικόνες που έχουν γι΄ αυτά υπο-
κειμενική σημασία. Έτσι η υπο-
κειμενική αισθητική προσέγγιση 
στην ατομική ζωτική πραγματικό-
τητα, όπως επίσης και η από την 
προσωπική προοπτική εξαρτημέ-
νη κατανόηση εμφανίζεται με την 
φωτογραφία και γίνεται αντικεί-
μενο επικοινωνίας. Οι φωτογραφί-
ες εκφράζουν τη συνειδητή ή ασυ-
νείδητη αποτελεσματικότητα που 
έχουν οι εικόνες των βιοκόσμων 
στο άτομο καθώς συντάσσουν ελ-
πίδες, φόβους και επιθυμίες. Πέρα 

Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice
1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος

1.1  Τα παιδιά εξερευνούν την πόλη τους1.

4.

2.

5.

3.
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απ΄ αυτό λειτουργούν ως σύμβολα 
των προσωπικών αισθητικών κρι-
τηρίων και προσφέρουν συγχρό-
νως στα παιδιά τη δυνατότητα να 
συνειδητοποιήσουν τη δική τους 
προοπτική.

Κατασκευή μελλοντικών εικόνων 
της πόλης με υποκειμενική σημασία. 

Χαρακτηριστικό των βιοκόσμων 
είναι η διαλεκτική συνύπαρξη της 
σημερινής ερμητικότητάς τους 
(κλειστές θεωρούνται οι κοινω-
νικές δομές και η διάρθρωση του 
χώρου τους) και του μελλοντικού 
ανοίγματός τους (ως άνοιγμα θε-
ωρείται η πιθανή αλλαγή τους, 
όπως διακρίνεται στα μελλοντι-
κά οράματα). Με βάση αυτή τη δι-
αλεκτική σκηνοθετείται ένα παι-
χνίδι συμπληρώματος και αντίθε-
σης σύγχρονων και μελλοντικών 
εικόνων (βιοκόσμων) με υποκει-
μενική σημασία. Στόχος αυτού 
του παιχνιδιού είναι να αποκτή-
σουν τα παιδιά αισθητικές εμπει-
ρίες με βάση τις αρχές του μοντάζ 
και του κολλάζ και έτσι να συνει-
δητοποιήσουν την αισθητική κα-
τάσταση του παρόντος και να ευ-
αισθητοποιηθούν για τις μελλοντι-
κές δυνατότητες αλλαγής. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο η αισθητική δρά-
ση μετατρέπεται σε πράξη κοινω-
νικής συμμετοχής και συνεισφέ-
ρει στο ότι οι γνώσεις που προκύ-
πτουν από την κριτική ματιά των 
παιδιών στο παρόν και από το εν-
διαφέρον για μελλοντικές δυνα-
τότητες εξέλιξης του βιοκόσμου, 
αποκτούν αισθητική βάση, εμβα-
θύνονται, κι έτσι έχουν επιπλέον 
αποτελεσματικότητα.

»Απο-πλαισίωση« και αποξένωση 
των σημερινών εικόνων της πόλης

Με τον πρόδηλο χαρακτήρα τους 
οι βιόκοσμοι αποκτούν μια ρυθμι-
στική και προσανατολιστική λει-
τουργία για τις καθημερινές δρα-
στηριότητες των ανθρώπων. Εάν 
μπορεί κανείς να ξεπεράσει το 
αυτονόητο στις εικόνες του βιό-
κοσμου, θα μπορούσαν να δημι-
ουργηθούν καινούργιες αντιλή-
ψεις για το προφανές. Με αυτό 
τον τρόπο διευρύνεται όμως και 
το αισθητικό δυναμικό μάθησης 
των εικόνων των βιοκόσμων. Οι 
αισθητικές ενοχλήσεις και προ-
κλήσεις που προκαλεί η αισθη-
τική μαθησιακή διαδικασία της 
αποξένωσης των εικόνων, παρέ-
χουν στα παιδιά τη δυνατότητα 
διαχείρισης του αυτονοήτου με τη 
μορφή ευχάριστου παιχνιδιού κα-
θώς και εκείνων των εικόνων που 
έχουν έντονα συμβολικό υποκει-
μενικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα 
δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα 
μέσω της αποξένωσης να υποδεί-
ξουν προβληματικές καταστάσεις 
και να εκφράσουν με αυτό τον 
τρόπο το δικαίωμα της κοινωνι-
κής συμμετοχής.

Ανάπτυξη του γραμματισμού και 
του εικονικού γραμματισμού

Με την επεξεργασία και μεταφορά 
ιδεών των ατομικών εικόνων των 
παιδιών επιτυγχάνεται ο εμπλου-
τισμός του λεξιλογίου τους. Τα 
παιδιά εκφράζουν γλωσσικά τις 
αντιλήψεις και απόψεις τους, μα-
θαίνουν να συνδυάζουν εικόνα 
και κείμενο, να μετατρέπουν πλη-

ροφορίες σε εικόνες και τέλος να 
αλληλοσυνδέουν γραφή και σύμ-
βολα, ώστε να επιτυγχάνουν την 
κοινοποίηση ενός μηνύματος με 
ιδιαίτερη σημασία. Για να εκπλη-
ρώσουν αυτό το στόχο τα παιδιά 
προσπαθούν να εκφραστούν κα-
θαρά για να γίνουν περισσότερο 
κατανοητά από τους αποδέκτες 
τους. Αναπτύσσουν με αυτό τον 
τρόπο δεξιότητες στη διαμόρφω-
ση και παρουσίαση πληροφορι-
ών. Οι διατεθειμένες παραλλαγές 
της πρακτικής διδασκαλίας/μάθη-
σης προσφέρουν τον συνδυασμό 
εξέτασης και παραγωγής των εικό-
νων, διαδικασίες που διευρύνουν 
τη δυνατότητα ανάπτυξης του ει-
κονικού γραμματισμού.

Στήριξη της συγκινητικότητας  
και της ανοχής

Τα παιδιά, δημιουργώντας δικές 
τους εικόνες με συγκινησιακό πε-
ριεχόμενο, εκφράζουν τα συναι-
σθήματα τους. Με αυτόν τον τρό-
πο διατυπώνονται αξίες, οι οποίες 
εκφράζουν τις δικές τους ιδέες για 
την κοινωνική ζωή. Οι μαθησιακές 
καταστάσεις βοηθούν στην από-
κτηση μιας ματιάς σε άλλους τρό-
πους βίωσης της καθημερινότητας 
και ενθαρρύνουν τρόπους σκέψης 
που βοηθούν στην κατανόηση και 
ανάπτυξη της ανοχής. 

Η κατάταξη στον πίνακα

Οι πρακτικές διδασκαλίας/μάθη-
σης του θεματικού πεδίου »τα παι-
διά εξερευνούν την πόλη« αφορούν 
τα ακόλουθα πεδία περιεχομένων 
και ικανοτήτων (βλ. σελ. 44).

1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος

1.

4.

2.

5.

3.
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Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

1.

4.

2.

5.

3.

Π
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(Α) Προγενέστερη 
εμπειρία και 
υποκειμενική 
προσέγγιση

(Β) Μεταφράσεις 
και ικανότητες 
μεταφοράς

(Γ) Ενδιαφέρον  
και κριτική

(Δ) Συμμετοχή και 
συνεννόηση

(Ε) Αντίληψη και 
αισθητική 
έκφραση

(1) Σύμβολο/
όρος

(2) Διήγημα

Εξοικείωση με το χω-
ροταξικό περιβάλλον 
του τόπου κατοικίας. 
Βιογραφικές μνήμες 
από το μεγάλωμα στη 
γειτονιά. Συγκινησι-
ακή προσέγγιση του 
θέματος.

Ταύτιση και συγκριτική 
αντίληψη των διαφο-
ρών ζωτικών κόσμων. 
Αποδοχή νέων προο-
πτικών για το ζωτικό 
περιβάλλον.

Εστίαση της προσο-
χής και συνειδητοποι-
ημένη ενασχόληση με 
τον υπάρχοντα ζωτικό 
κόσμο. Αναφορά και 
ανάλυση των προβλη-
μάτων.

Εξέταση της δυνατότη-
τας συνδιαχείρισης και 
συνδιαμόρφωσης των 
ζωτικών χώρων. Κα-
θορισμός και ανάλυση 
των τόπων προτιμή-
σεως. Γνωριμία με τις 
σκέψεις των άλλων. 
Στήριξη της ανοχής.

Αισθητική ταύτιση με 
σημαντικούς ζωτικούς 
χώρους σαν ιστορικό, 
πολιτιστικό και κοι-
νωνικά καθορισμένο 
περιβάλλον. Ανάπτυξη 
της φαντασίας. 

(3) Ζωτικοί 
κόσμοι

Αντίληψη της διαφο-
ράς ανάμεσα στην 
επιθυμία και την πραγ-
ματικότητα του ατο-
μικού περιβάλλοντος 
κατοικίας.

Επεξεργασία κριτηρί-
ων αξιολόγησης προ-
σωπικών και ξένων 
ζωτικών κόσμων

(4) Αξίες και 
πρότυπα

Αισθητική κατα-
σκευή. Παιχνίδι με 
διάφορα στοιχεία και  
περιβάλλοντα. Σχέδια 
και οράματα ζωτικών 
κόσμων.

(5) Bricolage 
(ελεύθερη 
συσχέτιση)

Περιγραφή των πρακτικών  
διδασκαλίας/μάθησης

Οι πρακτικές διδασκαλίας/μά-
θησης »τα παιδιά εξερευνούν την 
πόλη« εστιάζουν στην στήριξη 
της εικονικής ικανότητας σε παι-
διά του δημοτικού, ώστε να μπο-
ρέσουν να αναπαραστήσουν και 
να αντιληφθούν τις αναφορές 
τους στους βιόκοσμους στην αι-
σθητική τους διάσταση, να τις πα-
ρουσιάσουν και να τις εξετάσουν. 
Παράλληλα αυτό μπορεί να συμ-
βάλλει θετικά στην αποτελεσμα-
τικότητα των αποκτημένων διαπι-
στώσεων. 

Οι πρακτικές διδασκαλίας/μάθη-
σης »τα παιδιά εξερευνούν την πό-
λη« αποτελούν το μαθησιακό πλαί-
σιο, στο οποίο εφαρμόζεται αποτε-
λεσματικά τόσο η γενική αρχή της 
αναφοράς στους βιοκόσμους, όσο 
και οι αρχές του αισθητικού αλφα-
βητισμού (εξακρίβωση και κατά-
δειξη στοιχείων, χρωματισμός, επε-
ξεργασία εικόνων, αποστασιοποί-
ηση, μοντάζ και κολλάζ). Με τις 
πρακτικές αυτές δίνεται η δυνα-
τότητα στα παιδιά της προσχολι-
κής ηλικίας και του δημοτικού να 
εμπλέκονται στο παιχνίδι της αλ-
λαγής προοπτικής και να ανακα-
λύπτουν εκ νέου και διαφορετικά 

πλέον τη συνηθισμένη τους άπο-
ψη για τους βιόκοσμους μέσω αι-
σθητικών εμπειριών και κατασκευ-
ών. Ασυνείδητες οπτικές εντυπώ-
σεις γίνονται συνειδητές και τα 
παιδιά αφιερώνονται στην αναζή-
τηση μελλοντικών οραμάτων. Μέ-
σω όλων αυτών των δραστηριοτή-
των διευρύνουν με χειραφετημέ-
νο τρόπο τις αντιλήψεις τους και 
αναπτύσσουν ένα είδος »εικονι-
κής τράπεζας δεδομένων των βιο-
κόσμων« για να ανακαλύψουν τέ-
λος ότι οι εικόνες πρέπει να δια-
βάζονται, να ερμηνεύονται και να 
εφαρμόζονται με ανάλογο τρόπο 
όπως τα γραπτά κείμενα.
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1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος

1.

4.

2.

5.

3.

1.1.1  Η »Σούπερ Καρτ Ποστάλ«

Τα παιδιά γνωρίζουν τις καρτ πο-
στάλ. Γνωρίζουν, επίσης, ότι αυτές 
δείχνουν τις όμορφες όψεις μια πό-
λης ή μιας περιοχής. Οι καρτ πο-
στάλ δείχνουν γνωστά και ονομα-
στά κτήρια και αντικείμενα καθώς 
και ευχάριστες σκηνές από τη ζωή 
μιας πόλης. Από την άλλη πλευ-
ρά, όμως, αποκρύπτουν ό,τι θεω-
ρείται άσχημο και μη ενδιαφέρον. 
Υπό αυτή την έννοια οι καρτ πο-
στάλ λειτουργούν ως φορείς μιας 
κρυφής νόρμας για το »τι« μπορεί 
να ισχύει ως καλαίσθητο και ενδι-
αφέρον. Η παρουσίαση μιας πό-
λης από την »σκοπιά« των καρτ 
ποστάλ σημαίνει παρουσίαση των 
ευχάριστων και φωτεινών πλευ-
ρών της και ταυτόχρονα συσκότι-
ση όλων όσων θεωρούνται μη ευ-
χάριστες και αποκρουστικές. Κατά 
συνέπεια, οι καρτ ποστάλ δεν δεί-
χνουν μια πόλη όπως αυτή πραγ-
ματικά είναι αλλά με έναν τρόπο 
περιοριστικό, καθώς επιλέγονται 
συγκεκριμένες θεάσεις, οι οποίες 
και θεωρούνται ότι είναι όμορφες 
και με ιδιαίτερη πολιτισμική αξία.

Αυτή η περιοριστική ματιά, σε ό,τι 
θεωρείται καλαίσθητο, μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και στην πλαστο-
γράφηση. Θα μπορούσε, με άλλα 
λόγια, να ισχυριστεί κανείς ότι οι 
καρτ ποστάλ δεν αφηγούνται την 
αλήθεια για μια πόλη. Αυτός ο ισχυ-
ρισμός θα μπορούσε να διατυπωθεί 
και ως ερώτημα, με τη διερεύνηση 
του οποίου θα μπορούσαν να ασχο-
ληθούν και μαθητές/μαθήτριες.

Μια δυνατότητα για να επιστήσου-
με την προσοχή σε ότι δεν δείχνουν 
και σε ότι αποκρύπτουν οι καρτ πο-
στάλ έγκειται στην παρουσίαση της 
αρχής πάνω στην οποία στηρίζε-
ται η κατασκευή τους με τη βοήθεια 
στοιχείων υπερβολής. Με αυτή τη 
σκέψη οδηγηθήκαμε στην ιδέα της 
κατασκευής μιας »Σούπερ Καρτ Πο-
στάλ«. Αυτή αναδεικνύει τον αισθη-
τικό περιορισμό που εμπεριέχει η 

αποκλειστική εστίαση στον »όμορ-
φο και αγνό κόσμο«, επιλέγοντας 
και μοντάροντας εν είδη κολλάζ τα 
πιο »όμορφα« σημεία μιας πόλης.

Την ιδέα αυτή δοκίμασαν στην πρά-
ξη μαθητές και μαθήτριες στο Βόλο, 
κατασκευάζοντας μια μεγάλη καρτ 
ποστάλ της πόλης. Ορατό γίνεται 
στην κατασκευή η αρχή της υπερ-
βολής. Μέσω της υπερβολής γίνε-
ται ξεκάθαρο το τι ακριβώς είναι οι 

καρτ ποστάλ: ωραιοποιημένες απει-
κονίσεις, οι οποίες αποκρύπτουν 
τα δυσάρεστα και τα άσχημα στοι-
χεία της πραγματικότητας και προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι όλα εί-
ναι εντάξει. Υπό αυτή την έννοια, η 
ανακάλυψη της διαφοράς μεταξύ 
της απεικόνισης της πραγματικότη-
τας και της ίδιας της πραγματικότη-
τας αποκτά το χαρακτήρα μιας δια-
δικασίας οικοδόμησης γνώσεων με 
τη χρήση αισθητικών μέσων.

Εικ. 1: Η »Σούπερ καρτ Ποστάλ«
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Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

Η παραπάνω δραστηριότητα εντάσ-
σεται στη διδακτική δραστηριότη-
τα »πολλαπλές οπτικές παρατήρη-
σης και αισθητικής παρουσίασης 
του βιόκοσμου« (βλ. επ. σελ. 6-25). 
Πρόκειται για μια δραστηριότητα, η 
οποία εδράζεται στις αισθητικές μα-
θησιακές αρχές της ταυτοποίησης 
και της ανάδειξης στοιχείων. Στο 
πρακτικό μέρος αυτής της διδακτι-
κής δραστηριότητας οι μαθητές και 
οι μαθήτριες γνώρισαν και εξοικειώ-
θηκαν με τις τεχνικές του κολλάζ.

Για την υλοποίηση αυτής της δρα-
στηριότητας διαδραμάτισε σημα-
ντικό ρόλο το γεγονός ότι τα παι-
διά του Δημοτικού Σχολείου είχαν 
δικές τους εμπειρίες με τον τουρι-
σμό. Αυτές μπορεί να είναι εμπει-
ρίες με πρόσωπα, π.χ. τουρίστες, 
τα οποία έχουν επισκεφθεί την 
πόλη του Βόλου ή να είναι εμπει-
ρίες που έκαναν τα ίδια τα παιδιά 
επισκεπτόμενα ως τουρίστες άλ-
λα μέρη. Βασικός στόχος αυτής 
της δραστηριότητας ήταν η κατα-
σκευή μιας καρτ ποστάλ από τη 

σκοπιά ενός άλλου προσώπου, 
π.χ. ενός τουρίστα. 

Η εισαγωγή σε αυτή τη δραστη-
ριότητα έγινε μέσα από μια συζή-
τηση γύρω από το ερώτημα »για-
τί υπάρχουν οι καρτ ποστάλ και 
τι δείχνουν αυτές συνήθως«. Μέ-
σα από την παρατήρηση διαφορε-
τικών καρτ ποστάλ, οι οποίες δεν 
απεικόνιζαν μόνο το Βόλο, δόθηκε 
στους μαθητές και στις μαθήτριες 
η ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες 
τους αναφορικά με τον τρόπο δη-
μιουργίας των καρτ ποστάλ. Στη 
διάρκεια της συζήτησης τα παιδιά 
κατανόησαν ότι στις καρτ ποστάλ 
απεικονίζονται μόνο τα πιο όμορ-
φα και τα πιο ενδιαφέροντα στοι-
χεία μιας πόλης ή ενός τόπου, κα-
θώς μόνο αυτά παρουσιάζουν εν-
διαφέρον για τους επισκέπτες. 

Για την κατασκευή των δικών τους 
»σούπερ καρτ ποστάλ« χρησιμο-
ποίησαν τα παιδιά διάφορες φωτο-
γραφίες της πόλης (φωτογραφίες 
από το διαδίκτυο, από λευκώματα 

ή ακόμη και δικές τους φωτογρα-
φίες). Ζητήθηκε από τα παιδιά να 
επιλέξουν τις, κατά τη γνώμη τους, 
πιο όμορφες, πιο αντιπροσωπευτι-
κές και με το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον για τους επισκέπτες όψεις της 
πόλης. Σε ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων συζήτησαν τις ερωτήσεις 
»τι πρέπει να δουν και να απολαύ-
σουν οι τουρίστες εδώ στο Βόλο« 
και »γιατί έρχονται οι τουρίστες στο 
Βόλο«. Με βάση αυτή τη συζήτη-
ση επέλεξαν στη συνέχεια τα υλικά 
τους. Με τα υλικά αυτά και τη μέθο-
δο του κολλάζ κατασκεύασε η κά-
θε ομάδα σε μέγεθος DIN Α4 τη δική 
τους »σούπερ καρτ ποστάλ«. Οι κα-
τασκευές των παιδιών χαρακτηρί-
ζονται από το στοιχείο της υπερβο-
λής, καθώς το μέγεθός τους ξεπερνά 
κατά πολύ το συνηθισμένο μέγεθος 
των καρτ ποστάλ. Με τον τρόπο αυ-
τό τα παιδιά γνώρισαν τον τρόπο 
κατασκευής ενός καρτ ποστάλ και 
κατανόησαν γενικά τους στόχους 
που επιδιώκουν οι επαγγελματίες, 
πχ. οι γραφίστες, που κατασκευά-
ζουν τις καρτ ποστάλ.

Πώς βλέπουν τα παιδιά την πόλη 
τους; Πώς  θα απεικόνιζαν την πό-
λη τους σε καρτ ποστάλ; Διαφέ-
ρουν τα μοτίβα τους από τα τυπι-
κά μοτίβα που βλέπουμε στις καρτ 
ποστάλ του εμπορίου; Τα παραπά-
νω ερωτήματα στάθηκαν αφορμή 
για μια δραστηριότητα 10χρονων 
μαθητών και μαθητριών στην πόλη 
του Gießen. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες περπάτησαν, με τη συνο-
δεία των δασκάλων τους, στον κε-
ντρικό πεζόδρομο της πόλης και 
φωτογράφισαν επιλεγμένα από 
τους ίδιους/τις ίδιες αντικείμενα. Σε 
ένα επόμενο στάδιο φωτογραφή-
θηκαν από συνεργάτες του Πανε-
πιστημίου της ίδιας πόλης (Justus-
Liebig-Universität) διάφορα σημεία 
στο κέντρο της πόλης. Οι φωτο-
γραφίες αυτές απεικονίζουν »φω-
τογραφίες μέσα σε φωτογραφίες«. 
Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε φωτο-

γραφία υπάρχει ένα είδος πλαισί-
ου - αυτό μπορεί να είναι για παρά-
δειγμα ένας διαφημιστικός πίνακας 
ή ένα σήμα οδικής κυκλοφορίας - 
το οποίο περικλείει μια άλλη φω-
τογραφία. Αυτές οι »φωτογραφίες-
πλαίσια« δίνουν στους μαθητές την 
ευκαιρία να »παίξουν«, τοποθετώ-
ντας τις δικές τους φωτογραφίες σε 
αυτά τα νέα πλαίσια, αποδίδοντας 
έτσι σε αυτές νέες σημασίες. Πρό-
κειται για έναν ιδιαίτερα διασκεδα-
στικό τρόπο διαχείρισης του φωτο-
γραφικού υλικού. 

Τα παιδιά φωτογραφίζουν στοι-
χεία από το περιβάλλον τους και 
στη συνέχεια τοποθετούν τις φω-
τογραφίες τους σε διαφορετικά 
πλαίσια. Οι φωτογραφίες απο-
κτούν μια νέα σημασία μέσα από 
την »από-πλαισίωσή« τους, την 
τοποθέτησή τους δηλαδή σε νέα 

πλαίσια. Μέσα από την πρακτική 
της »από-πλαισίωσης« οι φωτο-
γραφίες εμφανίζονται υπό το φως 
νέων δεδομένων, επιτρέποντας 
έτσι πολλαπλές ερμηνείες. Με αυ-
τή την έννοια το σχέδιο εργασί-
ας »Η πόλη μου« προσφέρει ευ-
καιρίες εναλλαγής των οπτικών. 
Ο »διάλογος« μεταξύ των φωτο-
γραφιών (φωτογραφία-πλαίσιο 
και φωτογραφία των παιδιών) 
προσφέρει σειρά συνδυασμών 
και εναλλαγών. Οι φωτογραφίες 
αναδεικνύονται με ιδιαίτερο τρό-
πο μέσα από τις φωτογραφίες-
πλαίσια, γεγονός που αποδίδει ιδι-
αίτερη αξία στις »φωτογραφίες-
προϊόντα« των παιδιών. Επίσης, 
η επιλογή ενός ασπρόμαυρου φό-
ντου ανέδειξε με ιδιαίτερο τρόπο 
τα έγχρωμα μοτίβα των φωτογρα-
φιών. Τα ζητούμενα της μετάφρα-
σης και της μεταφοράς ικανοποι-
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1.1.2  Καρτ ποστάλ από παιδιά για παιδιά – Aνακατασκευές και οράματα με εικόνες
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ούνται καθώς τα παιδιά έχουν την 
ευκαιρία να διαμορφώσουν νέα 
πλαίσια και να εντάξουν μέσα σε 
αυτά τις φωτογραφίες τους. Μέσα 
από τέτοιες πρακτικές κολλάζ και 
αποξένωσης έρχονται οι μαθητές 
αντιμέτωποι με ερωτήματα ερμη-
νείας και αντίληψης του κόσμου. 
Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παι-
διά μπορούν να εργαστούν παρα-
δοσιακά με ψαλίδι και χάρακα ή 
να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή και τα προσφε-
ρόμενα ηλεκτρονικά προγράμμα-
τα επεξεργασίας φωτογραφιών 
(π.χ Corel Draw, Photoshop). Ταυ-
τόχρονα διευρύνουν τα παιδιά τις 
γνώσεις τους στον τομέα »νέα μέ-

σα« και αποκτούν νέους μιντια-
κούς ορίζοντες. Με την προσωπι-
κή επεξεργασία των φωτογραφι-
ών στον υπολογιστή δίνεται στα 
παιδιά η δυνατότητα να αλλά-
ζουν συνεχώς και πολύ εύκολα το 
περιεχόμενο των φωτογραφιών, 
με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνο-
νται ότι πρέπει κανείς να αναρω-
τιέται συνεχώς, αν οι εικόνες από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πα-
ρουσιάζουν πάντα την αλήθεια 
(πεδία 3γ και 4γ του πίνακα). Κα-
τά τη διάρκεια αυτής της επιθεώ-
ρησης τα παιδιά μπορούν να εξε-
τάσουν τις »εικόνες και τον ρόλο 
τους στην απόδοση της πραγμα-
τικότητας« και αποκτούν δεξιότη-

τα στον τομέα της εικονικής ικα-
νότητας: »μαθαίνουν να χρησιμο-
ποιούν τις εικόνες με σκοπό την 
επίδραση και ενεργή διαμόρφω-
ση της πραγματικότητας, όπως 
και την επινόηση και κατασκευή 
τους« (σελ. 6-25).

Τα παιδιά, που συμμετείχαν στη 
δραστηριότητα, δεν είχαν κάποια 
εμπειρία με τη φωτογράφηση, γι΄ 
αυτό και αντέδρασαν όλα με κά-
ποια διστακτικότητα στο ζητούμε-
νο. Έτσι τα δυο μέλη του διδακτι-
κού προσωπικού αναγκάστηκαν 
να υποδείξουν αρχικά ορισμένα 
αντικείμενα που θα μπορούσαν  
να φωτογραφηθούν.

1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος
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Eικ. 2: το κρατικό θέατρο του Gießen

Εικ. 3: Συνδυασμός με παιδική φωτογραφία.

»Κατά τη διάρκεια μιας θεατρικής 
παράστασης–μαλλί, οι ηθοποιοί 

πάνω στη σκηνή πετούν ο ένας 
στον άλλον κουβάρια με μαλλί.  

Το ίδιο κάνει και το κοινό.«
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Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

Όταν τα μέλη της ομάδας πέρα-
σαν μπροστά από ένα μεγάλο κα-
τάστημα παιχνιδιών του Gießen, 
κατάφεραν να ξεπεράσουν τε-
λείως την αρχική τους δειλία και 
βρήκαν μόνα τους ενδιαφέροντα 
αντικείμενα που προθυμοποιήθη-
καν να φωτογραφίσουν. Τα αντι-
κείμενα αυτά ήταν από τη μια 
πλευρά παιχνίδια, με τα οποία τα 
παιδιά έπαιζαν στο σπίτι, και από 
την άλλη αντικείμενα που απλά 
τους άρεσαν ιδιαίτερα. Φωτογρά-
φισαν επίσης ράφια που περιεί-
χαν κουβάρια με μαλλί και κλω-
στές. Τα παιδιά διηγηθήκαν κατά 
τη διάρκεια της φωτογράφησης 
ότι πλέκουν και κεντούν ευχάρι-
στα στο σπίτι. Με αυτό τον τρό-
πο συνέδεσαν τις ασχολίες τους 
στον ελεύθερο χρόνο με τα μο-
τίβα των καρτ ποσταλ. Στη συ-
νεχεία του περιπάτου στον πε-
ζόδρομο τράβηξαν την προσοχή 
τους πολλές βιτρίνες καταστημά-
των. Κατά τη διάρκεια της εφαρ-
μογής του προγράμματος υπήρχε 
στην πόλη μια πίστα παγοδρομί-
ας, την οποία τα κορίτσια φωτο-
γράφισαν με μεγάλο ενδιαφέρον. 
Αυτή η φωτογράφηση απαιτού-
σε μια σχετική δεξιότητα, γιατί 
οι άνθρωποι στην πίστα βρίσκο-

νταν σε συνεχή κίνηση και ήταν 
δύσκολο να πετύχει κανείς την 
κατάλληλη στιγμή και την κατάλ-
ληλη οπτική γωνία. 

Αντικείμενα που χαρακτηρίζουν 
την πόλη του Gießen, όπως π.χ. »Οι 
Φλύαροι« φωτογραφήθηκαν. Δια-
πιστώθηκε ότι τα παιδιά είχαν ευ-
αισθητοποιηθεί ανακαλύπτοντας 
παντού λεπτομέρειες και στρέ-
φοντας την προσοχή τους σε νέα 
αντικείμενα, όπως σε έναν άγγελο 
στην σκεπή ενός σπιτιού. Τα παιδιά 
όταν τον είδαν σταμάτησαν για λί-
γο, γιατί αναρωτήθηκαν, ποια να 
ήταν άραγε η σημασία του. Σ΄ αυ-
τό το σημείο τους έγινε αντιληπτό 
ότι η φωτογραφική μηχανή απο-
τελεί στην ουσία ένα τρίτο μάτι, με 
το οποίο μπορούν να αντιληφθούν 
περισσότερες λεπτομέρειες από τον 
χώρο που κινούνται καθημερινά. 
Αυτή η ανακάλυψη συντέλεσε στην 
διεύρυνση της προοπτικής και του 
παιδικού τους ορίζοντα. 

Αντιδράσεις των παιδιών στην  
τοποθέτηση των καρτ ποστάλ  
στο νέο πλαίσιο

Τα παιδιά χαρήκαν όταν εμφανι-
στήκαν οι φωτογραφίες τους και 

ήταν υπερήφανα για τα αποτελέ-
σματα. Άρχισαν αμέσως να συνδυ-
άζουν τις φωτογραφίες με τα διά-
φορα πλαίσια και δοκίμαζαν με 
παιγνιώδη τρόπο διαφορές δυνα-
τότητες. Τα κορίτσια έδωσαν αυ-
θόρμητα στις φωτογραφίες με 
πλαίσιο ένα θεματικό περιεχόμενο 
και επινόησαν ιστορίες: 

»Το σκυλί παίζει με τα κουβάρια, 
γιατί νομίζει ότι είναι μπάλες.« 

Tα παιδιά αναγνώρισαν αμέσως 
στη φωτογραφία το κρατικό θέ-
ατρο του Gießen (εικ. 2) και ο αυ-
θαίρετος συνδυασμός με τα κου-
βάρια με το μαλλί τους έδωσε την 
αφορμή να επινοήσουν με τη φα-
ντασία τους μια θεατρική παρά-
σταση με μαλλί: »Σε μια θεατρική 
παράσταση–μαλλί οι ηθοποιοί πά-
νω στη σκηνή πετούν ο ένας στον 
άλλο κουβάρια με μαλλί - το ίδιο 
κάνει και το κοινό« (εικ. 3). Η εικό-
να των Τριών Φλύαρων επιλέχθη-
κε συνειδητά και συνδυάστηκε με 
το θέατρο για να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι αυτοί θα παρουσι-
αστούν στο θέατρο. Ο προβλημα-
τισμός, αν οι Φλύαροι ήταν πραγ-
ματικά ή φανταστικά πρόσωπα, 
προκάλεσε μια βαθιά αντιπαρά-
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Εικ. 4: Υπόγεια διάβαση με παιδική φωτογραφία

»Ο σκύλος θέλει να 
φάει τα ζαχαρωτά.« 
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θεση πάνω στη θεματική »η πό-
λη μου«. Μια άλλη δημιουργία 
και αφορμή για συζήτηση ήταν ο 
συνδυασμός του σιδηροδρομικού 
σταθμού ως πλαίσιο και μιας καρ-
διάς με την επιγραφή »καλή τύχη«. 
Τα παιδιά πραγματοποίησαν μια 
σωστή εννοιολογική σχέση κάνο-
ντας την ακόλουθη πρόταση: »κα-
λή τύχη για να μην σου κλέψουν 
το ποδήλατο.«

Αντιδράσεις των παιδιών στις καρτ 
ποστάλ και στο συνδυασμό με πλαί-
σια από παιδιά μιας άλλης περιοχής

Τα παιδιά μπορούσαν να ανα-
γνωρίσουν τα μοτίβα στις καρτ 
ποστάλ και να τα ονομάσουν. 
΄Ενα παιδί, που είχε επισκεφτεί 
το χειμώνα το Gießen, αναγνώρι-
σε μάλιστα και το τρένο. Στη συ-
νέχεια απαντήθηκε καταφατικά 
η ερώτηση, εάν κανείς μαθαίνει 
κάτι για το Gießen μέσω των φω-
τογραφιών. Τα παιδιά παράλλη-
λα ανακάλυψαν κοινά στοιχεία 
ανάμεσα στο Gießen και τη δι-
κή τους περιοχή. Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση δεν εστιάστηκε η προ-
σοχή στα αξιοθέατα, (π.χ. στους 
»Φλύαρους«), αλλά σε γενικά 
χαρακτηριστικά (αρχιτεκτονι-

κή των σπιτιών), τα οποία πα-
ρακίνησαν τα παιδιά να συγκρί-
νουν το Gießen με τη δική τους 
περιοχή. Αντιλήφθηκαν αμέσως 
ότι οι ασπρόμαυρες φωτογραφί-
ες με το κομμένο τετράγωνο μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
κορνίζα-πλαίσιο και το συνδύα-
σαν αυθόρμητα με τις δικές τους 
καρτ ποστάλ. Η γενική αντίδρα-
ση στη σχέση των χρωμάτων με-
ταξύ τους ήταν η ακόλουθη: »Η 
ασπρόμαυρη εικόνα δεν ταιριά-
ζει με την έγχρωμη!« »Περίερ-
γο φαίνεται!« »Αυτός ο συνδυα-
σμός χρωμάτων δε μου αρέσει!« 
Τα παιδιά συνδύασαν  τις ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες με άσχη-
μο καιρό και τις χαρακτήρισαν 
άχρωμες.

Μεγάλη ανταπόκριση, ως πλαίσιο, 
βρήκε η εικόνα του θεάτρου με την 
ανακοίνωση της θεατρικής πα-
ράστασης: »Εδώ ταιριάζουν τελι-
κά τα πάντα!« Παρατηρώντας την 
εικόνα, προσθέτουν: »Έτσι ακρι-
βώς είναι η φύση σ΄ εκείνο το μέ-
ρος«. Οι εικόνες, που προτίμησαν 
περισσότερο ήταν ο συνδυασμός 
με τα κουβάρια με το μαλλί (»Τι 
αστεία! Μοιάζει με ντουλάπα!«) 
και η καρδιά με την ευχή. Τον συν-

δυασμό της υπόγειας διάβασης με 
την πίστα παγοδρομίας χαρακτή-
ρισαν »κόλαση« και »τούνελ«. Εί-
χαν το συναίσθημα ότι μπορού-
σαν να μπουν μέσα και να βλέ-
πουν τι υπάρχει εκεί. Η καρδιά με 
την ευχή στο πλαίσιο του σταθ-
μού ερμηνεύτηκε ως εξής: »Ταιριά-
ζουν εδώ τα ποδήλατα με την ευ-
χή καλή τύχη: για να μην πέφτει 
κανείς από το ποδήλατο«. Το παιδί 
ανακάλυψε έναν συνειρμό ανάμε-
σα στην κορνίζα–πλαίσιο και την 
καρτ ποστάλ.

Παρά τον αρχικό σκεπτικισμό 
για τον συνδυασμό του ασπρό-
μαυρου πλαισίου και της έγχρω-
μης εικόνας, τα παιδιά στο τέλος 
αναγνώρισαν τα προτερήματά 
του: »Οι φωτογραφίες αναδει-
κνύονται έτσι καλυτέρα,« »Υπάρ-
χει έντονη αντίθεση«, »Τραβάνε 
την προσοχή: Ιδιαιτέρα εκείνες με 
τα κουβάρια και την καρδιά.« Ιδι-
αίτερα εντυπωσιακός ήταν ο εν-
θουσιασμός των παιδιών με τους 
συνδυασμούς εικόνων στον υπο-
λογιστή: »Αυτές είναι καλύτερες, 
το πλαίσιο εδώ δεν έχει γλιστρή-
σει, φαίνεται καλύτερα«. »Στον 
υπολογιστή μπορείς να το ρυθμί-
σεις καλυτέρα«.

1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος
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4.
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5.

3.

Εικ. 5: Ο σταθμός του Gießen με παιδική φωτογραφία

»Ταιριάζουν εδώ τα ποδήλατα 
με την ευχή καλή τύχη:  

για να μην πέφτει κανείς  
από το ποδήλατο.«
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1.1.3  Επιθυμία και πραγματικότητα – εξιδανίκευση εικόνων

Οι καρτ ποστάλ είναι »όμορφες« 
επειδή κατά κανόνα αποκρύπτουν 
το κοντινό περιβάλλον του αντι-
κειμένου που απεικονίζουν. Αν 
προσθέσει κανείς στο απεικονι-
ζόμενο αντικείμενο ένα γειτονι-
κό κτίσμα ή ένα άλλο φόντο τό-
τε το απεικονιζόμενο μοτίβο απο-
κτά μια άλλη σημασία, εκφράζει 
κάτι διαφορετικό. Με άλλα λόγια, 
μπορούμε να ωραιοποιήσουμε κά-
τι αν αποκρύψουμε το πλαίσιό 
του ή κάποια ενοχλητικά στοιχεία 
αυτού. Έτσι μας δίνονται ευκαι-
ρίες να τροποποιήσουμε ή και να 
χειραγωγήσουμε περιγραφές που 
στηρίζονται σε εικόνες. Η ανακα-
τασκευή μιας καρτ ποστάλ μπορεί 
να μας βοηθήσει να κατανοήσου-
με τα στάδια μιας τέτοιας διαδικα-
σίας. Οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες μπορούν να φωτογραφήσουν 
οι ίδιοι/οι ίδιες αντικείμενα που 
απεικονίζονται σε καρτ ποστάλ 
από διαφορετικές οπτικές γωνί-
ες και να κατανοήσουν έτσι τη ση-
μασία της οπτικής από την οποία 
κάποιος παρατηρεί, περιγράφει ή 
φωτογραφίζει κάτι.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 
απαντήσουν στο ερώτημα »πώς  
μπορούμε να μετατρέψουμε ένα 
όμορφο αντικείμενο/μοτίβο σε 
ένα άσχημο ή ένα άσχημο σε ένα 
όμορφο«. Ως συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα προτάθηκε η δημιουρ-
γία ζευγών από φωτογραφίες, οι 
οποίες απεικονίζουν θετικά και 
αρνητικά το ίδιο μοτίβο. Οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες χρησιμοποίη-
σαν τα ίδια υλικά που είχαν χρησι-
μοποιήσει και για την κατασκευή 
των »σούπερ καρτ ποστάλ«. Το ζη-
τούμενο ήταν η αρνητική παρου-
σίαση των όμορφων μοτίβων. 

Αυτό το ζητούμενο ήταν στην αρχή 
αρκετά αφηρημένο για τους μαθη-
τές. Για το λόγο αυτό οι επιστημο-
νικοί συνεργάτες του προγράμμα-
τος μαζί με τη δασκάλα της τάξης 
αποφάσισαν να το εξηγήσουν χρη-
σιμοποιώντας συγκεκριμένες φω-
τογραφίες. Ως στόχος τέθηκε να 
φωτογραφηθούν κάποια όμορφα 
μοτίβα των »σούπερ καρτ ποστάλ« 
από μια οπτική, η οποία θα τα πα-
ρουσίαζε λιγότερο όμορφα και εν-

διαφέροντα. Με αυτόν τον παιγνι-
ώδη τρόπο έγινε κατανοητό από 
τους μαθητές και τις μαθήτριες το 
πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποι-
ήσει τις φωτογραφίες ως μέσο χει-
ραγώγησης. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες, για παράδειγμα, τρόμα-
ξαν όταν αντίκρισαν το ζεύγος των 
φωτογραφιών που είχε ως μοτίβο 
της εκκλησία του Αγίου Κωνστα-
ντίνου. Η εκκλησία του Αγίου Κων-
σταντίνου αποτελεί ένα σημαντικό 
αξιοθέατο της πόλης του Βόλου και 
απεικονίζεται σε πολλές καρτ πο-
στάλ της πόλης. Στη συνέχεια αυ-
τής της δραστηριότητας τα αρχι-
κά συναισθήματα της απογοήτευ-
σης μετατράπηκαν σε κίνητρα για 
αναζήτηση και άλλων μοτίβων τα 
οποία θα μπορούσαν να απεικο-
νιστούν από μια διαφορετική από 
τη συνηθισμένη οπτική. Τα παιδιά 
ασχολήθηκαν με το ερώτημα »πώς 
αντιλαμβάνεται κανείς τα μοτίβα 
όταν αυτά παρουσιάζονται ως του-
ριστικά αξιοθέατα και πώς όταν 
αυτά παρουσιάζονται με έναν ρεα-
λιστικό τρόπο«. Η δραστηριότητα 
αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τη 

»Αν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε τη θάλασσα, τότε αυτή θα είναι συνέχεια έτσι όπως είναι τώρα στη φωτογραφία…
Πρέπει να δείξουμε τη φωτογραφία στους μεγάλους.«

»Το βλέμμα πηγαίνει στις βρωμιές και όχι στην εκκλησία… Δεν μπορούμε να δείξουμε αυτή την εικόνα, δεν την  
βρίσκω όμορφη.«

Εικ. 6 Εικ. 7
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δραστηριότητα των »σούπερ καρτ 
ποστάλ« και το βασικό ζητούμε-
νο ήταν να μην επικεντρωθούν οι 
μαθητές μόνο στα όμορφα μοτίβα, 
αλλά να επιλέξουν και κάποια με 
μικρότερο τουριστικό ενδιαφέρον. 
Χρησιμοποιήθηκαν περίπου τα ίδια 
υλικά - όπως καρτ ποστάλ, φωτο-
γραφίες και χαρτί - που χρησιμο-
ποιήθηκαν και για την κατασκευή 
των »σούπερ καρτ ποστάλ«. Οι μα-
θητές δημιούργησαν ένα ζεύγος 
φωτογραφιών με μοτίβο τον Άγιο 
Κωνσταντίνο του Βόλου (Ελλάδα): 
Η εκκλησία με φόντο μια θάλασ-
σα γεμάτη με σκουπίδια και η ίδια 
εκκλησία με φόντο ένα καθαρό πε-
ρίγυρο (τα σκουπίδια της θάλασ-
σας »κόπηκαν«), όπως αυτή παρου-
σιάζεται στα τουριστικά αξιοθέατα 
της πόλης.

Οι μαθητές επεσήμαναν τις αντι-
θετικές επιδράσεις που προκαλούν 
οι δυο διαφορετικές φωτογραφί-
ες της εκκλησίας και κατανόησαν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κα-
νείς να παραποιήσει την πραγμα-
τικότητα με τη χρήση εικόνων: οι 
φωτογραφίες μπορούν να τροπο-
ποιηθούν ανάλογα με το αν θέ-
λει κανείς να παρουσιάσει μια επι-
θυμία του ή την πραγματικότητα. 
Όσο μεγαλύτερη η τροποποίηση, 
τόσο υψηλότερος ο βαθμός εξιδα-
νίκευσης. Η εμπειρία αυτή κινητο-
ποίησε τα παιδιά να αναζητήσουν 
με ιδιαίτερο ζήλο και ευχαρίστηση 
και άλλα αντίστοιχα ζεύγη φωτο-
γραφιών.

Ένα άλλο παράδειγμα που αφο-
ρά στο πώς τα παιδιά αντιλαμβά-

νονται την επιθυμία και την πραγ-
ματικότητα σχετικά με την ελκυστι-
κότητα της πόλης τους μας δείχνει 
η ακόλουθη εικόνα. Η εικόνα αυτή 
(εικ. 8) σχεδιάστηκε από παιδιά στη 
Βουλγαρία. Τα παιδιά κατασκεύ-
ασαν με τέτοιον τρόπο το κολλάζ 
έτσι ώστε οι τουαλέτες, οι οποίες 
βρίσκονταν δίπλα στο αξιοθέατο 
να εξαφανισθούν στην κυριολεξία. 
Τα παιδιά εξαφάνισαν τις τουαλέτες 
προσθέτοντας στη θέση τους μια δι-
κής τους επινόησης προέκταση του 
πραγματικού οικοδομήματος. Έτσι 
το πραγματικό, το οποίο αξιολογεί-
ται ως μη ταιριαστό (στην προκει-
μένη περίπτωση οι τουαλέτες), αντι-
καθίσταται από την επιθυμία να 
παρουσιασθεί το αξιοθέατο (το με-
γάλο κτήριο) χωρίς κανενός είδους 
»αισθητικές αλλοιώσεις«.

Εικ. 8: Επιθυμία και πραγματικότητα
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1.1.4.  Η πόλη από την οπτική γωνία των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Αυτή η πρακτική διδασκαλίας/μά-
θησης εφαρμόστηκε με μια ομάδα 
παιδιών προσχολικής ηλικίας ενός 
νηπιαγωγείου. Σκοπός ήταν να 
εξεταστεί, πως αντιλαμβάνονται 
τα παιδιά την πατρίδα τους, τη Σό-
φια. Στην αρχή έγινε στα παιδιά 
η πρόταση να προσπαθήσουν να 
επινοήσουν ένα φανταστικό ταξί-
δι με ένα φανταστικό λεωφορείο 
και τους εαυτούς τους σαν τουρί-
στες. Το λεωφορείο αυτό θα περ-
νούσε από διάφορα αξιοθέατα 
αποτυπωμένα σε αφίσες, οι οποί-
ες είχαν μοιραστεί στα παιδιά. Τα 
παιδιά παρατηρούσαν κάθε αφί-
σα και διηγούνταν το ένα στο άλ-
λο ό,τι ήξερε το καθένα γι΄ αυτούς 
τους τόπους, αν τους είχαν επισκε-
φτεί, όπως επίσης αν τους θυμού-
νταν ή τους προκαλούσαν κάποια 
συναισθήματα. Σε περίπτωση που 
αυτά σιωπούσαν η παιδαγωγός 
κάλυπτε η ίδια το κενό.

Όταν πλέον οι μαθητές/μαθήτρι-
ες είχαν δει, ποια μέρη της Σό-
φιας θεωρούνται ιδιαίτερα σημα-
ντικά, τους ζητήθηκε να φτιάξουν 
μόνοι τους αφίσες, που θα παρου-

σίαζαν εικόνες και στιγμές από 
τόπους του άμεσού τους περιβάλ-
λοντος, που θεωρούσαν σημαντι-
κούς. Τα παιδιά έδειξαν το ένα στο 
άλλο στο τέλος της πρακτικής δι-
δασκαλίας τις εικόνες, που έκα-
ναν. Μ΄ αυτό τον τρόπο έγιναν 
αμέσως κατανοητά τα συναισθή-
ματα, που ήταν συνδεδεμένα με τις 
εικόνες αυτές.

Μετά το τέλος εφαρμογής αυτής 
της πρακτικής, έγινε αντιληπτό  
ότι στα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας είναι δύσκολο να αναγνω-
ρίσουν τα αξιοθέατα μιας πόλης  
και να τους αποδώσουν την αντι-
κειμενική τους σημασία. Το αντί-
θετο μάλιστα, τα παιδιά ανακά-
λυψαν στις αφίσες λεπτομέρειες 
που κανονικά δεν είχαν σημασία 
σε σχέση με το προτεινόμενο θέ-
μα. Τα παιδιά επεσήμαναν αρχικά 
το McDonalds, ένα σιντριβάνι, τον 
ζωολογικό κήπο ή ένα εστιατόριο 
που μπορεί κανείς να πάρει πρωι-
νό. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά βλέ-
πουν την πόλη από μια τελείως δια- 
φορετική οπτική γωνιά. Αυτή η 
προοπτική επηρεάζεται πολύ από 

την προσωπική βιογραφία, τα εν-
διαφέροντα και χόμπι και λιγότε-
ρο από την ιστορική διάσταση που 
καθορίζει έναν τόπο ως αξιοθέα-
το. Ανάλογες ήταν και οι εικόνες 
που έφτιαξαν τα παιδιά. Έδειχναν 
ιδιαίτερα όμορφες στιγμές από τη 
ζωή τους, όπως π.χ. μια επίσκεψη 
στο ζωολογικό κήπο ή μια βόλτα 
στο συντριβάνι, γιατί αυτά τα μέ-
ρη τα είχαν δει προηγουμένως στις 
αφίσες. Εκτός αυτού τα παιδιά ζω-
γράφισαν το δρόμο και το σπί-
τι που έμεναν και αγαπούσαν ή τα 
κατοικίδια ζώα που είχαν μεγάλη 
συναισθηματική σημασία γι΄ αυτά 
και για τα οποία με ευχαρίστηση 
αντάλλασσαν απόψεις.

Όλες οι παιδικές εικόνες δείχνουν 
μια πολύ προσωπική και υποκει-
μενική όψη της πόλης και δεν μπο-
ρούν να συγκριθούν με τις αφίσες 
του φανταστικού ταξιδιού. Δεν θα 
ήταν κατατοπιστικές για μια ξενά-
γηση στη Σόφια, δίνουν πάντως 
μια ουσιαστική εικόνα από το συ-
ναισθηματικό κόσμο και τα ενδι-
αφέροντα των παιδιών προσχολι-
κής ηλικίας.

Εικ. 9: »Ζωολογικός κήπος« Εικ. 10: »Το συντριβάνι κι εμείς σ΄ ένα παγκάκι«
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Εικ. 11: »Στην πόλη υπάρχουν πολλά σπίτια«

Εικ. 12: »Το σπίτι μου με τις κουρτίνες« Εικ. 13: »Η χελώνα μου«
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1.1.5  Στο δρόμο για το σχολείο

Πώς αντιλαμβάνονται οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες τον βιόκοσμό 
τους; Τι παρατηρούν όταν πηγαί-
νουν στο σχολείο; Ποια αντικεί-
μενα και ποιες σκηνές της καθη-
μερινής ζωής προκαλούν το εν-
διαφέρον τους; Σε ποια σημεία 
σταματούν, τι τους προκαλεί το 
ενδιαφέρον και τι τους ευχαριστεί 
ιδιαίτερα; Τέτοιου είδους ερωτή-
σεις μπορούν να προσεγγιστούν 
όχι μόνο μέσω της συζήτησης αλ-
λά και μέσω της αισθητικής οδού, 
δίνοντας στους μαθητές την ευκαι-
ρία να φωτογραφίσουν όλα όσα 
τους είναι σημαντικά. 

Για το λόγο αυτό ανατέθηκε στους 
μαθητές και στις μαθήτριες να φω-
τογραφίσουν όλα όσα στο δρόμο 
τους για το σχολείο τους προκα-
λούν το ενδιαφέρον, το γέλιο, την 
αποστροφή ή/και το φόβο. Για να 
ανταπεξέλθουν τα παιδιά σε αυτή 
τη διαδικασία κρίθηκε απαραίτη-
το να μυηθούν προηγουμένως στη 
φωτογράφηση με ψηφιακή φω-
τογραφική μηχανή. Στη συνέχεια 
τους δόθηκε χρόνος τριών ημε-
ρών να ψάξουν και να φωτογρα-
φίσουν τα πιο ενδιαφέροντα κατά 
την άποψή τους μοτίβα στο δρόμο 
τους από το σπίτι στο σχολείο.

Οι μαθητές παρακινήθηκαν, επί-
σης, να γράψουν ένα μικρό κείμε-
νο για κάθε μια από τις φωτογρα-
φίες τους, εξηγώντας έτσι στον 
παρατηρητή τις σκέψεις, τις αντι-
λήψεις και τα συναισθήματά τους 
για κάθε τι εικονιζόμενο.

Από τα συνοδευτικά κείμενα προ-
κύπτει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά 
αποκομίζουν από το βιόκοσμο »ο 
δρόμος για το σχολείο« ένα σύνο-
λο αισθητικών εμπειριών, οι οποί-
ες συνιστούν και τα θεμέλια για 
τη συγκρότηση της αισθητικής 
τους κρίσης.

Εικ. 14: »Έχει πλάκα: ένα δέντρο 
καταπίνει ένα αυτοκίνητο. Παρατηρώ 
αυτή τη σκηνή κάθε μέρα«
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Εικ. 15

Εικ. 16

Εικ. 17

»Μετά το σχολείο σταματάμε εδώ, 
χαζεύουμε τα διάφορα πράγματα και 
κάνουμε πλάκες. Έχει τόσα πολλά 
και πολύχρωμα πράγματα και πάντα 
βρίσκουμε κάτι καινούριο. Περιοδικά, 
μικρά παιχνίδια και τυχερές σακού-
λες. Ο περιπτεράς νευριάζει όταν 
ανακατεύουμε τα πράγματά του.«

»Το δέντρο αυτό έχει πλάκα. Δεν 
ξέρω γιατί είναι έτσι, γιατί είναι 
τόσο στραβό. Κάποιες φορές σκαρ-
φαλώνουμε πάνω του, αλλά αυτό  
δεν πέφτει.«

»Αυτό το εγκαταλελειμμένο κτήριο 
μου αρέσει. Έχει μια μεγάλη ιστορία, 
αλλά και κάποιες φορές με φοβίζει. 
Είναι αρκετά παλιό και κάποιοι 
άνθρωποι ισχυρίζονται ότι σε αυτό 
συχνάζουν ναρκομανείς. Όταν περ-
νάω από δίπλα του φοβάμαι ότι θα 
μου επιτεθεί κάποιος.«
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1.1.6  Τα αγαπημένα μέρη των παιδιών 

Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής 
διδασκαλίας\μάθησης δόθηκε η 
εντολή στους μαθητές και στις μα-
θήτριες της πρώτης δημοτικού να 
φτιάξουν ένα βιβλίο με εικόνες με 
θέμα τους χώρους παιγνιδιού στη 
γειτονιά τους. Στόχος αυτής της 
πρακτικής ήταν να δοθεί στα παι-
διά η δυνατότητα να αντιληφθούν 
ενεργητικά, ποιοι είναι οι προσω-
πικοί ζωτικοί τους χώροι. Το βι-
βλίο αυτό θα λειτουργούσε ως κα-
τάλογος όλων των χώρων παιγνι-
διού στη γειτονιά. 

Τα παιδιά συγκέντρωσαν ιδέες, για 
το τι μπορεί να προσφέρει αυτό 
το βιβλίο. Εκφράστηκε π.χ. η άπο-
ψη ότι »αυτό το βιβλίο θα μπορού-
σε να βοηθήσει ένα παιδί, που με-
τακόμισε πρόσφατα στη γειτονιά 
και δεν ξέρει ακόμα, πού μπορεί 
να παίξει, να ανακαλύψει το ίδιο 
τους χώρους παιχνιδιού«. Ακολού-
θησαν άλλες σκέψεις, που αφο-

ρούσαν την σύλληψη αυτού του 
βιβλίου. Κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης, τα παιδιά επεξεργάστη-
καν τα κριτήρια ενός »καλού βι-
βλίου εικόνων«. Σε αυτά τα κριτή-
ρια ανήκει ο συνδυασμός κειμένου 
και εικόνας, όπως επίσης και οι δι-
άφορες δυνατότητες απεικόνισης. 
Ο κατάλογος αυτός πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνει φωτογραφίες, αλ-
λά και ζωγραφιές των χώρων παι-
γνιδιού. Οι ακόλουθες ερωτήσεις, 
έπαιξαν ρόλο, στην περαιτέρω δι-
άρθρωση της εργασίας των παι-
διών: Πού είναι ο τόπος που παί-
ζεις; Πώς είναι; Τι μπορεί να κάνει 
κανείς εκεί; Ποια παιγνίδια υπάρ-
χουν εκεί; Τι καθιστά τον χώρο 
αυτό, ιδιαίτερο; Με ποιον παίζεις 
εκεί; Ποιες είναι οι εμπειρίες σου 
από τον χώρο αυτό; Στόχος αυτών 
των ερωτήσεων ήταν να ενθαρ-
ρύνουν την δημιουργικότητα των 
παιδιών στη ζωγραφική, στο σχέ-
διο και στη γραφή του δικού τους 

κειμένου και ταυτόχρονα να συ-
νεισφέρουν στην γενική διάρθρω-
ση του κειμένου μέσα στο βιβλίο.

Οι δάσκαλοι μαζί με τους μαθη-
τές κοίταξαν φωτογραφίες, που 
περιείχαν εξοπλισμό για παιδι-
κές χαρές, έγραψαν την ονομα-
σία των διαφόρων οργάνων κά-
τω από τη φωτογραφία και συζή-
τησαν για τη χρήση του. Πολλά 
παιδιά γνωρίζουν αυτά τα όρ-
γανα αλλά όχι και την ονομασία 
τους, όπως π.χ. »πυραμίδα αναρ-
ρίχησης« και »δίχτυ« .

Μέσω της κοινής σύλληψης και 
της επεξεργασίας του βιβλίου ει-
κόνων, οι μαθητές και οι μαθή-
τριες μπόρεσαν να αναπτύξουν 
μία προσωπική σχέση με αυτήν 
τη δραστηριότητα και να αντιλη-
φθούν, πόση προεργασία χρειάζε-
ται για τη δημιουργία ενός βιβλί-
ου εικόνων.

Εικ. 18 
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Eικ. 19: Ένα παράδειγμα

»Πηγαίνω ευχάριστα στην παιδική χαρά του δάσους. Πηγαίνω με το ποδήλατο 
και στην αρχή παίζω πάντα μόνη μου εκεί. Μετά παίζω με την αδελφή μου 
΄Ινα και στη συνέχεια πηγαίνουμε μαζί στη »φωλιά των πουλιών«. Η »φωλιά 
των πουλιών« είναι μία κούνια. Κάνουμε τότε μαζί κούνια. Υπάρχει και ένας 
τοίχος αναρρίχησης και εκεί μπορεί κανείς να σκαρφαλώνει καλά και μετά να 
κάνει τσουλήθρα από το μεταλλικό δοκάρι. Υπάρχει και μία τραμπάλα και μία 
αμμοδόχος. Το πιο ωραίο, είναι η »φωλιά των πουλιών« και άλλα πολλά.« ΛΕΑ
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1.1.7  Η πόλη μου σήμερα και στο μέλλον 

Η αντιπαραβολή εικόνων της πό-
λης από το παρόν και το μέλλον 
συνδέθηκε με μια σειρά δραστη-
ριοτήτων, οι οποίες εντάσσονται 
στην κατηγορία »Παραγωγή Υπο-
κειμενικά Σημαντικών Εικόνων«. 
Εδώ μπαίνει σε ισχύ η αισθητική 
αρχή του μοντάζ και του κολλάζ. 
Βασικός σκοπός αυτών των δρα-
στηριοτήτων ήταν να δοθούν κί-

νητρα στα παιδιά για να εκφρά-
σουν τα οράματά τους για την ει-
κόνα της πόλης τους στο μέλλον. 
Μέσα από τη διαδικασία της κατα-
σκευής μελλοντικών εικόνων μπο-
ρούν τα παιδιά να εκφράσουν ότι 
αντιλαμβάνονται, από αισθητι-
κής σκοπιάς, ως προβληματικό. Τα 
σχέδιά τους για το μέλλον εμπε-
ριέχουν αισθητικές κατηγορίες οι 

οποίες διαδραματίζουν σημαντι-
κό ρόλο για τον τρόπο που αντι-
λαμβάνονται το βιόκοσμό τους. 
Τα παιδιά δημιούργησαν και πά-
λι ζεύγη εικόνων. Στην εικόνα του 
σήμερα – φωτογραφία μιας συ-
γκεκριμένης σκηνής από το βιόκο-
σμό τους – αντιπαρέβαλαν την δι-
κή τους εικόνα, το δικό τους όρα-
μα, για το μέλλον. 

»Υπάρχει ανάγκη και για ένα χώρο πρασίνου, για 
να έχουμε καθαρό αέρα και τα παιδιά ένα χώρο για 
παιχνίδι«

»Τα πλοία τα βγάλαμε από τη φωτογραφία, γιατί 
ρυπαίνουν τη θάλασσα«

»Μας αρέσουν τα κτήρια με την παραδοσιακή 
πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και όχι οι πολυκατοικίες«

»Αλλάξαμε πολλά στη φωτογραφία της παραλίας.  
Έτσι καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να κοιτάμε 
συνειδητά τον κόσμο γύρω μας«

Εικ. 21: … και ως οραματικό σχέδιο

Εικ. 20: Η παραλία του Βόλου σήμερα …
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Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες 
των τεσσάρων. Κλήθηκαν να φω-
τογραφίσουν εκείνα τα σημεία της 
πόλης (π.χ. δρόμους, πάρκα κ.α) 
τα οποία κατά την άποψή τους πα-
ρουσιάζουν προβληματικά σημεία 
και υστερούν αισθητικά. 

Οι φωτογραφίες αυτές αποτέλε-
σαν την αφετηρία για να δημιουρ-
γήσουν τα παιδιά τις δικές τους 

εναλλακτικές εικόνες, οι οποίες και 
απεικονίζουν τα μελλοντικά τους 
οράματα για το βιόκοσμό τους. Ως 
υλικά για την κατασκευή των κολ-
λάζ χρησιμοποιήθηκαν φωτογρα-
φίες της πόλης από το παρελθόν 
και το παρόν, καθώς και φωτογρα-
φίες άλλων πόλεων. Περαιτέρω, εί-
χαν την δυνατότητα να κατασκευ-
άσουν δικές τους εικόνες, π.χ. να 
σχεδιάσουν δικά τους κτήρια, και 

να τις χρησιμοποιήσουν για την 
κατασκευή του κολλάζ.

Τα περισσότερα παιδιά έδειξαν 
φανερή προτίμηση για την αισθη-
τική παρωχημένων εποχών (ιδι-
αίτερα για ένα συγκεκριμένο εί-
δος αρχιτεκτονικής) γιατί αυτή η 
αισθητική, κατά τη γνώμη τους, 
δίνει στην πόλη ένα ανθρώπινο 
πρόσωπο.   

»Ρίξαμε τα ψηλά κτήρια. Τώρα μπορεί κανείς να  
δει τον ουρανό και η ατμόσφαιρα είναι καθαρή«

»Αυτή η δραστηριότητα μας βοήθησε να κατανοή-
σουμε ότι η πόλη μας έχει περιβαλλοντικά προβλή-
ματα. Υπάρχει λίγο πράσινο και όλα χτίστηκαν 
χωρίς σχέδιο, κάπως αναρχικά«.

Εικ. 23: ... και πώς θα μπορούσε να ήταν στο μέλλον

Εικ. 22: Ένας δρόμος του Βόλου σήμερα ...
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Τα παιδιά στη Σόφια προσπάθη-
σαν να παρατηρήσουν την πό-
λη τους από την οπτική γωνία μί-
ας τουριστικής έκθεσης. Γι’ αυτό το 
σκοπό οργάνωσαν έναν φανταστι-
κό διαγωνισμό μεταξύ διαφόρων 
τουριστικών επιχειρήσεων. Η κάθε 
ομάδα παιδιών επέλεξε το όνομά 
της, ως τουριστική επιχείρηση, και 
αποφάσισε για ένα λογότυπο. Στη 
συνέχεια τα παιδιά έφτιαξαν έναν 
χάρτη της πόλης, στον οποίο υπήρ-
χαν φωτογραφίες και άλλες κα-
τασκευές (σχέδια, σύμβολα, μικρά 
κείμενα, κλπ). Μέρος της δραστηρι-
ότητας ήταν και η κατασκευή δια-
φημιστικών καρτ-ποστάλ.

Τα παιδιά του δημοτικού παρουσί-
ασαν κατά ομάδες τις ιδέες για την 
διαφημιστική στραγητική τους. Κα-
τόπιν επεξεργάστηκαν σχέδια για 
την πόλη του σήμερα, του χθές και 
του αύριο. Το σλόγκαν ήταν: »Η πό-
λη της Σόφια μεγαλώνει, αλλά δεν 
γερνάει«. Τα παιδιά χρησιμοποίη-
σαν φωτογραφίες από διαφορετι-
κές πηγές (ταχυδρομικές κάρτες, δι-
αφημιστικά φυλλάδια, περιοδικά, 
ταξιδιωτικούς οδηγούς, εικόνες και 
κείμενα από το διαδίκτυο κλπ.) και 
τις συμπλήρωσαν με δικές τους ει-
κόνες και κείμενα. ΄Ετσι δημιουργή-
θηκαν τουριστικοί οδηγοί, που εστί-
αζαν στα αξιοθέατα.

΄Εγινε επίσης πρόταση στα παι-
διά, να φτιάξουν ένα κολλάζ και 
να δημιουργήσουν μία εικόνα χει-

ραγώγησης. Ως ερέθισμα για αυτή 
τη δραστηριότητα χρησιμοποιή-
θηκαν κολλάζ φωτογραφιών εικο-
νικών τόπων από διάφορες ιστο-
σελίδες με θέμα »η Σόφια στο μέλ-
λον«. Οι μαθητές/μαθήτριες επε-
ξεργάστηκαν τις ιδέες τους για το 
μέλλον της πόλης και τις παρουσί-
ασαν. Κόλλησαν σε χαρτόνια με-
γάλου μεγέθους διάφορα κομμά-
τια από φωτογραφίες και τα συ-
μπλήρωσαν με δικές τους εικόνες. 
Οι διάφορες αλλαγές και το μο-
ντάζ τους βοήθησαν να υιοθετή-
σουν την προοπτική ενός αρχιτέ-
κτονα ή ενός μελλοντικού κατοί-
κου της Σόφιας, ο οποίος σίγου-
ρα θα ήθελε να αισθάνεται άνετα 
στην πόλη του.

Το έτοιμο υλικό λειτούργησε στην 
προκειμένη περίπτωση ως αφορμή 
για να μπορέσουν τα παιδιά να εκ-
φράσουν τη συναισθηματική τους 
σχέση με το άμεσο περιβάλλον. Οι 
κατασκευασμένες εικόνες αντικα-
τοπτρίζουν τις θετικές και αρνητι-
κές αξίες των μαθητών/μαθητρι-
ών και καταδείχνουν τις παιδικές 
στρατηγικές, που στοχεύουν στη 
βελτίωση της πόλης στο μέλλον. 

Σ΄ αυτό το σημείο θα παρουσια-
στεί επιλεκτικά ένα μέρος αυτών 
των κατασκευών. 

Οι παιδικές ιδέες είναι στενά συν-
δεδεμένες με καθημερινά προβλή-
ματα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

τις αντιφάσεις που τα περιστοιχί-
ζουν, θέλουν να τις ξεπεράσουν και 
απορρίπτουν ξεκάθαρα ό,τι επιδρά 
αρνητικά στο περιβάλλον. Οι εικό-
νες δείχνουν τις δικές τους στρατη-
γικές για την προστασία του περι-
βάλλοντις. Στις εικόνες του μέλλο-
ντος »υπάρχουν περισσότερα φυτά 
από ότι σήμερα. Υπάρχουν περισ-
σότερα πάρκα, περισσότεροι κή-
ποι. Μ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε κα-
θαρότερο αέρα στη Σόφια.« »Υπάρ-
χουν αυτοκίνητα, τα οποία δου-
λεύουν με ηλιακή ενέργεια για να 
πετάξουν. Έτσι δεν μολύνουν την 
ατμόσφαιρα.« »Δε γεμίζει ο τό-
πος σκουπίδια, γιατί αυτά τα χρη-
σιμοποιούμε για την εξοικονόμη-
ση ενέργειας και θερμότητας.« »Το 
παιδικό μας περιοδικό παρουσιά-
ζει επίσης προτάσεις για το μέλλον, 
π.χ. οικολογικά μέσα μεταφοράς, 
όπως αυτοκίνητα με ηλιακό συλλέ-
κτη και ανεμογεννήτρια στη σκε-
πή τους.« 

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την 
πόλη ως πεδίο συνεχών αλλαγών 
στο πέρασμα του χρόνου (παρελ-
θόν, παρόν και μέλλον). Στις εικό-
νες τους αποκρυσταλλώνεται το 
σταθερό και το μεταβλητό (σπίτια, 
πύργοι, κάστρα, μέσα μεταφοράς, 
ρουχισμός, γλώσσα). Ο τρόπος 
που εκφράζονται δείχνει ότι στις 
ιδέες τους η φαντασία και η πραγ-
ματικότητα συγχέονται. Το παρόν 
είναι, κατά την ερμηνεία τους, 
ανοιχτό σε μελλοντικές αλλαγές. 
Δείχνουν στις εικόνες τους, πώς 
και η τεχνική συμβάλλει δημιουρ-
γικά στη ζωή του μέλλοντος. »Τα 
αυτοκίνητα μπορούν να πετάξουν. 
Οι πόρτες των σπιτιών ανοίγουν 
μόνες τους. Υπάρχουν ρομπότ που 
φτιάχνουν χιονάνθρωπους.«

Εικ 24: Εργασία για το 
χάρτη της πόλης. 
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»Στο βουνό Witoscha, που βρίσκε-
ται κοντά στη Σόφια, υπάρχει ένα 
κάστρο« 

»Εκεί ζουν πινγκουίνοι. Ο αστυνόμος 
έχει, αντί για σκυλιά, έναν αστυνομι-
κό πινγκουίνο« 

»Ο κόσμος επικοινωνεί με τα ζώα. 
Πάνω αριστερά βλέπουμε μια διάσκε-
ψη τύπου με ελέφαντες«

»Το χειμώνα υπάρχουν στο βουνό 
όμορφα »καλοκαιρινά φυτά«, όπως 
φοίνικες. Υπάρχουν περισσότερα 
φυτά απ’ ότι σήμερα.«

Πώς κατασκευάζει κανείς έναν 
χάρτη;

Ξέρουμε που βρίσκονται τα 
αξιοθέατα;

Πώς βοηθάμε τους τουρίστες να 
προσανατολιστούν στην πόλη; 

»Εάν συνεχίσουν, όπως κάνει το κορί-
τσι της εικόνας, οι τοίχοι των σπιτιών 
θα είναι σύντομα πολύ άσχημοι«

»Το σπίτι ήταν πρώτα καθαρό, αλλά 
οι νεαροί το μουντζούρωσαν με 
γκραφίτι« 

»Αγαπητοί τουρίστες, αυτό δεν  
είναι σωστό« 

Εικ. 25

Εικ. 26: Η Σόφια στο μέλλον

Εικ. 27: Τί δε μας αρέσει 
στην πόλη; 
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1.2.  Κουτιά ερευνητών

Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

Οι εικόνες προωθούν τη διαδικα-
σία της μάθησης όχι μόνο στον 
τομέα της κοινωνικότητας, αλλά 
και στη θεματική ενότητα »φύση«. 
Στην προκειμένη περίπτωση οι ει-
κόνες λειτουργούν πολύπλευρα, 
προκαλώντας και συνοδεύοντας 
τις μαθησιακές διαδικασίες. Στην 
απλοποιημένη τους μορφή χρησι-
μοποιούνται ως σύμβολα. 

Στα πλαίσια της πρακτικής διδα-
σκαλίας/μάθησης δημιουργήθηκαν 
κουτιά με υλικό σχετικό με το μά-
θημα φυσικής ιστορίας. Την ομά-
δα-στόχο των πειραμάτων αποτε-
λούν παιδιά 5 μέχρι 7 χρονών που 
τελείωναν το νηπιαγωγείο και άρ-
χιζαν το δημοτικό. Τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας συνήθως δε μπορούν 
ακόμη να διαβάσουν, είναι όμως σε 
θέση να παρατηρούν προσεκτικά 
εικόνες. Οι οδηγίες κατά τη διάρ-
κεια του πειράματος δόθηκαν αντι-
στοίχως μόνο με εικόνες. Τα παι-
διά έπρεπε να εφαρμόσουν αυτές 
τις οδηγίες δουλεύοντας αυτόνομα 
σε μικρές ομάδες. Αυτή η πρακτι-

κή βασίζεται στην ιδέα του κουτιού 
των ερευνητών, όπως αυτή ανα-
πτύχθηκε από την Christa Bauer για 
τα παιδιά που κατέχουν το γραμ-
ματισμό, δηλ. για τη Β’ δημοτικού  
(βλ. www. Forscherwerkstatt. de) και 
είναι πλατιά διαδεδομένη, τόσο στη 
Γερμανία, όσο και στην Αυστρία. 

Το περιεχόμενο των εικόνων χρη-
σιμεύει ταυτόχρονα ως ερέθισμα 
και ως πληροφόρηση.

Κατάταξη των πρακτικών διδασκα-
λίας/μάθησης στον πίνακα

Αφετηρία είναι η παιδική περιέρ-
γεια για ανακάλυψη και κατανόη-
ση της καθημερινότητας. Τα κουτιά 
στηρίζονται εσκεμμένα στις προ-
γενέστερες εμπειρίες των παιδιών. 
Οι εικόνες από την καθημερινή ζωή 
των παιδιών λοιπόν, αποτελούν τη 
βάση για τα κουτιά πειραμάτων. 
Μέσω του ενδιαφέροντος για τις ει-
κόνες καθημερινότητας πρέπει να 
επιτευχθούν σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα παιδιά, υποκειμενικές 

προσεγγίσεις στο εκάστοτε θέμα. 
Η εικόνα αφυπνίζει προγενέστερες 
εμπειρίες και παρέχει, ανάλογα με 
τα βιώματα του παιδιού, γνωστικά 
και συναισθηματικά σημεία ανα-
φοράς. (βλ. Klein/Oettinger 2007)

Tα παιδιά εφαρμόζουν βήμα προς 
βήμα τη δραστηριότητα σύμφωνα 
με τις οδηγίες που δίνουν οι εικόνες. 
Για να μπορέσουν να κατευθύνουν 
τη δράση τους, πρέπει να αναλύ-
σουν προσεχτικά κάθε τους βήμα, 
εν μέρει παρατηρώντας την επόμε-
νη εικόνα και συγκρίνοντάς την με 
την προηγούμενη. Δηλαδή, τα παι-
διά εφαρμόζουν τις οδηγίες που δί-
νουν οι εικόνες. Επειδή είναι πολυ 
σημαντική η σωστή εφαρμογή των 
οδηγιών αυτών για την επιτυχία 
του προγράμματος, πρέπει να δοθεί 
αρκετός χρόνος στα παιδιά για να 
μπορέσουν να αναλύσουν επακρι-
βώς τις εικόνες. Η σωστή κατανόη-
σή τους είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επιτυχία. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασκούνται στην παρατή-
ρηση εικόνων και, κατά την ανταλ-
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ενός πειράματος. 

Οι εικόνες των 
ζωτικών κόσμων  
ως αφετηρία για 
πειράματα
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λαγή απόψεων στη μικρή τους ομά-
δα, συνειδητοποιούν την ποικιλότη-
τα των αντιλήψεων. (βλ. σελ. 6-25).

Η μετατροπή των εικόνων σε δρα-
στηριότητες αναγκάζει τα παιδιά 
σε μια συνεχή εξισσορόπηση με-
ταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 
πραγματικότητας, των αντιλήψε-
ων των παιδιών μεταξύ τους και 
τελικά μεταξύ της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας του πειράματος. Το παι-
δί εξετάζει μόνο του τη διάταξη του 
πειράματος. Μέσω της δραστηρι-
ότητας και της συζήτησης σε ομά-
δες για το εκάστοτε φαινόμενο και 
τελικά μέσω του σχεδίου, προκα-
λείται στα παιδιά μια διαδικασία 
μάθησης, η οποία εντάσσεται και 
στους στόχους του προγράμματος. 

Παράλληλα με τις προαναφερθεί-
σες ευκαιρίες που παρέχονται για 
μάθηση, όταν κανείς στη σχολι-
κή ζωή ενθαρρύνει την περιέργεια 
των παιδιών και τη διάθεσή τους 
να ανακαλύπτουν το καινούργιο, 
γίνεται μέσω των πειραμάτων δυ-
νατό, να ενεργοποιηθούν και να 
αναπτυχθούν τομείς του εικονικού 
γραμματισμού. Με τη βήμα προς 
βήμα διαδικασία, τα παιδιά εξα-
σκούνται στο να παρατηρούν με 
ακρίβεια, πράγμα που ενθαρρύνει 
τον εικονικό και εν γένει το γραμ-
ματισμό. (βλ. το κεντρικό άρθρο 
σχετικά με την κατανόηση εικό-
νων και συμβόλων )

Η προώθηση του εικονικού γραμ-
ματισμού σε συνδυασμό με τα πει-
ράματα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία 
για παιδιά με δυσκολίες στη γλώσ-
σα. Τα παιδιά αποκτούν, είτε μέσω 
των εικόνων είτε μέσω της δράσης 
που ακολουθεί, γνωστικά ερεθί-
σματα. Με αυτό τον τρόπο οι εικό-
νες λειτουργούν ως γέφυρα στην 
απόκτηση πρώτης και δεύτερης 
γλώσσας. Το όριο φυσικά στην 
προκειμένη περίπτωση βρίσκεται 
στην περαιτέρω ενθάρρυνση της 
γλωσσικής ανταλλαγής, γιατί στο 
επίπεδο αυτό τα παιδιά αυτής της 
ομάδας συνήθως δε μπορούν να 
συμμετάσχουν.

Παράγοντας αποφασιστικής ση-
μασίας για την κατανόηση του 
πειράματος από τα παιδιά, είναι 
η κοινωνική δομή του. Τα παιδιά 
δουλεύουν στο πείραμα σε μικρές 
ομάδες με ένα κουτί. Έτσι δημι-
ουργείται μια διαρκής ανταλλα-
γή που αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο κάθε ομάδα, είτε διαβάζει 
τις εικόνες με τις οδηγίες, είτε τις 
μετατρέπει σε πράξη. Σε ένα ονο-
μαζόμενο Συμβούλιο Ερευνητών  
γίνεται δυνατή, ύστερα από την 
πάροδο ορισμένης ώρας, η ανταλ-
λαγή απόψεων των διαφόρων 
ομάδων που συμμετέχουν στο 
πείραμα. Παράλληλα δημιουρ-
γούνται ερεθίσματα είτε από άλ-
λα παιδιά, είτε από τον παιδαγω-
γό ή το δάσκαλο. Οι σκέψεις μετα-

τρέπονται σε γλωσσική έκφραση, 
ενώ αναπτύσσονται περαιτέρω 
συγκεκριμένες θεωρίες. 

Την τελική προσωπική ενασχό-
ληση κάθε παιδιού με το πείραμα 
ακολουθεί ένα σχέδιο που φτιά-
χνει κάθε παιδί. Σ’ αυτό αποτυπώ-
νεται εικονικά ό,τι κάθε παιδί προ-
σωπικά θεώρησε σημαντικό στο 
πείραμα. Αυτές οι εικόνες προϋ-
ποθέτουν, μέσω της επιλογής των 
μοτίβων, την προσωπική εστίαση 
της προσοχής σε ένα σημείο και 
οδηγούν, σε ιδανική περίπτωση, 
σε συμπεράσματα που αφορούν 
τη μαθησιακή διαδικασία. Σε κά-
θε περίπτωση δίνουν αφορμή για 
συζήτηση πάνω στην εικόνα που 
φτιάχτηκε. Κι αυτό επίσης αντικα-
τοπτρίζεται πάντα σύμφωνα με 
τους στόχους του προγράμματος 
(βλ. εικ. 5).

Στο τέλος του πειράματος και της 
ανταλλαγής, ακολουθεί η δημι-
ουργία της εικόνας που αναφέρ-
θηκε στην αρχή, η τελική αισθητι-
κή έκφραση. Παράλληλα με την 
εικόνα, πολλές προσπάθειες προ-
σφέρουν στιγμές υψηλής αισθητι-
κής έκφρασης, τις οποίες τα παι-
διά απολαμβάνουν συνειδητά και 
με χαρά αναπαράγουν επανειλημ-
μένως (βλ. Duncker 2010, Freeß 
2006). Αυτές οι διαδικασίες προω-
θούνται μέσω της αμοιβαίας επι-
κοινωνίας των παιδιών.

1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος
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Εικ. 1: Εικόνα που προσδιορίζει το πείραμα
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Κουτιά ερευνητών 

Σχεδιασμένο βάσει οδηγιών με  
εικόνες, για παιδιά που δεν είναι  
σε θέση να διαβάζουν.

Η ιδέα του κουτιού ερευνητών ανα-
πτύχθηκε απο την Christa Bauer. 
Πρόκειται για κουτιά διεξαγωγής 
πειραμάτων, με τα οποία παιδιά σε 
μικρές ομάδες μπορούν να διεκπε-
ραιώσουν ανεξάρτητα πειράματα 
βάσει οδηγιών. Στο λεγόμενο Συμ-
βούλιο Ερευνητών όλες οι ομάδες 
παρουσιάζουν τα πειράματά τους 
και συζητούν γύρω από τις πιθανές 
αιτίες των φαινομένων. Στο τέλος 
κάθε παιδί καταγράφει το πείραμά 
του σ’ ένα τετράδιο. Επίσης ζωγρα-
φίζεται μια εικόνα του πειράματος 
και περιγράφεται από κάθε παιδί 
ξεχωριστά η διεξαγωγή, η περιγρα-
φή ως επίσης και πιθανές επεξη-
γήσεις του πειράματος. (βλ. Meier 
2005). Η συνολική παρουσίαση της 
εργασίας με κουτιά ερευνητών κα-
τά Christa Bauer δεν είναι δυνα-
τό ν’ αναπτυχθεί στο παρόν πλαί-
σιο. Περαιτέρω πληροφορίες μπο-
ρεί κανείς να βρεί στην ιστοσελίδα: 
www.forscherwerkstatt.de.

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος imago2010, έγινε προ-

σπάθεια να μεταδοθεί η ιδέα αυτή 
σε παιδια που δεν μπορούν να γρά-
φουν και να διαβάζουν.Υπό το πρί-
σμα του εικονικού γραμματισμού, 
θα ήταν δυνατή μια αναπροσαρμο-
γή της υφιστάμενης θεωρίας και μια 
περαιτέρω διαμόρφωση για μη ανα-
γνώστες/τριες. Σε επίπεδο κατάρ-
τισης διδασκόντων ανέπτυξαν εκ-
παιδευτικοί/τριες και ασκούμενοι/
ες νέα κουτιά ερευνητών μόνο με ει-
κονογραφημένες οδηγίες (βλ. Κεφ. 
8). Στον ευαγγελικό παιδικό σταθ-
μό Altheim κοντά στο Münster ήταν 
δυνατή η δοκιμή των κουτιών και η 
συμπλήρωση της υπάρχουσας συλ-
λογής. Το αποτέλεσμα ήταν η δημι-
ουργία πολλών κουτιών και οδηγι-
ών που βρίσκονται πλέον σε εφαρ-
μογή σε διάφορα σχολεία.

Υποδείξεις εφαρμογής

Κατά την έναρξη της εργασίας 
πρέπει να χωρισθούν τα παιδιά σε 
μικρές ομάδες των τριων έως τεσ-
σάρων παιδιών. Απο κοινού συζη-
τούνται οι κανόνες εργασίας για 
την ανεξάρτητη εργασία σε ομά-
δες. Εδώ συγκαταλλέγονται εκτός 
των άλλων: αθόρυβη εργασία, αλ-
ληλοβοήθεια, διεξαγωγή των στα-
δίων εργασίας, συγίρισμα,... Οι 
ομάδες επιτρέπεται να διαλέξουν 

πλέον ένα κουτί πειραμάτων με το 
οποίο επιθυμούν να εργαστούν. Τα 
κουτιά είναι τοποθετημένα με τέ-
τοιο τρόπο, ώστε στη μετώπη να 
είναι ορατή η εκάστοτε απεικόνι-
ση που ανταποκρίνεται στο πειρά-
μα (εικ. 1). Τα παιδιά πηγαίνουν 
με τα κουτιά τους σ’ ένα τραπέζι 
και αυτοοργανώνουν το πείραμά 
τους. Στη συνέχεια πρέπει να ελέγ-
ξουν την πληρότητα των κουτιών 
με τον ανα χείρας κατάλογο αντι-
κειμένων (εικ. 2) ή να τα ταξινομή-
σουν όπως απεικονίζεται. Στο πα-
ράδειγμα αυτό, πρέπει τα παιδιά 
να γεμίσουν το ποτήρι με νερό.

Κατόπι ακολουθεί βήμα προς βήμα 
η εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών σε δράση. Όταν τα παιδιά 
βάσει οδηγιών ολοκληρώσουν την 
εργασία μια φορά, αρχίζουν τις πε-
ρισσότερες φορές να επαναλαμβά-
νουν το πείραμα ανεξάρτητα ή να 
το αναπροσαρμόζουν. Η τάση αυ-
τή θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε 
υπόψη, διότι τα παιδιά ακολουθούν 
προσωπικές ανάγκες. Αντιστοίχως 
στο πείραμα »τραμπάλα«, μέσω ενός 
άδειου ποτηριού, προτρέπονται συ-
νειδητά να επιλέξουν από μόνα τους 
αντικείμενα και να προβούν σε δο-
κιμές. Υποχρέωση των παιδαγωγών 
και των εκπαιδευτικών/τριών σ’ αυ-

Εικ. 2: Κατάλογος υλικών του πειράματος »μαύρο« (Bschirrer/Dähn)
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τή την φάση είναι η παρακολούθη-
ση των παιδιών και ενδεχομένως η 
αναφορά σε συγκεκριμένα σημεία 
των οδηγιών ή η προσφορά βοήθει-
ας σε δικές τους παραλλαγές, έτσι 
ώστε τα παιδιά από μόνα τους να εί-
ναι σε θέση να εφαρμόσουν επιτυ-
χώς το πείραμα. Μόλις οι παιδα-
γωγοί και οι εκπαιδευτικοί/τριες 
καταλήγουν οτι όλες οι ομάδες εκτέ-
λεσαν επιτυχώς τα πειράματά τους 
και έκαναν και κάποιες παραλλα-
γές, οφείλουν να καθυποδείξουν 
στα παιδιά την προετοιμασία τους 
για το λεγόμενο Συμβούλιο Ερευνη-
τών. Αυτο σημαίνει πως όλα τα πει-
ράματα προετοιμάζονται εξ΄ αρχής 
σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι άμε-
σα δυνατή η παρουσίαση της απο-
φασιστικής φάσης.

Στο παράδειγμα του εδώ απεικονι-
ζόμενου πειράματος (εικ. 3) οφεί-
λουν τα παιδιά να διπλώσουν ένα 
καινούργιο φίλτρο και να το χρω-
ματίσουν, όπως επίσης να έχουν 
έτοιμη μια πιπέτα με νερό. Μόλις 
ολοκληρωθούν όλες οι προετοι-
μασίες σχηματίζουν όλα τα παι-
διά έναν κύκλο. Κάθε ομάδα φέρνει 
σ’ έναν δίσκο το υλικό του πειρά-
ματός της. Τα παιδιά το ένα μετα τ’ 
άλλο παρουσιάζουν τα πειράματά 
τους. Από κοινού με τα άλλα παι-

διά, τους/τις παιδαγωγούς ή τους/
τις εκπαιδευτικούς/τριες αναλλο-
γίζονται για ποιό λόγω συνέβει κά-
τι. Στο παράδειγμά μας, η ομάδα 
παιδιών επανεμποτίζει τα χρωμα-
τιστά σημεία με πέντε σταγόνες νε-
ρού, πράγμα που δείχνει το πώς 
αναδιανέμονται χρωματικά οι μαρ-
καδόροι. Τα παρατηρούντα παιδιά 
βλέπουν τι συμβαίνει. Η ομάδα ερ-
γασίας παρουσιάζει η ίδια τα απο-
τελέσματά της. Περιγράφουν σε 
ποιούς χρωματισμούς αναδιανέμε-
ται το κάθε χρώμα χωριστά. Ιδέες 
για περαιτέρω εργασία είναι επιθυ-
μητές. Με τον τρόπο αυτόν αντιμε-
τωπίζονται τα πειράματα όλων των 
ομάδων. Με το πέρας αυτού του κύ-
κλου ερευνητών, οι ομάδες πρέ-
πει να καθαρίσουν και να βάλουν 
σε τάξη τα κουτιά πειραμάτων και 
τον χώρο εργασίας. Στο τέλος, κά-
θε παιδί οφείλει να ζωγραφίσει μια 
εικόνα σχετικά με το πείραμά του 
(εικ. 4). Η επιλεγμένη απεικόνιση 
αναφέρεται στο πείραμα »τραμπά-
λα« - δοκιμές ισορροπίας. Το παι-
δί επέλεξε για την τελική τεκμηρίω-
ση μια στιγμή, στην οποία γι’ αυτό 
προσωπικά, σήμαινε μια σημαντι-
κή διαπίστωση: όχι μόνο ο αριθμός 
αλλά και η θέση των υλικών επά-
νω στην τραμπάλα πρέπει να είναι 
απεικονιστικώς ισομερώς κατανε-

μημμένη και στις δύο πλευρές. Αυ-
τό γίνεται κατανοητό ιδιαίτερα στις 
μικρές ροδέλες, οι οποιές εξωτερικά 
και εσωτερικά τοποθετούνται και 
περιγράφονται ως μικρές ροδέλες.

Απαιτούμενα υλικά

•		Κουτί	πειραμάτων	με	υλικό	και	
περιγραφή πειράματος

•	 Δίσκοι	για	την	ασφαλή	μετα-
φορά και προστασία κατά της 
υγρασίας επί των τραπεζιών

•	 Σφουγγαρόπανα	και	πετσέτες	
για καθάρισμα

•	 Χαρτί	και	στυλό	για	την	τεκμη-
ρίωση του πειράματος

Υποδείξεις από την πράξη

Τον μεγαλύτερο σκεπτικισμό σ’ 
αυτήν την εργασία με παιδιά, εκ-
φράζουν συνήθως οι ενήλικες, 
εξαιτίας του ότι δεν θεωρούν τους 
εαυτούς τους αρκετά αρμόδιους 
στο να απαντούν σωστά στις εξιδι-
κευμένες ερωτήσεις των παιδιών. 
Αυτή η δυσκολία αντιμετωπίζεται 
μέσω πραγματολογικών πληρο-
φοριών για παιδαγωγούς και εκ-
παιδευτικούς/τριες. Ταυτοχρόνως 
πρέπει να μπορεί κανείς να παρα-
δεχτεί ακόμη και ως παιδαγωγός ή 
επαιδευτικός/τρια, ότι δεν μπορεί 

1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος
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Εικ. 3: Δεύτερο μέρος των οδηγιών του πειράματος »μαύρο« (Bschirrer/Dähn)
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να απαντήσει με ασφάλεια όλες 
τις ερωτήσεις. Μπορεί κανείς να 
διατυπώσει ειδικότερες εικασίες ή 
να δώσει ώθηση για να σκεφτούν. 
Η ελεύθερη συσχέτιση ως θεωρητι-
κή βάση διδασκαλίας μας ενισχύ-
ει, στο ότι τα παιδιά αναπτύσσουν 
δικές του ιδέες και αποκτούν μέσω 
των πειραμάτων, τα ερεθίσματα 
εκείνα τα οποία θα τα οδηγήσουν 
στην επανεξέτασή τους (Klein /
Oettinger 2007).

Στα πλαίσια της παρούσας δημοσί-
ευσης περιγράφηκαν εκτενώς δύο 
κουτιά πειραμάτων. Εργασία με 
κουτιά ερευνητών μπορεί να ξεκινή-
σει κανείς και με λιγότερα π.χ. πέ-
ντε διαφορετικά κουτιά. Λόγω πεί-
ρας μπορούμε να πούμε πως μια ερ-
γασία με κουτιά εφαρμόζεται μια 
φορά εβδομαδιαίως. Επ’ αυτού θα 
πρέπει κανείς να υπολογίζει μια έως 
μιάμιση χρονική ώρα, συμπεριλαμ-
βανομένης και της τελικής ζωγρα-
φιάς. Τα παιδιά έχουν επίσης τερά-
στιο ενδιαφέρον να εφαρμόζουν 
πολλές φορές το ίδιο πείραμα σε νέ-
ες ανακατανομές ομάδων. Όσο πιο 
γνωστό είναι στα παιδιά κάποιο 
πείραμα, τόσο σημαντικότερες είναι 
περαιτέρω ιδέες για να συνεχίσουν 
αυτόνομα το πείραμα ή να επανα-
φέρουν ιδέες γύρω από την καθημε-
ρινότητα (βλ. Staege 2010):

Υποδείξεις για την δημιουργία ίδιου 
σχεδιασμού κουτιών με πειράματα

Ιδέες για την δημιουργία προσω-
πικών κουτιών με πειράματα μπο-
ρεί να βρεί κανείς στη ποικίλη βι-
βλιογραφία πειραμάτων για παι-
διά. Αυτά θα έπρεπε κατ ‘ανάγκη 
να εξεταστούν για την πρακτι-
κή εφαρμογή τους, πριν αναπτυ-
χθούν οδηγίες σε εικονοσειρά.

Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά 
μπορούν να συσχετίσουν το πεί-
ραμα, όσο είναι δυνατό, ως καθη-
μερινή τους εμπειρία , το οποίο 
αποσκοπεί στο να περιλαμβάνει 
και αυτά. (βλ.σχόλια στον πίνακα 
Κουτιά ερευνητών).

Ακόμη και φωτογραφίες που έγι-
ναν απο τους ίδιους, αποδείχθη-
καν ως απλές μέθοδοι και για 
πολλούς παιδαγωγούς ή εκαι-
δευτικούς ως κατάλληλες για να 
εικονογραφήσουν κάποια οδηγία. 
Αυτό γίνεται και χωρίς προχωρη-
μένες γνώσεις των προγραμμάτων 
επεξεργασίας εικόνας.

Η πλαστικοποίηση των περιγρα-
φών πειράματος είναι χρήσιμη, διότι 
έτσι παραμένουν αδιάβροχα και δεν 
τσαλακόνονται. Εκτός τούτου, καλό 
θα ήταν να διατρυθούν και ίσως να 
συνδεθούν με μάλλινη κλωστή για 
να διατηρηθεί η σειρά των φύλλων. 

Κριτική εξέταση

Ο εδώ αναφερόμενος τρόπος εργα-
σίας προς το παρόν είναι πολύ δη-
μοφιλής. Υπό πραγματολογικής 
έννοιας παραμένει το γεγονός, να 
στρέψουμε την προσοχή μας στην 
προτροπή της προσωπικής επεξερ-
γασίας των βιωμάτων, στο σημείο 
όπου πράγματι στο τέλος ζωγραφί-
ζεται μια εικόνα από το ίδιο το παι-
δί. Αντιστοίχως είναι σημαντικές οι 
συζητήσεις που ακολουθούν στο 
Συμβούλιο Ερευνητών και οι οποί-
ες σχηματίζουν την σύνδεση μετα-
ξύ δράσεων και συλλογισμών. Αρ-
χής γενομμένης από τις εικόνες 
στις δραστηριότητες, καταλήγου-
με εδώ από κοινού, στη γλώσσα. 
Και τελικώς αναδεικνύεται η διαδι-
κασία μάθησης και πάλι στο πολλά 
υποσχόμενο επίπεδο της εικόνας.

Οι παρουσιαζόμενες εικόνες είναι 
συνειδητά σαφείς και ξεκάθαρες, 
έτσι ώστε να μπορούν να διαβάζο-
νται εύκολα από τα παιδιά. Αυτά 
έχουν αποδειχθεί στην πράξη. Πι-
θανοί αποπροσανατολισμοί λόγω 
αντικειμένων, τα οποία στον πο-
λιτιστικό χώρο του καθενός έχουν 
διαφορετική σημασία, μπορούν 
εύκολα να αποφευχθούν μέσω ιδί-
ων φωτογραφιών.

Ανάλογα με το σύστημα εκπαί-
δευσης μιας χώρας μπορούν τα 

κουτιά να χρησιμοποιηθούν εί-
τε στα νηπιαγωγεία είτε/ή και 
στα δημοτικά σχολεία. Μόλις συ-
γκεντρωθεί το υλικό για τα κου-
τιά και δημιουργηθούν οι οδηγίες, 
πρέπει από οργανωτικής πλευράς 
μόνο να προσεχθεί η πληρότητα 
των κουτιών. Η εργασία είναι δυ-
νατή σε κάθε αίθουσα διδασκαλί-
ας, στο νηπιαγωγείο αρκούν με-
μονωμένα τραπέζια ή ελεύθερες 
επιφάνειες.

Επιθυμητή είναι η εφαρμογή αυ-
τής της προσέγγισης στα σχο-
λεία ατόμων με διάχυτες αναπτυ-
ξιακές διαταραχές. Εδώ θα έχου-
με φυσικά, εφαρμογή πολύ πάνω 
από τον μέσο όρο ηλικίας των πέ-
ντε με επτά ετών. Η εμπιστοσύνη 
στην ανεξαρτησία των παιδιών τα 
κάνει να είναι ιδιαίτερα περήφα-
να. Αναλαμβάνουν τέτοιου είδους 
καθήκοντα με πολύ ζήλο. Ακρι-
βώς στην περίπτωση αυτή τα παι-
διά μάχονται για λέξεις, οι εικόνες 
μπορούν να γίνουν κομβικές για 
προσωπική έκφραση. Παρεμπι-
πτόντος η διαδικασία υποστηρίζει 
την ανεξαρτησία των παιδιών. Εάν 
είναι οι πνευματικοί και σωματικοί 
τους περιορισμοί πάρα πολύ με-
γάλοι μπορεί να φωτογραφηθεί το 
πείραμα για το παιδί, για να αφυ-
πνίσουν ατομικούς συνειρμούς και 
αναμνήσεις.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων:

Οι εδώ παρουσιαζόμενες οδηγίες 
πειραμάτων αναπτύχθηκαν από:

Μαύρο: Cornelia Dähn/Stefanie 
Bschirrer, εκπαιδευτικός πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην επαρ-
χία Heppenheim (Γερμανία)

Τραμπάλα: Stefanie Wenzel/Bärbel 
Peltzer, εκπαιδευτικοί σε σχολείο 
ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές, Darmstadt (Γερμανία)

Link: 

www.forscherwerkstatt.de
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1. Παιδικές αντιλήψεις του περιβάλλοντος
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3.

Εικ. 5a, 5b, 5c: Ιδέες για ανεξάρτητη συνέχιση της 
εργασίας (κατά Peltzer/Wenzel)

Εικ. 4: Παιδικό σκίτσο για το πείραμα τραμπάλα
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Σχετικά με τον πίνακα

Στόχος αυτής της πρακτικής μάθη-
σης είναι η στήριξη της γλώσσας 
μέσω της διαχείρισης υλικού εικό-
νας. Οι εδώ παρουσιαζόμενες αι-
σθητικές προσεγγίσεις σε εικονο-
γραφημένα βιβλία και μεταφορές 
εικόνας προωθούν τις ικανότητες 
τόσο στην διαχείρηση εικόνων όσο 
και στη διαχείρηση γλώσσας. Η δι-
ήγηση και η αισθητική διαμόρφωση 
εικόνων αποτελούν στην απεικονι-
σμένη πρακτική μάθησης τα εφαρ-
μοσμένα στοιχεία για την στήριξη 
γλώσσας. Αρχικά εστιάζεται στην 
διαχείρηση εικονογραφημένων βι-
βλίων χωρίς κείμενο και αφηγημα-
τικού χαρακτήρα. Στο δεύτερο μέ-
ρος εξετάζεται η εικονική διάστα-
ση των μεταφορών. Για την στήριξη 
γλώσσας ενδείκνυνται εικονογρα-
φημένα βιβλία χωρίς κείμενα, κα-
θώς η διήγηση παρουσιάζεται μόνο 
με εικόνες, και έτσι τα παιδιά πρέ-
πει πρώτα να κατασκευάσουν το 
περιεχόμενο σε επίπεδο γλώσσας. 
Μέσω της απομόνωσης και του 

συνδυασμού των στοιχείων των ει-
κόνων μπορούν να συμβάλλουν 
στη στήριξη της οπτικής αντίληψης. 
Στις διηγήσεις τους αναφορικά με 
τις εικόνες, τα παιδιά ανατρέχουν 
σε υποκειμενικές προγενέστερες 
εμπειρίες τους. Αποδίδουν γλωσσι-
κά τις διαδικασίες αντίληψής τους 
και διατυπώνουν τις προσωπικές 
τους ανακαλύψεις. Οι υποκειμενι-
κές προσεγγίσεις των εικόνων και η 
επικοινωνία που αναπτύσσεται γύ-
ρω από τα απεικονισμένα περιεχό-
μενα βοηθούν τα παιδιά να τοποθε-
τήσουν τις εντυπώσεις τους σε ένα 
πλαίσιο που περιλαμβάνει τις δι-
κές τους καθώς και ξένες εμπειρί-
ες. Εικονογραφημένα βιβλία με πε-
ρίπλοκες και πολυσήμαντες εικόνες 
προωθούν την αλλαγή προοπτικής 
καθώς παρακινούν διαρκώς σε και-
νούργιες απόψεις. Οι εικόνες απο-
τελούν αφορμή για διάφορες δρα-
στηριότητες στήριξης γλώσσας, και 
τα παιδιά μπορούν μέσω της αμοι-
βαίας εξωτερίκευσης, που συγχρό-
νως προκύπτει, να διευρύνουν τον 
δικό τους ορίζοντα εμπειριών. Μια 

εντατική ενασχόληση με εικονο-
γραφημένα βιβλία δίνει στα παιδιά 
τη δυνατότητα, να ανακαλύψουν 
μια δική τους άποψη και να την εκ-
φράσουν λεκτικά. Δημιουργικές 
προσβάσεις απευθύνονται στις δι-
άφορες αισθήσεις και αναπτύσσο-
νται με τη μορφή παιχνιδιού. Εναύ-
σματα για διήγηση και γράψιμο, ει-
καστική δημιουργία και θεατρικό 
παιχνίδι αποτελούν τα στοιχεία με 
τα οποία μπορούν να εξασκηθούν 
μέσω των απεικονισμένων δράσε-
ων στα εικονογραφημένα βιβλία η 
ανάπτυξη όρων και η διήγηση ιστο-
ριών. Μια κριτική ενασχόληση εί-
ναι εφικτή μόνον όταν η δράση 
μπορεί να εισχωρήση στην φαντα-
σία και να γίνει κατανοητή. Ιστο-
ρίες που παρουσιάζονται μέσω ει-
κόνων διευκολύνουν τις διαδικασί-
ες της φαντασίας και της κριτικής 
επεξεργασίας. Η απεικονισμένη δι-
ήγηση καθιστά δυνατή τη μετα-
φραστική και μεταφορική απόδο-
ση στο μέσο της γλώσσας. Μια δι-
δακτική εργασία με μεταφορές 
δίνει την ευκαιρία κατά τη γλωσ-

Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice
2. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων 
βιβλίων και μεταφορών

1.

4.

2.

5.

3.

Π
Ε

Δ
Ι

Α
 

Π
Ε

ρ
Ι

Ε
Χ

Ο
Μ

Ε
ν

Ο
Υ

Π Ε Δ Ι Α  Ι Κ Α ν Ο Τ Η Τ ω ν

(Α) Προγενέστερη 
εμπειρία και 
υποκειμενική 
προσέγγιση

(Β) Μεταφράσεις 
και ικανότητες 
μεταφοράς

(Γ) Ενδιαφέρον  
και κριτική

(Δ) Συμμετοχή και 
συνεννόηση

(Ε) Αντίληψη και 
αισθητική 
έκφραση

(1) Σύμβολο/
όρος

Σύνδεση με την γλωσ-
σική συμβατική γνώση 
και τις εμπειρίες μέσω 
δράσης

Αλλαγή μεταξύ επιπέ-
δου κειμένου και εικό-
νας σε διατάξεις λέ-
ξης- εικόνας 

Αφομοίωση και κριτι-
κή επεξεργασία του 
νοήματος των ει-
κόνων, αντίληψη 
της πειστικής λει-
τουργίας των εικό-
νων(μεταφορών)

Υποστήριξη της ικα-
νότητας επικοινωνίας, 
επεξεργασία των δρά-
σεων και αξιών 

Αισθητική διαμόρφω-
ση των μεταφορών 
εικόνας

(3) Ζωτικοί 
κόσμοι

(4) Αξίες και 
πρότυπα

(5) Bricolage 
(ελεύθερη 
συσχέτιση)

(2) Διήγημα Αντίληψη και λεκτική 
έκφραση στοιχείων ει-
κόνων στο εικονογρα-
φημένο βιβλίο

Εποικοδομισμός της 
δράσης μέσω σύνδε-
σης των στοιχείων  
εικόνας 

Επίγνωση των δια-
φόρων προοπτικών 
δράσης

 Θεατρικό παιχνίδι και 
ατομικές εικόνες ως 
μέσα διήγησης

(Επανα)συσχέτηση 
του νοήματος λέξης-
εικόνας, παιχνίδι με τη 
μεταφορική σημασία 
της εικόνας και της 
γλώσσας
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σική στήριξη των παιδιών, να γίνει 
εργασία όχι μόνο πάνω στις ικανό-
τητες της επεξεργασίας γλώσσας, 
της σημασιολογίας και λεξικοποίη-
σης, αλλά και στις επικοινωνιακές-
πραγματιστικές ικανότητες. Η ενα-
σχόληση με τέτοιες μορφές παρου-
σίασης είναι ως εκ τούτου θελκτική 
για μια διδασκαλία με μέσα και 
στόχο την αντίληψη όπως και για 
την στήριξη γλώσσας, και δίνει ποι-
κίλα εναύσματα για την ανάπτυξη 
και διαμόρφωση των αισθητικών 
διαδικασιών μάθησης.

»Στήριξη γλώσσας μέσω εικονογρα-
φημένων βιβλίων – στο παράδειγμα 
‘Η τούρτα εξαφανίστηκε’«

Σχετικά με το επιλεγμένο βιβλίο

Ενδεικτικά για άλλα εικονογραφη-
μένα βιβλία χωρίς κείμενο, που δι-
ηγούνται ιστορίες, παρουσιάζονται 
εδώ διδακτικές προσβάσεις στο ει-
κονογραφημένο βιβλίο »Η τούρ-
τα εξαφανίστηκε« του Thé Tjong-
Khing. Το επιλεγμένο βιβλίο δεν δι-
ηγήται μια μοναδική ιστορία, αλλά 
ταυτοχρόνως πολλές συναρπαστι-
κές και αστείες ιστορίες. Εμφανί-

ζονται ζώα με ανθρώπινη μορφή 
σε έναν μικρό, περιορισμένο χώρο 
της φαντασίας. Ανά κάθε δύο σελί-
δες παρουσιάζονται μεμονωμένες 
σκηνές της συνολικής πλοκής. Έτσι 
δημιουργούνται κενά λογικής που 
προσκαλούν τον αναγνώστη να 
κάνει συσχετισμούς και να γυρίζει 
τις σελίδες μπρος και πίσω. Οι εικό-
νες δεν έχουν αξιόλογη προοπτική 
βάθους, φαίνονται δηλαδή επίπε-
δες, έτσι ώστε οι παράλληλες δρά-
σεις να δείχνουν ισότιμες. Η κεντρι-
κή πλοκή συνοδεύεται από πολλές 
δευτερεύοντες δράσεις και πολ-
λούς δευτερεύοντες χώρους. Στο 
τέλος, όλα τα επί μέρους κομμάτια 
συνδέονται στην τελική εικόνα. Ο 
καλλιτέχνης παρουσιάζει τα πρό-
σωπα και τις ιδιαιτερότητές τους με 
χιούμορ και καταφέρνει να δείξει 
τα συναισθήματά τους με σοβαρό 
και κατανοητό τρόπο. (Εικ. 1)

»Παιδαγωγική προστιθέμενη αξία« 
των πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης

Η επιτυχής αφομοίωση εικονογρα-
φικών βιβλίων χωρίς κείμενο είναι 
το αποτέλεσμα μιας ενεργής κατα-
σκευής εννοιών. Το μάθημα προ-

σφέρει στα παιδιά μεθόδους με 
τις οποίες μπορούν να μάθουν να 
»εξετάζουν στρατηγικά« τις εικό-
νες και την ακολουθία τους. Αυτοί 
οι μέθοδοι αναφέρονται στις ατο-
μικές προσεγγίσεις των παιδιών 
και στην εποικοδόμηση εννοιών 
που αποκτούνται από τη μαθη-
τική ομάδα μέσω της αμοιβαίας 
εξωτερίκευσης. Οι πρακτικές που 
παρουσιάστηκαν με το επιλεγμέ-
νο παράδειγμα μπορούν να εφαρ-
μοστούν σε άλλα εικονογραφημέ-
να »διηγούμενα« βιβλία χωρίς κεί-
μενο, που διηγούνται ιστορίες. Οι 
απαραίτητες εικονικές ικανότη-
τες για τη διαχείρηση ενός εικονο-
γραφημένου βιβλίου χωρίς κείμε-
νο βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση 
και είναι ταυτοχρόνως αποτελε-
σματικές. Πρόκειται για τις ικανό-
τητες στην αντίληψη εικόνας, στην 
κατασκευή της δράσης και στην 
ενασχόληση με το περιεχόμενο της 
απεικονισμένης πλοκής.

Η απόκτηση της γλωσσικής ικα-
νότητας στηρίζεται μέσω της διή-
γησης των εικόνων, μέσω της συ-
ζήτησης και της θεατρικής πα-
ρουσίασης. Έτσι γίνεται δυνατή 

2. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων και μεταφορών

1.

4.

2.

5.

3.

Εικ. 1: Απόσπασμα από το χωρίς 
κείμενο εικονογραφημένο βιβλίο: 
»Η τούρτα εξαφανίστηκε«, Πηγή: 
ΙΙΙ. Απεικονίσεις του Thé Tjong-
Khing από το βιβλίο: Η τούρτα 
εξαφανίστηκε. © 2006 Moritz  
Verlag, Frankfurt/M. Εικ. 2: Διαμόρφωση σχολικής αίθουσας που στηρίζει την επικοινωνία
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3.

Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

Εικ. 3α, 3β: Με χρωματικό τονισμό εστιάζεται η ματιά.

Εικ. 4α-4δ: Κενά στην εικονική παρουσίαση απαιτούν την 
εποικοδόμηση της δράσης.

Πηγή: ΙΙΙ. Απεικονίσεις του Thé Tjong-Khing από το βιβλίο: Η τούρτα εξαφανίστηκε.  
© 2006 Moritz Verlag, Frankfurt/M.
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η ανάπτυξη του λεξιλογίου και η 
σύνταξη περίπλοκων προτάσε-
ων. Αυτό ισχύει τόσο για παιδιά με 
επικοινωνιακή γλώσσα τη μητρική 
τους, όσο και για παιδιά, που μα-
θαίνουν την επικοινωνιακή γλώσ-
σα σαν δεύτερη γλώσσα, καθώς 
και για παιδιά με ιδιαίτερες γλωσ-
σικές ανάγκες. (Εικ. 2)

Τις αρχές των παρακάτω μεθοδι-
κών δυνατοτήτων αποτελούν η 
ενεργή μάθηση με όλες τις αισθή-
σεις, η ατομική δραστηριότητα και 
οι μέθοδοι του μαθήματος Λογοτε-
χνίας με προσανατολισμό στη δρά-
ση και στην παραγωγή· λαμβάνο-
νται υπόψην η αλλαγή φάσεων και 
κοινωνικών μορφών. Στο επίκε-
ντρο της διδασκαλίας βρίσκονται 
η στήριξη των εικονικών ικανοτή-
των και η εποικοδόμηση εννοιών. 
Η ιστορία μπορεί να διηγηθεί όπως 
και να ζωγραφιστεί, και η δρά-
ση να γίνει αντιληπτή μέσα από 
το παιχνίδι ρόλων. Μέσω της προ-
σφοράς ποικιλόμορφων μεθόδων 
λαμβάνονται υπόψη διάφοροι τύ-
ποι μάθησης: Υπάρχουν προσβά-
σεις μέσω αφής, συναισθήματος, 
γνώσης, αισθητικής και γλώσσας. 
Θεωρείται σημαντικό, τα θέματα 
του εικονογραφημένου βιβλίου να 
προσφέρουν δυνατότητες πρόσβα-

σης σε διαφορετικές κοινωνικές 
και πολιτισμικές διαστάσεις όπως 
και δυνατότητες συσχέτισης με τις 
εμπειρίες των ίδιων των παιδιών. 

Παρουσίαση της πρακτικής μάθησης

Κατά την αφομοίωση της εικόνας 
αποδίδεται αρχικά μια απλή ονο-
μασία στο οπτικό υλικό. Μέσω 
χρωματικού τονισμού απομονώνο-
νται επιλεγμένα στοιχεία των εικό-
νων. Τα παιδιά μαθαίνουν να κοι-
τούν προσεκτικά, και πληροφο-
ρούνται πως μεμονωμένα στοιχεία 
των εικόνων μπορούν να αποκο-
πούν από το σύνολο και να κατο-
νομαστούν. (Εικ. 3α, 3β) Μεμονω-
μένα στοιχεία των εικόνων δείχνο-
νται σε σκηνική παρουσίαση. Για 
αυτό το σκοπό φωτοτυπείται η επι-
λεγμένη διπλή σελίδα και κόβε-
ται σε ξεχωριστές σκηνές. Κατόπιν, 
σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων, τα 
παιδιά παίρνουν μια κομμένη σκη-
νή από τη διπλή σελίδα. Το ζητού-
μενο των μικρών ομάδων αποτελεί 
τώρα η μίμηση μεμονωμένων σκη-
νών σε μορφή ανδριάντων, παντο-
μίμας ή σε παιχνίδι ρόλων. Οι μι-
κρές ομάδες παρουσιάζουν τη δια-
μόρφωσή τους στα άλλα παιδιά. Τα 
άλλα παιδιά συγκρίνουν την πα-
ρουσίαση με την διπλή σελίδα και 

συλλογίζονται ποιά σκηνή εννοεί-
ται. Αιτιολογούν τη γνώμη τους. Τα 
παιδιά, μέσα από διαφορετικά ζη-
τούμενα, εμβαθύνουν την αντίλη-
ψή τους για την εικόνα.

Λόγω της διπλής σελίδας η παρου-
σίαση τεμαχίζεται σε εικονικά στοι-
χεία και σε μεμονωμένες σκηνές. 
Έτσι δημιουργούνται κενά λογικής 
στην κατασκευή της πλοκής. Το ει-
κονογραφημένο βιβλίο αξιοποι-
εί αυτό το επίπεδο και προσφέρει 
πολλά ερεθίσματα για τη λύση των 
αινιγμάτων της πλοκής με ντετεκτι-
βικό τρόπο. Τα παιδιά μπορούν να 
ανακαλύψουν αινίγματα στην ακο-
λουθία των εικόνων. Τι συμβαίνει 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες 
και στα στοιχεία της πλοκής; Αυτή 
η εργασία μπορεί να γίνει σε θεμα-
τικές διαδρομές και με διαφορετι-
κούς βαθμούς δυσκολίας.

Για την επίλυση των αινιγμάτων τα 
παιδιά συνδέουν τις λογικές σχέ-
σεις των διαφόρων εικονικών μο-
τίβων και εξετάζουν γνωστικά τις 
διασυνδέσεις. Τα »απουσιάζοντα« 
στοιχεία της εικονικής παρουσία-
σης της πλοκής συμπληρώνονται 
μέσω της ατομικής φαντασίας. Αυ-
τό γίνεται στο βιβλίο »Η τούρτα 
εξαφανίστηκε« μέσω ξεφυλλίσμα-
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τος μπρος και πίσω, μέσω μιας δεύ-
τερης προσεκτικής ματιάς ή εξέ-
τασης των προγενέστερων δράσε-
ων. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την κατασκευή της πλοκής απο-
τελούν καταστάσεις ομαδικές ή 
με μεμονωμένα άτομα. Η στήριξη 
της γλώσσας προκύπτει μέσα στην 
ομάδα μάθησης από τη δραστηρι-
ότητα της επιχειρηματολογίας, της 
παρακολούθησης και της αναφο-
ράς σε ιδέες. (εικ. 4α-4β)

Οι πολλές παράλληλες δράσεις εν-
θαρρύνουν την απομόνωση των εν 
μέρει πλοκών, ώστε να γίνονται κα-
λύτερα κατανοητές σε λογική βάση. 
Ενδείκνυνται οι παρακάτω μεθοδι-
κοί τρόποι αντιμετώπισης: Σε ομά-
δα τεσσάρων ή πέντε ατόμων πα-
ρουσιάζονται μεμονωμένες σκηνές 
μιας πλοκής. Οι μαθητές μπορούν 
να συζητήσουν για την ακολουθία 
των σκηνών και να την καθορίσουν. 

Οι μεταξύ τους διαπλεκόμενες επί 
μέρους δράσεις στην εικονική διή-
γηση του βιβλίου »Η τούρτα εξα-
φανίστηκε« απεικονίζουν την περι-
πλοκότητα υπαρκτών δεδομένων 
της πραγματικότητας. Τα παιδιά 
μαθαίνουν με παιγνιώδη και ευχά-
ριστο τρόπο να αντιλαμβάνονται 
πολύπλευρα γεγονότα καθώς και 
τις περίπλοκες αλληλοεπιδράσεις 
των διαφόρων πλοκών. Μετά την 
κατανόηση και διήγηση της εξέλι-
ξης της ιστορίας, ξεκινά η ενασχό-
ληση με το περιεχόμενο της πλο-
κής. Στην »Τούρτα« έχει επιτευχθεί 
μια πολύ αστεία και συναρπαστική 
προσέγγιση του θέματος »παραβί-
αση κανόνων«. Μπορεί να προστε-
θεί ο συλλογισμός: »Πως θα μπο-
ρούσε να εξελιχθεί αλλιώς η ιστο-
ρία;« Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 
αποδεχτούν και να αλλάξουν προ-
οπτική. Μεθοδικά, αυτό μπορεί να 
εφαρμοστεί παραδείγματος χάριν 

μέσα από τη διατύπωση διαλόγων 
πάνω σε μέρη εικόνων ή μέσα από 
το παιχνίδι ρόλων. Αναπτύσσου-
με εδώ σαν παράδειγμα μια δυνα-
τότητα για το μάθημα: Μια κεντρι-
κής σημασίας σκηνή του βιβλίου 
θα βγει σε αντίγραφο και θα κοπεί, 
θα κολληθεί σε ένα χαρτί, και θα 
συμπληρωθούν συννεφάκια κειμέ-
νου. Τα παιδιά γράφουν στα συννε-
φάκια ό,τι θα έλεγαν στη θέση ενός 
ποντικιού ή ενός σκύλου. Παιδιά 
που δεν μπορούν ακόμη να γρά-
ψουν, συλλογίζονται σε εργασία 
κατά ζεύγη τι θα έλεγαν. Κατόπιν 
διαβάζονται οι γραπτές ή προφο-
ρικά προετοιμασμένες εκφράσεις 
ή διατυπώνονται με ελεύθερο τρό-
πο. (Εικ. 5) Ακολουθεί μια συζήτη-
ση του μαθήματος. Τα παιδιά σκέ-
φτονται πώς μπορεί να εξελιχθεί η 
σκηνή. Σε παιχνίδι ρόλων διατυπώ-
νονται λύσεις και θέτονται σε συ-
ζήτηση. Το παιχνίδι ρόλων, όσο εί-
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ναι αυτό δυνατό, καταγράφεται 
και μετά γίνεται εξάσκηση των δια-
λόγων σε μικρές ομάδες και παρου-
σίαση στην ολομέλεια. Η κριτική 
επεξεργασία του παιχνιδιού ρόλων 
γίνεται σε μια συζήτηση του μαθή-
ματος. Ακολουθούν άλλες ατομικές 
κατασκευές των παιδιών: Σχεδιά-
ζουν εναλλακτικούς τρόπους για 
τη συνέχεια της ιστορίας σε μορ-
φή σχεδίων, χωρίς να γνωρίζουν 
το τέλος της ιστορίας που παρου-
σιάζεται στο βιβλίο. (Εικ. 6) Σε μία 
έκθεση των εικόνων γίνεται συζή-
τηση πάνω στα προτερήματα και 
στα μειονεκτήματα που παρέχουν 
οι δυνατότητες των προϊόντων της 
φαντασίας για το τέλος της ιστο-
ρίας. Οι προσκομιζόμενες προτά-
σεις λύσεων συζητιούνται από κοι-
νού στην ομάδα και συγκρίνονται 
με την εξέλιξη της πλοκής στο εικο-
νογραφημένο βιβλίο.

Έτσι προωθείται η ικανότητα των 
παιδιών στην εκτίμηση και στην 

επιχειρηματολογία. Ψάχνουν ιδέ-
ες για να εξισορροπήσουν διαφο-
ρετικά ενδιαφέροντα. Οι κοινωνι-
κές ικανότητες των παιδιών που 
παρατηρούν τις εικόνες, προωθού-
νται όταν τα παιδιά μαθαίνουν να 
κατανοούν διαφορετικές απόψεις. 
Το περιεχόμενο που προβάλλεται 
στο εικονογραφημένο βιβλίο συ-
σχετίζεται με τις ατομικές εμπει-
ρίες και επιθυμίες, τα βιώματα 
και προβλήματα. Τα αποτελέσμα-
τα της παρατήρησης καταγράφο-
νται σε διδακτικούς πίνακες (μπο-
ρούν να σχεδιαστούν συννεφάκια 
κειμένου και σκηνές). Η απόκτη-
ση λεκτικής στρατηγικής για την 
έκφραση ατομικών ενδιαφερό-
ντων είναι βασικής σημασίας, ιδί-
ως για παιδιά με ειδικές ανάγκες 
στήριξης γλώσσας. Επιπλέον αι-
σθητικές προσεγγίσεις υπάρχουν 
στη μετάφραση εικονικών στοιχεί-
ων σε άλλα μέσα, όπως παραδείγ-
ματος χάριν σε ραδιοφωνικό έρ-
γο ή σε ηχητική-μουσική διαμόρ-

φωση. Παράγονται οι κατάλληλοι 
θόρυβοι για τις σκηνές. Το εικονο-
γραφημένο βιβλίο μπορεί να με-
λοποιηθεί. Με προφορικούς διαλό-
γους και κείμενα διήγησης, θορύ-
βους και μουσική μπορεί τέλος να 
διαμορφωθεί ένα κινηματογραφι-
κό εικονογραφικό βιβλίο.

Απαραίτητα υλικά για την εφαρμο-
γή της πρακτικής μάθησης

Το επιλεγμένο εικονογραφικό βι-
βλίο πρέπει – όταν πρόκειται για 
εργασία με πολυμελείς ομάδες – να 
είναι διαθέσιμο σε πολλά αντίτυπα. 
Όλα τα υπόλοιπα υλικά δεν είναι 
απαραιτήτως αναγκαία, ωστόσο 
χρήσιμη θα ήταν, για τα αποσπά-
σματα εικόνων που θα χρησιμοποι-
ηθούν, η δυνατότητα φωτοτύπησης.

Εμπειρίες από την πράξη

Η πρόκληση των εικόνων σε γλωσ-
σική διαμόρφωση και κατασκευή 
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της πλοκής ήταν συναρπαστική. 
Τα παιδιά αντέδρασαν πολύ θετι-
κά στη δυνατότητα διαχείρισης του 
βιβλίου και των εικονικών στοιχεί-
ων. Όλα τα παιδιά είχαν μια υπο-
κειμενική προσέγγιση στα θέμα-
τα που αναφέρονται στο »Η τούρ-
τα εξαφανίστηκε«. Μπορούσαν να 
αναπτύξουν μια δική τους προο-
πτική και να την εκφράσουν, κα-
θώς και να αλλάξουν προοπτικές. 
Η ποικιλία στα μεμονωμένα και με-
ταξύ τους αλληλένδετα στοιχεία εί-
ναι μεγάλη. Για να συνδεθούν τα 
απεικονισμένα στοχεία της πλο-
κής, απαιτείται μεγάλη συγκέντρω-
ση και απόδοση μνήμης, όπως επί-
σης γνωστική δραστηριότητα και 
αντοχή. Μέσω του τρόπου παρου-
σίασης μπορούν να απομονωθούν 
επί μέρους στοιχεία των εικόνων 
και το σύνολο να συναρμολογηθεί 
επανηλλημένα εκ νέου. Αυτό απο-
τελεί ένα υψηλό δυναμικό της διδα-
σκαλίας. Σε πολλά σημεία οι διδά-
σκοντες πρέπει να αποφασίσουν, 
αν και σε τι μέγεθος, οι διδακτικές-
μαθησιακές διαδικασίες πρέπει να 
καθοδηγηθούν, να διαρθρωθούν ή 
να επεκταθούν. Προτείνεται επε-
ξεργασία του βιβλίου σε πολλές δι-
αδοχικές ενότητες.

Τα εναύσματα από τις πρακτικές 
διδασκαλίας/μάθησης αποδείχτη-
καν και για τους αρχάριους εκ-
παιδευτικούς επιτυχή στην εφαρ-
μογή τους και λειτούργησαν ως 
κίνητρο για περαιτέρω δημιουργι-
κή μεθοδική διαμόρφωση με βά-
ση τα παρουσιαζόμενα στοιχεία 
στο παρόν πλαίσιο. Για την εφαρ-
μογή μιας δικιάς τους αισθητι-
κής πρόσβασης στο μάθημα, οι εκ-
παιδευτικοί θα έπρεπε να έχουν 
την ευκαιρία κατά την εκπαίδευ-
ση ή επιμόρφωση να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες ειδικές βάσεις μέ-
σω πράξης. Προς ενθάρρυνση της 
εντατικής εφαρμογής σκηνικών δι-
αδικασιών στο δικό τους μάθημα 
πρέπει στην μόρφωση και επιμόρ-
φωση να διδαχτούν και να δοκιμά-
σουν έμπρακτα τα βασικά μεθο-
δικά στοιχεία του θεατρικού παι-

χνιδιού. Σχετικά με αυτό γίνεται 
παραπομπή στην υποστήριξη δο-
μικής ενότητας στις σελ. 106 κε.

Μεταφορές με εικόνες –  
διδακτικές προσεγγίσεις

Η σημασία των μεταφορών  
με εικόνες

Κάθε χρόνο προβάλλονται 1,6 
εκατομμύρια διαφημιστικά σποτ 
από τα κανάλια της γερμανικής 
τηλεόρασης, επιπλέον, χιλιάδες δι-
αφημίσεις προέρχονται από ιδιω-
τικές αγγελίες σε εφημερίδες, σε 
αφίσες, σε μαγαζιά κτλ. Λόγω της 
συχνής χρήσης γλωσσικών και 
οπτικών μεταφορών στη διαφήμη-
ση υπάρχουν ήδη ορισμένες ερευ-
νητικές προσεγγίσεις, με τις οποί-
ες εξετάζονται οι μεταφορές σε ει-
κόνες καθημερινής χρήσης στα 
μέσα (Forceville 1996, 2008). Ο 
ερευνητής των μέσων επικοινω-
νίας Charles Forceville καθιέρωσε 
τον όρο της μεταφοράς σε εικόνα 
(pictorial metaphor). Στις θεμελιώ-
δεις του αναλύσεις των μεταφορι-
κών ικανοτήτων εικόνων στη μα-
ζική κουλτούρα αντικειμενοποι-
ούνται εικαστικές γλώσσες που 
περιβάλλουν καθημερινά και τα 
παιδιά. Ο ερευνητής τονίζει τον 
δημιουργικό χαρακτήρα της κα-
τανόησης των μεταφορών σε εικό-
νες: »(...) it makes sence to say that 
a picture strongly or weakly invites 
a viewer to construe a metaphor 
rather than to say that a picture 
contains a metaphor« (Forceville 
2008, σελ. 6). Για να γίνει κατανοη-
τό το νόημα μιας μεταφορικής έκ-
φρασης, πρέπει πρώτα να κατα-
νοηθεί η ίδια της η ιδιαιτερότητα, 
δηλαδή τι δεν παρουσιάζεται περι-
γραφικά ή εκφραστικά. Ανεξαρτή-
τως του αν συνεννοούμαστε μέσω 
ενός διαλόγου ή αν προσπαθούμε 
να κατανοήσουμε τη σημασία ενός 
πίνακα ή μιας αφίσας – ουσιαστι-
κά πρόκειται για μια αντίληψη επι-
κοινωνιακών προθέσεων, πράγμα 
που συχνά απαιτεί μια διαδικασία 
κατανόησης των μεταφορών.

Στη διαφήμηση γίνεται εντατι-
κή χρήση εικόνων, επειδή οι εικό-
νες επεξεργάζονται άμεσα νοημα-
τικά και ως εκ τούτου ασκούν μια 
μη συνειδητή επίδραση. Διεγείρουν 
τα συναισθήματα και μπορούν λό-
γω της πολυσημίας τους να ωθή-
σουν ταχέως σε πολλές συσχετίσεις. 
΄Ετσι, οι εικόνες μπορούν πιο εύκο-
λα να πείθουν και να αποτυπώνο-
νται στη μνήμη λόγω της σαφήνειάς 
τους. Και τα προφορικά διαφημιστι-
κά μηνύματα θεωρούνται επιτυχή, 
όταν είναι όσο το δυνατόν σαφή. 
Μεταφορικές ιδιωματικές εκφρά-
σεις όπως »πετυχαίνω την κεφα-
λή του καρφιού« (ελλην. »πετυχαί-
νω διάνα«) ή »τραβώ κάποιον πάνω 
από το τραπέζι« (ελλην. »πιάνω κο-
ρόϊδο«) ενδείκνυνται έξοχα για δια-
φημιστικές αγγελίες, γιατί είναι συ-
νηθισμένες και έχουν εκφραστικό 
χαρακτήρα εικονικής μορφής. Στα 
διαφημιστικά μηνύματα έχει επι-
βληθεί ένα παρουσιαστικό στυλ, 
που λειτουργεί με μεταφορές της 
καθημερινότητας. Συχνά πρόκει-
ται για εικονικές-μεταφορικές ιδιω-
ματικές εκφράσεις της καθημερινό-
τητας, που συνδέονται κατά τέτοιο 
τρόπο με μια εικόνα, ώστε τα οπτι-
κά και γλωσσικά επίπεδα να συσχε-
τίζονται μεταξύ τους με έναν έντονο 
– και κατά κανόνα εύθυμο – τρόπο. 
Έτσι, ο αποδέκτης υποβάλλεται σε 
ένα παιχνίδι αλλαγής ανάμεσα σε 
εικόνα και κείμενο, καθώς και ανά-
μεσα στην πραγματική και στη με-
ταφορική σημασία. Η διαμόρφωση 
εικόνας στη διαφήμιση αυξάνει συ-
χνά τη μεταφορική εντύπωση που 
χαρακτηρίζει, έτσι κι αλλιώς, μια με-
ταφορική ιδιωματική έκφραση, κα-
θώς σε επίπεδο εικόνας εκτελείται 
μια »αντίστροφη μετάφραση« σε ει-
κόνα και μια κυριολεκτική αποδο-
χή ή μια »επανα-μεταφορά«. – Σε 
περίπτωση μιας πολυσήμαντης με-
ταφοράς μπορεί με αυτό τον τρό-
πο και η αφομοίωση της εικόνας να 
αποσαφηνιστεί και ως εκ τούτου να 
απλοποιηθεί. Η συνολική διαδικα-
σία βάσει κειμένου και εικόνας προ-
καλεί τον αναγνώστη και εντείνει 
την προσοχή του. Σε καινοτόμες δι-
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δακτικές προσεγγίσεις του θέματος 
(Gansen 2010) αποδεικνύεται ότι οι 
μεταφορές(με εικόνες) αποτελούν 
ένα ελκυστικό αντικείμενο για τη δι-
δασκαλία στο δημοτικό.

Ανδριάντες

Το παράδειγμα με εικόνα επισημαί-
νει την αναζωογόνηση των συμβα-
τικοποιημένων καθημερινών με-
ταφορών. Η κυριολεκτική απο-
δοχή μιας ιδιωματικής έκφρασης 
με μεταφορική βάση αποτελεί αρ-

χή, με την οποία λειτουργούν άπει-
ρες ιστορίες και αστεία – γνω-
στά στα παιδιά είναι π.χ. τα καλα-
μπούρια »Eulenspiegeleien« του Till 
Eulenspiegel. Ένα μεταφορικό παι-
χνίδι με νόημα και σημασία σε εικο-
νικό επίπεδο μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί και με παιδιά. Όταν παρου-
σιάζουν μεταφορικά με ανδριάντες 
καθημερινές ιδιωματικές εκφράσεις, 
τότε χαίρονται με την εύθυμη πα-
ρουσίαση. Συντοχρόνως τα παιδιά 
εμπεδώνουν όχι μόνον το λεξιλόγιο 
και τις γλωσσικές γνώσεις, αλλά δη-

μιουργούν κι ερεθίσματα για γλωσ-
σική επεξεργασία. Οι προκύπτοντες 
εικόνες μπορούν να καταχωριστούν 
σε μια συλλογή και να χρησιμοποι-
ηθούν σαν παιχνίδι αινιγμάτων. Αυ-
τό σημαίνει ότι ο παρατηρητής δο-
κιμάζει στην πράξη να αναγνωρίσει 
τη μεταφορά μέσω της εικόνας και 
μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του ξε-
διπλώνοντας ένα χαρτί που περιέ-
χει τη λύση.

Εδώ εξασκούνται μορφές »σκη-
νικής κατανόησης« (βλ. Schäfer 
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1986), κατά τις οποίες τα παιδιά 
αποδίδουν την κατάλληλη έννοια 
σημασιών, την εκφράζουν με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης και 
προσωπικής αναφοράς και κάνουν 
έτσι εφικτή μια δημιουργική ενα-
σχόληση με τις μεταφορές μέσω 
γλώσσας και εικόνας. Με τους αν-
δριάντες αυτούς σαν αφετηρία, θε-
ωρείται πολύ πιθανή και μια συμ-
βολική έκφραση μεταφορικών 
αντιλήψεων και γλωσσικών εικό-
νων μέσω του χορού (βλ. Εικονική 
τράπεζα δεδομένων imago) ή μέσω 
του θεατρικού παιχνιδιού. Η αντι-
παράθεση ίδιων, ομοίων και διαφο-
ρετικών καθημερινών μεταφορών 
σε διαφορετικές γλώσσες κινεί επί-
σης το ενδιαφέρον, διότι καθιστά 
δυνατή τη διαπολιτισμική κατανό-
ηση και τη μάθηση ξένων γλωσσών 
(βλ. επίσης Bellavia 1997).

Σχέδια

Ακόμη και στη μετατροπή καθημε-
ρινών μεταφορών μέσω σχεδίου 
προσφέρονται διάφορες δυνατό-
τητες για την εφαρμογή και το παι-
χνίδι με εκφραστικές μορφές μετα-
φορών. Σε μια πρώτη πρόσβαση 
στο θέμα ωστόσο, το σχέδιο συχνά 
εξυπηρετεί αρχικά το σκοπό, να γί-
νει αναφορά σε γνωστές καθημε-
ρινές καταστάσεις, κι έτσι να κατα-
σκευαστεί ένα περιεχόμενο που γί-
νεται κατανοητό μέσω της εικόνας. 
Αναφορικά με τη μεταφορά »να εί-
σαι για τους άλλους αέρας«, ένα κο-
ρίτσι εκφράζει πρώτα μέσω της ει-
κόνας και κατόπιν σε συζήτηση 
που ακολουθεί τη θλίψη (εικ. 6) αυ-
τού που είναι »αόρατος« για τους 
άλλους. Στη διαδικασία του σχεδι-
ασμού προκύπτει λοιπόν η επικά-
λυψη δύο μεταφορών, με τις οποί-
ες γίνεται κατανοητή μια κατάστα-
ση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. 
Τα παιδιά θυμούνται κατά τη διάρ-
κεια τέτοιων μετατροπών σχετικές 
προσωπικές τους εμπειρίες και δι-
ηγούνται μέσω σχεδίου καταστά-
σεις, σχέσεις, συναισθήματα κλπ. 
που βιώσανε. Μέσω τέτοιων συμβο-
λικών εκφράσεων εισβάλλουν σε 

έναν διάμεσο τομέα μεταξύ εσωτε-
ρικού και εξωτερικού κόσμου, με-
ταξύ των προσωπικών αναγκών 
και των απαιτήσεων της εξωτερικής 
πραγματικότητας – και έχουν κα-
τά το σχεδιασμό τη δυνατότητα, να 
δοκιμάσουν στην πράξη τις μορφές 
παρουσίασης που σκιαγραφήθη-
καν εδώ. Σε ένα άλλο παράδειγμα 
βλέπουμε, πώς μια μαθήτρια δημο-
τικού μετατρέπει με πειστικό τρόπο 
σε εικόνα την πολυσήμαντη χρή-
ση του »σωλήνας« ή του »πατώντας 
τον σωλήνα«. Μια δυνατότητα πα-
ροχής κινήτρου για τέτοια σχέδια 
μπορεί να υπάρχει και με το ζητού-
μενο της διαμόρφωσης διαφημιστι-
κών σλόγκαν (βλ. π.χ. slogans.com). 
Η επιλογή και η μετατροπή σε εικό-
να μπορεί να αποτελέσει την αφορ-
μή για μια κριτική εξέταση της δια-
φημιστικής γλώσσας.

Εκτός της πρόσβασης που αποσκο-
πεί στην χρήση, θα έπρεπε να λη-
φθούν υπόψη και πιο περίπλοκες 
και αόριστες προσεγγίσεις της με-
ταφορικής διαμόρφωσης σχεδί-
ων, έργων της πλαστικής κλπ., που 
μπορούν να στραφούν περισσότε-
ρο στις τέχνες. Ο Pablo Picasso πε-
ριέγραψε την αισθητική του εργα-
σία σαν μία διαδικασία της μετα-
φορικής παρουσίασης μέσω μιάς 
ενασχόλησης σε μορφή παιχνιδιού 
με νόημα και σημασία, η οποία ου-
σιαστικά βασίζεται στην ένταση 
που προκαλείται ανάμεσα σε ένα 
»σαφές« και σε ένα πολυσήμαντο 
νόημα, ανάμεσα σε μία καθημερι-
νή-πρακτική και σε μία συμβολική 
ή μεταφορική σημασία των λέξε-
ων και πραγμάτων. Αναφέρει, ότι 
ο καλλιτεχνικός του σκοπός και η 
αρχή του αποβλέπουν στη διαμόρ-
φωση μίας ορατής πραγματικότη-
τας μέσω χρήσης της μεταφοράς. – 
Ο Picasso εκτελεί στα έργα πλαστι-
κής του ενα στρουκτουραλιστικό 
παιχνίδι με προϋπάρχοντα υλικά, 
κάτι που είναι εξίσου ενδιαφέρον 
για τις δημιουργικές δραστηριό-
τητες των παιδιών και για τη διδα-
σκαλία στην προσχολική ηλικία 
και στην ηλικία δημοτικού. Βρίσκει 

έτοιμα αντικείμενα – συχνά παλιο-
πράγματα όπως παλιά καλάθια, 
βάζα, εξαρτήματα ποδηλάτων κλπ. 
– και συνθέτει με αυτά παραδείγ-
ματος χάριν μια αίγα, μια γυναίκα 
και μια κεφαλή ταύρου. Το γλυπτό 
του »Η αίγα» αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα για το στρουκτουραλι-
στικό παιχνίδι με τη σημασία των 
αντικειμένων και για τη σύνθεση 
μιας »οπτικής« μεταφοράς.

Memories με (λέξεις-)εικόνες

Για την εξάσκηση των καθημερι-
νών μεταφορών μπορούν να κα-
τασκευαστούν διδακτικά μέσα σε 
μορφή memorie με (λέξεις-)εικό-
νες, bingo και domino. Σαν μια κα-
λή παραλλαγή εμφανίστηκε η ερ-
γασία με σύνθετες λέξεις. Οι σύνθε-
τες λέξεις στη γερμανική γλώσσα 
δεν είναι μόνο ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικές και συνηθισμένες, αλλά 
αποτελούν επιπλέον ένα ουσιώδες 
στοιχείο στην στήριξη γλώσσας. Το 
αντικείμενο αυτό προσφέρει έναν 
ταχύ εμπλουτισμό του λεξιλογί-
ου και τη δημιουργία όρων, όταν 
τα παιδιά μαθαίνουν ή αντιλαμβά-
νονται, ότι μέσω της σύνδεσης δύο 
λέξεων παράγεται μια καινούρ-
για λέξη (βλ. εικ. 8.9 »Μεταφορές 
με ζώα«). Εδώ μπορούν να συνδια-
στούν όροι εκ νέου και να δημιουρ-
γηθούν λέξεις με παιγνιώδη τρό-
πο. Εξίσου μπορεί να ενδυναμωθεί 
η σταθεροποίηση του λεξιλογίου με 
συνηθισμένες σύνθετες λέξεις.

Μεταφορές μεταξύ κειμένου  
και εικόνας

Η φαντασία και οι συνδεδεμένες 
με αυτήν ικανότητες νόησης και 
διαμόρφωσης συχνά αγνοούνται 
στην (παιδαγωγική) καθημερινό-
τητα. Ο δημιουργικός χαρακτή-
ρας της παιδικής αντιμετώπισης 
της πραγματικότητας εκφράζεται 
κυρίως μέσα από την ικανότητα 
του παιδιού για φανταστικές δρα-
στηριότητες σε μορφή παιχνιδιού, 
καθώς το παιδί καταφέρνει σε τέ-
τοιου είδους διαδικασίες να κατα-
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Γάιδαρος Αυτί

Εικ. 11: Μεταφορά με ζώα »Αυτί του γαϊδάρου« (ελλην. »σελιδοδείκτης«)

σκευάσει μια καινούργια πραγμα-
τικότητα που αντιστοιχεί στην πε-
ριέργεια και στις ανάγκες του.

Είναι πραγματική πρόκληση για τα 
παιδιά και τις ικανότητές τους στην 
δημιουργία και στη διαμόρφωση 
να σχεδιάζουν τους δικούς τους 
φανταστικούς κόσμους. Κι εδώ 
προσφέρονται εναύσματα από το 
μεταφορικό παιχνίδι με νόημα και 
σημασία σε λεκτική και εικονική 
μορφή (όπως π.χ. με την ιδέα ενός 
»πάρκου σκέψεων«) ή από την ανα-
κάλυψη μιας νέας λέξης – συμπε-
ριλαμβανομένης της διαμόρφωσης 

κειμένου και εικόνας μιας κρυμμέ-
νης επινοημένης πραγματικότητας 
πίσω από αυτή (ο.π.). Η δημιουρ-
γία φανταστικών λέξεων και ιστο-
ριών προσφέρει ερεθίσματα για 
εξέταση της εξέλιξης και της χρή-
σης όρων ή γενικώς της γλώσσας. 
Στην ανακάλυψη δεν τίθεται κανέ-
να όριο, παράλληλα τα παιδιά χρη-
σιμοποιούν με παιγνιώδη τρόπο τις 
γνώσεις τους γύρω από »αυθεντι-
κούς« όρους, ορισμούς και σχήμα-
τα. Επιπλέον εναύσματα για γρα-
φή, ως ιδιαίτερη παροχή κινήτρου 
για αυτήν την εικονική ικανότη-
τα, μπορούν να παρέχουν ποιητι-

κές μορφές (π.χ. η λυρική ποίηση). 
Εδώ ο γλωσσικός εικονικός χαρα-
κτήρας αντιμετωπίζεται με άλλες 
εικόνες γλώσσας – που, μέσω της 
εικονογράφησης και μεταφοράς, 
μπορούν να συμπυκνωθούν σε μια 
συγκεκριμένη εικονική παρουσία-
ση. Ένας άλλος τρόπος είναι μπαί-
νοντας στο νόημα καλλιτεχνικών 
εικόνων μη συγκεκριμένης σημασί-
ας και προκαλώντας με αυτόν τον 
τρόπο την σκέψη – τέτοιες εικόνες 
(π.χ. του Magritte) κυριολεκτικά 
ανοίγουν το δρόμο στην μεταφορι-
κή σκέψη, γλώσσα και γραφή (βλ. 
Gansen 2010).

Εικ. 10: Μεταφορά με ζώα »Οφθαλμός του αετού« (ελλην. »αετομάτης«)
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1.  Τα Δικαιώματα του Παιδιού

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
υιοθέτησε ομόφωνα τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 
Σύμβαση ορίζει (Άρθ. 1) ως παι-
δί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο 
των δεκαοκτώ ετών. Τα δικαιώμα-
τα αναγνωρίζονται σε κάθε παιδί 
(Άρθ. 2), χωρίς καμία διάκριση φυ-
λής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πε-
ποιθήσεων, εθνικής, εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, περιουσι-
ακής κατάστασης, ανικανότητας, 
γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης 
κατάστασης.

Η Σύμβαση σε όλη της την έκταση 
υπογραμμίζει τα δικαιώματα συμ-
μετοχής των παιδιών (participation), 
τονίζει όμως επίσης, αναφορικά με 
τις ελλείψεις και την κατάσταση 
ανάγκης, το δικαίωμά τους για πρό-
νοια (provision) καθώς και εκείνο 
για προστασία (protection) απένα-
ντι στην εκμετάλλευση και κακοποί-
ηση που υφίστανται. Η συμμετοχή 
αυτή προϋποθέτει ελευθερία έκ-
φρασης, σκέψης και συνείδησης του 
παιδιού. Η ισορροπία μεταξύ αυτών 
των τριών »p« του διεθνούς κοινωνι-
κού-παιδαγωγικού και πολιτικού δι-
αλόγου για τα παιδιά αποτελεί μία 
ένδειξη της συμφωνίας (βλ. Lenhart 
2006, σελ. 181).

Για την εργασία στο νηπιαγωγείο 
και το δημοτικό σχολείο έχουν ιδι-
αίτερη σημασία οι ακόλουθες 10 
διατάξεις της Σύμβασης για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού των Ηνω-
μένων Εθνών, οι οποίες περιγρά-
φονται εδώ εν συντομία:
1. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δι-

καιώματα. Κανένα παιδί δεν 
πρέπει να διακρίνεται.

2. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να ζουν σε συνθήκες υγιεινής 
και ασφάλειας και να μην υπο-
φέρουν.

3. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 
ζουν μαζί με τους γονείς τους. 
Αν οι γονείς δε ζουν μαζί, τα παι-

διά έχουν το δικαίωμα να συνα-
ντούν τακτικά και τους δύο.

4. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να παίζουν και να χαίρονται.

5. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση εκείνη που 
αντιστοιχεί στις ανάγκες και 
τις ικανότητές τους.

6. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα, 
σε όλα τα θέματα που τα αφο-
ρούν, να ενημερώνονται, να 
αυτοπροσδιορίζονται και να 
εκφράζουν ελεύθερα αυτό που 
σκέπτονται.

7. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να έχουν ιδιωτική ζωή και να 
γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά 
τους.

8. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
προστασίας από τη βία, την 
κακοποίηση και την εκμετάλ-
λευση.

9. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να προστατεύονται σε περίοδο 
πολέμου και ιδιαίτερα όταν εί-
ναι πρόσφυγες.

10. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
έχουν δικαίωμα σε ειδική φρο-
ντίδα και ενθάρρυνση, για να 
μπορέσουν να συμμετάσχουν 
ενεργά στη ζωή.

Από τα Δικαιώματα του Παιδιού 
μπορούν να προκύψουν τρία κριτή-
ρια σχετικά με τη θέση του παιδιού 
ως υποκειμένου: η ατομικότητα, 
η αυτενέργεια και η αυτοδιάθεση. 
Όσον αφορά τις ζωτικές ανάγκες 
ενός παιδιού, κάθε παιδί έχει το δι-
καίωμα να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη και να προστατεύονται οι 
δικές του διαθέσεις, εμπειρίες και 
χαρίσματα, δεν επαναπαύεται στην 
κατοχύρωση της ατομικότητάς του 
με διάθεση στατική, προσδιορίζεται 
μέσα από τα βιώματα της δικής του 
»αυτο-αποτελεσματικότητας« και 
τελικά με όλο και μεγαλύτερη ωρι-
μότητα της προσωπικότητάς του 
αναπτύσσει την ικανότητα να αρ-
θρώνει και να εκπροσωπεί τα δικά 
του ενδιαφέροντα.

Τα Δικαιώματα του Παιδιού μπο-
ρούν όμως να υλοποιηθούν μόνο 

εάν είναι γνωστά στα παιδιά. Επει-
δή η μετάδοση μέσω του κειμένου 
είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της 
ηλικίας των παιδιών και της έλλει-
ψης στην προσχολική ηλικία γρα-
πτών γλωσσικών δεξιοτήτων, θε-
ωρήθηκε αναγκαία η εικονική πα-
ρουσίαση των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, στη διεξαγωγή της οποίας 
παρευρίσκονται και συμμετέχουν 
και παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι μέσω 
της αισθητικής διάστασης μπορούν 
να ανακαλύπτονται ζητήματα της 
πολιτικής-δημοκρατικής μάθησης.

Ο διάχυτος ρόλος των παραδοσια-
κών βιόκοσμων, όπου το παιδί ανα-
πτύσσεται μέσα στην οικογένειά 
του, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον ιδιαίτερο ρόλο που είναι χαρα-
κτηριστικός σε μια σύγχρονη κοι-
νωνία. Αν το νηπιαγωγείο και το 
σχολείο θέλουν να αντιληφθούν το 
ρόλο τους στη διαδικασία του εκ-
συγχρονισμού, πρέπει να παραιτη-
θούν από τη μετάδοση των παρτι-
κουλαριστικών νορμών και να λά-
βουν υπόψη τους τα δεδομένα και 
τις απαιτήσεις της πολυπολιτισμι-
κής και της παγκόσμιας κοινωνίας 
καθώς και τα οικουμενικά πρότυπα.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία κάθε 
παιδί έχει το δικαίωμα στην εκπαί-
δευση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα 
στην ενημέρωση και στην παροχή 
αρωγής για προσανατολισμό στην 
κοινωνία στην οποία ζουν. Το νηπι-
αγωγείο και το δημοτικό σχολείο θα 
πρέπει συνειδητά να ενθαρρύνουν 
και να επιδρούν στα παιδιά για να 
αναπτύξουν κατανόηση των κοινών 
δημοκρατικών αξιών της κοινωνίας 
μας, έτσι ώστε να μπορούν να συμ-
μετέχουν στο μέλλον ενεργά. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε παιδί αναπτύσσει 
την ικανότητα να αντιλαμβάνεται 
τη δική του στάση σε διάφορα προ-
βλήματα ηθικής φύσης και στα θε-
μελιώδη ερωτήματα της καθημερι-
νής ζωής, να ενατενίζει και να ανα-
πτύξει σεβασμό για όλες τις μορφές 
της ζωής και του περιβάλλοντος. 
Στα παιδιά οφείλει να δίνεται έτσι 
η δυνατότητα να αναπτύξουν την 

Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice
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ταυτότητά τους και την αυτοπεποί-
θησή τους, να αναπτύξουν την ικα-
νότητα να ακροάζονται, να διη-
γούνται και να εκφράζουν τις δικές 
τους απόψεις. Οφείλουν να αναπτύ-
ξουν ένα πλούσιο και ποικίλο λεξι-
λόγιο καθώς και την ικανότητα να 
αλληλεπιδρούν με άλλους για αυτό 
που θεωρούν αναγκαίο, ενδιαφέρον 
και δίκαιο. Προσέτι πρέπει να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να διευρύ-
νουν το λεξιλόγιό τους, να ασκού-
νται στην κατανόηση όρων και να 
αναπτύσσουν την ικανότητα να επι-
κοινωνούν συμβολικά, εικονικά και 
προφορικά. Τέλος, είναι σημαντι-
κό να αναπτυχθεί η ικανότητα δρά-
σης, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση 
να επηρεάζουν την κατάστασή τους 
και να αναπτύσσουν μέσω της συμ-

μετοχής στις διάφορες διαδικασί-
ες συνεργασίας και λήψης αποφά-
σεων την ικανότητα να κατανοούν 
τις δημοκρατικές αρχές και πράττο-
ντας να τις εφαρμόζουν.

Στο Πανεπιστήμιο της Θεσσα-
λίας για την εφαρμογή του προ-
γράμματος συμμετείχαν ένα νηπι-
αγωγείο και ένα δημοτικό σχολείο 
στην πόλη του Βόλου και στη Γερ-
μανία ένα δημοτικό σχολείο στην 
πόλη Offenbach.

2.  Στάδια διδασκαλίας 

Η Susan Fountain ανέπτυξε ένα μο-
ντέλο τριών σταδίων για τη με-
τάδοση και την οικειοποίηση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού: (α) 

Πληροφορίες (να γνωρίσουν τη 
Σύμβαση), (β) Ενεργητική επε-
ξεργασία (σχεδιασμός δραστηρι-
οτήτων – εφαρμογή δραστηριο-
τήτων), (γ) Αυτόνομη  εφαρμογή 
(να δραστηριοποιηθούν) (Fountain 
1996, βλ. επίσης Portmann 2001, 
Meendermann/Daniel 2005, Kittel 
2008). Για τη μετάδοση των Δικαι-
ωμάτων του Παιδιού μέσω εικό-
νων θεωρείται αναγκαία η συγκε-
κριμενοποίηση των σταδίων:

Στο πρώτο στάδιο των εργασιών 
όφειλε να γίνει γνωστή στα παι-
διά η Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού. Γι΄ αυτό διερευνήθη-
κε στην τάξη υπό την καθοδήγη-
ση της νηπιαγωγού και της δασκά-
λας το επίπεδο γνώσης των παι-

3. Τα Δικαιώματα του Παιδιού σε εικόνες
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Εικ. 1: νηπιαγωγείο: Κάρτες με επιθυμίες και ανάγκες 
Πηγή: S. Fountain 1996

Παραδείγματα από το πρώτο στάδιο:

Εικ. 2: Δημοτικό σχολείο: Ερμηνία 
μιας υποβεβλημένης εικόνας. 
Πηγή: htpp://www.politik-lernen.
at/politiklernen/resources/oldbin/_
data/pdf/krk_bro.pdf, Τα παιδιά 
συζητούν για την εικόνα

Εικ. 3: Ερμηνεία μιας υποβεβλη-
μένης εικόνας, Πηγή: http://www.
younicef.de/maedchen.html
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Εικ. 5: Δημοτικό σχολείο: Το όνειρο ενός δίκαιου κόσμου για τα παιδιά

Παραδείγματα από το δεύτερο στάδιο:

Εικ. 4: Δημοτικό σχολείο. Γραπτή ερμηνεία μιας υποβεβλημένης εικόνας. 
Πηγή: htpp://www.tdh.de/content/themen/schwerpunkte/fluechtlingskin-
der/index.htm

»Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια 
δικαιώματα. Κανείς δεν πρέπει  
να διακρίνεται.«

διών σχετικά με τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. Στη συνέχεια τα παι-
διά επεξεργάστηκαν διαφορετικά 
υλικά, ασχολήθηκαν με την προ-
φορική και γραπτή ερμηνεία εικό-
νων, με κολλάζ, φωτογραφίες, στί-
χους τραγουδιών και προχώρησαν 
και σε δική τους ερμηνεία κειμέ-
νων. Είναι σημαντικό να μπορούν 
τα παιδιά να κάνουν τη διάκρι-

ση μεταξύ επιθυμιών και αναγκών 
και να είναι εξοικειωμένα με την 
ιδέα ότι οι βασικές ανάγκες μπο-
ρούν να θεωρούνται δικαιώματα 
(βλ. Fountain 1996, σ. 17).

Στο δεύτερο στάδιο έγινε διεξοδι-
κότερη η γνώση των Δικαιωμά-
των του Παιδιού μέσω αυτοαξι-
ολόγησης των παιδιών από την 

άποψη των πλεονεκτημάτων και 
των αδυναμιών τους, των γνώσε-
ων και των ικανοτήτων. Επίσης δι-
ερευνήθηκε σε ποιους τομείς της 
ζωής μπορούν τα παιδιά ελεύθερα 
να εκφράσουν τη γνώμη τους. Για 
ορισμένα Δικαιώματα του Παιδιού 
ζωγραφίστηκαν σε ατομική και 
ομαδική εργασία εικόνες και ερ-
μηνεύτηκαν γραπτώς. Τέλος, ανα-

»Σε αυτή την εικόνα βλέπω δύο 
παιδιά που στη χώρα τους έχει γίνει 
πόλεμος και το μεγάλο παιδάκι έχει 
πάρει αγκαλιά το μικρό.«
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Εικ. 6: Δημοτικό σχολείο. Πηγή: C. 
Kittel 2008, Παιδικό Συμβούλιο

Παραδείγματα από το τρίτο στάδιο:

πτύχθηκαν στα αυτο-επιλεγμένα 
θέματα »ισότητα, υγεία, παιχνίδι 
και εκπαίδευση« τα όνειρα ενός δί-
καιου κόσμου για τα παιδιά με λέ-
ξεις και εικόνες.

Στο τρίτο στάδιο τα παιδιά όφει-
λαν να ενθαρρυνθούν και να δρα-
στηριοποιηθούν για τα θέματα της 

Διάσκεψης των Παιδιών και της 
καθιέρωσης ενός Παιδικού Συμ-
βουλίου. Για το σκοπό αυτό, ερμη-
νεύθηκε καταρχάς μια εικόνα ενός 
συνεδρίου για παιδιά προφορικώς 
και γραπτώς και παρουσιάστη-
καν σε αυτά οι επιθυμίες των παι-
διών σε σκίτσο και κείμενο. Στη 
συνέχεια τα παιδιά κατασκεύασαν 

αφίσες για την υποψηφιότητα στο 
Παιδικό Συμβούλιο, για την υπο-
ψηφιότητα ενός/μίας εκπροσώπου 
του Παιδικού Συμβουλίου και μία 
»Ευχαριστία« από τους εκλεγμέ-
νους στους ψηφοφόρους με εικό-
νες και κείμενο. 
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2.1  Η κατάταξη στον πίνακα

2.2  Ερμηνεία και  
ικανότητα μετάδοσης

Τα δέκα σημαντικότερα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού παρουσιάστηκαν 
ως περιεχόμενο μάθησης εικονικά 
(με εικόνες) και πραγματικά (μέσω 
δραστηριοτήτων των μαθητών). Αυ-
τό βοήθησε τους μαθητές να αντιλη-
φθούν τα δέκα πιο σημαντικά Δικαι-
ώματα του Παιδιού από την πλευρά 
τους και να τα ερμηνεύσουν σε μια 
δισδιάστατη απεικόνιση. Μπορού-
σαν να ελέγξουν τα αποτελέσμα-
τα των συμμαθητών τους. Επιπλέον 
τα παιδιά μπόρεσαν να κάνουν με-
ταφορές από το πραγματικό στο ει-
κονικό επίπεδο και αντίστροφα. Αυ-
τό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεταξύ 
των παιδιών του δημοτικού σχολεί-
ου. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου εί-
χαν δυσκολίες σχετικά με την ικα-
νότητα μεταφοράς. Για να επιτύχου-
με ένα αποτέλεσμα, τα παιδιά θα 
πρέπει να είναι σε θέση να συνεργά-
ζονται με προθυμία και παραγωγι-
κότητα στο πλαίσιο της ομάδας.

Σχετικά με τη διδασκαλία ακολου-
θήθηκαν τα περαιτέρω μαθησια-
κά βήματα: 
•	 Τα	παιδιά	αναγνωρίζουν	τις	συ-

νάφειες ενός γεγονότος (για πα-
ράδειγμα, τα παιδιά έχουν το δι-
καίωμα να γίνεται σεβαστή η 
ιδιωτική τους ζωή και η αξιο-
πρέπειά τους).

•	 Τα	παιδιά	ευαισθητοποιούνται	
για εκείνα τα παιδιά που βρί-
σκονται σε κατάσταση πολέ-
μου και φυγής και που πρέπει 
να προστατεύονται ιδιαίτερα, ή 
για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
που χρειάζονται ειδική φροντί-
δα και υποστήριξη (Εικ. 8, 9).

•	 Τα	παιδιά	μαθαίνουν	να	εκφρά-
ζουν σκέψεις, συναισθήματα, βι-
ώματα και ιδέες και αυτά να τα 
μετατρέπουν, να τα μορφοποι-
ούν και να τα μετουσιώνουν σε 
εκφραστικές μορφές. Έτσι έγινε 
η επεξεργασία ενός βιώματος με 
το να »ερμηνευτεί« από την αρ-
χική εμπειρία σε μια νέα μορφή, 
για παράδειγμα σε ένα τραγού-

δι (το τραγούδι »Τα Δικαιώματα 
του Παιδιού«) (UNICEF 2007).

•	 Τα	παιδιά	μαθαίνουν	να	αξιολο-
γούν τον εαυτό τους και την κα-
τάσταση της ζωής τους με το να 
παράγουν εικόνες και κείμενο.

•	 Τα	παιδιά	ερωτώνται	σε	ποιους	
τομείς της ζωής μπορούν να εκ-
φραστούν ελεύθερα. Πάνω σε 
αυτό εκφράστηκαν τα παιδιά 
γραπτώς με λέξεις-κλειδιά.

•	 Τα	παιδιά	εκφράζουν	σε	κείμε-
νο και εικόνα τα όνειρά τους 
για ένα δίκαιο κόσμο για τα 
παιδιά. Την εργασία αυτή επε-
ξεργάστηκαν οι τέσσερις ομά-
δες σύμφωνα με το θέμα »ισότη-
τα, υγεία, παιχνίδι ή εκπαίδευ-
ση«, που επελέγη από την ίδια 
την ομάδα.

•	 Τα	παιδιά	παρουσιάζουν	τις	
επιθυμίες τους σε θέματα για 
ένα φαντασιακό Παιδικό Συμ-
βούλιο σε σκίτσο και κείμενο.

•	 Τα	παιδιά	σχεδιάζουν	μια	αφί-
σα για την υποψηφιότητα για 
το (φαντασιακό) Παιδικό Συμ-
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(Α) Προγενέστερη 
εμπειρία και 
υποκειμενική 
προσέγγιση

(Β) Μεταφράσεις 
και ικανότητες 
μεταφοράς

(Γ) Ενδιαφέρον  
και κριτική

(Δ) Συμμετοχή και 
συνεννόηση

(Ε) Αντίληψη και 
αισθητική 
έκφραση

(1) Σύμβολο/
όρος

(2) Διήγημα

(3) Ζωτικοί 
κόσμοι

(4) Αξίες και 
πρότυπα

(5) Bricolage 
(ελεύθερη 
συσχέτιση)

 Γενικοποίηση κανονι-
στικών αντιλήψεων. 
Ανάλυση και σύγκριση 
βιωμένων καταστάσε-
ων αναφορικά με τα 
πρότυπα και τις αξίες 
που περιέχουν

 Αντίληψη των ατο-
μικών δικαιωμάτων. 
Ανάπτυξη δημοκρα-
τικών αντιλήψεων 
αξιών. Επεξεργασία 
μιας από κοινού 
κατανόησης των ίσων 
δικαιωμάτων και των 
διακρίσεων

Διαφοροποίηση της 
αισθητικής αντίλη-
ψης του δικαίου. 
Διατύπωση και 
εικονική παρουσίαση 
καθημερινών κατα-
στάσεων στις οποίες 
διακρίνεται το δίκαιο 
και το άδικο
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Εικ. 7: Δημοτικό σχολείο Εικ. 8: Δημοτικό σχολείο

»Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται από  
τον πόλεμο και ιδιαίτερα όταν είναι πρόσφυγες.« 

»Το αγόρι δεν πρέπει να αποκλείεται  
λόγω της αναπηρίας του.« 

Εικ. 9: νηπιαγωγείο, Πηγή: Grundschule Sachunterricht: 
Kinderrechte, Nr. 25, 1. Quartal 2005

βούλιο με εικονογραφημένη 
παράσταση και το κείμενο του 
προγράμματος (Σχήμα 9).

•	 Τα	παιδιά	σχεδιάζουν	μια	αφίσα	
με εικόνα και κείμενο ως »Ευχα-
ριστία« των επιτυχόντων υποψη-
φίων στους ψηφοφόρους τους 
για τη διεξαγόμενη με παιγνιώ-
δη μορφή εκλογή. Στη συνέχεια 
αναρτάται η αφίσα στην τάξη.

2.3  Συμμετοχή και κατανόηση

Για να θεμελιωθούν τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού στην πράξη, πρέπει 
τα παιδιά να μπορούν να αντιλαμ-

βάνονται τη σημασία των βασι-
κών αρχών των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού (όπως της ισότητας, της 
ελευθερίας, της συμμετοχής και 
της δημοκρατίας) για την ίδια τους 
τη ζωή. Έτσι, μπορεί ο εκδημοκρα-
τισμός να είναι επιτυχής μέσω της 
αισθητικής αγωγής με το να μα-
θαίνονται πολιτισμικές και συμβο-
λικές αξίες. Αυτό απαιτεί την ικα-
νότητα για διάλογο, έτσι ώστε να 
μπορούν επίσης να κατανοήσουν 
την έννοια της δημοκρατίας, γεγο-
νός που σημαίνει ότι τα παιδιά θα 
κατανοούν τις δημοκρατικές αρ-
χές και θα μαθαίνουν να ενεργούν 

σύμφωνα με αυτές. Πρέπει να μά-
θουν να αντιλαμβάνονται τη δια-
φορετικότητα των προβλημάτων 
ηθικής φύσης και βασικά ζητήμα-
τα της ζωής στην καθημερινότητα, 
να προβληματιστούν σχετικά με 
αυτά, να βρουν τη δική τους στά-
ση και να ενεργούν σύμφωνα με 
αυτή (Εικ. 10).

Τα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν 
στην ανεκτικότητα, έτσι ώστε να 
αναπτύξουν σεβασμό και εκτίμη-
ση για όλες τις μορφές της ζωής 
και του περιβάλλοντος. Μια κα-
τάλληλη εκπαίδευση για τα παι-
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διά προωθεί και ενισχύει την ικα-
νότητά τους για συνεργασία, συ-
ναίσθηση ευθύνης, πρωτοβουλία, 
ευελιξία, αναστοχασμό, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, κριτική 
στάση και δημιουργικότητα. Αυ-
τό οδηγεί να αναπτύξουν υπευθυ-
νότητα, να εκφράζουν τις σκέψεις 
και τις απόψεις τους και να ερμη-
νεύουν τις εικόνες. Στο δημιουργι-
κό τομέα μαθαίνουν να παράγουν 
κολλάζ, να ζωγραφίζουν εικόνες, 
να τραγουδούν τραγούδια και να 
ερμηνεύουν τα κείμενά τους.

Προκειμένου να εμβαθύνουν στις 
γνώσεις και να τις μεταφέρουν 
στη μακρόχρονη μνήμη, θεωρεί-
ται σκόπιμο το επίπεδο γνώσης 
να διερευνάται με επαναλήψεις 
(»Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας«) 
και τα δέκα πιο σημαντικά Δικαι-
ώματα του Παιδιού να παρουσι-
άζονται με λέξεις και εικόνες ως 
ομαδική εργασία.

2.4  Εποπτεία και αισθητική έκφραση

Προσεγγίσεις στη σημαντικότητα 
των εικόνων δεν μπορούν να λαμ-
βάνουν χώρα μόνο ως προς την 
αλληλεπίδραση της αντίληψης και 
του σχηματισμού εννοιών, αλλά 
και στην ενσωμάτωση της αισθητι-
κής δραστηριότητας, όπου ανακα-
λύπτονται συμπληρωματικά επί-
πεδα εμπειρίας (βλ. Stutz 2005). Τα 
παιδιά συμμετείχαν με ενδιαφέ-
ρον στην παρατήρηση και ανάλυ-
ση των εικόνων των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού τόσο με προτεινόμε-
νες ταυτόσημες όσο και ατομικές 
αντιλήψεις και ερμηνείες που προ-
κύπτουν από αυτά.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
προγράμματος πραγματοποιήθη-
κε αισθητική προσέγγιση σε αλ-
ληλεπίδραση με κατηγοριοποίηση 
και εννοιακό σχηματισμό. Τα παι-
διά όφειλαν να διερευνήσουν τα 
δέκα πιο σημαντικά Δικαιώματα 
του Παιδιού και να αναλογιστούν 
τις διάφορες κατηγορίες δικαιω-
μάτων. Αυτή η διαδικασία ερμηνεί-

ας των εικόνων των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού επιτεύχθηκε όχι μόνο 
με την αντίληψη και τη δράση, αλ-
λά και σε αλληλεπίδραση με κα-
τηγοριοποιήσεις και γλωσσικό εν-
νοιακό σχηματισμό. Έτσι μπόρε-
σαν να μάθουν να κατανοούν την 
πραγματικότητα και την ανάγκη 
για προστασία από τη βία, την κα-
κοποίηση και την εκμετάλλευση, 
τον πόλεμο, τη φυγή και την παιδι-
κή φτώχεια.

Οι διαφορετικές μέθοδοι εργα-
σίας για την κατανόηση των Δι-
καιωμάτων του Παιδιού οδηγούν 
σε αισθητική γνώση (ενεργή και 
πρακτική διαδικασία των παιδιών 
με τα Δικαιώματα του Παιδιού), 
στην ταύτιση και την ερμηνεία 
των εικόνων με τα δέκα πιο ση-
μαντικά Δικαιώματα του Παιδιού 
και στην πρόκληση ερεθισμάτων. 
Έτσι, αναπτύχθηκε μια ανεξάρτη-
τη αισθητική κρίση και άποψη για 
τις σημαντικότερες βασικές τους 
ανάγκες. 

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι 
ένα σημαντικό στοιχείο του προ-
γράμματος ήταν να οδηγήσει τα 
παιδιά να ανακαλύψουν μια προ-
σωπική αίσθηση των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού.

3.  Διδακτική εφαρμογή στο 
Offenbach 

Στην εκμάθηση των Δικαιωμά-
των του Παιδιού προτιμήθηκαν ει-
κόνες με θέματα που αντιμετωπί-
ζουν τα παιδιά στην καθημερινή 
τους ζωή. Οι μαθητές όφειλαν να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη 
σημασία των βασικών αρχών των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (όπως 
ισότητα, ελευθερία, συμμετοχή 
και δημοκρατία) για την ίδια τους 
τη ζωή. Για πολλά θέματα μπο-
ρεί να διαπιστώθηκε μια αντικει-
μενική αναφορά ενδιαφέροντος, η 
οποία όφειλε να διευκρινιστεί στα 
παιδιά. Αυτά τα θέματα αφορούν 
τους τομείς της οικογένειας, των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, του πο-

λέμου και της ειρήνης, της παιδι-
κής εργασίας, του φύλου ή της εκ-
παίδευσης. Προκειμένου τα θέμα-
τα να μην παρατίθενται ασύνδετα 
το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά να 
μπορέσει να δημιουργηθεί συνά-
φεια από τα παιδιά μεταξύ αυτών 
των θεμάτων, είναι σημαντικό να 
διδαχθούν βασικές έννοιες.

Κέντρο βάρους και μαθησιακός 
στόχος της εφαρμογής είναι να 
δρομολογηθεί στα παιδιά της προ-
σχολικής ηλικίας και του δημοτι-
κού σχολείου κατανόηση της πο-
λύ αφηρημένης έννοιας του δικαι-
ώματος. Επιπλέον η υποκειμενική 
θέση του παιδιού ως αυτοδύναμης 
νομικής προσωπικότητας θεωρεί-
ται μείζονος σημασίας και πρέπει 
να γίνεται σεβαστή, να λαμβάνε-
ται σοβαρά υπόψη και να καθί-
σταται σαφής ιδιαίτερα μέσω ανα-
φοράς και σύνδεσης με τις εμπει-
ρίες από την πραγματικότητα της 
ζωής των παιδιών. Με τον τρό-
πο αυτό αποκτά θεμελιώδη σημα-
σία η αναφορά στο βιόκοσμο. Τα 
τρία πρώτα κριτήρια 1. Ατομικότη-
τα, 2. Αυτενέργεια και 3. Αυτοδιά-
θεση αποτελούν σημαντικά στοι-
χεία για τα οποία τα παιδιά πρέ-
πει να ευαισθητοποιηθούν και να 
εκφράσουν μέσω εικόνας ή εικό-
νων. »Εικόνες ως φορείς έκφρα-
σης και εργαλείο πρέπει σε διδα-
κτικά πλαίσια όχι μόνο να είναι 
ανεκτές, αλλά και να επιδοκιμά-
ζονται ως ισότιμα εκφραστικά μέ-
σα και εργαλεία της σκέψης« (βλ. 
το κεντρικό άρθρο, σελ. 6-25). Πα-
ρόλα ταύτα δεν τίθεται ζήτημα δι-
αφοροποίησης ή αποκλεισμού των 
εικόνων πληροφόρησης απο τις 
καλλιτεχνικές εικόνες. Έγγειται 
στο κάθε παιδί και στην εκφρα-
στική του πρόθεση, το αν θα θελή-
σει να παρουσιάσει όσο το δυνα-
τόν ευδιάκριτα ένα μήνυμα, την 
αντίληψή του, ή αν θα θελήσει κα-
λύτερα να δημιουργήσει καλλιτε-
χνικές, πολυσήμαντες εικόνες (βλ. 
Weidenmann και κεντρικό άρθρο, 
σελ. 6-25). Σημαντικό εδώ είναι το 
ατομικό στοιχείο να διατηρηθεί, 
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να γίνει σεβαστό και επιτρεπτό 
όπως και να ανακαλυφτούν κοινά 
σημεία. Αυτήν την διαπίστωση την 
αντιλαμβανόμαστε ως θεμέλιο της 
κατανόησης του αυτοπροσδιορι-
σμού και της συμμετοχής.

3.1  Σχετικά με την εφαρμογή

Η πρακτική διδασκαλίας-μάθησης 
για την εικονική παρουσίαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού εφαρ-
μόστηκε σε μια διακλαδική ενότη-
τα μαθήματος με κέντρο βάρους 
το μάθημα Θρησκευτικών στην 
τρίτη τάξη. Βασικής σημασίας 
ήταν το από την S. Fountain ανα-
πτυγμένο μοντέλλο τριών σταδί-
ων για τη μετάδοση και αφομοίω-
ση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
Στο στάδιο (α) Ενημέρωση εξετά-
στηκε καταρχήν το επίπεδο γνώ-
σεων των παιδιών. Μόνο λίγα παι-
διά ανέφεραν ότι είχαν ήδη ακού-
σει τους όρους »Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού« ή »Δικαι-

ώματα του Παιδιού«. Μπορούσαν 
μόνο σε βασικές γραμμές να εκ-
φράσουν λεκτικά, τι περίπου φα-
ντάζονται ή ποιά θα μπορούσε να 
είναι η σημασία των όρων. Κατό-
πιν, τα παιδιά ενημερώθηκαν για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού με τα 
κύρια περιεχόμενα της Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 
δέκα σημεία. Στην παραιτέρω δια-
δικασία επέλεξαν, προς ελάφρυν-
ση της διδασκαλίας, δικαιώματα 
τα οποία θεώρησαν ιδιαίτερα ση-
μαντικά και μπορούσαν να συσχε-
τίσουν με τις δικές τους εμπειρίες. 
Ιδιαίτερης σημασίας για τα παιδιά 
ήταν η δημιουργία μιας συγκεκρι-
μένης αναφοράς στις καθημερι-
νές τους εμπειρίες και στην υπο-
δομή του Offenbach, στο δικό τους 
περιβάλλον ή στην καθημερινότη-
τά τους: 
•	 Τα	παιδιά	έχουν	το	δικαίωμα	να	

ζουν σε συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας και να μην υποφέ-
ρουν (εικ. 10).

•	 Τα	παιδιά	έχουν	το	δικαίωμα	να	
ζουν μαζί με τους γονείς τους. 
Αν οι γονείς τους δε ζουν μα-
ζί, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα 
να συναντούν τακτικά και τους 
δύο (εικ. 11).

•	 Τα	παιδιά	έχουν	το	δικαίωμα	να	
παίζουν και να χαίρονται (εικ. 12).

Στο στάδιο (β) Ενεργητική επε-
ξεργασία, επιλέχθηκε από το σύ-
νολο η δραστηριότητα »Αυτο-
προσδιορισμός των παιδιών μέσω 
δημιουργίας εικόνων και κειμέ-
νων« και μετατράπηκε σε σχεδι-
ασμό και διαμόρφωση εικόνων. 
Όπως παρουσιάστηκε στο κεντρι-
κό άρθρο σελ. 25, εδώ φαίνεται 
καθαρά, τι σημαίνει μάθηση με ει-
κόνες και μέσω εικόνας, γιατί »...
μια εικόνα είναι η οπτική εμπει-
ρία μιας εσωτερικής ή εξωτερι-
κής πραγματικότητας, μια πολυ-
διάστατη φυσική αντίδραση, μια 
απεικόνιση, η παρουσία μιας εξω-
τερικής πραγματικότητας. [...] 

Παραδείγματα για παιδικές εργασίες:

Εικ. 10: Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν σε συν-
θήκες υγιεινής και ασφάλειας και να μην υποφέρουν
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Εικ. 11: Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν 
μαζί με τους γονείς τους. Αν οι γονείς τους 
δε ζουν μαζί, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να 
συναντούν τακτικά και τους δύο.

Εικ. 12: Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να παίζουν 
και να χαίρονται.
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Αντιθέτως, ζωγραφιές και σχέ-
δια αντιπροσωπεύουν συχνά σκέ-
ψεις και συναισθήματα του καλ-
λιτέχνη, δηλ. μέρη της δικής του 
εσωτερικής πραγματικότητας« 
(βλ. κεντρικό άρθρο σελ. 25). Τα 
παιδιά χρησιμοποιούν την εικόνα 
εσκεμμένα σαν φορέα πληροφό-
ρησης, ακόμη κι όταν εν μέρει δεν 
έχουν τεχνικές και πρακτικές ικα-
νότητες και επιδεξιότητες.

Για διδακτικούς και οργανωτι-
κούς λόγους η εργασία περιορί-
στηκε στα δύο πρώτα στάδια. Σε 
πολλές τάξεις βιώνονται ήδη τα 
πρώτα στοιχεία συμμετοχής και 
υπεράσπισης συμφερόντων, π.χ. 
μέσω της εκλογής εκπροσώπων 
της τάξης.

4.  Η διαδικασία στο νηπιαγωγείο 
και στο δημοτικό (κριτική εξέταση)

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Δι-
καιωμάτων του Παιδιού των Ηνω-
μένων Εθνών στην εργασία του 
νηπιαγωγείου και του δημοτικού 
μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστι-
κά στη συσχέτηση του εκδημο-
κρατισμού με την αισθητική αγω-
γή. Ωστόσο, επειδή το κείμενο της 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών εί-
ναι παρατεταμένο και περίπλο-
κο, ώστε να μην γίνεται σε κανέ-
να παιδί κατανοητό, επιτεύχθη-
κε η »μετάφραση« της Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού των 
Ηνωμένων Εθνών για παιδιά. Ως 
εκ τούτου λαμβάνεται ήδη σοβα-
ρά ένα δικαίωμα των παιδιών, δη-
λαδή το δικαίωμα να αποκτούν 
όλες τις πληροφορίες που χρειά-
ζονται. Το δικαίωμα συμμετοχής 
του παιδιού επέβαλλε στην εκπαι-
δευτικό και διδάσκουσα την υπο-
χρέωση να εκτιμούν την ατομική 
προσωπικότητα του κάθε παιδιού. 
Εδώ έπαιξε ο διάλογος ανάμεσα 
στην εκπαιδευτικό και διδάσκου-
σα και στα παιδιά έναν αποφασι-

στικό ρόλο. Επιπλέον τα παιδιά 
ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν 
τις δικές τους δημιουργίες. Αναλό-
γως λήφθηκαν υπόψην τα παρα-
κάτω εναύσματα δράσης: Με δη-
μιουργικές ασκήσεις τα παιδιά 
μπόρεσαν να λάβουν ερεθίσμα-
τα που κάνουν συνειδητά τα δικαι-
ώματά τους να »διαβάζουν« και 
να »γράφουν« εικόνες, να χρησι-
μοποιούν εικόνες, κολλάζ και τη 
γραφή, για να ενδυναμώσουν την 
ατομική ικανότητα της αίσθησης 
και έκφρασης, και τελικά να δια-
πιστώσουν τις δικές τους δυνατό-
τητες για δραστηριότητες. Ήταν 
απαραίτητο για την εκπαιδευτικό 
και διδάσκουσα να συνοδέψουν 
αυτές τις διαδικασίες αντίληψης 
με ευέλικτο και προσεκτικό τρό-
πο, να δημιουργήσουν μια ατμό-
σφαιρα εμπιστοσύνης και να υπο-
στηρίξουν ένθερμα τη δημιουρ-
γική ενασχόληση των παιδιών με 
τα δικαιώματά τους. Οι ασκήσεις 
και προτάσεις ήταν μάλιστα τόσο 
ανοιχτά διαμορφωμένες, που μπο-
ρούν να εφαρμοστούν στο νηπια-
γωγείο και στο δημοτικό με παιδιά 
διαφορετικού κοινωνικού και πο-
λιτισμικού υποβάθρου και με δια-
φορετικές ικανότητες.

Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, ότι η 
ενασχόληση των παιδιών με τα θέ-
ματα που αντιπροσωπεύονται από 
τα Δικαιώματα αποδείχτηκε πο-
λύ καρποφόρα, καθώς τα παιδιά 
ασχολήθηκαν εντατικά με τη ση-
μασία και τα ζωτικά περιεχόμενά 
τους. Έγινε ξεκάθαρο ότι κάπως 
αφηρημένα δικαιώματα, όπως π.χ. 
»να μπορούν να ζούν σε συνθή-
κες υγιεινής«, απαιτούν έντονη συ-
ζήτηση, και διάφορα θέματα όπως 
αγωγή υγίειας ή ιατρική περίθαλ-
ψη και πρόληψη συναθροίστηκαν 
και συζητήθηκαν εκτεταμένα. Μέ-
σω της διευκρίνησης και της κατα-
γραφής μέσα στην εικόνα επιτεύ-
χθηκε διεξοδικότητα. Έγινε επίσης 
σαφές, ότι η κατανόηση της Σύμ-

βασης των Δικαιωμάτων του Παι-
διού των Ηνωμένων Εθνών ήταν 
σε εξάρτηση με την ατομική ανα-
φορά και την προγενέστερη εμπει-
ρία, π.χ. τον χωρισμό των γονιών, 
την παραλυσία ενός από τα αδέλ-
φια ή νοσοκομειακές νοσηλίες. Η 
συλλογή τόσο θετικών όσο και αρ-
νητικών παραδειγμάτων στην ει-
κονική παρουσίαση συνέβαλλε 
σημαντικά στην αποσαφήνηση. 
Τα παιδιά ανέπτυξαν εδώ ένα σύ-
στημα επισήμανσης για να δηλώ-
σουν, πώς εκτιμούνται τα διάφορα 
παραδείγματα: πράσινες αγκύλες 
συμβολίζουν θετικά/παραδειγμα-
τικά στοιχεία (φρούτα και νοσοκο-
μείο), κόκκινοι σταυροί υποδηλώ-
νουν αρνητικά παραδείγματα και 
απόρριψη (κάπνισμα και ναρκω-
τικά). Κι εδώ έδρασαν οι εικονικές 
παρουσιάσεις θετικά στην καλύ-
τερη κατανόηση και συγκεκριμε-
νοποίηση. Η διάπλαση της συμβο-
λικής και εννοιολογικής σκέψης 
αποτελεί επίσης μια σημαντική 
βάση για την ανάπτυξη της ικανό-
τητας επικοινωνίας.

Με την μετατροπή στην εικόνα 
και το γράψιμο του αρμόζοντος 
κειμένου τα παιδιά μπόρεσαν να 
μάθουν να εκτιμούν τον εαυτό 
τους και την ζωτική τους κατά-
σταση όπως και να διατυπώνουν 
σχετικώς τις απαιτήσεις και επι-
θυμίες τους. Σκέψεις, συναισθή-
ματα, βιώματα ή ιδέες διατυπώ-
θηκαν, μετατράπηκαν, μορφο-
ποιήθηκαν και μετουσιώθηκαν σε 
εκφραστικές μορφές. Έτσι μπό-
ρεσαν να μάθουν, »... πότε και σε 
ποιά μορφή είναι κατάλληλη η 
εφαρμογή εικόνων, συνδυασμών 
κειμένου-εικόνας ή κειμένων« 
(βλ. κεντρικό άρθρο, σελ. 6-25). 
Έγινε σαφές, ότι τα παιδιά μπο-
ρούσαν να εκφραστούν πολύ κα-
λά με εικόνες και μέσω εικόνας, 
πράγμα που προηγουμένως, σε 
καθαρά προφορικό επίπεδο, τους 
ήταν αδύνατον.
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Μια εισαγωγική διευκρίνηση  
του όρου:

Με τον όρο »διάγνωση« εννοούμε 
εδώ την παιδαγωγική διαγνωστι-
κή. Στην Παιδαγωγική η διάγνω-
ση θεωρείται ένα εφαρμόσιμο ερ-
γαλείο για την απόκτηση γνώσεων 
αναφορικά με την κατάλληλη παι-
δαγωγική κρίση. Στη δομική ενό-
τητά μου δίνεται βάρος σε έναν 
επί μέρους τομέα της παιδαγωγι-
κής διαγνωστικής, τη διαγνωστι-
κή στήριξη. Στόχο αποτελεί η σω-
στή εκτίμηση των ικανοτήτων, του 
επιπέδου γνώσεων, των διαδικα-
σιών διαχείρισης και κατανόησης 
των μαθητών. Οι μαθητές θα προ-
ωθούνται ή θα προκαλούνται ανά-
λογα με τις ικανότητες και δεξιό-
τητές τους.

1.  Κατάταξη της πρακτικής διδα-
σκαλίας/μάθησης στον πίνακα

Στόχος της δομικής ενότητας εί-
ναι η ανάπτυξη μιας πρακτικής δι-
δασκαλίας/μάθησης στην δομική 
ενότητα του υποχρεωτικού μαθή-
ματος επιλογής των Γερμανικών 
με κέντρο βάρους την διάγνωση, 
στήριξη και αξιολόγηση κατά την 
απόκτηση ικανότητας γραφής και 
γλώσσας στο εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο για το δημοτικό, τα σχολεία 
μέσης εκπαίδευσης και τα ειδικά 
σχολεία στο Darmstadt, που μπο-
ρεί να κάνει δυνατή την στήριξη 
του εικονικού γραμματισμού και 
του γραμματισμού των μαθητών 
στην πρώτη και δεύτερη τάξη. 

Η στήριξη του εικονικού γραμ-
ματισμού και του γραμματισμού 
απαιτεί με πρότυπο τον πίνα-
κα την συνειδητή διαχείρηση των 
συμβόλων και όρων, μέσω των 
οποίων θα δημιουργούνται επικοι-
νωνιακές σχέσεις και τα παιδιά θα 
ενθαρρύνονται στην ενασχόλη-
ση με το περιεχόμενο των εικόνων. 
»Η πράξη της όρασης δεν είναι μια 
αναπαραγωγή της πραγματικότη-
τας με την έννοια ενός είδους επι-
νοηματικού αντιγράφου, αλλά μια 

πράξη σημαντική που παράγει νό-
ημα και κατά την οποία οι αισθη-
τήριες εντυπώσεις οδηγούν σε ένα 
λογικό σύνολο. Για αυτό το λό-
γο η γνωσιοθεωρία την αναφέρει 
και ως μια διαδικασία εποικοδομι-
σμού.« (Duncker 2006, σελ. 24)

Στην προκειμένη περίπτωση τί-
ποτα δεν είναι πλαστό. »Οι εικό-
νες δεν είναι τύποι που, όπως στα 
μαθηματικά καθήκοντα, φέρνουν 
ένα τελικό αποτέλεσμα ούτε πρό-
κειται επίσης για την κατάκτηση 
μιας κωδικοποιημένης γλώσσας 
στην οποία θα είχαν μυηθεί μό-
νον κριτικοί και ιστορικοί της τέ-
χνης.« (Linden 2009, σελ. 22) Πρό-
κειται μάλλον για το ότι τα παιδιά 
βιώνουν μέσω μίας πολύπτυχης 
διαχείρισης εικόνων μια έντονη αι-
σθητική εμπειρία που τα οδηγεί 
σε μια διαχρονική πρόοδο και σε 
έναν προσανατολισμό μέσα στον 
δικό τους κόσμο μέσων.

Για να γίνει στα παιδιά εφικτή 
μια εντατική προσέγγιση στις ει-
κόνες σε αισθητικό επίπεδο πρέ-
πει να υπάρχουν ποικίλες μεθο-
δικές προσφορές, ώστε να αντι-
λαμβάνονται τις εικόνες από 
διαφορετικές προοπτικές και να 
διατυπώνουν την αντίληψή τους 
προφορικά και γραπτά. (βλ. τον 
σχεδιασμό της ιδέας στήριξης.) Η 
γλώσσα πρέπει να βιώνεται σα 
δυνατότητα με την οποία μπορεί 
να εκφραστεί με βοήθεια των ει-
κόνων μια μεταγλωσσική αντίλη-
ψη. (Σχέδιο για μόρφωση και εκ-
παίδευση, σελ. 66-68).

Όσον αφορά την συλλογή εικο-
νικού υλικού πρέπει να λειφθεί 
υπόψην, ότι αυτό το υλικό προκα-
λεί εναύσματα, τα οποία τα ίδια 
τα παιδιά θα δραστηριοποιήσουν, 
καθότι τα παιδιά συγκεντρώνουν 
εντυπώσεις και εμπειρίες μέσω 
της αισθητικής ενασχόλησης με 
εικόνες. Αυτές καθιστούν δυνα-
τό, το να βρουν τα παιδιά μια θέ-
ση απέναντι στον εαυτό τους, στο 
περιβάλλον και στον ζωτικό τους 

κόσμο. Εξάλλου, με αυτόν τον 
τρόπο προκαλείται ένας εμπλου-
τισμός του βασικού προφορικού 
λεξιλογίου, από τον οποίο απο-
κομίζουν ιδιαίτερο κέρδος κυρίως 
παιδιά με γερμανικά σαν δεύτε-
ρη γλώσσα. Έτσι, με την απόκτη-
ση γλώσσας προωθείται και η δι-
απολιτισμική μάθηση. »Η ‚Visual 
literacy’ και η γλωσσική δημιουρ-
γία δεν πρέπει απλώς να κατα-
χωρίζονται σε διαφορετικές ειδι-
κότητες και κλάδους, όπως στη 
διδακτική των Γερμανικών και Τε-
χνικών, επειδή οι διαδικασίες με-
τασχηματισμού στο μάθημα Τε-
χνικών όπως και στο μάθημα 
Γερμανικών μπορούν να προωθή-
σουν στον ίδιο βαθμό την ‚visual 
literacy’ και την απόκτηση γλώσ-
σας.« (Dehn 2008, σελ. 225)

Γι΄ αυτό το λόγο η πρακτική μά-
θησης σχεδιάζεται στους κλάδους 
κατ’ επέκταση (μάθημα Γερμανι-
κών/Τεχνικών). Στις προϋποθέ-
σεις για μια επιτυχή εντατική ενα-
σχόληση με το περιεχόμενο ει-
κόνων ανήκει η μετάδοση της 
μεθόδου της αποκωδικοποίησης 
εικόνων στους μαθητές (βλ. το κε-
ντρικό άρθρο αυτής της δημοσίευ-
σης, σελ. 6-25). Πρόκειται για την 
»ευαισθητοποίηση και εξάσκηση 
της αντίληψης καθώς και για την 
διδασκαλία και μάθηση συγκε-
κριμένων στοιχείων της εικονικής 
γλώσσας, όπως π.χ. τη γραμματι-
κή και το συντακτικό της εικόνας« 
(βλ. ο.π.).

Καταρχήν πρέπει να περιγραφούν 
από την ομάδα μάθησης οι διαφο-
ρετικές γλωσσικές ικανότητες σχε-
τικά με το οπτικό υλικό, να εξη-
γηθούν, να καταγραφούν, να ερ-
μηνευτούν και, με τη βοήθεια των 
αποτελεσμάτων της παρακολού-
θησης των παιδιών, να στηριχθούν 
σε ατομικό επίπεδο, έτσι ώστε να 
ενδυναμωθούν οι προϋπάρχο-
ντες ικανότητες των μαθητών. Για-
τί η προσωπική στήριξη πρέπει να 
προκαλεί τις ατομικές ικανότητες 
του παιδιού και να τις αναπτύσσει 
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(Bartnitzky 2010, σελ. 7). Τα παιδιά 
πρέπει να αποκτήσουν την ικανό-
τητα να παρατηρούν συνειδητά ει-
κόνες και να ενθαρρυνθούν στην 

λεκτική τους έκφραση, πράγμα 
που από τη μια πλευρά μπορεί να 
συμβάλλει στη σύνδεση του εσω-
τερικού με τον εξωτερικό κόσμο, 

από την άλλη δε, να προωθήσει τη 
διεύρυνση της προφορικής ικανό-
τητας γλώσσας.

2.  Περιγραφή της πρακτικής  
διδασκαλίας και μάθησης 

Αφετηρία των προγραμματικών 
σκέψεων αποτελεί το ερώτημα, 
ποιές ικανότητες και προδιαγρα-
φές της δομικής ενότητας του υπο-
χρεωτικού μαθήματος επιλογής 
των Γερμανικών με κέντρο βάρους 
τη διάγνωση, την στήριξη και την 
αξιολόγηση στην απόκτηση γρα-
φής και γλώσσας στην εκπαίδευ-
ση διδασκόντων συνδέονται με 
τους ερευνητικούς στόχους του 
imago2010 (εικ. 1).

Τα κέντρα βάρους στην περιγρα-
φή μου περιλαμβάνουν την πα-
ρουσίαση της πρακτικής μάθησης 
για το θέμα »Οικογένεια – στήρι-
ξη του γραμματισμού και του ει-
κονικού γραμματισμού στη δεύτε-
ρη τάξη«, τα οποία σχηματίστηκαν 
σύμφωνα με τους διατυπωμένους 
στόχους της δομικής ενότητας του 
υποχρεωτικού μαθήματος επιλο-
γής των Γερμανικών, τη διάγνω-
ση, την στήριξη και αξιολόγηση, 
και σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος imago2010 (εικ. 
1). Από τις προκαταρκτικές σκέ-

ψεις προέκυψε ο παρακάτω σχεδι-
ασμός της πρακτικής μάθησης. Τα 
στάδια με χοντρά γράμματα πα-
ρουσιάζονται λεπτομερώς:

•	 Παρατήρηση 
•	 Ταξίδι	της	φαντασίας
•	 Έκθεση	μιας	οικογένειας
•	 Από	κοινού	αφομοίωση	 

εικόνας – επεξεργασία  
των κριτηρίων (γραμματική  
της εικόνας) 

•	 Εργασία	σε	θεματικές	δια-
δρομές με προτεραιότητες 
στήριξης
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Κατάταξη της πρακτικής διδασκαλίας/μάθησης »Η ‚διαγνωστική‘ ματιά« στον πίνακα:

Π
Ε

Δ
Ι

Α
 

Π
Ε

ρ
Ι

Ε
Χ

Ο
Μ

Ε
ν

Ο
Υ

Π Ε Δ Ι Α  Ι Κ Α ν Ο Τ Η Τ ω ν

(Α) Προγενέστερη 
εμπειρία και 
υποκειμενική 
προσέγγιση

(Β) Μεταφράσεις 
και ικανότητες 
μεταφοράς

(Γ) Ενδιαφέρον  
και κριτική

(Δ) Συμμετοχή και 
συνεννόηση

(Ε) Αντίληψη και 
αισθητική 
έκφραση

(1) Σύμβολο/
όρος

(2) Διήγημα

(3) Ζωτικοί 
κόσμοι

(4) Αξίες και 
πρότυπα

(5) Bricolage 
(ελεύθερη 
συσχέτιση)

Η διαπίστωση προ-
φορικών δράσεων 
γλώσσας από παιδιά 
με εικόνες και με 
τη βοήθεια ενός 
καταλόγου παρατη-
ρήσεων

Μια από κοινού αφο-
μοίωση της εικόνας, η 
επεξεργασία κριτηρί-
ων για την παρατήρη-
ση εικόνων και η ανά-
πτυξη μιας πρακτικής 
διδασκαλίας για την 
στήριξη του γραμματι-
σμού και του εικονικού 
γραμματισμού

Μια επιλογή εικόνων 
που παρακινεί τα 
παιδιά σε μια ενασχό-
ληση με εικόνες που 
τα ευχαριστεί και τα 
προσκαλεί να εξετά-
σουν και να εμπλουτί-
σουν τις προσωπικές 
εμπειρίες τους

Η διαμόρφωση ποι-
κίλων μεθοδικών δυ-
νατοτήτων της αντι-
μετώπισης εικόνων, 
που οδηγούν τα παιδιά 
στον εμπλουτισμό του 
ατομικού τους λεξιλο-
γίου· στήριξη της ικα-
νότητας μεταφοράς 
ανάμεσα στην εσω-
τερική και εξωτερική 
πραγματικότητα
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Παρατήρηση 

Η σύλληψη της πρακτικής πρέπει 
να εξασφαλίζει δυνατότητες που 
κάνουν εφικτή τη δραστηριοποίη-
ση της γλώσσας και τη στήριξη των 
προφορικών ικανοτήτων γλώσσας 
με τη βοήθεια εικόνων. Αυτό οδηγεί 
και σε μια πιο αποτελεσματική και 
εντατική ενασχόληση με εικόνες σε 
αισθητικό επίπεδο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα απο-
σκοπεί στο να προσφέρει στα παι-
διά πολύπλευρες εμπειρίες ως συ-
μπλήρωμα των καθημερινών τους 
βιωμάτων. Αυτό υποδηλώνει για 
την επινόηση της πρακτικής διδα-
σκαλίας/μάθησης »οτι οι εικόνες 
πρέπει να παρουσιάζονται έτσι, 
ώστε να μην ‘εξομαλύνονται’ αμέ-
σως, δηλαδή να θεωρούνται γνω-
στές και βαρετές, αλλά οι μαθητές/
μαθήτριες να μπορούν να αφιερώ-
σουν ενεργά το ενδιαφέρον τους 
για την εικόνα και να αποδεχτούν 
σε πρώτο στάδιο των αντιφάσεων 
της. Πρέπει δηλαδή η πρώτη ματιά 
να συγκρατηθεί και να εστιαστεί.« 
(Dehn 2008, σελ. 226)

Οι εικόνες περιέχουν μια πληθώ-
ρα πληροφοριών, τις οποίες τα 
παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν 

οπτικά και να διατυπώσουν λεκτι-
κά. Λαμβάνοντας υπόψη ήδη δοκι-
μασμένες διαδικασίες διάγνωσης, 
με την βοήθεια των οποίων μπο-
ρούν να εξεταστούν προφορικές 
δράσης γλώσσας, όπως και δημο-
σιεύσεων σχετικά με την διδασκα-
λία των Τεχνικών στο δημοτικό 
(βλ. τη βιβλιογραφία), μπορούν 
να καταχωριστούν τα παρακάτω 
πεδία της ενασχόλησης με το περι-
εχόμενο εικόνων σε έναν κατάλο-
γο παρατηρήσεων (εικ. 2).

Με βάση τα αποτελέσματα της πα-
ρατήρησης και πρότυπο τα κριτή-
ρια παρατήρησης αναπτύσσεται 
και εφαρμόζεται μια πρακτική μά-
θησης με ατομικά κέντρα βάρους 
στη στήριξη.

Το παιδαγωγικό και μεθοδικό επίκε-
ντρο της διαδικασίας αποτελεί η πα-
ροχή κινήτρου και η υποστήριξη του 
παιδιού κατά την ενασχόληση με το 
περιεχόμενο εικόνων. Τα παιδιά πρέ-
πει σταδιακά να εξελιχτούν τα ίδια 
σε αφηγητή όπως και να έχουν το 
ελεύθερο, να συνεισφέρουν με ατο-
μικές εμπειρίες και απόψεις από τον 
δικό τους ζωτικό κόσμο. Η αξιολό-
γηση του καταλόγου παρατηρήσε-
ων παρέχει τις πρώτες επισημάν-
σεις για το γλωσσικό και γνωστικό 

στάδιο εξέλιξης των μαθητών/μαθη-
τριών, όπως δηλαδή μια πρώτη διά-
γνωση. Κριτήρια επιλογής εικόνων 
για την παρατήρηση γλώσσας και 
την διαμόρφωση της εργασίας σε 
θεματικές διαδρομές αποτελούν:
•	 Η	εγγύτητα	του	θέματος	σε	

εμπειρίες
•	 Δράσεις	εικόνων	που	μπορούν	

να προκαλούν εναύσματα για 
διάλογο

•	 Κενά	στην	εικόνα	που	προω-
θούν την ενθάρρυνση διήγησης 
και τη δύναμη δημιουργικότη-
τας

•	 Εικαστικά	έργα
•	 Άνθρωποι	ευδιάκριτοι	σε	πλαί-

σια δράσης 
•	 Έγχρωμες	φωτογραφίες,	πίνα-

κες ζωγραφικής, παιδικό βιβλίο 
(βλ. Uhlig 2008, σελ. 3-9)

Εφαρμογή:                               

Κάθε παιδί επιλέγει από τις τρεις ει-
κόνες αυτήν που βρίσκει πιο ενδια-
φέρουσα (εικ. 3, 4, 5). Οι δηλώσεις 
των παιδιών καταγράφονται και 
σημειώνονται αργότερα στον κατά-
λογο παρατηρήσεων. (βλ. τις ηχο-
γραφήσεις στο παράρτημα) Εν ανά-
γκη τίθονται στον μαθητή από τον 
διδάσκοντα ερωτήσεις που βασίζο-
νται στον κατάλογο παρατήρησης.

Εικ. 1: Αντιστάθμιση στόχων του προγράμματος imago2010 με τις δυνατότητες και τις προδιαγραφές της δομικής 
ενότητας: διάγνωση, στήριξη και αξιολόγηση με κέντρο βάρους την γραπτή γλώσσα στην εκπαίδευση δασκάλων.

Περαιτέρω στόχοι του προγράμματος:

•	 Εξέλιξη	πολλαπλών	ικανοτήτων	μετά-
φρασης μεταξύ εσωτερικών (images) 
και εξωτερικών (pictures) εικόνων

•	 Στήριξη	της	ατομικής	εκφραστικής	
ικανότητας μέσω χρήσης διαφόρων 
εργαλείων και μέσων

•	 Αποτελεσματική	ανάπτυξη	 
γραμματισμού

•	 Μάθημα	ανάγνωσης	εικόνων	σαν	
γέφυρα ανάμεσα στην απόκτηση της 
πρώτης και της δεύτερης γλώσσας 
(εικόνες σαν στήριγμα περιεχομένου 
και κατανόησης)

Ικανότητες και προδιαγραφές της δομικής ενότητας 
διάγνωση, στήριξη, αξιολόγηση:
Οι διδάσκοντες στην υπηρεσία προετοιμασίας

•	 διαπιστώνουν	στάδια	εξέλιξης,	δυναμικά	μάθησης,	εμπό-
δια μάθησης και προόδους μάθησης όπως και ιδιαίτερα 
προσόντα

•	 διαπιστώνουν	αφετηρίες	μάθησης,	εφαρμόζουν	ειδικές	
δυνατότητες στήριξης, συντονίζουν δυνατότητες και 
απαιτήσεις μάθησης

•	 εφαρμόζουν	μορφές	συμβούλευσης,	δίκαιες	προς	την	
εκάστοτε κατάσταση και διαφοροποιούν ανάμεσα σε 
συμβουλευτική λειτουργία και λειτουργία αξιολόγησης

•	 αιτιολογούν	αξιολογήσεις	και	εκτιμήσεις	δίκαια	προς	τον	
εκάστοτε παραλήπτη και καταδείχνουν προοπτικές για 
την παραιτέρω μάθηση
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Εικ. 3: Μια 
οικογένεια 
καθ΄οδόν με το 
τροχόσπιτο.

Εικ. 5: Pablo Picasso Η οικογένεια 
Σολέρ σε υπαίθριο πρωϊνό, 1903, 
© Succession Picasso/VG Bild-
Kunst, Βόννη 2010

Εικ. 4: H, Duwe: Κυριακή απόγευμα, 1956, 
© Bild-Kunst, Βόννη 2010

Εικ. 2: Κατάλογος παρατηρήσεων για την καταγραφή των προφορικών γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών με εικόνες.

 ναι οχι Ανακριβώς

Λεξιλόγιο (ενεργό)/Το παιδί κατονομάζει

Αντικείμενα

Πρόσωπα

Δραστηριότητες

Χρώματα

Συναισθήματα

Χώρο

Λεξιλόγιο (παθητικό)/Σε ερώτηση το παιδί μπορεί

να δείξει αναφερόμενα αντικείμενα στην εικόνα

να αναγνωρίσει δραστηριότητες

να αναγνωρίσει συναισθήματα

Σημασιολογία

Το παιδί διηγήται με κατανοητό και αντικειμενικό τρόπο

Το παιδί μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις

Ερμηνεία

Το παιδί μπορεί να συσχετίσει ανάμεσα στο αντικείμενο και στο περιεχόμενο της εικόνας

Μεταφορά

Το παιδί μπορεί να συσχετίσει ανάμεσα στην εικόνα και τις προσωπικές του εμπειρίες 

Το παιδί μπορεί να εκφραστεί για το κέρδος που αποκόμισε σε γνώσεις (να κάνει απολογισμό)

91



Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

1.

4.

2.

5.

3.

Εικ. 7: Ανδριάντες (για την αναπαράσταση) της οικογένειας Βερμπρούν 
©Brecht2010

Εικ. 6: Simon Meister, Η 
οικογένεια Βερμπρούν, 1834

Από κοινού αφομοίωση εικόνων 

Η ενασχόληση με έργα τέχνης 
μπορεί να συμβάλλει στον προσα-
νατολισμό μέσα στον κόσμο, στην 
εμπειρία διαφορών, στο κέρδος 
αισθητικών και ηθικών κριτηρίων 
(Uhlig 2004, σελ. 4). Η χρήση της ει-
καστικής γλώσσας εικόνων μπορεί 
να οδηγήσει σε μια διαφοροποιημέ-
νη εκφραστική γκάμα των παιδιών.

Μεθοδικά η επεξεργασία της μεθό-
δου αποκωδικοποίησης προσανα-
τολίζεται στα στάδια: Εισαγωγή – 
αφομοίωση σε βάθος – μεταφορά 
(βλ. Uhlig 2004, σελ. 13).

Εισαγωγή:

Η εικόνα σαν έναυσμα προκαλεί 
αυθόρμητες δηλώσεις των παιδιών 
(εικ. 6). Οι δηλώσεις αυτές δεν 
σχολιάζονται. »Οι εικόνες διεγεί-
ρουν την περιέργεια, παρασύρουν 
σε ανακαλύψεις και γι΄αυτό το 

λόγο ενδείκνυνται ιδιαίτερα για 
την παροχή κινήτρου.« (Uhlig 2004, 
σελ. 6). Οι δηλώσεις των παιδιών 
προσανατολίζονται στο εξωτερικά 
αναγνωρίσιμο του περιεχομένου 
της εικόνας, π.χ. στον αριθμό των 
προσώπων, στο χώρο, στα χρώμα-
τα κλπ. »Πρόκειται για μια πρώτη 
προσέγγιση, χωρίς να γίνεται ιδιαί-
τερη προσκόλληση και παρατήρη-
ση σε λεπτομέρειες και τη σημασία 
τους.« (Uhlig 2004, σελ. 6).

Αφομοίωση σε βάθος:

Με αφετηρία την εικόνα μετα-
δίδονται στα παιδιά κριτήρια 
που κάνουν δυνατή την ανα-
γνώριση της εσωτερικής δομής 
μιας εικόνας. Αυτά τα κριτήρια 
βοηθούν τα παιδιά να οξύνουν 
τη ματιά τους πάνω στην εικόνα, 
να αντιληφθούν την συμβολική 
επίδραση των απεικονίσεων μέσα 
σε μια εικόνα και να διαπιστώ-
σουν, ότι μπορούν να οδηγήσουν 

τον παρατηρητή σε συνειρμούς 
αναφορικά με συναισθήματα και 
αναμνήσεις. Η κατανόηση εικα-
στικών τρόπων έκφρασης επιτρέ-
πει στα παιδιά να λάβουν γνώση 
της εσωτερικής διάρθρωσης ενός 
έργου, πράγμα που προωθεί την 
πλήρη αντίληψη.

»Θέλουμε να οξύνουμε τη ματιά 
σας«, είναι η πρόκληση του εκπαι-
δευτικού που θέλει να παρακινή-
σει τα παιδιά σε μια περαιτέρω 
μελέτη εικόνας.

Η πρόθεση, να παρατηρηθεί μια 
εικόνα με τρόπο »ντετεκτιβικό« 
(Uhlig), αποτελείται, μετά την 
πρώτη εντύπωση που δημιουργεί 
μια εικόνα, από την εντατικοποί-
ηση της προσέγγισης της εικόνας 
και τη σύνδεση νέων και παλαιών 
συμπερασμάτων της αντίληψης. 
Τα κριτήρια είναι: τα αντικείμενα, 
οι κινήσεις του σώματος (η μιμητι-
κή), ο χώρος, η ενδυμασία.
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Εικ. 8: Το πρωτότυπο ©Brecht2010

Εικ. 9: Η αναπαράσταση 
©Brecht2010

Εικ. 10: Η μεταφορά 
©Brecht2010 

Παρατηρείται ότι οι δηλώσεις των 
παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη 
τα προαναφερόμενα κριτήρια, 
επιτρέπουν μια διαφοροποιημένη 
ματιά, που καθιστά δυνατό στα 
παιδιά, ανεξάρτητα από τους ανα-
γνωρίσιμους τύπους μορφών, να 
αρθρώσουν την δική τους άποψη 
των πραγμάτων και να την απο-
δώσουν λεπτομερώς. Τα παιδιά 
εκφράζουν π.χ. τις εικασίες τους, 
γιατί το κορίτσι πίσω από την 
μητέρα είναι το μοναδικό άτομο, 
που δεν στρέφει το βλέμμα του 
στον παρατηρητή. »Είναι σίγουρα 
λυπημένο, γιατί κανείς δεν προ-
σέχει το κέντημά του«. »Το μικρό 
αγόρι δίπλα στην μητέρα φοράει 
κοριτσίστικα ρούχα. Σίγουρα είναι 
κακομαθημένο. Τα μικρά σε μια 
οικογένεια πάντα τα κανακεύουν!«

Ο ακόλουθος ανδριάντας θα κα-
τασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη 
τα κριτήρια κι έτσι θα οδηγήσει σε 
μια καθολική και αποτελεσματική 
διαδικασία μάθησης.

Η καρέκλα μπροστά από τον 
πίνακα χρησιμεύει σαν έναυσμα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προα-
ναφερθέντα κριτήρια, γίνεται 
αναπαράσταση του πίνακα »Η 
οικογένεια Βερμπρούν«. Μερικά 
συμπληρωματικά εξαρτήματα, 
όπως λουλούδια και ένας φάκελ-
λος αλληλογραφίας, είναι στη 
διάθεση των παιδιών. Οι μαθητές 
ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά 
με τη διανομή ρόλων, το σημείο, 
τη θέση και τη στάση σώματος 
μέχρι να βρουν ένα για αυτούς 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Μετά 
οι μαθητές παραμένουν για λίγα 
λεπτά σε αυτή τη στάση (εικ. 7). 
Κατόπιν τους ρωτά η δασκάλα, 
πώς νιώθουν μέσα στον ρόλο 
τους. Το κορίτσι πίσω στα δεξιά 
εξηγεί: »Νιώθω περίεργα, γιατί δεν 
με προσέχει κανείς.«

Μεταφορά:

»Τό στάδιο της μεταφοράς είναι 
το εκ νέου άνοιγμα της διαδικα-

σίας αφομοίωσης και ο βασικός 
σκοπός της αφομοίωσης στην 
τέχνη. Μεταφορά σημαίνει στην 
κυριολεξία κάτι σαν μεταβίβαση ή 
μετατροπή.« (Uhlig 2004, σελ. 8) 

Σχηματίζονται ομάδες για την 
σκηνοθέτηση εικόνων με οικογέ-
νειες. Τα παιδιά διαλέγουν μια ει-
κόνα από την επιλογή διαφόρων 
εικόνων με οικογένειες. Καταρχήν 
πρέπει η εικόνα να αναπαραστή-
σει ανάλογα το πρωτότυπο και να 
φωτογραφηθεί. Ένα από τα προ-
αναφερθέντα κριτήρια για την 
αποκωδικοποίηση των εικόνων 
αλλάζεται και η ομάδα βγαίνει 
πάλι φωτογραφία. Οι προκύ-
πτοντες ακολουθίες εικόνων 
δείχνονται με έναν μπίμερ στην 
αρχή της εργασίας με θεματικές 
διαδρομές. Τα παιδιά πρέπει να 
αναγνωρίσουν το κριτήριο που 
χρησιμοποιήθηκε, να το κατονο-
μάσουν και να το αιτιολογήσουν 
(εικ. 8, 9, 10). 
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Εικ. 11: Rotraut Susanne Berner: Frühlingswimmelbuch  
Copyright© 2001, Gerstenberg Verlag Hildesheim, σελ.11-12.

Εικ. 12: Ακροστοιχίδα στη λέξη 
»οικογένεια«.

Εργασία σε θεματικές διαδρομές  
με προτεραιότητες στήριξης         

Στη βάση του καταλόγου παρα-
τηρήσεων ακολουθεί μια επινό-
ηση στήριξης, η οποία μπορεί να 
η οποία μπορεί να προσανατολι-
στεί στα κριτήρια παρατήρησης. Οι 
όροι αντιλαμβάνομαι, συγκρίνω, 
ερμηνεύω, αποξενώνω, μιμούμαι, 
επιννοώ, δημιουργία συσχετισμών 
και ερμηνεία παρουσιάζουν την 
πολυποίκιλη μεθοδική σχέση με ει-
κόνες. »Σημαντικό είναι πως στο 
δημοτικό αφομοιωτικές διαδικα-
σίες συνδέονται με πρακτικές και 
στην καλύτερη περίπτωση συμπλη-
ρώνονται.« (Uhlig 2005, σελ. 11)

Εάν κάποιος κατανόει την μάθηση 
ως μία σωρευτική διαδικασία, τότε 
θα έπρεπε με αυτό τον τρόπο να επι-
νοηθεί η πρακτική διδασκαλίας και 
μάθησης, έτσι ώστε τα παιδιά να εί-
ναι σε θέση να εμβαθύνουν, να ανα-
πτύξουν και να μεταφέρουν υπάρ-
χοντα αποθέματα γνώσης στην δια-
δικασία της εικονικής κατανόησης. 

Λεξιλόγιο

Εργασία με καρτέλες του  
βασικού λεξιλογίου

Κατά την έναρξη της δομικής ενότη-
τας γράφουν τα παιδιά μια ιστορία 

για ένα ταξίδι φαντασίας. Τα κείμε-
να των παιδιών αναλύονται όσον 
αφορά τις δυσκολίες στην ορθογρα-
φία και δημιουργούνται καρτέλες 
με ασκήσεις ορθογραφίας, οι οποίες 
βασίζονται στα προσωπικά λεξιλό-
για των παιδιών σε αντιστοιχία με 
το θέμα της δομικής ενότητας. 

Εργασία με Wimmelbuch –  
ασκήσεις αναζήτησης με κούκλες  
(Σ.τ.Μ.) Wimmelbuch= εικονογραφη-
μένο βιβλίο ιδιαίτερης μορφής

Τα παιδιά εργάζονται ανά δύο. 
Κάθε παιδί έχει το ίδιο πρότυ-
πο σε μέγεθος DIN A3 από την σε-
λίδα της Rotraut Susanne Berner 
»Frühlingswimmelbuch«. Αυτή η 
αφίσα βρίσκεται μπροστά από κά-
θε παιδί. Τα παιδιά επιλέγουν ήρω-
ες (π.χ. μικρούς πλαστικούς ήρωες 
ή από το πρότυπο αντίγραφα προ-
σώπων) και περιγράφουν εναλλάξ 
στον/στην παρτενέρ τους την δι-
αδρομή. Είναι σημαντική η ακρι-
βής περιγραφή της διαδρομής, για 
να μπορεί κανείς να ακολουθεί με 
τον ήρωά του τον αφηγούμενο/την 
αφηγούμενη (εικ. 11).

Ακροστοιχίδα

Τα παιδιά γράφουν τη λέξη οικο-
γένεια στοιχηδόν. Με κάθε γράμ-
μα σχηματίζεται μία καινούργια 

λέξη, η οποία έχει σχέση με τον 
όρο »οικογένεια«. (εικ. 12).

Ερμηνεία 

Από κοινού αφομοίωση μιας οικογε-
νειακής φωτογραφίας (αντίληψη). 

Βλέπε περιγραφή στο »από κοινού 
προετοιμασία εικόνων«.

Οικογενειακή συνάντηση (σύγκριση)

Τα παιδιά επιλέγουν δύο οικογε-
νειακές εικόνες. Πρέπει να φαντα-
στούν πως οι δύο αυτές οικογέ-
νειες θα συναντηθούν σε μια οι-
κογενειακή γιορτή. Οι τιθέμενες 
ερωτήσεις είναι τι να σκέφτεται η 
μια οικογένεια για την άλλη; Τι λέ-
ει η μια οικογένεια για την άλλη, 
όταν αύτη δεν μπορεί να την ακού-
σει; (Εικ. 13, εικ. 14)

Η οικογένεια μετακομίζει 
(παρερμηνεία και αποξένωση)

Από μία εικόνα ψαλιδίζεται η οι-
κογένεια. Τα παιδιά ωφείλουν να 
σχηματίσουν ένα νέο περιβάλλον 
γι΄ αυτή την οικογένεια. Επ’ αυτού 
μπορούν να γράψουν ένα κείμενο 
ή να δώσουν αναφορά στην τάξη 
κατά το στάδιο της παρουσίασης. 
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Εικ. 14: Μία οικογένεια τεράτων Εικ. 15: Η οικογένειά μου: αισθά-
νομαι στην φωτογραφία καλά. 
Δεν έχω τον μπαμπά μου εδώ, 
γιατί οι γονείς μου από καιρό είναι 
χωρισμένοι. νομίζω πως είναι έτσι 
εντάξει, που οι γονείς μου δεν 
μένουν άλλο μαζί. 

Εικ. 13: Μία οικογένεια από 
τη Γερμανία

Εικ. 16: Τί να σκέφτεται άραγε αυτός;

Μεταφορά

Σχημάτισε την δική σου οικογένεια  
(μίμηση και σύλληψη)

Ο διδάσκων επιλέγει τα παιδιά με 
τα οποία θα σχηματίσει την οικο-
γένειά του. Τα παιδιά μπορούν να 
μεταμφιεστούν. Από αυτή την οι-
κογένεια βγάζουμε μία φωτογρα-
φία. Ο μαθητής ή η μαθήτρια γρά-
φει ένα κείμενο στην οικογένει-
ακή του φωτογραφία. Επ’ αυτού 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πα-
ρακάτω ερωτήσεις: πώς αισθάνε-
σαι στη φωτογραφία; Τί σκέφτε-

σαι για τα μέλη της οικογένειάς 
σου; (εικ. 15).

Οικογενειακή έξοδος –  
(δημιουργία συσχετισμών)

Τα παιδιά παρατηρούν εικόνες, 
οι οποίες δείχνουν οικογένειες σε 
κοινές δραστηριότητες του ελεύ-
θερου χρόνου. Το ζητούμενο εί-
ναι να διαμορφώσουν τα ίδια, 
μία εικόνα που να δείχνουν τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους 
σε κοινές δραστηριότητες. Αυ-
τό μπορεί να περιγράφει και μία 
επιθυμία. 

Τί να σκέφτεται άραγε αυτός;  
(ερμηνεία)

Επιλέγεται εικόνα από τον μαθη-
τή ή την μαθήτρια. Η εικόνα εξετά-
ζεται κάτω από το πρίσμα, του τί 
μπορούν να σκέφτονται τα μεμο-
νομένα άτομα σε αυτήν ακριβώς 
τη στιγμή. Τα παιδιά επικολλούν 
συννεφάκια με σκέψεις στην εικό-
να και γράφουν το κείμενό τους. 
(εικ.16) (πρβλ. Uhling 2005, δημο-
τικό 2006).
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Εικ. 17:  Ένα φύλλο πορείας για την επεξεργασία σε θεματικές διαδρομές

Ομάδα

  GWS

Ασκήσεις

Καρτέλες βασικού λεξιλογίου

Ερευνητικές ασκήσεις στην εικόνα

Πρόσφατα στην οικογενειακή συνάντηση

Η οικογένεια μετακομίζει

Διαμόρφωσε την δική σου οικογένεια

Μαζί με την οικογένεια 

Τί να σκέφτεται άραγε;

Το δυναμικό της οικογένειας

X Λύσεις

Το πρόγραμμα κοινής ύλης, οι-
κογένεια (Γερμανικά, Τεχνικά) 
με θέμα: »οικογένεια - στήριξη 
του γραμματισμού και εικονικού 
γραμματισμού« διαμορφώνεται 
ως επί το πλείστον αυτόνομα με 
θεματικές διαδρομές. Οι προβλε-
φθέντες στόχοι εκμάθησης για τις 
ομάδες έχουν κατά αυτόν τον τρό-
πο συγκερασθεί, έτσι ώστε να εί-
ναι δυνατή η επιτυχία των γενικών 
στόχων εκμάθησης του μαθήμα-
τος. Σε κάθε εκμάθηση με θεμα-
τικές διαδρομές βρίσκονται για 
τους διδάσκοντες τα υλικά εργα-
σίας και η εντολή εργασίας. Όλα 
τα υλικά εργασίας προσφέρο-
νται ταυτοχρόνως, έτσι ώστε οι δι-
δάσκοντες να μπορούν να απο-
φασίζουν κατ’ ιδίαν, όσον αφορά 
την ακολουθία της επεξεργασί-
ας. (Πλαίσιο Αναφοράς της Έσσης 
για την σχολική ποιότητα, Τομέας 
Ποιότητος VI, 2009). Τα παιδιά δια-
τηρούν τον αναγκαίο έλεγχο με τη 

βοήθεια ενός φύλλου πορείας (εικ. 
17 ). Σε αυτό το σχέδιο αναγράφει 
ο διδάσκων, ποιές ασκήσεις πρέπει 
να γίνουν (υποχρεωτικές ασκή-
σεις) και ποιές είναι κατ’ επιλογή. 
Η διανομή των ασκήσεων γίνεται 
μετά από σύγκριση με τα αποτε-
λέσματα του καταλόγου παρατη-
ρήσεων (βλ. Wiechmann 2008, σελ. 
61-75).

Για να καλυφθούν όλα τα παιδιά 
μιας ομάδος μάθησης, ακολου-
θούν τα προγράμματα ασκήσε-
ων την αρχή της εσωτερικής δια-
φοροποίησης, δηλαδή, η αναγκαία 
διαφοροποίηση της μάθησης, κα-
θορίζεται από τους ίδιους τους δι-
δάσκοντες. Αυτό σημαίνει π.χ. η 
επεξεργασία των εντολών εργασί-
ας αντιστοίχως του βαθμού επίδο-
σης του μαθητή ή της μαθήτριας, 
η εργασία ανά δύο ή σε ομάδες, ο 
βαθμός της εξήγησης των εντολών 
εργασίας, η πιθανή παραλλαγή 

του ρυθμού μάθησης και εργασί-
ας. (Πλαίσιο Αναφοράς της Έσσης 
για την σχολική ποιότητα, Τομέας 
Ποιότητος VI, 2009). Ο διδάσκων 
θεωρεί τον εαυτό του, ως συνο-
δό μάθησης που δίνει στο μαθητή 
ατομικές απαντήσεις και τους συμ-
βουλεύει κατά την εκμάθησή τους.

Αναφορικά στο στόχο του προ-
γράματος του διαγνωστικού βλέμ-
ματος, να υποστηριχθεί ο εικονι-
κός γραμματισμός και ο γραμματι-
σμός των παιδιών, είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να αφεθεί αρκετός χρό-
νος για ένα στάδιο παρουσίασης, 
μετά από ένα στάδιο εργασίας, ού-
τως ώστε να έχουν τα παιδιά την 
δυνατότητα να αρθρώσουν/ερμη-
νεύσουν τις εμπειρίες τους και τα 
αποτελέσματα και να αποκομί-
σουν μία εκτίμηση της υλοποιημέ-
νης εργασίας από την τάξη τους 
και τον διδάσκοντα.
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3. Επεξεργασία 

Οι παρατηρήσεις των παιδιών στο 
τέλος της δομικής ενότητας είναι:

»Η οικογενειακή συνάντηση και 
η μεταμφίεση ήταν αυτά που μου 
άρεσαν περισσότερο.«

»Έμαθα να διαβάζω τις εικόνες 
καλύτερα.«

»Αισθάνθηκα ότι ήμουν ειδικός.«

Οι παρατηρήσεις των παιδιών κα-
ταδεικνύουν, ότι η εργασία με ει-
κόνες τους άρεσε πολύ και ότι 
τους διάνοιξε νέους δρόμους στη 
γλώσσα τον εικόνων. 

Η απάντηση στο ερώτημα κατά 
πόσο ενισχύθηκαν τα παιδιά στον 
εικονικό γραμματισμό τους, επι-
τρέπει σε μένα προσωπικά και 
ένεκα του συντόμου του χρόνου 
εφαρμογής, μόνο μία πρώτη υπό-
θεση. Τα παιδιά είναι δυνατόν 
να ενισχυθούν στις προφορικές 
γλωσσικές ικανότητές τους με την 
βοήθεια των εικόνων. Αυτό όμως 
ως μία συνεχής διαδικασία, θα 
έπρεπε να έχει θέση στην εργασία 
του μαθήματος, έτσι ώστε η ενα-
σχόληση με εικόνες μεταξύ των 

παιδιών, να γίνει κάτι το αυτονό-
ητο. Τα παιδιά βρήκαν το γεγονός 
πολύ ενδιαφέρον, το πόσες ιστο-
ρίες κρύβονται σε οικογενειακές 
εικόνες και το να τις μεταφέρουν 
στο δικό τους ζωτικό κόσμο. 

Μία βοήθεια στον/στην διδάσκο-
ντα μπορεί να δώσει ο κατάλογος 
παρατηρήσεων, για να σχηματί-
σει μία πρώτη εικόνα γύρω από 
τις προφορικές ικανότητες γλωσ-
σικής δράσης των μαθητών/τριών 
με την βοήθεια των εικόνων. Εάν 
καταννοεί κάποιος τη μάθηση ως 
μία διαρκή και συνεχή διαδικα-
σία, τότε είναι σημαντικό να συ-
νοδεύεται ο μαθητής/η μαθήτρια 
στην περαιτέρω μαθησιακή του/
της ανάπτυξη από τον/την διδά-
σκοντα και να εκπονούνται νέ-
οι στόχοι με τον μαθητή/τρια. Στο 
τέλος της ενότητας βρίσκεται μία 
δεύτερη φάση παρατήρησης. Για 
να είναι δυνατή η διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας της πρα-
κτικής διδασκαλίας/μάθησης, δί-
νονται στα παιδιά οι ίδιες εικόνες 
από την προηγούμενη παρατήρη-
ση (βλ. παράρτημα). Τα αποτελέ-
σματα της δεύτερης παρατήρη-
σης καταδεικνύουν πως η ενίσχυ-
ση του εικονικού γραμματισμού 
καρποφορεί και ότι οι μαθητές με 

την βοήθεια της αποκωδικοποιη-
τικής μεθόδου μπορούν να αντι-
ληφθούν εντατικότερα τα περιε-
χόμενα των εικόνων και να τα εκ-
φέρουν γλωσσικώς.

Θα πρέπει κανείς να συνειδητο-
ποιήσει τον κίνδυνο, ότι μπορεί 
να χάσει γρήγορα τον μίτο της αι-
σθητικής αλφαβητοποίησης και 
κατόπιν, η εργασία με εικόνες θα 
ήταν δυνατόν να »καταντήσει« 
πλέον, ως διδακτικό εργαλείο για 
την διαπίστωση του γλωσσικού 
επιπέδου. 

Στην αρχή οι ασκούμενοι εκπαι-
δευτικοί δεν είχαν συνειδητοποι-
ήσει, τι διδακτικό–μεθοδολογικό 
δυναμικό μπορεί να κρύβεται στην 
εργασία με εικόνες για την ενί-
σχυση των προφορικών γλωσσι-
κών δράσεων των παιδιών. Δημι-
ουργήθηκαν στη βάση της δοκιμής 
του καταλόγου παρατηρήσεων 
διαφόρων πρακτικών διδασκαλί-
ας/μάθησης (π.χ. γύρω από το θέ-
μα φιλία και ερμηνεία εικόνων της 
καθημερινότητας), οι οποίες ακο-
λούθησαν την στήριξη του εικονι-
κού γραμματισμού και ενίσχυσαν 
τα παιδιά στις προφορικές γλωσ-
σικές ικανότητές τους.
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(Α) Προγενέστερη 
εμπειρία και 
υποκειμενική 
προσέγγιση

(Β) Μεταφράσεις 
και ικανότητες 
μεταφοράς

(Γ) Ενδιαφέρον  
και κριτική

(Δ) Συμμετοχή και 
συνεννόηση

(Ε) Αντίληψη και 
αισθητική 
έκφραση

(1) Σύμβολο/
όρος

(3) Ζωτικοί 
κόσμοι

Ανάδειξη αισθητι-
κών δόμησης προτύ-
πων και κριτική επε-
ξεργασία

Μετάφραση του πα-
ραμυθιού σε έναν άλ-
λο πολιτισμό / εποχή, 
διαπολιτισμική προο-
πτική, αντιλήψεις των 
ρόλων 

Κριτήρια και εργαλεία 
στην εκφορά ιδίας αι-
σθητικής άποψης

Αφοιωματικοί και αι-
σθητικοί – πρακτικοί 
τρόποι προσέγγισης, 
διαλογική αντιπαρά-
θεση με εικόνες, ανά-
πτυξη ιδίων δυνατοτή-
των έκφρασης 

(2) Διήγημα Σύνδεση ιδίων εμπει-
ριών και βιωμάτων με 
την δεδομένη διήγηση 

Διύφανση εμπειριών, 
παραστάσεων και 
φαντασίας σε νέες 
ιστορίες 

Δημιουργία απόστα-
σης στα βιογραφι-
κώς σημαίνοντα, νέ-
ες προοπτικές σε 
γνωστά, ερωτήσεις, 
φιλοσόφηση 

Σύλληψη προσωπικών 
ιστοριών, μετάφραση 
σε άλλα μέσα

(4) Αξίες και 
πρότυπα

Συσχετισμός των με-
ταδιδόμενων αξιών και 
προτύπων με τις προ-
σωπικές του καθενός

Διαπολιτισμική προ-
τροπή, αμφισβήτηση 
των μεταδιδόμενων 
αξιών σχετικά με την 
επικαιρότητα

(5) Bricolage 
(ελεύθερη 
συσχέτιση)

Ανεκτικότητα για 
την διαφορετικότη-
τα και το ξένο, σχέ-
ση με πολιτισμική 
ποικιλότητα

Παιγνιώδεις τρόποι 
συμπεριφοράς  με το 
γνωστό: αναδόμηση- 
δόμηση- αποδόμηση

Κατά το σχεδιασμό του προγράμ-
ματος imago2010 αναζητόνταν 
ένα περιεχόμενο, το οποίο απαι-
τούσε έναν ευρωπαϊκό τρόπο προ-
σέγγισης. Το παραμύθι της κοκκι-
νοσκουφίτσας είναι παγκοσμίως, 
με περίπου 10 000 προσαρμογές, 
το πιο εικονογραφημένο παραμύ-
θι και γι΄ αυτό το λόγο, για την πε-
ρίπτωσή μας το πιο κατάλληλο. 
Εντός του συνολικού προγράμ-
ματος βρίσκεται και το επιμέρους 
πρόγραμμα <<η κοκκινοσκουφί-
τσα – εικονογραφήσεις>> στις υπό 
επεξεργασία ασκήσεις. Με το moto 
<<εικονικός γραμματισμός μέ-
σω εικονογραφημένων βιβλίων>> 
ταυτοποιήθηκαν οι εξής προοπτι-
κές με διδακτική σημασία και επε-
ξεργάστηκαν στην κατάρτηση των 
εκπαιδευτών/τριών και παιδαγω-
γών θεωρητικώς, εμπειρικώς και/ή 
πρακτικώς: 

•	 Η	βιογραφία	του	παραμυθιού	
της κοκκινοσκουφίτσας (ιστορι-
κώς)

•	 Η	κοκκινοσκουφίτσα	στο	εικο-
νογραφημένο βιβλίο, αφομοίω-
ση και μετάφραση του παραμυ-
θιού (διεθνής σύγκριση)

•	 Η	κοκκινοσκουφίτσα	στη	διδα-
κτική ύλη (έρευνα σχολικών βι-
βλίων)

•	 Η	κοκκινοσκουφίτσα	–	Παρα-
ποιήσεις (εποικοδομιστική διδα-
κτική)

•	 Η	κοκκινοσκουφίτσα	στην	επο-
χή των μέσων ενημέρωσης (μι-
ντιακή παιδαγωγική)

•	 Παιδική	αφομοίωση	διαφόρων	
παραλλαγών της κοκκινοσκου-
φίτσας (έρευνα προτιμήσεων)

•	 Η	κοκκινοσκουφίτσα	ως	αντι-
κείμενο μάθησης (διδακτική – 
μεθοδική, αισθητική μάθηση)

Στην διδακτική – μεθοδική εφαρ-
μογή σε διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, γινόταν προσπάθεια 
κάθε φορά να δικτυωθούν επιλεγ-
μένες προοπτικές. Εδώ όμως πρέ-
πει να γίνει αναφορά μόνο στην 
πρακτική διδασκαλίας/μάθησης 
σχετικά με την κοκκινοσκουφίτσα.

Μέσω αυτού του πολύπλευρου 
τρόπου προσέγγισης μπορεί να 
παρακινηθεί η εξέλιξη της συμβο-
λικής ικανότητας και της εννοιο-
λογικής δόμησης των παιδιών ποι-
κιλοτρόπως. Σημαντική φαίνεται 
εδώ εκτός των άλλων, η δυνατό-
τητα του συνδυασμού ατομικών 
προγενεστέρων εμπειριών. Κατά 
την ενασχόληση με διάφορες εικο-
νογραφήσεις σε μία <<ιστορία>> 
γίνονται ορατές αισθητικές δομή-
σεις προτύπων. Τα περισσότερα 
παιδιά έχουν μέσα τους μία ιδανι-
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κή αντίληψη της <<σωστής κοκκι-
νοσκουφίτσας>>. Βάση αυτού του 
προτύπου συγκρίνονται νέες πα-
ραλλαγές. Προγενέστερες εμπει-
ρίες πρέπει να τίθενται υπό αμ-
φισβήτηση στο τέλος με κριτικό 
τρόπο και κάπου κάπου να αναθε-
ωρούνται. Διαδικασίες διαπιστώ-
σεων τίθονται σε εφαρμογή. Το 
εσωτερικό αρχείο εικόνων εμπλου-
τίζεται. Με τον τρόπο αυτόν διευ-
ρίνεται ο ορίζοντας εμπειριών των 
παιδιών. Αυτό φαίνεται να έχει ση-
μαντικό ενδιαφέρον προπάντων 
σε σχέση με ετερογενείς ομάδες 
μάθησης και των ποικίλων πολιτι-
σμικών υποβάθρων τους. Πώς με-
ταφράζεται ένα περιεχόμενο σε 
μία άλλη κουλτούρα και κοινωνία; 
Πώς εκφράζεται αυτό σε εικόνες; 
Παράλληλα με αυτό το διαπολιτι-
σμικό βλέμμα πάνω στο παραμύ-
θι, διευκολύνουν ιδιαιτέρως νέες 
εργασίες ένα άλλο βλέμμα στα δι-
αδραματιζόμενα. Πώς μεταφράζε-
ται ένα παραμύθι μιας άλλης επο-
χής, με άλλες αντιλήψεις ρόλων, 
άλλες αξίες και πρότυπα; Γιατί δι-
αμορφώνονται οι ήρωες κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο κ.τ.λ.; Ακριβώς η 
διαμόρφωση μακρών διαδικασι-
ών μάθησης έχει ανάγκη ενός προ-
σανατολισμού στα ενδιαφέροντα 
των μαθητών και προκαλεί την 
προσωπική άποψη. Στόχος εδώ εί-
ναι να προσφέρουμε στα παιδιά 
κριτήρια και εργαλεία, έτσι ώστε 
να είναι σε θέση να εκφέρουν από 
μόνα τους ικανές και αισθητικές 
γνώμες που να τις τεκμηριώνουν. 
Κατά αυτόν τον τρόπο εκπληρώ-
νεται ένας σημαντικός στόχος στη 
διαμόρφωση της ταυτότητας και 
της προσωπικότητας, που θα έπρε-
πε να εκφραστεί με ποικίλες εικο-
νογραφήσεις στο πήγαινε-έλα των 
αφομοιωτικών και αισθητικών – 
πρακτικών τρόπων συμπεριφοράς 
και προσέγγισης. Απελευθερώνε-
ται φαντασιακή και φανταστική 
δραστηριότητα. Σχηματίζεται μία 
διαλογική αντιπαράθεση με τις ει-
κόνες. Υποστηρίζονται και απαι-
τούνται συμπόνια και ανάληψη 
προοπτικών. 

Εάν κατορθώνεται η προτροπή 
προς την προσωπική αντιπαράθε-
ση με το παραμύθι, τότε είναι δυ-
νατόν να συνδεθούν προσωπικά 
βιώματα όπως ο φόβος απέναντι 
στους σκύλους ή το να είσαι μόνος 
σε ένα σκοτεινό δάσος, η συμπερι-
φόρα με ξένους ή η συμπεριφορά 
σε καταστάσεις κινδύνου με την 
δεδομένη διήγηση και να παρατη-
ρηθεί από μία νέα προοπτική. Γεν-
νιούνται νέες διηγήσεις, διυφασμέ-
νες με προσωπικές αντιλήψεις και 
εμπειρίες. Το βιογραφικά σημα-
ντικό γίνεται αντιληπτέο και επε-
ξεργαστέο κατά την απόσταση και 
κατά την παραλλαγή. Διευκολύνε-
ται το εμπόριο με τις δοκιμές. Αυ-
τό συμβαίνει τόσο κατά την αισθη-
τική – παραγωγική αντιπαράθεση 
με το παραμύθι κατά τη σύλληψη 
προσωπικών ιστοριών, της εφαρ-
μογής σε ένα θεατρικό κομμάτι ή 
της διαμόρφωσης ενός προσωπι-
κού εικονογραφημένου βιβλίου, 
όσο ακριβώς και κατά την κριτι-
κή αμφισβήτηση/ενασχόληση του 
παραμυθιού π.χ. κατά την διεξα-
γωγή φιλοσοφικών συζητήσεων.

Η κοκκινοσκουφίτσα στην πα-
ραλλαγή των αδερφών Grimm, εί-
ναι ένα παιδαγωγικό παραμύθι, το 
οποίο κατά την διαμόρφωση των 
ηρώων και των δράσεών τους συ-
ντίθενται συγκεκριμένες αξίες και 
πρότυπα, όπως και διαχρονικές 
αντιλήψεις μιας ιδανικής συμπερι-
φοράς σε μία αντίστοιχη κατάστα-
ση και επαναμεταφέρεται διαρκώς 
στα κεφάλια των επερχόμενων γε-
νεών. Εδώ θα έπρεπε να τεθεί το 
ερώτημα κατά πόσο οι εδώ μεταδι-
δόμενοι στόχοι διαπαιδαγώγησης 
είναι βατοί. Περαιτέρω θα έπρεπε 
να γίνουν όσο είναι δυνατόν γνω-
στά στα παιδιά αυτοί οι προανα-
φερόμενοι στόχοι. Στη παραλλα-
γή του Charles Perrault, η κοκκι-
νοσκουφίτσα είναι ένα κλασικό 
παραμύθι της <<καλής κοινωνί-
ας>>, το οποίο υπηρετούσε την ψυ-
χαγωγία των νεαρών κυριών. Στο 
επίκεντρο εδώ βρίσκεται λιγότε-
ρο ο παιδαγωγικός δάκτυλος από 

ότι το φλερτάρισμα με μία <<ντε-
λικάτη κατάσταση>>. Η αγριότη-
τα του παραμυθιού δεν αναιρείται. 
Οι διάφορες εκδοχές του παραμυ-
θιού, όπως επίσης και οι πρωταρ-
χικές του προφορικές μεταδόσεις, 
μπορούν να κάνουν καταννοητές 
τις μετατοπίσεις πολιτισμικών αξι-
ών και προτύπων.

Το να δώσεις στα παιδιά χώρο και 
χρόνο να μπορούν να εξελιχθούν, 
σημαίνει επίσης μία αξιοζήλευτη 
στάση, όσον αφορά τη σχέση με 
τις παιδικές μορφές έκφρασης και 
τους τρόπους ερμηνείας. Το να λά-
βει κανείς υπόψη σοβαρά τις παι-
δικές ερωτήσεις, είναι η βάση μιας 
αισθητικής πρακτικής διδασκαλί-
ας και μάθησης. Κατά την ακριβέ-
στερη παρατήρηση και ανάλυση 
στην αποκάλυψη ασυμβίβαστων, 
στην κατάτμηση και στην επανα-
σύνθεση, δηλαδή στην ελεύθερη 
συσχέτιση (»Bricolage«), βρίσκεται 
σημαντική δυναμική για την ανά-
πτυξη μιας ανεξάρτητης δικτυωμέ-
νης σκέψης. Η άποψη ότι η γνώση 
αλλάζει διαρκώς, ότι δεν υπάρχει 
καμία γενικότητα αυτή καθ’αυτή, 
όπως επίσης μπορεί η ενασχόλη-
ση με διαφορετικές (εικονικές) – 
γλώσσες να οδηγήσει σε μία ανε-
κτικότητα σε κάθετι ξένο. Προ-
σφέρεται επίσης να συνδέσουμε 
την κοκκινοσκουφίτσα με ποικί-
λες γλώσσες και πολιτισμικές δια-
μορφώσεις. Το να βλέπεις την πο-
λιτισμική ποικιλότητα ως πλούτο 
είναι ένα βήμα στην κατεύθυν-
ση ενός ευρωπαϊκού εικονικού θη-
σαυρού. Παιγνιώδεις τρόποι συ-
μπεριφοράς με το γνώριμο, ανα-
βαθμίζουν νέες προοπτικές και 
διανοίγουν στα παιδιά ένα μεγάλο 
ρεπερτόριο εργαλείων και μεθό-
δων, τα οποία αργότερα μπορούν 
να εφαρμοστούν σε μία διαφορε-
τική προβληματικότητα ενός μη 
συμβατικού τρόπου.

Ακολουθούν επιλεγόμενες »best 
practice« ιδέες για προσωπική δι-
δακτική εργασία με το παραμύθι 
κοκκινοσκουφίτσα.
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Στάδιο

Προθέρμανση

Εστίαση 1

Εστίαση 2

Εστίαση 3

Συμπέρασμα

Περιεχόμενα 

Πώς φαντάζεσαι την  
»σωστή« κοκκινοσκου-
φίτσα; (ενδεχομένως να 
προηγηθεί η διήγηση του 
παραμυθιού)

Πώς αισθάνεται η κοκκινο-
σκουφίτσα στις εικόνες;

Τί θα έκανες εσύ στη θέση 
της κοκκινοσκουφίτσας;

Κοκκινοσκουφίτσα/λύκος 
ως ήρωες ταύτισης 

Πώς είναι η προσωπική 
σου κοκκινοσκουφίτσα;

Μέθοδοι

Αισθητικό πρακτικό 
στάδιο εργασίας 
(ζωγραφική, σχέδιο, χει-
ροτεχνία) εργαστήριο

Συνέντευξη σε μικρές 
ομάδες 

Αυθόρμητο παιχνίδι 

Εργαστήριο

Εργαστήριο

Μέσα

Υλικά γραψίματος, σχεδίου, 
ζωγραφικής και χειροτε-
χνίας 

Εικόνες από διάφορα ει-
κονογραφημένα βιβλία της 
κοκκινοσκουφίτσας 

Ενδεχομένως κοστούμια 
θεάτρου 

Υλικά γραψίματος,σχεδίου, 
ζωγραφικής και χειροτεχνί-
ας, επιλογή από τις εικόνες 
κοκκινοσκουφίτσας 

Υλικά γραψίματος, σχεδίου, 
ζωγραφικής και χειροτε-
χνίας

Στόχοι

Εμφάνιση ατομικών  
αισθητικών προτύπων

Συμπόνια και ανάληψη 
προοπτικών

Κριτική διερώτηση  
προτύπων συμπεριφόρας  
και δράση δοκιμής 

Συμπόνια και ανάληψη 
προοπτικών

Κατασκευή

Σχεδιασμός της πρακτικής μάθησης

Η κοκκινοσκουφίτσα και οι παραδοσιακοί ρόλοι  

Ομάδα παραληπτών:  η έρευνα διεξήχθει με παιδιά σε μικρές ομάδες των 4-5 παιδιών στον   
 παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη και δευτέρα τάξη  
 του δημοτικού σχολείου. 

Μέσα παρουσίασης:  αναλογική και ψηφιακή παρουσίαση των εικόνων της σκηνής  
 της πρώτης συνάντησης διαφόρων εικονογραφημένων βιβλίων   
 κοκκινοσκουφίτσας (βιβλιογραφικές προτάσεις στο τέλος  
 του παρόντος)

Μέσα υλοποίησης:   διάφορα σχέδια – και εργαλεία ζωγραφικής, υλικά εικόνων και  
 υλικά για κολλάζ 

Αναφορικά στο διάγραμμα:   ο.π. πεδία 4 a, c; 2a-c, e

Διάρκεια: περίπου 4-6 διδακτικές ώρες

Γενικά η μέθοδος της »μεγαλόφωνης« σκέψης η οποία προέρχεται από την ποιοτική κοινωνιολογική έρευνα 
είναι πολύ αποτελεσματική. Η ως συστατική έρευνα διαμορφώμενη έρευνα είναι κατάλληλη επίσης ως 
πρακτική μάθησης.
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Στάδιο

Οργάνωση

Προθέρμανση

Εστίαση 1

Εστίαση 2

Μεταφορά

Τέλος 
προγράμματος

Περιεχόμενα 

Ονοματική εύρεση της 
ομάδας του προγράμ-
ματος 

Αναθύμηση του παραμυ-
θιού της κοκκινοσκουφί-
τσας 

Πώς είναι οι λύκοι στην 
πραγματικότητα; 

Αμφισβήτηση κοκκινο-
σκουφίτσας  

Νέα γραφή της κοκκινο-
σκουφίτσας 

Θεατρική παράσταση  
και έκθεση

Μέθοδοι

Από κοινού παρατήρηση 
εικονογραφημένου βιβλί-
ου, αισθητική-πρακτικό 
στάδιο εργασίας »εικόνες 
γύρω από εικόνες« 

Εργαστήριο ερευνητών

Συνομιλία

Παρατήρηση εικόνας, 
κατασκευή μιας προσω-
πικής παραλλαγής της 
κοκκινοσκουφίτσας, με-
τάφραση σε ένα θέατρο 
σκιών

Μέσα

Patsofska, διάφορα  
εργαλεία σχεδίου και  
ζωγραφικής, καβαλέτα  
και υλικά κολλάζ 

Τί είναι τί – λύκοι, διαδίκτυο

Εικονογραφημένα βιβλία 
ο.π. 

de Pennart, θεατρικά 
κοστούμια

Στόχοι

Ταύτιση με το πρόγραμμα, 
σχεδιασμός 

Ανακατασκευή, φαντασι-
ακή ικανότητα, ανακάλυ-
ψη αισθητικών τρόπων 
προσέγγισης 

Πληροφορία, έρευνα και 
επιλογή πληροφοριών 

Αποδόμηση

Δόμηση

Παρουσίαση

Η κοκκινοσκουφίτσα σε ελεύθερη συσχέτιση   

Ομάδα παραληπτών:  Η αισθητική πρακτική μάθησης εφαρμόστηκε σε παιδιά νηπιαγωγείου  
 στις ηλικίες των 4 έως 6 ετών.

Μέσα παρουσίασης: Κοκκινοσκουφίτσα - εικονογραφημένα βιβλία Ulrike Persch,  
 Kveta Pacovska, Geoffrey de Pennart, Perrault/Riemann (βλ. παρακάτω),  
 διαδίκτυο, ειδικά βιβλία για τον λύκο (Ziemen (2008): Was ist was –  
 Woelfe. Bd. 104. Nürnberg)

Μέσα υλοποίησης: διάφορα εργαλεία σχεδίου και ζωγραφικής, καβαλέτα και υλικά κολλάζ,  
 θεατρικά κοστούμια.

Αναφορικά στο διάγραμμα: ο.π., πεδία 1a –c, e; 2 a –c, e; 4a, c; 5d – e

Προγενέστερες Εμπειρίες: Τα παιδιά αντιπαρατέθηκαν αισθητικώς μετά από μία θεατρική επίσκεψη  
 με το »ο Πέτρος και ο λύκος« σε δική τους σκηνοθεσία. Στο τέλος  
 παρουσιάστηκαν ερωτήματα στα παιδιά όσον αφορά τον λύκο. (αυτό  
 δεν είναι αναγκαίο για την διαμόρφωση της πρακτικής μάθησης.)

Διάρκεια: περίπου 5 βδομάδες 
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Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

1.

4.

2.

5.

3.

Παραδείγματα παιδικών προϊόντων 

»Κοκκινοφουστίτσα« 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα 
θαρραλέο κορίτσι που το λέγανε »κοκ-
κινοφουστίτσα«. Το κόκκινό της φόρε-
μα της άρεσε τόσο πολύ, που δεν ήθε-
λε να το βγάλει από πάνω της. Επει-
δή το φορούσε πάντοτε, την ονόμασαν 
όλοι οι άλλοι κοκκινοφουστίτσα. Πιθα-
νότατα της το χάρισε η γιαγιά της ή το 
αγόρασε με το χαρτζιλίκι της, γενικά 
δεν ξέρει κανένας ακριβώς.

Η κοκκινοφουστίτσα ζούσε με τη 
μαμά και τον μπαμπά της στην πό-
λη Gießen και εκεί πηγαίνε στο σχο-
λείο. Είχε έναν φίλο, έπαιζε ευχά-
ριστα με το τρενάκι της, με τα αυ-
τοκινητάκια hot-wheel, με τους 
δεινόσαυρους και με τους λούτρι-

νους λύκους της, γιατί τους λύκους 
τους αγαπούσε πάρα πολύ.

Η κοκκινοφουστίτσα επισκεπτόταν 
πολύ συχνά τη γιαγιά και τον παπ-
πού, οι οποίοι ζούσαν σε ένα μικρό 
σπιτάκι στο δασος Hamburger. Τους 
πήγαινε λουλούδια και γλυκά. Το κο-
ριτσάκι και οι γονείς του πήγαιναν 
εκεί με το τρένο υψηλής ταχύτητας.

Μια μέρα που έπαιζε η κοκκινοφου-
στίτσα στον κήπο της γιαγιάς και 
του παππού, εμφανίστηκε ξαφνικά 
ένας μικρός γκρίζος πεινασμένος λύ-
κος, στο φράχτη του κήπου. Η κοκ-
κινοφουστίτσα έτρεξε γρήγορα στο 
σπίτι και είπε στον παππού της τα 
καθέκαστα. Ο μικρός ο λύκος έτρε-
ξε πίσω από το κορίτσι μέσα από την 
ανοιχτή πόρτα του κήπου. Σιγά σι-
γά πλησίασε την κοκκινοφουστίτσα. 

Το κοριτσάκι δεν φοβήθηκε καθό-
λου. Ρώτησε το λύκο »γιατί έχεις τό-
σο θλιμμένα μάτια;« Επειδή ο λύκος 
δεν μιλάει τη γλώσσα μας, δεν απά-
ντησε, η κοκκινοφουστίτσα όμως είδε 
πως ο λύκος πεινούσε πολύ και τον 
ρώτησε: »Τι θα ήθελες να φάς;«

Στο μεταξύ ο παππούς τηλεφωνούσε 
στην αστυνομία. Ο αστυνομικός γνώ-
ριζε ήδη, πως ένας νεαρός λύκος την 
κοπάνησε από το ζωολογικό κήπο του 
Oberbeisheim (επαρχία Schwalm – 
Eder). Η αστυνομία κατέφτασε, συνέ-
λαβε το λύκο και τον μετέφερε πίσω 
σε ένα κλούβι στους γονείς του. 

Η κοκκινοφουστίτσα επισκεφτό-
ταν πολύ συχνά τον λύκο στο 
Oberbeisheim και του πήγαινε για 
δώρο μπούτια κοτόπουλου και λίπος 
από την κουζίνα της γιαγιάς.

Εικ. 1: Παιδική εργασία Pacovska
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5. Η Κοκκινοσκουφίτσα και διδακτικώς

1.

4.

2.

5.

3.

Κοκκινοσκουφίτσα - παραποίηση  

Ομάδα παραληπτών:   Η αισθητική πρακτική μάθησης εφαρμόστηκε σε ένα νηπιαγωγείο (Ν)  
 και σε μία τάξη δευτέρας δημοτικού (ΔΣ).

Μέσα παρουσίασης: Εικονογραφημένα βιβλία κοκκινοσκουφίτσας: Geoffreu de Pennart,  
 Solotaref, Rascal, Lavater (για το νηπιαγωγείο) (βλ. παρακάτω)

Μέσα υλοποίησης:  διάφορα εργαλεία σχεδίου και ζωγραφικής, καβαλέτα και υλικα κολλάζ,  
 κοστούμια θεάτρου

Αναφορικά στον πίνακα: ο.π., πεδια 1b,e; 2b, e; 5d – e

Διάρκεια: Ανάλογα με την εντατικότητα περίπου 6 με 12 διδακτικές ώρες. 

Στάδιο

Προθέρμανση

Άσκηση

Μεταφορά 1 / 
οργάνωση

Εστίαση 
(μόνο για το Ν. )

Μεταφορά 2

Παρουσίαση
(μόνο για ΔΣ) 

Περιεχόμενα 

Επαναφορά στη μνήμη 
του παραμυθιού της 
κοκκινοσκουφίτας. 

Ν: αυθόρμητο παιχνίδι 
ΔΣ: συγγραφή επιστολών 
για τους διαφορετικούς 
κεντρικούς ήρωες

Παρουσίαση παραποίηση
(Ν. παραποίηση εικόνων 
εκ πρώτης) 

Ν: ταυτοποίηση διαφορών 
ανάμεσα στο αυθεντικό 
και την παραποίηση

Ν: σύλληψη προσωπικών 
διηγήσεων, μετάφραση 
ενός αυθόρμητου παι-
χνιδιού 
ΔΣ: storyboard, υλοποίηση 

Μέθοδοι

Ν: από κοινού παρατή-
ρηση εικονογραφημένου 
βιβλίου, διήγηση με 
εικόνες
ΔΣ: συζήτηση

Ν: δρώμενο 
ΔΣ: ατομική / ομαδική 
εργασία  

Ν: εικόνες από Raskal 
ταξινόμηση,συζήτηση 
ΔΣ: ομαδική εργασία-
καταμερισμός εργασίας 
(εικονογραφημένο 
βιβλίο, θέατρο, γύρος 
συνομιλίας / ραδιοφωνι-
κή παραγωγή)

Ν.: Ν. – διήγηση και 
παρατήρηση της »πρασι-
νοσκουφίτσας« 

Ν: παιχνίδι κατασκευή 
των κοστουμιών και 
σκηνικών
ΔΣ: μετάφραση των ιδίων

Μέσα

Ν: εικόνες από Lavater
ΔΣ: κεντρικοί ήρωες απο 
de Pennart

Ν: θεατρικά κοστούμια ως 
υλικά μνήμης 
ΔΣ: επιστολή εν λευκώ 

Ν: Rascal (επιλογή μεμονο-
μένων εικόνων) ΔΣ:
de Pennart

Ν : Solotareff

Διάφορα εργαλεία σχεδίου 
και ζωγραφικής, καβαλέτα 
και υλικά κολlάζ, θεατρικά 
κοστούμια

Σκοποί

Ανακατασκευή 

Ανακατασκευή, αισθητικοί 
τρόποι προσέγγισης 

Παραποίηση (αισθητική, 
περιεχόμενα)

Παραποίηση, ανεκτικότη-
τα στο νέο

Παραποίηση

Παρουσίαση
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Πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης – best practice

1.

4.

2.

5.

3.

Εικ. 2: Η κοκκινοσκουφίτσα συλλογίζεται (θέατρο σκιών)

Εικ. 3: Η κοκκινοσκουφίτσα μάζεψε 
λουλούδια (θέατρο σκιών)
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5. Η Κοκκινοσκουφίτσα και διδακτικώς

1.

4.

2.

5.

3.

Εδώ περιγράφηκαν συντόμως τρία 
παραδείγματα, πώς μπορούν να 
συνδιαστούν αισθητική πρακτι-
κή μάθησης σχετικά με την κοκ-
κινοσκουφίτσα με στόχο την στή-
ριξη του γραμματισμού και του 
εικονικού γραμματισμού. Όλα αυ-
τά τα παραδείγματα δοκιμάστη-
καν στην πράξη και αξιολογήθη-
καν και στηρίζονται στην αρχή 
της αισθητικής μάθησης. Σε άλλα 
παραδείγματα βρίσκονται τα παι-
διά στο επίκεντρο με τις ερωτήσεις 
τους, τα βιώματα και τις ικανότη-
τες έκφρασης. Η εποικοδομιστι-
κή διδακτική απαιτεί ένα άνοιγμα 
των χώρων μάθησης και μία αλλα-
γή προτύπων για το ρόλο του δι-
δάσκοντος. Αυτοί γίνονται παρα-
τηρητές, συμμετέχοντες και δρώ-
ντες. Κατορθώθηκε μία διαχρονική 
μάθηση, ο ενθουσιασμός των παι-
διών για τα επιμέρους προγράμ-
ματα ήταν αρκετά υψηλός. Εκδη-
λώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και 
πέραν της διάρκειας της μάθη-
σης. Ιδιαίτερα για »κουλ παιδιά 
της εποχής των μέσων« ταιριάζουν 
σύγχρονες παραλλαγές της κοκ-
κινοσκουφίτσας όπως αυτές των 

Pommaux, de Pennart ή Persch. Πα-
ρατηρήθηκε προπαντός στην ερ-
γασία σε νηπιαγωγεία πως τα κρι-
τήρια μιας στα παιδιά αρμόζου-
σας επιλογής εικονογραφημένων 
βιβλίων, συχνά δεν επαρκούν. Οι 
διδάσκοντες θα έπρεπε να προ-
σπαθούν να υποστηρίξουν ποικι-
λοτρόπως τα παιδιά κατά τη δόμη-
ση του γνωστικού και ζωτικού κο-
σμού και να μην δείχνουν κανένα 
φόβο σχετικά με κάτι νέο και ξένο.

Βιβλιογραφικές προτάσεις εικονο-
γραφημένων βιβλίων γύρω από την 
κοκκινοσκουφίτσα 

Browne, Anthony: Der Tunnel,  
Lappan Verlag Oldenburg 1989

Brüder Grimm/Pacovska, Kveta: 
Rotkäppchen, mine edition 2007

Grimm, Jacob, Grimm, Wilhelm / 
Janssen, Susanne: Rotkäppchen, 
Carl Hanser Verlag 2001

Lavater, Warja: Le petit chaperon 
rouge, Galerie Maeght Edition

Nadja: Chaperon Rouge. Collection 
Privée. Editions Cornélius, Paris 
2005

Pennart, Geoffroy de: Rothütchen, 
Moritz Verlag Frankfurt a. M. 2005

Perrault, Charles/Riemann, Maud: 
Le petit chaperon rouge, biblioquet 
Valbert 2006

Persch, Ulrike: Rotkäppchens List, 
Kinderbuchverlag Wolff, Bad Soden 
o.J.

Pommaux, Yvan: Detektiv John 
Chatterton, Frankfurt am Main, 
Moritz Verl. 1994

Pommerat, Joël: Le petit chaperon 
rouge, Actes Sud, Théâtre de  
Sartrouville – CDN, 2005

Rascal: Le petit chaperon rouge. 
L‘école des loisirs. France 2002

Solotareff, Grégoire et Nadja:  
Le petit chaperon vert. L‘école  
des loisirs. France 1990
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Τα παρουσιαζόμενα εδώ αποτελέσματα ερ-
γασιών αποτελούν μια βασική διδακτική 
προσέγγιση για την ανάπτυξη του εικονικού 
γραμματισμού στην προσχολική ηλικία και 
στην ηλικία δημοτικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Προσφέρουν καταρχήν μια εισαγωγή στην 
κατανόηση του εικονικού γραμματισμού και 
παρουσιάζουν με διάφορα παραδείγματα 
πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης (LLA) πως 
μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές που πε-
ριγράφονται εδώ. Ένας κύριος στόχος του 
προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και δοκι-
μή ενός προγράμματος επιμόρφωσης εικονι-
κού γραμματισμού ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
για σπουδαστές/στριες, μαθητευόμενους/με-
νες, ασκούμενους/μενες νηπιαγωγείου καθώς 
και του τομέα προσχολικής και δημοτικού, 
το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η παρούσα παρου-
σίαση του προγράμματος IMAGO2010 είναι 
το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς ανάπτυ-
ξης ενός κύκλου εκπαίδευσης κατά την οποία 
καλύφθηκαν όλοι οι τομείς ικανοτήτων του 
στόχου. Πέρα από ένα θεωρητικό πλαίσιο με 
επιστημονική βάση, προσφέρει και μια σει-
ρά παραδειγμάτων για LLA και μια πληθώρα 
κατανοητού υλικού (εικόνων). Οι LLA μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό βοή-
θημα για τους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες κα-
θώς και για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 
δασκάλων στις χώρες και στα ιδρύματα που 
συμμετέχουν. Τα περισσότερα θέματα και 
στοιχεία - από τις LLA »Γλωσσική στήριξη«, 
»Η πόλη μου«, »Κοκκινοσκουφίτσα« ή »Δικαι-
ώματα παιδιών« - μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν άμεσα στις διάφορες χώρες της Ευρώ-
πης και να ενσωματώνονται στις υπάρχουσες 
δομές εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και δυ-
νατότητες τροποποίησης ή επέκτασης ανάλο-
γα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.

Ο γραμματισμός στον γραπτό λόγο καθώς 
και ο εικονικός γραμματισμός είναι σημαντι-
κοί για την ικανότητα συμμετοχής στην κοι-
νωνία και τον πολιτισμό. Οι εικόνες αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της απόκτησης της 
γλωσσικής ικανότητας. Ο ρόλος τους ως φο-
ρείς έκφρασης και ως εργαλεία στη διδακτι-
κή διαδικασία είναι λοιπόν ισάξιος με το ρό-
λο του λόγου και της γραφής.  Διαπιστώθη-
κε ότι η παραγωγική αισθητική πρόσβαση σε 
εικονικό υλικό είναι ελκυστική για τα παιδιά 
και λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης. Η καινο-
τόμος διαχείριση εικόνων και εικονογραφη-
μένων βιβλίων χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για 
την παροχή κινήτρου για χρήση γλώσσας και 

για την εισαγωγή στη γραφή.  Αναπτύχθηκαν 
και διατέθηκαν όμως και υλικά και μέθοδοι 
για την (απο)κωδικοποίηση εικόνων.

Σκοπός του εικονικού γραμματισμού είναι επί-
σης η οργάνωση της γνώσης καθώς και η στή-
ριξη διαδικασιών επικοινωνίας και μάθησης 
καθώς και της δικτυωμένης σκέψης. Σε όλες 
τις συμμετέχουσες χώρες το θέμα (πόλη, χώ-
ρος) αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης. Κατά 
την ανάπτυξη του θέματος παρουσιάστηκαν 
στο παρόν, παραδείγματα για τις δυνατότητες 
πολυπροοπτικής προσέγγισης του περιβάλ-
λοντος.  Η αφομοίωση, επεξεργασία και δημι-
ουργία εικόνων μας έδωσαν μια δημιουργική 
πρόσβαση στην παιδική πραγματικότητα της 
ζωής και διαφοροποίησαν την αντίληψη των 
παιδιών του περιβάλλοντός τους και του χώ-
ρου. Από διάφορες οπτικές και λεκτικές μορ-
φές αναπαράστασης προέκυψε μια πολυδιά-
στατη ματιά στον αστικό χώρο που παρουσιά-
στηκε στις ζωτικές, γεωγραφικές, οικονομικές, 
ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις του.

Οι εικόνες ως μέσο έκφρασης αποτελούν 
σημαντικό μέρος των πολιτισμών και μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθη-
ση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Σ‘ αυ-
τό το πλαίσιο το πρόγραμμα εκμεταλλεύτη-
κε εκτενώς τη διεθνική συνεργασία κατά την 
ανάπτυξη και δοκιμή των πρακτικών μάθη-
σης και των κύκλων εκπαίδευσης. Έτσι, στο 
αποτέλεσμα φαίνεται από τη μια μεριά η εκ-
πληκτική ποικιλότητα του ευρωπαϊκού γλωσ-
σικού και εικονικού πολιτισμού αλλά και όσα 
συνδέουν την Ευρώπη πολιτιστικά.  Στην δι-
εθνική ανταλλαγή δημιουργήθηκαν και δο-
κιμάστηκαν πρακτικές μάθησης και στοιχεία 
σπουδών που εστιάζουν στην εικόνα και που 
λαμβάνουν υπόψη τους μοναδικούς εικονι-
κούς κόσμους και τις προοπτικές της εκάστο-
τε χώρας καθώς και διαπολιτισμικές διαστά-
σεις.  Το πρόγραμμα »Η πόλη« ανταποκρίθη-
κε με ιδανικό τρόπο σ‘ αυτή την απαίτηση. 
Αλλά και σε άλλες LLA προέκυψαν ενδιαφέ-
ρουσες προοπτικές δύο ή περισσότερων χω-
ρών που δεν φαίνονται μόνο στο εικονικό 
υλικό που εκδόθηκε (προϊόντα, έγγραφα μα-
θητών κλπ.), αλλά και στις διαδικασίες μά-
θησης στα διάφορα ιδρύματα των συμμετε-
χουσών χωρών οι οποίες ξεπερνούν τα όρια 
του προγράμματος. Οι διεθνικές συμβουλεύ-
σεις, η ανταλλαγή εικονικού υλικού (»Κοκ-
κινοσκουφίτσα«, βάση δεδομένων εικόνων 
κλπ.) και οι αμοιβαίες δοκιμές διαφόρων LLA 
(»Η πόλη μου«, »Διαγνωστική ματιά«, »Στήρι-

Προοπτική διασύνδεσης και μεταφοράς
Γραμματισμός και εικονική ικανότητα – Σημασία και 
αιτιολόγηση από ευρωπαϊκή συγκριτική οπτική 
Peter Gansen
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ξη γλώσσας/εικονικές μεταφορές«) έδωσαν 
σε όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα τη δυνα-
τότητα μιας ενδιαφέρουσας ματιάς στην παι-
δαγωγική πρακτική των ευρωπαϊκών σχολεί-
ων και πανεπιστημίων. Χάρη στις διάφορες 
εμπειρίες  κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος κερδίσαμε πολλές γνώσεις για τις ικανό-
τητες μαθητών και σπουδαστών στον τομέα 
του εικονικού γραμματισμού και φάνηκαν οι 
ανάγκες και οι δυνατότητες σε ότι αφορά την 
περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η μαζική επιρροή των μέσων στη ζωή μας 
παράγει μια πληθώρα εικόνων αλλά και ελ-
λείμματα στην αντίληψη και κατά συνέ-
πεια, δυσκολίες συγκέντρωσης και μάθη-
σης σε πολλά παιδιά. Οι προτάσεις μάθησης 
του προγράμματος IMAGO στοχεύουν με την 
προσέγγισή τους μέσω της αντίληψης και σε 
μια »μόρφωση των αισθήσεων« και σε δια-
δικασίες επιβράδυνσης, με τις οποίες επιδι-
ώκεται κάποια αντιστάθμιση και μια αυξη-
μένη αντίληψη της εικονικής έκφρασης. Από 
τα αποτελέσματα του προγράμματος προ-
κύπτουν διάφορες δυνατότητες υποστήριξης 
χάρη στη χρήση εικονικού υλικού και προώ-
θησης της ανάπτυξης λεξιλογίου και γλωσ-
σικής αντίληψης καθώς και αισθητικών και 
επικοινωνιακών ικανοτήτων, ιδίως σε μειονε-
κτικά παιδιά. Χρησιμοποιήθηκαν εικονογρα-
φημένα βιβλία χωρίς κείμενα (βλ. LLA Γλωσ-
σική στήριξη, Κοκκινοσκουφίτσα, κλπ.). Εδώ 
δεν προκύπτουν γλωσσικοί φραγμοί μετα-
ξύ των χωρών, εάν η πολιτισμική προέλευση 
και οι εμπειρίες των εκάστοτε παιδιών επι-
τρέπουν τη κατανόηση αυτών των περιεχο-
μένων και όταν αυτές λαμβάνονται υπόψη.

Στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των συμ-
μετεχόντων συνεργατών συχνά κυριαρχεί 
μονόπλευρα ο γραπτός λόγος. Η διδακτική 
εργασία με εικόνες μπορεί να βοηθήσει μει-
ονεκτικά παιδιά να αναπτύξουν γραμματι-
σμό και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινω-
νία των γνώσεων. Στις χώρες του προγράμ-
ματος IMAGO 2010 το ποσοστό μαθητών της 
ομάδας κινδύνου σε ότι αφορά τη reading 
litteracy (ικανότητα ανάγνωσης) είναι ανη-
συχητικά υψηλό (20-25%). Η από νωρίς υπο-
στήριξη των ικανοτήτων γλώσσας και ανά-
γνωσης μειονεκτικών παιδιών ήταν ως εκ 
τούτου μια βασική ανάγκη, επειδή για την 
απόκτηση αυτών των βασικών ικανοτήτων 
και κατά συνέπεια για την δυνατότητα έντα-
ξης και συμμετοχής καθοριστική είναι η με-
τάβαση από την προσχολική ηλικία στην 

ηλικία δημοτικού. Στο πρόγραμμα χρησιμο-
ποιήθηκαν εικόνες ως γέφυρες για την από-
κτηση γραμματισμού και για την γλωσσι-
κή στήριξη. Η χρήση των εικόνων όμως δεν 
περιορίστηκε σε καμία από τις παρουσιαζό-
μενες εδώ LLA σε μια καθαρή »παροχή υπη-
ρεσιών«. Αντίθετα οι εικόνες έπαιζαν με την 
εκάστοτε ποιότητά τους, ως μέσο, σημαντικό 
ρόλο στη διαδικασία μάθησης.

Ο κόσμος μπορεί να θεωρηθεί και ως συλλο-
γή εικόνων. Το πρόγραμμα υπέθεσε από την 
αρχή ότι οι διαδικασίες μόρφωσης θα δημι-
ουργούνται τότε με την έννοια της εποικοδο-
μητικής προσέγγισης και με τη μορφή ανα-
παράστασης και επεξεργασίας εικόνων και 
»κοσμικών αντιλήψεων« (Humboldt). Γι’ αυ-
τό απεικονίστηκαν και επεξεργάστηκαν ατο-
μικές και συλλογικές εμπειρίες σε συμβολι-
κές εικονικές μορφές. Η μεταφορική σε εικό-
νες και γλώσσα (βλ. LLA Γλωσσική στήριξη) 
για παράδειγμα είναι πάντα ενσωματωμένη 
σε μια σημαντική διάσταση της διατομικής 
επικοινωνίας και έχει έτσι και σημασία για 
τη συνεννόηση σε ξένες γλώσσες. Οι μεταφο-
ρές αποτελούν δυνατό εργαλείο της πολιτι-
κής και των μέσων και πάντοτε δημιουργούν 
δυσκολίες στη μετάφραση. Οι ικανότητες δια-
χείρισης μεταφορών αναγνωρίζονται λοιπόν 
όλο και περισσότερα ως σημαντικό στοιχείο 
διαπολιτισμικής μάθησης.  Κάποιες πρακτι-
κές μάθησης αφορούσαν κυρίως μια επεξερ-
γασία της εικόνας του κόσμου και κοσμικών 
αντιλήψεων μέσω διαχείρισης υλικού εικό-
νας (βλ. LLA »Διαγνωστική ματιά«, »Δικαιώ-
ματα παιδιών«, »Η πόλη μου«). Εδώ η πρό-
κληση ήταν, να γίνονται αντιληπτές με την 
έννοια μιας διαφωτισμένης πολιτοφροσύνης 
οι προβληματικές καταστάσεις και διαδικα-
σίες στην πόλη/κοινότητά μας ή και οι παρα-
δοσιακοί ρόλοι και εικόνες της οικογένειας σε 
σχέση με την σύγχρονη ποικιλία τρόπων ζω-
ής. Τέτοια εναύσματα επιτρέπουν στα παιδιά 
να αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις της πολυ-
πολιτισμικής κοινωνίας στο ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο περιβάλλον τους και να τις σχετί-
ζουν με τη δική τους ζωή. Ιδίως ένα πλαίσιο 
καθορισμένο από τον ΟΗΕ όπως η Σύμβαση 
για τα δικαιώματα του παιδιού μπορεί να εξη-
γήσει στα παιδιά τη σημασία ενιαίων τύπων 
και αξιών (όπως για παράδειγμα η εμπάθεια, 
ανοχή, δικαιοσύνη, δημοκρατία) ως τρόπου 
ζωής και να τους ενθαρρύνει με την έννοια 
μιας child policy (πολιτικής για τα παιδιά) να 
διεκδικούν με τρόπο χειραφετημένο τα δικά 
τους δικαιώματα.
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Για μια πιο αποτελεσματική διανομή της ιδέ-
ας του προγράμματος, αναπτύσσονται στο 
Πανεπιστήμιο Justus Liebig, στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας και στο Γραφείο Εκπαίδευ-
σης Δασκάλων, νέοι κύκλοι εκπαίδευσης για 
τα θέματα της εικονικής ικανότητας και του 
γραμματισμού στην προσχολική μάθηση. 

Μέσα από τις ακόλουθες δομικές ενότητες 
εντός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 

της εκπαίδευσης δασκάλων στα σεμινάρια γί-
νεται επεξεργασία και εισάγεται το θέμα: Ει-
κονική ικανότητα και γραμματισμός στην 
προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτι-
κού μέσα από αυτόνομες δομικές ενότητες ή 
ενημέρωση υπαρχουσών δομικών ενοτήτων 
ώστε να εξασφαλιστεί η παιδαγωγικά αποτε-
λεσματική χρήση εικόνων σε καταστάσεις δι-
δασκαλίας/μάθησης.

Περιγραφή δομικής ενότητας DGS 3 (διδακτική δημοτικού σχολείου, δομική ενότητα 3) και 
δομικής ενότητας PRO 5 (εκπαίδευση και υποστήριξη στην παιδική ηλικία, πρώτος κύκλος 
σπουδών) στα πλαίσια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Ο τρόπος με τον οποίον τα παιδιά αντιλαμ-
βάνονται και κατανοούν το περιβάλλον 
τους και αφομοιώνουν τον κόσμο διαφέρει 
σε πολλά σημεία από την αντίληψη και σκέ-
ψη των ενηλίκων. Να σημειωθεί ότι ήδη τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας και ηλικίας δη-
μοτικού βρίσκονται αντιμέτωπα με την δι-
κτύωση οπτικών και λεκτικών επεξεργασι-
ών πληροφορίας (reading literacy και visual 
literacy) - Η έννοια της εποχής των μέσων εί-
ναι πανταχού παρούσα. Παρατηρείται δε 
μια αυξανόμενη απόσταση μεταξύ της επιρ-
ροής των εικόνων πολυμέσων στα παιδιά 
και της ικανότητας των παιδιών να συνεν-
νοηθούν μέσω εικόνας. Αυτή η αντιμετώπι-
ση των μέσων ξεκινά - όπως και η μάθηση 
και μόρφωση γενικότερα - πολύ πιο νωρίς 
εκτός σχολείου, στην οικογένεια, στο παιδι-
κό σταθμό, στο νηπιαγωγείο κλπ. Αυτές οι 
διαδικασίες μόρφωσης αποτελούν σημαντι-
κό στοιχείο για το σχεδιασμό και τη διαμόρ-
φωση των μαθημάτων στο δημοτικό, όπου 
πρέπει στηριζόμενοι στις υπάρχουσες έν-
νοιες και εμπειρίες του παιδιού να τις επε-
κτείνουμε, να τις εμβαθύνουμε και να τις συ-
στηματοποιούμε. Αυτό περιλαμβάνει, εκτός 
της απόκτησης του γραμματισμού (μετά-
δοση γραπτής γλώσσας), την εξίσου σημα-
ντική διαμόρφωση ενός »αισθητικού αλφα-
βητισμού«, που επιτρέπει την εκμάθηση της 
(απο)κωδικοποίησης εικόνων και προωθεί 
και απαιτεί ικανότητες διαχείρισης εικόνων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό οι 
δάσκαλοι δημοτικού να ασχολούνται με τις 
μορφές απόκτησης αντίληψης του κόσμου 
των παιδιών, π.χ. μέσα από το παιχνίδι. Επί-
σης είναι απαραίτητη η εισαγωγή μιας νέ-
ας ευαισθησίας και νέες διδακτικές γνώ-

σεις σε ότι αφορά την »εκμάθηση ανάγνω-
σης« κειμένων και εικόνων στους κύκλους 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και δασκάλων.  
Για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των 
παιδιών στην εποχή της παγκοσμιοποίη-
σης πρέπει να διαμορφώσουμε νέα διδακτι-
κά υλικά, που απευθύνονται στα παιδιά και 
τα προκαλούν όχι ως παθητικούς αποδέ-
κτες, αλλά ως ενεργούς παράγοντες που πα-
ράγουν και επικοινωνούν. Εξίσου απαραίτη-
τη είναι και η  προσεκτική εξέταση των συν-
θηκών και δομών προσχολικών διαδικασιών 
μόρφωσης, μιας και ιδίως στην προσχολι-
κή μόρφωση παρατηρούνται πλέον βαθιές 
μεταρρυθμίσεις που φτάνουν μέχρι και σε 
έναν νέο προσδιορισμό της παιδικής μάθη-
σης σ’ αυτήν την ηλικία. Στόχος είναι μεταξύ 
άλλων η εντονότερη και εννοιολογική αλλη-
λοσύνδεση στον προσχολικό τομέα και στον 
τομέα του δημοτικού (π.χ. στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης και μόρφωσης για παιδιά 0-10 
ετών στην Έσση). Ένας λόγος για την σύνδε-
ση με τους τομείς μάθησης της πρώτης παι-
δικής ηλικίας είναι και η προαναφερόμε-
νη επιρροή των μέσων που ξεκινά ήδη στην 
προσχολική ηλικία. Η εξέταση των παραδο-
σιακών και σύγχρονων παιδαγωγικών αντι-
λήψεων στο χώρο του νηπιαγωγείου μπορεί 
να παρέχει επιπλέον σημαντικά εναύσματα 
για την περαιτέρω ανάπτυξη του δημοτικού 
σχολείου.

Η δομική ενότητα αποτελείται από μια βα-
σική διάλεξη στο 5ο εξάμηνο (DGS 3.1) και 
δυο σεμινάρια στο 6ο εξάμηνο που επιλέγο-
νται από τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλο-
γής (DGS 3.2/3.3). Κλείνει με μια εξέταση που 
συνοδεύει τη δομική ενότητά της για το απο-
τέλεσμα της οποίας μετρά κατά το ήμισυ η 
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παρουσίαση στο σεμινάριο και κατά το ήμισυ 
η μετέπειτα εργασία στο σπίτι (βλ. και επιση-
μάνσεις στη σελίδα http://www.uni-giessen.
de/fb03/dekanat). Οι δομικές ενότητες DGS 
3 και PRO 5 είναι εξάλλου κατάλληλες για 
σπουδαστές με βασικό μάθημα τη διδακτική 
στην πρώτη παιδική ηλικία.

Προσανατολισμός στις ικανότητες

Στόχος είναι οι φοιτητές να
•	 γνωρίσουν	και	να	μπορούν	να	αξιολογούν	

τις βασικές θεωρητικές αρχές της μόρφω-
σης στην προσχολική παιδαγωγική και 
στην παιδαγωγική του δημοτικού, να γνω-
ρίσουν την ανάπτυξη της ικανότητας μά-
θησης στα παιδιά και να αναλύσουν τη ση-
μασία της για τη διαμόρφωση διαδικασιών 
εκπαίδευσης.

•	 γνωρίσουν	μεθόδους	(απο)κωδικοποίησης	
εικόνων και ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων με 
δυνατότητα εφαρμογής στους εκπαιδευτι-
κούς κύκλους του σχολείου.

•	 σχεδιάσουν	κύκλους	εκπαίδευσης	που	
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη μιας κριτι-
κής εικονικής ικανότητας και μιας ικανής 
αντιμετώπισης εικόνων και που μπορούν 
να αποτελούν τη βάση για την διαμόρφω-
ση επιπλέον ικανοτήτων στον τομέα της 
επιλογής και αναζήτησης πληροφοριών.

•	 ευαισθητοποιηθούν	για	την	προοπτικότη-
τα και ποικιλότητα προοπτικών μέσα από 
μορφές έκφρασης της πραγματικότητας σε 
κείμενο και εικόνα.

•	 γνωρίσουν	τις	εικόνες	στο	ρόλο	της	»ρα-
πτομηχανής« μεταξύ εσωτερικής και εξω-
τερικής πραγματικότητας και την ενσωμά-
τωσή τους στο σχεδιασμό και στην εφαρ-
μογή πρακτικών μάθησης.

•	 ασχοληθούν	με	τον	όρο	του	»αισθητικού	
αλφαβητισμού« και με την εφαρμογή του 
στην σχολική πράξη.

•	 μπορούν	να	αναλύσουν	και	να	προωθή-
σουν μορφές σκέψης και αντίληψης στην 
προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτι-
κού.

•	 κατανοήσουν	τη	σημερινή	κατάσταση	και	
την ιστορία του νηπιαγωγείου και του δη-
μοτικού.

•	 μπορούν	να	γνωρίσουν	και	να	αξιολογή-
σουν διδακτικές αντιλήψεις και κύκλους 
εκπαίδευσης προσχολικής και πρώτης 
σχολικής αγωγής στο εσωτερικό και εξω-
τερικό.

Περιεχόμενα δομικών ενοτήτων

Πέρα από την ένταξη των αισθητικών περι-
εχομένων και των περιεχομένων των μέσων 
θα πρέπει οι σπουδαστές/στριες να γνω-
ρίσουν τους τομείς προσχολικής και πρώ-
της σχολικής μόρφωσης και ανάπτυξης και 
να ενημερωθούν για την ανθρωπολογία της 
μάθησης στην παιδική ηλικία. Θα ασχολη-
θούν με διαδικασίες μόρφωσης στην προ-
σχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού 
σε θεωρία και πράξη και θα σχεδιάσουν με-
θοδικές και διδακτικές εφαρμογές μέσα στις 
πρακτικές μάθησης. Το θέμα των δομικών 
ενοτήτων είναι οι τομείς και οι έννοιες της 
μόρφωσης στην πρώτη παιδική ηλικία κα-
θώς και οι μορφές επικοινωνίας με γονείς, 
θεσμούς και οργανισμούς συμβούλευσης 
και θεραπείας.

Πιθανά θέματα σεμιναρίων στον τομέα του 
εικονικού γραμματισμού
•	 Σχεδιασμός	πρακτικών	αισθητικής	εκπαί-

δευσης και διαμόρφωσή τους
– Γλωσσική στήριξη μέσω εικονογραφη-

μένων βιβλίων
– Ποικιλότητα προοπτικών μέσω εικονο-

γραφημένων βιβλίων
– Εποικοδομητικές προσεγγίσεις μέσω ει-

κονογραφημένων βιβλιών
•	 Εικονογραφημένα	βιβλία	ως	μέρος	μιας	

ολοκληρωμένης αισθητικής μόρφωσης
•	 Ανάλυση	και	σύνταξη	σχολικών	βιβλίων	

για τα επιστημονικά μαθήματα
•	 Αισθητική	μάθηση
•	 Εικονογραφημένα	βιβλία	στην	εποχή	των	

μέσων. Ανάμεσα σε παράδοση και διαμι-
ντιακές τάσεις

•	 Διδασκαλία	και	μάθηση	μέσω	εικόνων.	
Δρόμοι προς την εικαστική διδακτική

•	 Εικόνες	γλώσσας	και	σκέψης
•	 Εικονικός	γραμματισμός	μέσω	εικονογρα-

φημένων βιβλίων. Πρόγραμμα αισθητικού 
αλφαβητισμού στην ηλικία του δημοτικού.

•	 Αισθητικός	αλφαβητισμός	στα	επιστημονι-
κά μαθήματα του δημοτικού

109



Προοπτική διασύνδεσης και μεταφοράς

Μάθημα εικονικής ικανότητας στο σεμινάριο »Διδακτική στο δημοτικό σχολείο« στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, στην Ελλάδα. 

Το σεμινάριο »Διδακτική στο δημοτικό σχο-
λείο« διαρκεί δύο εξάμηνα και εστιάζει στην 
ερμηνεία των προβληματισμών της διδακτι-
κής στο δημοτικό σχολείο ενώ αναφέρεται σε 
παιδαγωγικές θεωρίες για το δημοτικό σχο-
λείο και στις κοινωνικοπολιτιστικές συνθή-
κες στις οποίες μεγαλώνουν τα σημερινά παι-
διά. Οι σπουδαστές/στριες έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν διάφορες διδακτικές αντιλή-
ψεις και να εξετάσουν τις δυνατότητες προώ-
θησης της ενεργής συμμετοχής των παιδιών 
καθώς και να τις επεξεργαστούν με στόχο την 
υποστήριξη κοινωνικών ικανοτήτων μέσα στις 
σχολικές διαδικασίες μάθησης. Η έννοια της 
ενεργής συμμετοχής των παιδιών ερμηνεύεται, 
μεταξύ άλλων, με βάση συγκεκριμένες ανά-
γκες και ενδιαφερόντα μάθησης των παιδιών 
στην εποχή των μέσων και θέλει, βασιζόμενη 
στη θεωρία, να αναπτύξει αρχές σχεδιασμού 
και διαμόρφωσης μιας εκπαίδευσης δημοτικού 
που εστιάζει ιδιαίτερα στο δυναμικό μάθησης 
που κρύβεται στις εμπειρίες  κοινονικοποίη-
σης των παιδιών στα μέσα.  Μιας και οι ζωτι-
κοί κόσμοι των παιδιών εκτίθενται σε έντονες 
επιρροές από τα μέσα, φαίνεται ιδιαίτερα ση-
μαντικό να διαμορφωθεί στα πλαίσια του στό-
χου εκπαίδευσης μιας δημοκρατικής συμμετο-
χής στην κοινωνία της γνώσης μια εκπαίδευ-
ση, όπου τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν 
όχι μόνο κείμενα αλλά και εικόνες. 

Προσανατολισμός στις ικανότητες   

Στόχος είναι οι σπουδαστές/στριες
•	 Να	αποκτήσουν	γνώσεις	για	τις	επιστημο-

νικές βάσεις και τις θεωρίες της μόρφωσης 
στις οποίες στηρίζεται η διδακτική στο δη-
μοτικό σχολείο.

•	 Να	γνωρίσουν	μοντέλα	διδακτικής	με	τη	
θεωρητική βάση τους και τη σημασία τους 
για τη δομή και διαμόρφωση περιεχομέ-
νων της διδασκαλίας καθώς και να τα συ-
γκρίνουν.

•	 Να	μάθουν	να	αξιολογούν	τις	ανάγκες	και	
τα ενδιαφέροντα μάθησης των παιδιών σε 
ό,τι αφορά τη σημασία τους για την ενεργή 
απόκτηση γνώσεων στις σχολικές διαδικα-
σίες μάθησης.

•	 Να	αποκτήσουν	μια	γκάμα	μεθόδων	που	
ανταποκρίνεται στην ετερογένεια των ζω-
τικών κόσμων των μαθητών.

•	 Να	αναγνωρίσουν	τη	σημασία	του	εικονι-
κού γραμματισμού για την κοινωνική ανά-
πτυξη και κοινωνική συμμετοχή των παι-
διών.

•	 Να	αντιλαμβάνονται	και	να	αναλύουν	την	
εικονική ικανότητα με την έννοια μιας αρ-
χής που προωθεί την παιδική ανάπτυξη 
και με την έννοια μιας αρχής διαμόρφω-
σης διδασκαλίας.

•	 Να	αναπτύξουν	κριτήρια	επιλογής	και	πα-
ραγωγής διδακτικών υλικών, μεταξύ άλ-
λων, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της εικο-
νικής ικανότητας των παιδιών

•	 Να	μάθουν	να	αναπτύσσουν	πρακτικές	
μάθησης και να τις αιτιολογούν διδακτικά-
μεθοδικά.

Πιθανά θέματα σεμιναρίων στον τομέα του 
εικονικού γραμματισμού
•	 Αισθητικός	αλφαβητισμός	στα	προγράμ-

ματα εκπαίδευσης του δημοτικού
•	 Αντιμετώπιση	εικόνων	ως	κειμένων:	Παρα-

δείγματα από τα βιβλία γλώσσας
•	 Ζώντας	τον	κόσμο	μέσα	από	εικόνες:	Η	ση-

μασία των εικονογραφημένων βιβλίων για 
την ανάπτυξη αισθητικών ικανοτήτων

•	 Η	διαμόρφωση	της	εκπαίδευσης	ως	χώρου	
αισθητικών εμπειριών: Κριτήρια επιλογής 
εικόνων

•	 Επεξεργασία	του	κόσμου	του	σήμερα	και	
εφεύρεση του κόσμου του αύριο με εικό-
νες: σχεδιασμός και διαμόρφωση πρακτι-
κών αισθητικής μάθησης στα μαθήματα 
γλώσσα, επιστήμη και γεωγραφία
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Κύκλοι εκπαίδευσης για τον γραμματισμό και την εικονική ικανότητα στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού

Οργάνωση, ικανότητες και πρότυπα  
για την εκπαίδευση δασκάλων

Η εκπαίδευση δασκάλων στην Έσση αποτε-
λείται από δύο φάσεις, την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση με την πρώτη κρατική εξέταση 
και μια διετή υπηρεσία προετοιμασίας με την 
δεύτερη τελική κρατική εξέταση. Και οι δύο 
φάσεις περιλαμβάνουν θεωρητικά και πρα-
κτικά μέρη με διαφορετική βαρύτητα.

Στη δεύτερη φάση της εκπαίδευσης δασκά-
λων (υπηρεσία προετοιμασίας) πρωταγωνι-
στικό ρόλο παίζουν η πράξη και η βασιζόμε-
νη στη θεωρία επεξεργασία της.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη μιας 
σωρευτικής ανάπτυξης εμπειριών και ικανο-
τήτων μέσα στα πλαίσια των διδακτικών επι-
στημών, που θα πρέπει να βασίζεται στον 
προσδιορισμό των ικανοτήτων και προτύπων 
της εκπαίδευσης δασκάλων.

Με τις ικανότητες εννοούμε εδώ ικανότητες, 
δεξιότητες και στάσεις που διαθέτει το διδα-
κτικό προσωπικό σε ό,τι αφορά τις επαγγελ-
ματικές του υποχρεώσεις. Αυτή η βασισμένη 
σε γνώσεις ικανότητα δράσης θα οδηγήσει 
και μέσα σε εναλλασσόμενες καταστάσεις 
στον εργασιακό χώρο στην επιτυχία. Η ικα-
νότητα προσδιορίζεται συγκεκριμένα από 
τα πρότυπα, μια λίστα των επί μέρους ικα-
νοτήτων.

Με τις διατυπωμένες ικανότητες και τα πρό-
τυπα αυτής της υποστήριξης και μέσα στα 
πλαίσια της δια βίου μάθησης στο επάγγελ-
μα των δασκάλων λαμβάνεται υπόψη η τρί-
τη φάση της εκπαίδευσης δασκάλων. (Βλέπε 
σελ. 125 παρακάτω)

Συγκεκριμένα διδάσκονται και συνδυάζονται 
σε ότι αφορά την προαναφερόμενη έννοια 
της ικανότητας θεωρητικές και πρακτικές μέ-
θοδοι που ενσωματώνονται στις δομικές ενό-
τητες των κύκλων εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι/

ες ενθαρρύνονται και καλούνται να αναπτύ-
ξουν τα κατάλληλα και απαιτούμενα συστή-
ματα και υλικά εκπαίδευσης.  Ως σκεπτόμε-
νοι, οι δάσκαλοι/ες εφαρμόζουν τις γνώσεις 
και ικανότητες δράσης τους ανάλογα με την 
κατάσταση και βγάζουν συμπεράσματα από 
τον τρόπο της εφαρμογής. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για επιτυχή διδασκαλία σε ετερογε-
νείς ομάδες μαθητών είναι το να βασίζονται 
στις ατομικές ικανότητες των μαθητών. Το 
ίδιο ισχύει και για τη διαμόρφωση δομικών 
ενοτήτων στην εκπαίδευση δασκάλων.

Το περιβάλλον μάθησης των δομικών ενοτή-
των θεωρείται ένα εποικοδομητικό περιβάλ-
λον, όπου πάνω στη βάση των ατομικών ικα-
νοτήτων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 
προσφέρονται τα πρακτικά στοιχεία που δι-
δάσκονται ως ανοικτές, ευέλικτες δομικές 
ενότητες

Η εργασία στη δομική ενότητα θα είναι δια-
μορφωμένη ως διπλή πρακτική διδασκαλία. 
Οι μέθοδοι που δοκιμάζονται στην εργασία 
στη δομική ενότητα μπορούν να εφαρμόζο-
νται με πολύ παρόμοιο τρόπο στην εργασία 
με τα παιδιά.  Έτσι μαθαίνουν οι δάσκαλοι/
ες πιο αποτελεσματικά γιατί μπορούν να 
ζούν και να επεξεργαστούν οι ίδιοι τα πλεο-
νεκτήματα και τις δυσκολίες μεθοδικών προ-
σεγγίσεων.

Μετά από τις συνεδριάσεις που διαμορφώ-
νονται με βάση τις αναφερόμενες εδώ αρχές, 
ακολουθεί μια φάση αξιολόγησης σε συνερ-
γασία με τους συμμετέχοντες. Πρόκειται κα-
ταρχήν για μια αυτοαξιολόγηση της δράσης 
των ιδίων στα πλαίσια μιας συνεδρίασης δο-
μικής ενότητας. Στόχος της αυτοαξιολόγησης 
είναι η εμβάθυνση, επέκταση και βελτίωση 
της επαγγελματικής - εργασιακής ικανότη-
τας δράσης. Για την τεκμηρίωση της ανάπτυ-
ξης της διαδικασίας μάθησης μπορεί να τη-
ρείται ημερολόγιο μάθησης, βιβλίο μάθησης 
ή φάκελος.

Υποστήριξη του σχεδιασμού της δομικής ενότητας για το θέμα της εικονικής ικανότητας  
και του γραμματισμού στην ηλικία δημοτικού στα πλαίσια της εκπαίδευσης δασκάλων  
στα σεμινάρια σπουδών στα δημοτικά σχολεία, στη μέση εκπαίδευση και στα ειδικά σχολεία  
στο Darstadt και Offenbach

111



Ικανότητες και 
πρότυπα προς 
απόκτηση

Θέματα και 
περιεχόμενα

Μορφές και 
μέθοδοι 
οργάνωσης

Οι δάσκαλοι/ες στην υπηρεσία προετοιμασίας/δάσκαλοι/ες προωθούν τη χρήση 
εικόνων και τις σχετικές δημιουργικές δυνατότητες έκφρασης καθώς και τις εικαστικές 
ικανότητες των μαθητών.

Οι δάσκαλοι/ες στην υπηρεσία προετοιμασίας/δάσκαλοι 
•	 αναπτύσσουν	διάφορους	μεθοδικούς	και	διδακτικούς	κύκλους	εκπαίδευσης	για	την	

απο(κωδικοποίηση) εικόνων. 
•	 επεξεργάζονται	τον	όρο	του	»αισθητικού	αλφαβητισμού«.
•	 διαθέτουν	διδακτικές-μεθοδικές	ικανότητες	ενσωμάτωσης	μέσων	στα	μαθήματα	ανάλογα	

με την κατάσταση.

Οι δάσκαλοι/ες στην υπηρεσία προετοιμασίας/δάσκαλοι αντιλαμβάνονται τις ατομικές 
προϋποθέσεις μάθησης των μαθητών και προσαρμόζουν τις δυνατότητες και απαιτή-
σεις μάθησης ανάλογα.

Οι δάσκαλοι/ στην υπηρεσία προετοιμασίας/δάσκαλοι  
•	 προωθούν	την	ατομική	ικανότητα	έκφρασης	των	μαθητών	με	τη	βοήθεια	διαφόρων	 

εργαλείων και μέσων.  
•	 προωθούν	την	μόνιμη	ανάπτυξη	γραμματισμού
•	 χρησιμοποιούν	εικόνες	σαν	γέφυρες	μεταξύ	απόκτησης	πρώτης	και	δεύτερης	γλώσσας.

•	 Αισθητική	μάθηση	
•	 Γλωσσική	στήριξη	μέσω	εικονογραφημένων	βιβλίων
•	 Εικονικός	γραμματισμός	μέσω	εικονογραφημένων	βιβλίων
•	 Αφομοίωση	εικόνων
•	 Ανάπτυξη	και	δοκιμή	διδακτικών	υλικών	
•	 Κριτήρια	αξιολόγησης	και	επιλογής	εικόνων
•	 	Η	χρήση	των	μέσων	σαν	θέμα	της	παιδαγωγικής	των	μέσων

Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα και οι επιθυμίες των συμμετε-
χόντων κατά το σχεδιασμό των περιεχομένων και την εκτέλεση ώστε να αναποκριθούν στις 
ατομικές προϋποθέσεις των συμμετεχόντων.

Μορφές οργάνωσης: 
•	 Εργασίες	ατομικές,	σε	ζευγάρια,	σε	ομάδες	
•	 Ολομέλεια	

Μέθοδοι:
•	 Δραστηριότητες	εικονικού	γραμματισμού	(π.	χ.	Δημιουργία	εικόνων,	γλωσσικά	πειράματα,	διήγηση)
•	 Τρόποι	αισθητικής	προσέγγισης
•	 Δοκιμή	πρακτικών
•	 Χρήση	νέων	μέσων
•	 Χρήση	εικόνων	σε	εστασμένη	στη	δράση	επιστημονικής	αναφοράς

Ικανότητες, θέματα και περιεχόμενα της δομικής ενότητας για την εικονική ικανότητα και τον 
γραμματισμό στην ηλικία δημοτικού.

Προοπτική διασύνδεσης και μεταφοράς
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Προοπτική διασύνδεσης και μεταφοράς
Εικόνες και μάθηση – Η σημασία της συλλογής εικόνων στην 
διαμόρφωση αισθητικών πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης 
Franz Billmayer

Οι εικόνες ήταν πάντοτε σημαντικά μέσα δι-
δασκαλίας και μάθησης. Αν κατά το παρελ-
θόν ήταν οι εικόνες είδος εν ελλείψει, σήμε-
ρα υπάρχουν εν αφθονία. Προβλήματα δη-
μιουργεί η επιλογή κατάλληλων βιβλίων, όχι 
όμως η απόκτησή τους. Η ιδέα του προγράμ-
ματος imago2010, να δημιουργηθεί μια εικο-
νική τράπεζα δεδομένων στο διαδύκτιο και 
λόγω συγγραφικών δικαιωμάτων προσβά-
σιμη μόνο στα μέλη του ομίλου, αποδείχθη-
κε στην πορεία ως σχετικά δύσκολα εφαρμό-
σιμη. Από τη μία πλευρά δεν ήταν εύκολο να 
βρεθεί ένα αντίστοιχο λογισμικό και από την 
άλλη απαιτούνταν τεράστιες δαπάνες να το 
προσαρμόσουν στις ανάγκες του προγράμ-
ματος. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος πολλαπλασιάστηκαν σε αφά-
νταστο βαθμό στο διαδύκτιο οι βάσεις δεδο-
μένων εικόνας ελεύθερης πρόσβασης και μη-
χανές αναζήτησης εικόνας. Γενικά μπορεί κα-
νείς να πει, πως στην εποχή μας διατίθενται 

στο διαδίκτυο για κάθε θέμα, άφθονες εικό-
νες και ως εκ τούτου δεν νοείται πλέον να δι-
αχειρίζεται κανείς την προσωπική του τράπε-
ζα δεδομένων.

Το παρόν άρθρο δεν προτίθεται να καταδείξει 
την θεμελιώδη σημασία των εικόνων σε σχέ-
ση με το μάθημα και τη μάθηση. Τούτο έχει 
καταδειχθεί σε άλλο σημείο επαρκώς και αρ-
μοδίως (Lieber, 2008). Αντιθέτως οφείλουν να 
παρουσιαστούν σ’ έναν συνοπτικό πίνακα θε-
μελιώδεις σκέψεις, οι οποίες θα έπρεπε να λη-
φθούν υπόψη, στην επιλογή των εικόνων σε 
σχέση με το μάθημα και τη μάθηση.

Εικόνες ως μέσο

Χρόνος εν ψύξη

Εικόνες χωρίς συμφραζόμενα παρουσιά-
ζουν ένα αντικείμενο χωρίς συσχετισμούς. 

Εικ.1: Πτερύγιο καρακάξας του Dürer, Εικόνες χωρίς συμφραζόμενα παρουσιάζουν ένα 
αντικείμενο χωρίς συσχετισμούς. Τέτοιου είδους εικόνες χρησιμοποιούνται συνήθως τότε, όταν 
πρόκειται για έννοιες. Μάθημα Πραγματολογίας, Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών.
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Τέτοιου είδους εικόνες χρησιμοποιούνται συ-
νήθως τότε, όταν πρόκειται για έννοιες. Μά-
θημα Πραγματολογίας, Γλώσσας, Μαθη-
ματικών, Φυσικών Επιστημών. Αν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος θα έπρεπε να παρα-
μείνουν όλοι/ες οι μαθητές/ριες προσηλω-
μένοι/ες στο ίδιο πράγμα, τότε είναι η προ-
βολή μιας εικόνας προτιμότερη από την ενα-
σχόληση με απεικονίσεις των βιβλίων. Με 
τον τρόπο αυτό μπορεί να καταδεικνύεται 
κάθε φορά περί τίνος πρόκειται. Εικόνες σε 
σχολικά βιβλία προσφέρονται κυρίως για 
ατομική εκμάθηση.

Τάχιστα κλικ στον εγκέφαλο

Εικόνες είναι τάχιστες βολές στον εγκέφα-
λο. Σε απεικονίσεις αντικειμένων και ιδιαι-
τέρως σε φωτογραφικές με μια συνηθισμέ-
νη οπτική της φωτογραφικής μηχανής και 
με έναν όχι και τόσο δραματικό φωτισμό 

βλέπουμε την στιγμή κατά την οποία παρα-
τηρούμε την εικόνα, αυτό το οποίο αναπα-
ρίσταται στην εικόνα. Η διαδικασία αντίλη-
ψης εξελίσσεται αυτομάτως και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο οι εικόνες μπορούν να αφομοι-
ωθούν και να επεξεργαστούν ταχύτερα. Ει-
κόνες με ένα κατά τι πολύπλοκο περιεχόμε-
νο αποτυπώνονται εντός ελαχίστων δευτε-
ρολέπτων και ανασύρονται από την μνήμη 
καλύτερα απ’ ότι οι έννοιες (Kroeber -Riel, 
σελ. 53 κε.). Οι εικόνες μπορούν να υποβο-
ηθήσουν την μνήμη, μπορούν όμως και να 
σταθεροποιήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις, 
οι οποίες είναι δύσκολο κατόπι να εξαλει-
φθούν (πρβλ. εικ. 2).

Βλέμμα και γλώσσα

Οι εικόνες δείχνουν τον κόσμο πάντα ως ένα 
απόσπασμα. Δείχνοντας κάτι, δεν δείχνουν 
όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι εικόνες δεν 

Εικ. 2: Μια σελίδα από το Orbis sensualium pictus του John Amos Comenius του 1658 
Η φωνητική απόδοση των εικονιζόμενων ζώων οφείλει να βοηθήσει τους/τις μαθητές/ριες  
να μάθουν και να ενθυμούνται την ποιότητα του ήχου της αλφαβήτου. Για να μην αποσπάσει  
την προσοχή από το ουσιώδες, ο ξυλογράφος του 16. αιώνα απόφυγε το φόντο.

Προοπτική διασύνδεσης και μεταφοράς
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Εικόνες και μάθηση – Η σημασία της συλλογής εικόνων στην διαμόρφωση αισθητικών πρακτικών διδασκαλίας/μάθησης

δείχνουν μόνο κάτι, αποκρύβουν προ πά-
ντων πολύ περισσότερα. Οι εικόνες υπόκει-
νται σε ορισμένο βλέμμα των ενδιαφερό-
ντων και προτιμήσεων των δημιουργών και 
των παρατηρητών/τριών τους. Επίσης πα-
ρουσιάζουν τον κόσμο με έναν συγκεκρι-
μένο τρόπο. Οι εικόνες εκφράζονται σε μια 
»γλώσσα« η οποία καθορίζει το πώς βλέπου-
με εμείς, αυτό το οποίο μας δείχνουν (Kress, 
Leeuwen, 2006). Στο σημείο αυτό θα έπρεπε 
να κατονομάσουμε ε.τ.α. συμμετρία- ασυμ-
μετρία, προσκήνιο – φόντο, σκηνικό τοπίο, 
οπτική γωνία του παρατηρητή, ευκρίνεια, 
φωτισμό, σκιάσεις, χρώμα, εγγύτητα - από-
σταση, τεχνολογία της παραγωγής, επίπεδο 
αφηρημένου, κλπ.

Ορατές και αόρατες εικόνες

Οι εικόνες ως »φορείς πληροφοριών« γίνο-
νται κατά κανόνα έτσι, ώστε οι αποδέκτες να 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με την προσφε-
ρόμενη πληροφορία, χωρίς κόπο. Ως εικόνες 
όμως είναι απαγορευτικό να τραβούν αμέ-
σως την προσοχή. Για τον λόγω αυτό παρα-
βλέπουμε ευχαρίστως το γεγονός ότι πρόκει-
ται στην περίπτωση αυτή για μιντιακά και θε-
σμικά προϊόντα με ξεκάθαρες »νομιμότητες«. 
Eδώ λοιπόν ο μιντιακός διαφωτισμός είναι 
απαραίτητος.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα στις εικα-
στικές τέχνες, στα λευκώματα και σε πολ-
λά διακοσμητικά βιβλία. Στη περίπτωση αυ-
τή τρέφουμε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γεγονός 
να βλέπουμε τα βιβλία αυτά καθαυτά. Τέ-
τοιου είδους βιβλία κανονικά συγκρούονται 
με τον τρόπο, με τον οποίο συνήθως φαίνο-
νται οι εικόνες (μικρά λάθη, υπέρμετρος ρεα-
λισμός, ασυνήθιστη οπτική γωνία του παρα-
τηρητή κλπ.).

Διδακτικό υλικό: »αόρατες«, εύκολα και άμε-
σα κατανοητές εικόνες, θα έπρεπε να χρησι-
μοποιούνται, όταν πρόκειται για πληροφορί-
ες. Ορατές (αισθητικές) εικόνες είναι κατάλ-
ληλες για να δώσουν αφορμή προς ομιλία, 
για να ενθαρρύνουν συζητήσεις και ελεύθε-
ρους συνειρμούς.

Υπό την έννοια του μιντιακού διαφωτι-
σμού θα έπρεπε να γίνουν, ιδιαίτερα οι 
»αόρατες« εικόνες αντικείμενο του μαθή-
ματος και συνεπώς, ορατές. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με τις πολλές ποικίλες εικόνες  

που προσφέρει το διαδίκτυο για μια μονά-
χα θεματική ενότητα.

Περιγραφή και διήγηση

Οι εικόνες μπορούν να παρουσιάσουν κάτι, 
μπορούν όμως να διηγηθούν και κάτι.

Στις »διηγούμενες« εικόνες ερωτούμε: Τι συμ-
βαίνει εδώ; Τι ήταν προηγουμένως; Ποια θα εί-
ναι η συνέχεια; »Περιγράφοντες« εικόνες πα-
ρουσιάζουν το περιεχόμενό τους διαχρονικά. 
Διηγούμενες εικόνες διαδραματίζονται κατά 
κανόνα σ’ ένα σκηνικό. Περιγράφοντες εικόνες 
είναι συνήθως »χωρίς συμφραζόμενα« (εικ. 1).

Κυριολεκτικώς και μη κυριολεκτικώς

Εικόνες είναι εξωτερικεύσεις και ως εκ τού-
του μπορούν να βρίσκονται σε άμεση ή έμ-
μεση επαφή με την αντίληψη της πραγμα-
τικότητας. Μπορεί να έχουν κυριολεκτική 
σημασία η όχι. Εικόνες οι οποίες δεν έχουν 
κυριολεκτική σημασία, απαιτούν μια πιο 
»περίπλοκη« ερμηνεία. Τέτοιες εικόνες τις 
ξέρουμε ως μεταφορές, καρικατούρες, έρ-
γα τέχνης, κλπ. (εικ. 2). Στο μάθημα, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται εικόνες με κυριολεκτι-
κή σημασία τότε μόνο, όταν γίνεται αναφο-
ρά σε τεκμηριωμένες πληροφορίες. Σε αφορ-
μές προς συζήτηση μπορούν να ενδείκνυνται 
και εικόνες με μη κυριολεκτική σημασία. Κα-
τά κανόνα η κατάσταση στην οποία βρίσκε-
ται μια εικόνα, επικοινωνεί από τη μια μέσω 
του συσχετισμού και από την άλλη μέσω του 
τρόπου δημιουργίας.

Εικόνες ως κατηγορήματα

Στην επικοινωνία οι εικόνες συμπεριφέρο-
νται όπως κατηγορήματα, εκφέρουν μια 
άποψη. Το θέμα γύρω από το οποίο εκφέ-
ρουν άποψη, κατά κανόνα δεν »λέγεται« στις 
εικόνες. Όποιος θέλει να επικοινωνεί επιτυ-
χώς με εικόνες, πρέπει να κατονομάζει κάθε 
φορά το θέμα γύρω από το οποίο αυτές εκ-
φέρουν άποψη. Εικόνες οι οποίες προορίζο-
νται να χρησιμοποιηθούν, στο να προσφέρο-
νται για σαφή μηνύματα και πληροφορίες, 
χρειάζονται πάντοτε ένα συνοδευτικό κεί-
μενο: κυριολεκτικές επεξηγήσεις ή λεζάντες. 
Μέσω των επονομαζόμενων εικόνων χω-
ρίς συμφραζόμενα, οι διφορούμενες έννοι-
ες μπορούν να περιοριστούν όχι όμως και να 
αποφευχθούν (πρβλ. εικ. 1).
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Εικόνες στο μάθημα

Το να δείξεις κάτι που είναι απών

Το μάθημα συνήθως διεξάγεται σε σχολικές 
αίθουσες. Αυτές είναι ουδέτερες και κρα-
τούν το περιβάλλον »απ’ έξω«. Επειδή όμως 
πρόκειται ακριβώς για το ίδιο περιβάλλον, 
χρησιμοποιούνται τα μέσα διδασκαλίας στο 
να μεταφερθεί, το εξωτερικό περιβάλλον 
μέσα στις αίθουσες του σχολείου. Οι εικό-
νες σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυνται ιδι-
αιτέρως για τον σκοπό αυτό. Αν και είναι 
σε θέση ν’ απεικονίσουν τον κόσμο περίπου 
ακριβώς όπως εμείς τον βλέπουμε, περιγρά-
φουν παρόλα αυτά κάτι το αφηρημένο. Ο 
κόσμος παραμένει σιωπηλός, απλοποιείται 
σε δύο διαστάσεις και όλοι βλέπουν το από-
σπασμα του κόσμου από την »ίδια οπτική 
γωνία«. Στο μάθημα της Πραγματολογίας 
οι εικόνες μας δείχνουν το πώς φαίνεται κά-
τι, στο μάθημα της Γλώσσας μας βοηθούν 
να ανασύρουμε από την μνήμη έννοιες. 

Στην Ηθική ή τα Θρησκευτικά μας δείχνουν 
γεγονότα, τα οποία δίνουν ώθηση για συλ-
λογισμό και συζήτηση. 

Ωστόσο, οι απεικονιζόμενες εικόνες είναι σε 
κάποιον βαθμό συγκεκριμένες. Τα φρούτα σε 
εικόνες είναι πάντα μήλα και αχλάδια, μπα-
νάνες και ακτινίδια, κάποιο φρούτο όμως 
θα λείπει πάντοτε. Μια μητέρα είναι πάντα 
μια συγκεκριμένη »γυναίκα« με ανάλογα χα-
ρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για 
απλά σκίτσα (εικ. 3).

Το να δείξεις κάτι που είναι αόρατο

Οι εικόνες δεν δείχνουν μόνο κάτι που απου-
σιάζει, μπορούν επίσης και να χρησιμοποιη-
θούν στο να δείξουν κάτι, που στο ανθρώπινο 
μάτι συνήθως παραμένει κρυφό: Στιγμιαίες 
λήψεις, αργές και γρήγορες κινήσεις, ακτινο-
γραφίες, σχέδια εκρήξεων. Οι εικόνες μπο-
ρούν επίσης και να χρησιμεύσουν στην απει-
κόνιση ποσοτικών περιστάσεων (διαγράμμα-
τα, χάρτες κλπ.).

Προσοχή

Η »αντίληψη« συμβατικών εικόνων γίνεται σε 
κάποιο βαθμό αυτομάτως. Αυτό το εκμεταλ-
λεύεται η επικοινωνία των εικόνων για να κι-
νήσει την ανάλογη προσοχή του κοινού. Οι 
εικόνες αφυπνίζουν την προσοχή τότε μόνο, 
όταν έχουν σχέση με μας, όταν το περιγραφό-
μενο μας είναι γνωστό και προέρχεται από το 
άμεσο μας περιβάλλον. Ελκυόμαστε και από 
ασυνήθιστες εικόνες, όπως επίσης και από ει-
κόνες που δημιουργούν διαφορετικά βιώ-
ματα. Για το μάθημα κάτι τέτοιο θα σήμαινε, 
πως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται εικόνες 
από το πλησιέστερο περιβάλλον ή εικόνες 
που δείχνουν κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο 
και ξένο. Όταν πρόκειται για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (βλ. σχετικά στο παρόν βιβλίο), 
τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες 
και από άλλα σημεία του πλανήτη, όπως επί-
σης και αυτές που »διαδραματίζονται« στο 
αμέσως επόμενο περιβάλλον.

Μνήμη

Έρευνες έχουν επανειλημμένα καταδείξει: 
Εικόνες δεν προσελκύουν μόνο μια γρήγο-
ρη προσοχή, αλλά παραμένουν στη μνήμη 
πολύ πιο εύκολα απ’ ότι λέξεις. Ενδιαφέρον 
έχει το γεγονός, για το ποιες εικόνες εντυ-

Εικ. 3: Σ’ ένα βιβλίο γλώσσας απεικονίζεται 
»η μαμά«. Η εικόνα είναι χωρίς συμφραζόμενα 
και σε σχέση με μια φωτογραφία είναι πολύ 
απλοποιημένη. Παρόλα αυτά η γυναίκα 
είναι ντυμένη με συγκεκριμένα ρούχα, μια 
συγκεκριμένη κόμμωση και χρώμα μαλλιών ... 
(Hager, Elisabeth & alt: Milo – Llselehrgang in 
Druckschrift, öbv, Βιέννη 2007, σελ. 31)

Μ
Μα 
Μαμ
Μαμά

Η μαμά είναι εδώ.

Η μαμά βοηθάει.

Η μαμά είναι καλή.
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πώνονται ιδιαιτέρως και έτσι να είναι και 
για αυτό τον λόγω ιδιαίτερα κατάλληλες 
για την υποστήριξη της μνήμης. Στην έρευ-
να της εικονικής επικοινωνίας το γεγονός 
αυτό έχει αναλυθεί λεπτομερώς (Kroeber- 
Riel, σελ. 77 κε.):

Οι παρατηρητές/τριες πρέπει να είναι σε 
θέση να δημιουργούν όσο το δυνατό περισ-
σότερους συνειρμούς, που σημαίνει, οι εικό-
νες πρέπει να διευκολύνουν πολλούς πιθα-
νούς συσχετισμούς με οικίες εσωτερικές ει-
κόνες. Έχει αποδειχθεί ότι, προπαντός κατά 
φευγαλέα παρατήρηση πολυσύνθετες φω-
τογραφίες που δημιουργούν συναισθήματα, 
συγκρατούνται στη μνήμη σχετικά εύκολα. 
Αυτό για το μάθημα σημαίνει πως, για να 
είναι δυνατή η συμμετοχή διαφόρων μαθη-
τών/τριων, θα έπρεπε να παρουσιάζονται, 
όσο αυτό είναι δυνατό, πολλές και ποικίλες 
εικόνες. Οι μαθητες/-τριες θα ήταν σε θέ-
ση στο τέλος να προσθέσουν στην διδακτέα 
ύλη επί παραδείγματι, δικές τους εικόνες ή 
της επιλογής τους.

Πρόβλημα- »λάθος εικόνες«

Οι εικόνες συγκρατούνται γρήγορα και εύ-
κολα στην μνήμη και μπορούμε να τις θυ-
μόμαστε για πολύ καιρό ακόμη. Καθορί-
ζουν την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο 
μας και την κατανόησή του. Η χρήση μη κα-
τάλληλων εικόνων μπορεί να αποδειχθεί, 
για την απόκτηση γνώσης, ως ιδιαιτέρως 
προβληματική. Εάν επι παραδείγματι σ’ ένα 
βιβλίο Πραγματολογίας η χειμερία νάρ-
κη περιγράφεται ως μια για παιδιά αρμό-
ζουσα ιστορία, όπου η μητέρα- χάμστερ βά-
ζει τα δυο της παιδιά-χάμστερ στο κρεβάτι 
για ύπνο και κατόπι κλείνει και τις κουρτί-
νες (εικ. 4). Μπορεί κανείς εξ ιδίας πείρας 
να αναλογισθεί, πόσο δύσκολο είναι για 
τα παιδιά αυτά να απαλλαχθούν αργότε-
ρα από τούτη την εικόνα- πιθανότατα να μη 
κατορθώνεται εξ΄ ολοκλήρου κάτι τέτοιο.

Αφορμή για συζήτηση

Κατά την εκμάθηση της μητρικής και των ξέ-
νων γλωσσών χρησιμοποιούνται εικόνες εδώ 
και καιρό (εικ. 2). Στη σύγχρονη διδασκα-
λία των ξένων γλωσσών οι μαθητές/τριες 
δεν πρέπει να μεταφράζουν από την μητρική 
τους γλώσσα, αλλά να σκέφτονται στην εκά-
στοτε ξένη γλώσσα. Αντί εννοιών της μητρι-

κής χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
του λεξιλογίου εικόνες χωρίς συμφραζόμε-
να. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να εμπο-
διστεί ο παράδρομος μέσω της μητρικής. Για 
τη δημιουργία συζητήσεων είναι απαραίτη-
τες άλλου είδους εικόνες. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύει η δυνατότητα εύρεσης πολυσύν-
θετων εικόνων. Πολυσύνθετες εικόνες ορίζο-
νται ως τέτοιες, όταν σε όσο το δυνατό πολλά 
στοιχεία μπορούν να βρεθούν γλωσσικοί και 
οπτικοί συνειρμοί (εικ. 5).

Εικ. 4: Σ’ ένα βιβλίο Πραγματολογίας της πρώ-
της σχολικής βαθμίδας δίδεται με την εικόνα 
αυτή μια αφορμή για συζήτηση γύρω από το 
θέμα χειμερία νάρκη. Εδώ χρησιμοποιούνται 
διάφορες μεταφορές: το δέντρο »μεριμνά« με 
φροντίδα για τους φιλοξενούμενούς του – τα 
κλαδιά είναι βραχίονες. Η κουφάλα περιγρά-
φεται ως ανθρώπινη κατοικία και τα χάμστερ 
ως μια κλασσική οικογένεια. Εδώ αναπαρά-
γονται εικόνες στα παιδιά, οι οποίες είναι 
πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν. (Vasileva, Em, 
Melamed, R., Panayotova, Γ. &Doychinova, 
Μ. (2002). Roden kray za.1. klas. Sofia: 
»Prosveta« Εκδόσεις, σελ. 33)
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Διακόσμηση

Οι εκπρόσωποι του κινήματος υπέρ της αγω-
γής της τέχνης αρχές του 20ου αιώνα ήταν της 
άποψης ότι η απλή και μόνο θέαση αντιγρά-
φων τέχνης είναι αρκετή, ώστε να δημιουργή-
σει στα παιδιά και τους νέους θετικά αποτε-
λέσματα. Παλαιότερα υπήρχαν στις αίθουσες 
διδασκαλίας εικόνες οι οποίες δεν εξυπηρετού-
σαν πρωταρχικά την μεταφορά γνώσης, αλ-
λά την διακόσμηση. Στη σημερινή εποχή βρί-
σκουμε εικόνες τις οποίες τις φέρνουν και τις 
κρεμούν στον τοίχο οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες. 
Τις περισσότερες φορές πρόκειται για μια σύν-
θεση ενημερωτικών αφισών και διακόσμησης, 
που θέλει να δείξει πως τα παιδιά και οι νέοι 

ασκούν κάποια επιρροή στο σχολείο και πως 
η σχολική αίθουσα ανήκει και στους ίδιους. 
Μια ένδειξη αυτής της επιρροής είναι το γεγο-
νός ότι συχνά οι εικόνες κρέμονται »στραβά«.

Εικόνες διακόσμησης επιδιώκουν να δημιουρ-
γήσουν ένα γενικά θετικό »κλίμα« και με τον 
τρόπο αυτό να βοηθήσουν την διδασκαλία. Σε 
σχολικά βιβλία ανακαλύπτουμε όλο και συ-
χνότερα εικόνες, οι οποίες ούτε πληροφορίες 
προσφέρουν αλλά και ούτε αφήνουν να διαφα-
νεί ένα ερέθισμα μάθησης. Έχουν διακοσμητική 
χροιά και πρόθεση να κάνουν το βιβλίο ωραι-
ότερο. Η δημιουργουμένη με τον τρόπο αυτό 
»θετική στάση« δεν θα έπρεπε κατά τη διδασκα-
λία να υποβαθμιστεί ή να λησμονηθεί.

Εικ. 5: Η εισαγωγή του Orbis sensualium pictus. Πολυσύνθετες εικόνες ενδείκνυνται για διήγηση, 
συνειρμούς και συζήτηση.
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Εικόνες ως αντικείμενο του μαθήματος

Αφομοίωση

Οι εικόνες παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη δη-
μιουργία της εικόνας που έχουμε για τον κό-
σμο και της θεώρησης για το τι είναι πραγ-
ματικό. Οι περισσότερες εικόνες, οι οποί-
ες χρησιμοποιούνται στα μέσα ενημέρωσης 
ως επίσης και στη διδασκαλία αυτομάτως γί-
νονται αντιληπτές και επεξεργάζονται. Έτσι 
λοιπόν ο ρόλος των εικόνων κατά την κατα-
σκευή του κόσμου, μας είναι σχεδόν άγνω-
στος. Το σχολείο ως θεσμός του διαφωτισμού 
έχει στο σημείο αυτό αντίστοιχη ευθύνη και 
ιδιαίτερα το βάρος πέφτει στο μάθημα των 
Τεχνικών. Βεβαίως θα έπρεπε σε όλα τα μαθή-
ματα και σε κάθε μορφή διδασκαλίας να διε-
ξάγεται μιντιακός διαφωτισμός.

Παραθέτουμε μερικές ιδέες για την καθημερι-
νή διδασκαλία:
•	 Χρησιμοποίηση	διαφόρων	εικόνων	για	ένα	

και μοναδικό θέμα.
•	 Οι	μαθητές/μαθήτριες	αναζητούν	για	τα	

εκάστοτε περιεχόμενα του μαθήματος, ει-
κόνες τις οποίες τις θεωρούν καλές και σω-
στές.

•	 Τίθενται	προς	συζήτηση	οι	διάφοροι	τρό-
ποι περιγραφής των εικόνων.

•	 Από	κοινού	με	τους	μαθητές/τριες	στοχευ-
μένη εξέταση των εικόνων που χρησιμο-
ποιούνται για την υποβοήθηση της διδα-
σκαλίας. (Πώς αναπαρίστανται γυναίκες 
και άντρες, αγόρια και κορίτσια; Πώς απει-
κονίζονται συγκεκριμένες έννοιες; Ποιοι 
τρόποι παρουσίασης χρησιμοποιούνται, 
προπαντός σε ποια βιβλία; κλπ.)

•	 Σύγκριση	σχολικών	βιβλίων	σε	σχέση	με	
τις χρησιμοποιούμενες εικόνες. Σε τι διαφέ-
ρουν οι εικόνες των βιβλίων Πραγματολο-
γίας με αυτές των Θρησκευτικών;

Παραγωγή

Έως τώρα εξετάστηκαν εικόνες και μάθηση 
προπάντων υπό το πρίσμα της παρατήρησης 
εικόνων. Ακόμη και η παραγωγή εικόνων μπο-
ρεί να είναι εποικοδομητική για τη μάθηση:
•	 Η	δημιουργία	εικόνων	υποστηρίζει	την	

προσοχή. Το ίδιο ισχύει τόσο για το σχέδιο 
όσο και για την φωτογράφηση και το γύρι-
σμα ταινίας.

•	 Για	την	απεικόνιση	διδακτικού	υλικού	
απαιτείται η μετάδοσή του και συγχρόνως 
η επεξεργασία του. Αφυπνίζεται η κατανό-
ηση και ενεργοποιείται η μνήμη.
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Ανθρωπολογία 
Η ανθρωπολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται 
με τους ανθρώπους. Η παιδαγωγική ανθρωπολο-
γία εστιάζει κυρίως στην διευκρίνηση της σχέσης με-
ταξύ παιδιού και πολιτισμού. Χρήσιμοι είναι εδώ οι 
δύο όροι εξατομίκευση και πολιτισμοποίηση: Η δι-
αδικασία του μεγαλώματος μέσα σε έναν πολιτισμό 
πρέπει να λάβει μια μορφή κατάλληλη για να ξεδι-
πλώσει την παιδική ατομικότητα, ώστε το παιδί να 
αποκτήσει εκείνες τις ικανότητες που χρειάζεται να 
δεχτεί την διαδικασία του ιδίου του πολιτισμού και 
να συμμετέχει δημιουργικά σε αυτή. Ιδιαίτερα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη οι συμβολικές μορφές έκ-
φρασης και οι »γλώσσες« του παιδιού. Ερμηνεύονται 
ως μορφές της επεξεργασίας εμπειριών. Στην παιδι-
κή φαντασία και δημιουργικότητα, στην δημιουργία 
ιστοριών και στην εικαστική έκφραση, στην δημι-
ουργία συλλογών και στην ενασχόληση με το αντι-
κειμενικό περιβάλλον, στις χειροτεχνίες και στο θεα-
τρικό παιχνίδι κλπ. όλες οι συμβολικές επεξεργασίες 
εμφανίζονται ως μορφές, στις οποίες η παιδική ηλι-
κία διακρίνεται ως τύπος της ανθρώπινης ύπαρξης 
διαφορετικός από εκείνον των ενηλίκων. Αντικατο-
πτρίζονται οι διαδικασίες του μεγαλώματος και της 
ενηλικίωσης του παιδιού. Η ανθρωπολογική αντίλη-
ψη για την οποία μάθηση σημαίνει απόκτηση και δη-
μιουργία πολιτισμού, αναδεικνύει έτσι μια έννοια 
της παιδικής ηλικίας, που προσπαθεί να ανακαλύ-
ψει την ίδια την παιδική ηλικία μέσα από την πρωτο-
τυπία και αυτονομία της παιδικής έκφρασης και στα 
γλωσσικά και συμβολικά μηνύματα του παιδιού. 

Αισθητική 
Η έννοια της αισθητικής είναι μια από τις πιο πολύ-
πλευρες έννοιες της φιλοσοφίας, τέχνης και παιδαγω-
γικής. Ανάλογα ετερογενής είναι και η ποικιλία ση-
μασιών και χρήσεών της. Μια συνήθης παρεξήγηση 
του όρου είναι η αντιστοίχιση της αισθητικής με την 
ομορφιά. Η αισθητική στην παιδαγωγική αφορά τις 
μορφές παιδικής απόκτησης της κοσμικής αντίληψης 
και όχι μια καθαρά γνωστική, αφηρημένη και γλωσ-
σική-λεξική προσέγγιση της πραγματικότητας. Υπάρ-
χουν όμως και μορφές αισθητικής σκέψης και αφαίρε-
σης των εμπειριών που βασίζονται στις αισθήσεις. Με 
αισθητικές εμπειρίες εννοούμε την επεξεργασία της 
συνάντησης των αισθήσεων με τη πραγματικότητα 
στο μέσο του ίδιου του αισθητικού, δηλαδή για παρά-
δειγμα την επεξεργασία εμπειρίας με εσωτερικές εικό-
νες, σε αναμνήσεις σκηνών καθώς και στην επικοινω-
νία στις προσεγγίσεις της μουσικής, της εικόνας και 
της κίνησης. Η αντίληψη, η έκφραση και το αίσθημα 
του ιδίου του ατόμου συνδέονται σε αυτόνομες μορ-
φές αντιμετώπισης της πραγματικότητας.

Εικονογραφημένο βιβλίο  
Το εικονογραφημένο βιβλίο είναι μια υποκατηγο-
ρία της παιδικής λογοτεχνίας. Ο ορισμός και η ιστο-
ρία του εικονογραφημένου βιβλίου συνδέονται στε-
νά με τις τροποποιημένες κοινωνικές αντιλήψεις. Σή-
μερα εννοούμε ένα βιβλίο ειδικά για παιδιά που δεν 
ξέρουν ακόμα ανάγνωση ή που μόλις μαθαίνουν να 
διαβάσουν. Η ομάδα-στόχος των εικονογραφημέ-
νων βιβλίων φτάνει σήμερα μέχρι και στους ενήλι-
κες. Τα εικονογραφημένα βιβλία αποτελούν όλο και 

περισσότερα αντικείμενα συλλογών. Οι εικόνες παί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο εικονογραφημένο 
βιβλίο, αν και υπάρχει στενή αλληλεπίδραση εικό-
νας και κειμένου. Τα εικονογραφημένα βιβλία απο-
τελούν σύνθετα έργα στα οποία συρρέουν συστήμα-
τα συμβόλων, εικόνα και κείμενο (Thiele 2003). Από 
τη δεκαετία του ´80 απεικονίζονται και κριτικά ζη-
τήματα σε εικονογραφημένα βιβλία, ενώ παλαιότε-
ρα απεικονιζόταν συνήθως ένας εξιδανικευμένος κό-
σμος, τόσο στο κείμενο όσο και στις εικόνες. Και η 
αισθητική των εικόνων έχει αλλάξει στο πέρασμα 
των χρόνων. Ενώ παλιά η εικονογράφηση γινόταν 
από τον συγγραφέα, σήμερα αναλαμβάνουν επαγ-
γελματίες καλλιτέχνες αυτή την εργασία. Αυτό εί-
χε ως συνέπεια μια μεγάλη γκάμα αισθητικά πολύτι-
μων και εξαιρετικά πολυσύνθετων έργων.

Εικονική ικανότητα 
Η εικονική ικανότητα περιγράφει τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση ενός 
κόσμου κατασκευασμένου μέσα σε εικόνες και μέσα 
από εικόνες. Αφορά την κατανόηση των εικόνων και 
του ρόλου τους κατά τη σύνθεση της πραγματικότη-
τας, την ενεργή χρήση εικόνων για τη διαμόρφωση 
της πραγματικότητας και για την επίδραση σε αυ-
τή, αλλά και την εύρεση και δημιουργία τους. Αυτοί 
οι τρείς τομείς - ανάλυση, χρήση και παραγωγή δεν 
μπορούν να διαχωριστούν με σαφήνεια στην πράξη.

Εικονικός γραμματισμός  
Ο όρος εικονικός γραμματισμός προέρχεται από τον 
όρο γραμματισμός και περιγράφει τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση ενός 
κόσμου κατασκευασμένου μέσα σε εικόνες και μέ-
σα από εικόνες. Ανάλογα με τον όρο της μόρφωσης 
πρόκειται για μια διαδικασία που κρατά σε όλη μας 
τη ζωή. Αφορά την κατανόηση των εικόνων και του 
ρόλου τους κατά τη σύνθεση της πραγματικότητας, 
την ενεργή χρήση εικόνων για την διαμόρφωση της 
πραγματικότητας και για την επίδραση σε αυτή, αλ-
λά και την εύρεση και δημιουργία τους. (βλ. εικονι-
κή ικανότητα)

Πραγματολογία της εικόνας 
Η πραγματολογία της εικόνας ασχολείται κυρίως 
με την (κοινωνική) λειτουργία εικόνων, ιδίως σε ότι 
αφορά την επικοινωνιακή τους σημασία. Η αντίλη-
ψή μας όσον αφορά τις εικόνες καθορίζεται ακόμα 
και σήμερα από ιδέες που αναπτύχθηκαν μέσα από 
την τέχνη. Στο κέντρο βρίσκεται παραδοσιακά το 
ίδιο το έργο. Κατά κανόνα, όμως, οι εικόνες είναι ερ-
γαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για τη λύση προ-
βλημάτων. Αύτη η πραγματιστική προσέγγιση των 
εικόνων σημαίνει, ότι πάντα μπορεί να υπάρχει ο 
συλλογισμός, ποιες εικόνες ή ποια άλλα μέσα είναι 
περισσότερα ή λιγότερα κατάλληλα για τον εκάστο-
τε σκοπό. Εάν αυτό λαμβάνεται υπόψη εξαρχής, τότε 
εξαρχής αντιλαμβανόμαστε και το χαρακτήρα των 
εικόνων ως μέσο.  

Διαμιντιακή πραγματικότητα  
Ένας ήρωας των μέσων π.χ. ο Μπομπ ο μάστορας ή 
η πριγκίπισσα Λιλιφί δεν εμφανίζεται μόνο σε ένα 
μέσο (σειρά στην τηλεόραση ή σε εικονογραφημένα 

Παράρτημα
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βιβλία) αλλά σε πληθώρα μέσων. Πέρα από τα κα-
τεξοχήν μέσα (κινηματογράφος, τηλεόραση, βιβλίο, 
κασέτα, υπολογιστής) συμπεριλαμβάνονται εδώ και 
η διανομή παιχνιδιών, ρουχισμού ή γραφικών ειδών 
και τροφίμων.

Εποικοδομισμός 
Ο εποικοδομισμός είναι ένας συλλογικός όρος για 
την διεπιστημονική σύνταξη θεωριών, όπου η φι-
λοσοφία, η θεωρία της γνώσης, η έρευνα για τον 
εγκέφαλο, η διδακτική/μαθησιακή έρευνα, κλπ. εκ-
φράζουν τις απόψεις τους για τη λειτουργία της 
μάθησης. Κοινή σε όλες αυτές τις θεωρίες είναι η δι-
απίστωση ότι τα συμπεράσματα για την πραγματι-
κότητα δεν πρέπει να θεωρούνται απεικονίσεις της 
πραγματικότητας αλλά ατομικές κατασκευές που 
δημιουργούν από προγενέστερες εμπειρίες και νέες 
εντυπώσεις μια νέα εικόνα του κόσμου. Αυτή η εικό-
να δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης αλλά αποτελεί 
ένα είδος χειροτεχνίας, στην οποία επιλέγονται, συ-
μπυκνώνονται και ερμηνεύονται οι εντυπώσεις των 
αισθήσεων. Η υπάρχουσα γνώση λειτουργεί εδώ ως 
φόντο πάνω στο οποίο οι συμβατότητες και οι αντι-
θέσεις διαφοροποίησης αποτελούν αφορμή για ένα 
είδος μετατροπής της ερμηνείας, διαχωρισμού και 
διόρθωσης των εντυπώσεων. Και το σβήσιμο και η 
απώθηση σφραγίζουν τη δημιουργία νέων διαπιστώ-
σεων εποικοδομητικά. Ιδιαίτερα σημαντική για τη δι-
δακτική είναι η διαπίστωση, ότι ο κάθε μαθητής πρέ-
πει ο ίδιος να κατασκευάσει τις δικές του εικόνες για 
τον κόσμο και ότι η διδασκαλία δεν μπορεί να απο-
τελεί παρά ένα έναυσμα για την διαμόρφωση αυτών 
των κατασκευών.

Πρακτική διδασκαλίας/μάθησης 
Με τις πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης εννοούμε 
καταστάσεις διδασκαλίας διαμορφωμένες έτσι ώστε 
η διδακτική προσφορά να συμβάλλει στην ενεργο-
ποίηση διαδικασιών μάθησης και στην ενεργή από-
κτηση περιεχομένων διδασκαλίας. Τέτοιες πρακτικές 
διδασκαλίας/μάθησης συμπεριλαμβάνουν διδακτι-
κά υλικά που έχουν ως στόχο να προκαλούν με στοι-
χεία εικόνων και κειμένων την ενεργή ενασχόληση 
με ένα θέμα μέσα από επιλεγμένες προοπτικές. Έτσι 
μέσα στις πρακτικές διδασκαλίας/μάθησης συνδυά-
ζονται οι υποδείξεις του δασκάλου με τις αυτόνομες 
μορφές μάθησης των μαθητών μέσω της επεξεργασί-
ας υλικών. Οι μορφές και τα περιεχόμενα της μάθη-
σης κατασκευάζονται και »διαμορφώνονται« μέσα 
από κείμενα και εικόνες.

Literacy 
Στον αγγλοσαξονικό χώρο literacy παραδοσιακά ση-
μαίνει ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. Αλλά η 
ικανότητα γραφής και ανάγνωσης δεν είναι μόνο η 
αναγνώριση λέξεων. Συμπεριλαμβάνει και την κα-
τανόηση των σημασιών των λέξεων που διαβάζου-
με και γράφουμε. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρί-
στηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης του πεδίου των 

literacies. Σήμερα δεν φτάνει πια να μπορεί κανείς να 
διαβάζει ένα τυπωμένο κείμενο και να γράφει, οπότε 
η έννοια literacy επεκτάθηκε. Στη γερμανική ορολο-
γία, που επηρεάστηκε κυρίως από τις μελέτες PISA,  
literacy σημαίνει μια πραγματιστική και μονόπλευρη 
εστιασμένη στη χρήση βασική στάση η οποία επιτρέ-
πει στοχευμένη μετρήσιμη δράση.

Γραμματισμός 
Η λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη »γράμμα« 
και εννοεί, με τη στενή έννοια, το στάδιο ανάπτυ-
ξης της γραφής, δηλαδή την χειρόγραφη αποθήκευ-
ση και επί λέξη μετάδοση πολιτιστικών περιεχομέ-
νων με μια διατηρημένη, σε κείμενο, μορφή. Σήμερα 
με γραμματισμό εννοούμε όλα αυτά τα οποία καθι-
στούν έναν άνθρωπο ικανό να συμμετέχει με γνώση 
στον γραπτό πολιτισμό, δηλαδή σε κάθε είδος γρα-
πτής επικοινωνίας.

Μιντιοποίηση  
Η διανομή και χρήση μέσων σε τομείς όπου παλιότε-
ρα δεν χρησιμοποιούνταν. Έτσι στη σύγχρονη διδα-
σκαλία χρησιμοποιούνται συχνά πολλά διαφορετι-
κά μέσα - από εκεί προκύπτει για παράδειγμα ο όρος 
»μιντιοποίηση της διδασκαλίας«. Τα μέσα γενικά 
παίζουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην κα-
θημερινότητα (ταυτότητα, πολιτισμός, κοινωνία). 

Παιδαγωγική μεταρρύθμιση 
Με τον όρο »παιδαγωγική μεταρρύθμιση« εννοούμε 
στην ιστορία μια εποχή μεταρρυθμίσεων στην παι-
δαγωγική η οποία διήρκησε από το τέλος του 19ου 
αιώνα μέχρι περίπου το 1933. Αυτή η περίοδος χαρα-
κτηρίζεται από μια ιδιαίτερη στροφή προς το παιδί 
και τις πρωτόγονες μορφές μάθησης (»παιδαγωγική 
με αφετηρία το παιδί«). Η αυτόνομη και μέσω δρά-
σεων απόκτηση της πραγματικότητας θεωρείται σε 
πολλές διδακτικές ιδέες και πρακτικές σχολείων ιδι-
αίτερα σημαντική. Υπογραμμίζεται και μια συμμε-
τρική και αισθηματική στάση απέναντι στο παιδί και 
ο σεβασμός της ατομικότητάς του και των δημιουρ-
γικών δυνάμεών του.  Πολλές κινήσεις της σχολικής 
μεταρρύθμισης στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα 
αντλούν τις ιδέες τους από αυτή την εποχή παιδαγω-
γικής μεταρρύθμισης, άλλοτε αναβιώνοντας και άλ-
λοτε αναπτύσσοντας και διορθώνοντας. 

Σημειωτική 
Με τον όρο σημειωτική εννοούμε την επιστήμη της 
φύσης, προέλευσης και χρήσης συμβόλων. Οι εικό-
νες θεωρούνται σύμβολα, τα οποία μπορούν να ερμη-
νεύονται και να κατανοούνται βάσει ομοιοτήτων με 
τα απεικονιζόμενα αντικείμενα.  Αυτό όμως σημαίνει 
και ότι δεν μπορούν να υπάρχουν δεσμευτικοί κανό-
νες ερμηνείας και ότι ως εκ τούτου μια ξεκάθαρη ερ-
μηνεία δεν είναι εφικτή. Στην επικοινωνία πρέπει να 
υποθέσουμε ότι οι εικόνες αντιστοιχούν στα ρήματα. 
Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με εικόνες, πρέπει να 
ονομάσει με τι ασχολούνται και τι αφορούν.
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»Forscherkisten«. 

Renate Kummetat 
Διευθύντρια της Υπηρεσίας για 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. // Συμμετοχή στο 
Imago2010:  Μanagement του Προ-
γράμματος.

Agnes Langgartner 
Από το 2006 σπουδές στην Αισθη-
τική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο 
Mozarteum Salzburg και Ισπανι-
κά στο Paris-Lodron Πανεπιστή-
μιο του Salzburg. // Συμμετοχή στο 
Imago2010: Διερεύνηση των αντι-
λήψεων των παιδιών σχετικά με 
τους τρόπους παρουσίασης.

Mag. Ki Youn Lee 
Σπουδές (Industrial Design) στο Πα-
νεπιστήμιο Hanbat στη Νότια Κορέα. 
Εικαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο 
Mozarteum Salzburg. // Συμμετοχή 
στο Imago2010: Έρευνα για την πα-
ρουσίαση της »Κοκκινοσκουφίτσας« 
στην Ασία και Ευρώπη.

Dr. Gabriele Lieber 
Επιστημονική συνεργάτης  για 
Σχολική Παιδαγωγική και  Διδα-
κτική των Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Justus-
Liebig-Gießen. // Συμμετοχή στο 
Imago2010: Επιστημονική Υπεύθυ-
νος του  Προγράμματος, ανάπτυ-
ξη υλικού για τη διδακτική ενότητα 
»Κοκκινοσκουφίτσα«.

Bilyana Mileva 
Διευθύντρια του »Erich Kästner«  
νηπιαγωγείου στη Σόφια. // Συμ-
μετοχή στο Imago2010: Εφαρμογή 
του προγράμματος σε νηπιαγωγείο 
στη Βουλγαρία.

Prof. Dr. Iliana Mirtschewa 
Καθηγήτρια Διδακτικής της Με-
λέτης Περιβάλλοντος στο Hl. Kl. 
Ohridski Πανεπιστήμιο της Σόφιας.  
// Συμμετοχή στο Imago2010: Εθνι-
κή συντονίστρια, management του 
προγράμματος, ανάπτυξη υλικού  
για τις διδακτικές ενότητες »Περι-
βάλλον» και «Η πόλη μου«.

Maren Molkenthin 
Υπεύθυνη στο σεμινάριο εκπαί-
δευσης εκπαιδευτικών στην πό-
λη Offenbach. // Συμμετοχή στο 
Imago2010: Ανάπτυξη υλικού για 
τη διδακτική ενότητα »Γλωσσική 
στήριξη« και  εφαρμογή της διδα-
κτικής ενότητας »Τα Δικαιώματα 
του Παιδιού«.

Prof. Dr. Vassilios Pantazis  
(Βασίλειος Πανταζής) 
Επίκουρος Καθηγητής  στο Παιδα-
γωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας με γνωστικό αντικείμενο: 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη και 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  // 
Συμμετοχή στο Imago2010: Ανά-
πτυξη υλικού για τη διδακτική ενό-
τητα »Τα Δικαιώματα του Παιδιού«.

Dr. Athina Paraschou  
(Αθηνά Παράσχου) 
Eπιστημονική συνεργάτης για 
Σχολική Παιδαγωγική και Διδα-
κτική των Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Justus-
Liebig-Gießen. // Συμμετοχή στο 
Imago2010:  Επιμέλεια έκδοσης και 
υπεύθυνη μετάφρασης της δημοσί-
ευσης στα Ελληνικά.

Lidia Zaharinova 
Συντονίστρια για τη γερμανική 
γλώσσα και Διευθύντρια του »Erich 
Kästner« νηπιαγωγείου και δημοτι-
κού σχολείου στη Σόφια. // Συμμε-
τοχή στο Imago2010:  Συντονίστρια 
για την εφαρμογή του προγράμμα-
τος στο νηπιαγωγείο και στο δημο-
τικό σχολείο στη Βουλγαρία.
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Πρόγραμμα EΕ - imago2010 
Το παρόν Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στα πλαίσια του προγράμματος δια βίου μάθηση στον τομέα της 
κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (Comenius Lifelong 
Learning Programme). Το περιεχόμενο του προγράμματος αυτού δεν 
σημαίνει και την υποχρεωτική αποδοχή των απόψεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ως εκ τούτου δεν φέρει επ’ αυτού καμμία απολύτως ευθύνη.

Εκδότης 
Πρόγραμμα imago2010

Εταίροι Προγράμματος:  
Υπηρεσία Κατάρτισης εκπαιδευτικών (Amt für Lehrerbildung) (DE), 
Πανεπιστήμιο Justus-Liebig-Gießen (DE), 
Πανεπιστήμιο Σόφιας »Hl. Kl. Ochridski« (BG), 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (EL), 
Mozarteum Salzburg (AT) 

Επιμέλεια έκδοσης και υπεύθυνη μετάφρασης  
Dr. Athina Paraschou, Πανεπιστήμιο Justus-Liebig-Gießen 
Ινστιτούτο Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Κοινωνικών 
Σπουδών (Institut für Schulpädagogik und Didaktik  
der Sozialwissenschaften) 
Karl-Gloeckner-Str. 21B, D-35394 Giessen

Μακέτα εξωφύλλου 
www.sixfeetone.de, Frankfurt am Main / Φωτογραφία: www.fotolia.de

Σκίτσα 
Sepp Buchegger, Tuebingen

Σχεδιασμός και διαμόρφωση δημοσίευσης και CD 
www.sixfeetone.de, Frankfurt am Main

Παραγωγή CD 
RECORD PARTNER GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

Εκτύπωση 
SDV – Saarländische Druckerei und Verlag GmbH

Πνευματικά δικαιώματα 
Τα αποτελέσματα του προγράμματος της παρούσας έκδοσης αποτελούν 
απο κοινού ιδιοκτησία όλων των Εταίρων του Προγράμματος, στούς 
οποίους ανήκουν τα εμπορικά και πνευματικά δικαιώματα ως επίσης 
και οι επ’ αυτού  αξιώσεις. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται αποκλειστικώς 
και μόνο για σχολικούς σκοπούς. ΄Εχει ληφθεί άδεια  πνευματικών 
δικαιωμάτων των χρησιμοποιούμενων εικόνων και κειμένων.

Homepage 
www.imago2010.eu
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