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Πεξίιεςε 

Σην παξόλ άξζξν παξνπζηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θόκηθο ζηε κεηαηξνπή ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην θαη ηαλάπαιηλ. 

Απνηειεί δξάζε ε νπνία εθαξκόζηεθε θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2013-2015 ζηνλ Όκηιν 

Γιώζζαο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Φιώξηλαο, πνπ απεπζπλόηαλ ζε 

καζεηέο/ηξηεο Γ΄-Ση΄ ηάμεο από όια ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Φιώξηλαο. Τα θόκηθο 

απνηεινύλ αγαπεκέλν αλάγλσζκα ησλ παηδηώλ θαη κπνξνύλ θάιιηζηα λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ κνξθώλ 

επηθνηλσληαθνύ ιόγνπ θαη, γεληθόηεξα, λα πξνζθέξνπλ εξεζίζκαηα γηα πνηθίιεο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο γισζζηθνύ ραξαθηήξα. Δπηιέμακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θόκηθο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ζε πιάγην 

ιόγν θαη ηαλάπαιηλ, ζεσξώληαο ηε δεμηόηεηα απηή απαξαίηεηε ζε δηάθνξεο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Σην άξζξν παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά όιεο νη θάζεηο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

πνπ ηέζεθαλ θαη ηα πξνζδνθώκελα νθέιε, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ, ηα 

έξγα πνπ πξνέθπςαλ (αηνκηθά θαη νκαδηθά) θαη ε ηειηθή αμηνιόγεζή ηνπ. 
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Δίλαη γλσζηό όηη ε παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο ησλ ζύγρξνλσλ θεηκέλσλ δε ζηεξίδεηαη 

πιένλ απνθιεηζηηθά ζηνλ γισζζηθό ζεκεησηηθό ηξόπν. Σηηο κνξθέο ιόγνπ 

πεξηιακβάλνληαη πνιηηηζκηθά πξντόληα κε πνιπηξνπηθή ππόζηαζε, όπνπ 

ζπλδπάδνληαη πιένλ ηνπ ελόο ζεκεησηηθνί ηξόπνη: ιόγνο (γξαπηόο θαη πξνθνξηθόο), 

εηθόλα, ζρέδην, ρξώκα, ήρνο, ξπζκόο, ρεηξνλνκίεο θ.ά. Μέζα ζε απηόλ ηνλ 

αλαδπόκελν θόζκν ηνπ λνήκαηνο, απαηηείηαη έλαο λένο, πνιπηξνπηθόο γξακκαηηζκόο 

(Kress, 2005; Kalantzis & Cope, 1999: 681-682). 

Τν ζρνιείν, επνκέλσο, νθείιεη λα εμνηθεηώλεη ηνπο καζεηέο κε έλα επξύ θάζκα 

κέζσλ θαη επηθνηλσληαθώλ πόξσλ, ώζηε λα θαηαλννύλ ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζκηθή δύλακε ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθόλσλ θαη ησλ ζπλαθώλ θνηλσληθώλ 

πξαθηηθώλ (Cope & Kalantzis, 2000). Αλάκεζα ζηα πνηθίια κέζα πνπ 

επηζηξαηεύνληαη γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό, πξνηείλνληαη θαη ηα θόκηθο. Καηά ηηο 

Μνπιά & Κνζεγηάλ (2010) «η αξιοποίηζη ηυν κόμικρ ζηην εκπαίδεςζη ανανεώνει ηο 

παπυσημένο οπλοζηάζιο ηυν διδακηικών μεθόδυν, εξαζθαλίζει ηη θεηική ανηαπόκπιζη 

ηυν μαθηηών και ενηέλει γεθςπώνει ηο σάζμα ανάμεζα ζηη ζυή ενηόρ και εκηόρ 

ζσολείος». 

Από ην ζρνιηθό έηνο 2007-08 ηα θόκηθο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Πξόθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πνιπηξνπηθώλ 

θεηκέλσλ, κηα κνξθή εηθνληθήο αθήγεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζύλδεζε 

ζηαζεξώλ ζρεδηαζκέλσλ εηθόλσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από ζύληνκα 

θείκελα κε ηε κνξθή «κπαινληώλ» (Κσλζηαληηλίδνπ-Σέκνγινπ, 2001). Σηα θόκηθο ε 

κεηαβίβαζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη θπξίσο κέζα από ηελ εηθόλα, ελώ ν γξαπηόο 

ιόγνο παίξλεη δεπηεξεύνπζα ζέζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη κόλν θαη’ αλάγθε (Γξόζδνο, 

2011a). 

Τα θόκηθο απνηεινύλ έλα ρξήζηκν δηδαθηηθό κέζν, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία 

δηπιήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ Paivio (2006), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηνλίδεηαη ε αμία ηεο 

δηαζύλδεζεο θεηκέλνπ (ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ) θαη εηθόλαο (κε ιεθηηθώλ 

πιεξνθνξηώλ) γηα ηε δηεπθόιπλζε γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ. Ο ζπλδπαζκόο εηθόλαο θαη 

θεηκέλνπ ζηε δηήγεζε κηαο ηζηνξίαο θάλεη πην νηθείν ζηνλ αλαγλώζηε ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν, θαζηζηώληαο έηζη ηα θόκηθο σο έλα πξνζηηό θαη δεκνθηιέο θεηκεληθό 

είδνο (Morrison et al., 2002). 

Σην παξόλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα επηιέμακε ηα θόκηθο σο έλα εμαηξεηηθό 

παξάδεηγκα πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ γηα γισζζηθή ρξήζε. Η κεηαηξνπή ηεο 

δηαδνρηθήο εηθνληθήο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο ζε γξαπηή αθήγεζε, ε αλαδήηεζε 

αηηηνθξαηηθώλ ζρέζεσλ ζηελ εηθνληδόκελε δξάζε, ε αλαδήηεζε θηλήηξσλ θαη 

δηαζέζεσλ ζηα εηθνληδόκελα πξόζσπα, θαιιηεξγεί ηνλ αθεγεκαηηθό ηξόπν ζθέςεο 

θαη βνεζά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ ηεο ρξνληθήο εμέιημεο θαη δηαδνρήο 

(Γξόζδνο, 2011b: 71). Ωζηόζν, ζην παξόλ άξζξν ζα πεξηνξηζηνύκε ζηελ παξνπζίαζε 

κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 



  

θόκηθο ζηε δηδαζθαιία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην θαη ην 

αληίζηξνθν. 

Πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σπλνπηηθά, νη ζηόρνη θαη ηα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: 

 ε άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε κεηαηξνπή ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην θαη ην 

αληίζηξνθν 

 ε εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε ηνπο ζεκαζηνδνηηθνύο ηξόπνπο άιισλ ζεκεησηηθώλ 

ζπζηεκάησλ πέξαλ ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα 

 ε θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνύ-εηθνληζηηθνύ γξακκαηηζκνύ (κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ 

παηδηώλ ζηελ αλάγλσζε αθεγήζεσλ κε εηθόλεο θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ) θαη ε εξκελεία ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπκππθλώλεη ε εηθόλα 

 ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ ηξόπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ κε 

ηε κεηάπιαζε λνεηηθώλ παξαζηάζεσλ ζε εηθόλεο 

 ε δηεύξπλζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπο ζηελ θαηαλόεζε πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ 

 ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνύ θαη παξαγσγήο αθεγεκαηηθνύ ιόγνπ κε ηελ 

αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθώλ θσδίθσλ θαη καζεζηαθώλ πόξσλ (αλάπηπμε 

πνιπγξακκαηηζκώλ) 

 ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ γισζζηθώλ κελπκάησλ θαη αθνινύζσο ε κεηαηξνπή 

ηνπο ζε έλα ζπλδπαζκό ιόγνπ θαη εηθόλαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο «γξαθηθήο 

λνπβέιαο» (Laycock, 2007), ζπλδπάδνληαο ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ηόζν ζηνλ 

γισζζηθό όζν θαη ζηνλ νπηηθό-εηθνληζηηθό γξακκαηηζκό 

 ε αλαγλώξηζε ησλ εμειηθηηθώλ ζηαδίσλ κηαο ηζηνξίαο («πινθή»: αξρή, κέζε, 

ηέινο), ε δεκηνπξγία δηαθξηηώλ εηθόλσλ ζε ρξνληθή δηαδνρή, ε νπηηθή απεηθόληζε 

ερεηηθώλ κελπκάησλ, ε δεκηνπξγία γξαθηθώλ νξγαλσηώλ θαη ερνπνίεησλ 

ιέμεσλ, ε αλάπηπμε απνθιίλνπζαο ζθέςεο (Lubart, 1994) θαη ε θαιιηέξγεηα 

ρηνύκνξ 

 ε νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο ηνπο γηα ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ, όπσο νη κνξθέο ησλ νλνκαηηθώλ ζπλόισλ, 

ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηε δνκή θαη ζεκαζία ηνπο, ηα ζεκεία ζηίμεο, 

κέζα από ηελ εθαξκνγή ζηελ επηθνηλσληαθή πξάμε 

 ε άζθεζε ζηελ αλάπηπμε λνεηηθώλ (θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή θαληαζία, 

αλάιπζε, ζύλζεζε, νξγάλσζε θ.ι.π.), επηθνηλσληαθώλ-θνηλσληθώλ 

(ζπλεξγαηηθόηεηα, αιιειεπίδξαζε, απηελέξγεηα, ππεπζπλόηεηα) θαη 

κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ (αλαζηνραζκόο, αμηνιόγεζε) 

 ε ίδηα ε πξάμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θόκηθο είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή-δηαζεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, θαζώο εθηόο από ηελ αλάγλσζε θαη ην γξάςηκν, θαιιηεξγνύληαη 



  

ε επαθή κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ε εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, αιιά θαη 

εξεπλεηηθέο δεμηόηεηεο. 

 

Εθαξκνγή ζηελ ηάμε 

Γξαζηεξηόηεηα 1: Δμνηθείσζε κε ηα θόκηθο 

Τα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο. Η θάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηέζζεξα 

ηεύρε θόκηθο: Αζηεπίξ, Μίκς Μάοςρ, Φποςηοπία, Κυμυδίερ ηος Απιζηοθάνη. Καινύκε 

ηα παηδηά λα μεθπιιίζνπλ ηα θόκηθο, λα ηα παξαηεξήζνπλ, λα ηα ζρνιηάζνπλ θαη λα 

εληνπίζνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή ηνπο. Απεπζύλνπκε 

εξσηήζεηο όπσο νη αθόινπζεο: 

 Πώρ νομίζεηε όηι θηιάσηηκαν οι ήπυερ; 

 Αλλάζοςν πούσα οι ήπυερ; Γιαηί; 

 Πού γπάθει ο δημιοςπγόρ ηα λόγια ηυν πποζώπυν; 

 Τα ζςννεθάκια ηοποθεηούνηαι ηςσαία ζε κάθε πλαίζιο; 

 Πώρ εκθπάζονηαι ηα ζςναιζθήμαηα; 

 Τι πόλο παίζοςν ηα σπώμαηα; 

Αθνύ εληνπίζνπκε καδί ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ θόκηθο, θαινύκε ηα παηδηά λα 

εμεηάζνπλ ηε γιώζζα ηνπο, λα εληνπίζνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

αθζνλία, θαζώο θαη ηα επηθσλήκαηα. Τα πξνηξέπνπκε λα παξαηεξήζνπλ ηελ 

θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή. Καηαγξάθνπκε ζε θύιιν εξγαζίαο ηα γλσξίζκαηα-

θιεηδηά γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηώλ κε απηό ην θεηκεληθό είδνο: ηα θαξέ θαη ηε 

δηεπζέηεζή ηνπο, ηα πξόζσπα-ήξσεο, ηα κπαινλάθηα, ηηο βηληέηεο, ηα επηθσλήκαηα, 

ηηο ερνπνίεηεο ιέμεηο, ηε ρξνληθή ζεηξά ηεο αθήγεζεο. H εκπινθή ησλ παηδηώλ ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ έρεη πνηθίιεο κνξθέο: αλίρλεπζε νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξώλ κεηαμύ θόκηθο θαη γισζζηθώλ θεηκέλσλ, εύξεζε αληηζηνηρηώλ ιόγνπ θαη 

εηθόλαο, ρξήζε νξνινγίαο (θαξέ, κπαινλάθηα, βηληέηεο), οπηικοποίηζη ήρσλ, 

ηνπνζέηεζε αθεγεκαηηθώλ εηθόλσλ ζε ρξνληθή ζεηξά, ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο. 

Γξαζηεξηόηεηα 2: Ηρνπνίεηεο ιέμεηο 



  

 

Μνηξάδνπκε θύιιν εξγαζίαο κε ερνπνίεηεο ιέμεηο (κπνπκ, ρξαηο, ζληθ, πιαηο, θξαθ 

θιπ) θαη θαινύκε ηα παηδηά λα γξάςνπλ ό,ηη ηνπο έξρεηαη απηόκαηα ζην κπαιό ζην 

άθνπζκα απηώλ ησλ ιέμεσλ. Οη ερνπνίεηεο ιέμεηο κνηάδνπλ κε ηα επηθσλήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε γιώζζα θαη κεηαδίδνπλ κελύκαηα, «πος λανθάνοςν ζηιρ ζςσνά 

ακαηανόηηερ λεκηικέρ καηαζκεςέρ» θαη ηα νπνία «ππέπει να ηα αξιολογήζοςμε και για 

ηα ιδιαίηεπα επεθίζμαηα πος απεςθύνοςν ζηον παιδικό νος, ώζηε να αναζηηήζει και 

άλλερ επικοινυνιακέρ δςναηόηηηερ» (Καλαηζνύιε, 1999: 99). 

Γξαζηεξηόηεηα 3: Μεηαηξέπσ ηνλ επζύ ιόγν ζε πιάγην 

Μνηξάδνπκε ην πξώην ηεύρνο ηεο Φποςηοπίαρ ηνπ Δπγέληνπ Τξηβηδά. Τα παηδηά, 

νξγαλσκέλα ζε νκάδεο, θαινύληαη λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ην θόκηθο θαη λα 

απνδώζνπλ πεξηιεπηηθά ην πεξηερόκελό ηνπ. Τνλίδνπκε όηη θαιό είλαη ζηε ζύλζεζε 

ηεο πεξίιεςήο ηνπο λα ιάβνπλ ππόςε θαη λα απνδώζνπλ εμσγισζζηθά θαη 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία, όπσο είλαη νη εηθόλεο ηνπ ρώξνπ όπνπ βξίζθνληαη ηα 

πξόζσπα πνπ δηαιέγνληαη, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ ηνπο, νη θηλήζεηο ηνπ 

ζώκαηόο ηνπο, νη αληηδξάζεηο ησλ ππόινηπσλ πξσηαγσληζηώλ ηεο ηζηνξίαο. Τα 

θαινύκε λα κεηαθέξνπλ ηα ιόγηα ησλ πξνζώπσλ ηεο ηζηνξίαο ζην παξειζόλ, λα 

θαληαζηνύλ όηη αθεγνύληαη απηή ηελ ηζηνξία ζε έλαλ θίιν ηνπο. 

Σε απηό ην ρξνληθό ζεκείν εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηνπ επζένο θαη ηνπ πιάγηνπ ιόγνπ. 

Οη ήξσεο ησλ θόκηθο εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε επζύ ιόγν, ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ ζε πιάγην. Γελ πξνρσξνύκε ζε παξνπζίαζε ησλ θαλόλσλ ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην, κηα θαη επηδηώθνπκε ηα παηδηά λα θηάζνπλ 

ζηνπο θαλόλεο κόλα ηνπο κέζα από ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ. Τα παηδηά ζπληάζζνπλ 

ηηο πεξηιήςεηο ηνπο θαη ηηο αλαθνηλώλνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Τα ιάζε ηεο 

θάζε νκάδαο αμηνπνηνύληαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαθάιπςεο ησλ θαλόλσλ. Γε 

γξάθνπκε ηνπο θαλόλεο ζε θακία πεξίπησζε, παξά επηκέλνπκε ζηελ εθαξκνγή ηνπο 

κέζα από ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ-εθθξάζεσλ ησλ πξνζώπσλ ηνπ θόκηθο. 

Δπηκέλνπκε ζε παξαδείγκαηα όπνπ γίλνληαη αιιαγέο ζηα πξόζσπα ηνπ ξήκαηνο, ζηα 



  

πξόζσπα ησλ αλησλπκηώλ, ζηηο εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, ζηα ηνπηθά ή ζηα ρξνληθά 

επηξξήκαηα. Οινθιεξώλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα θαιώληαο ηελ θάζε νκάδα λα 

δηνξζώζεη ην θείκελν πνπ ζπλέηαμε αξρηθά, ιακβάλνληαο ππόςε όζα ζεκεηώζεθαλ, 

θαη λα ην αλαθνηλώζεη εθ λένπ ζηελ νινκέιεηα. 

Γξαζηεξηόηεηα 4: Σπκπιεξώλσ ηα θελά ζην θόκηθο 

Σηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ε ζύλζεζε δηαιόγσλ ζε επζύ ιόγν κέζα από κηα 

δξαζηεξηόηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Γίλνπκε ζηα παηδηά ζειίδεο από ηα θόκηθο 

Σθήκερ θαη Πλούηορ ηνπ Αξηζηνθάλε, όπνπ θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ηα ζθίηζα, 

ηα ξνύρα ησλ εξώσλ, ηηο θηλήζεηο ηνπο ζηνλ ρώξν, ην πεξηβάιινλ. Πξνεγνπκέλσο 

έρνπκε θξνληίζεη λα αθαηξέζνπκε ην θείκελν από ηα κπαινλάθηα. Πξνηξέπνπκε ηα 

παηδηά λα θαληαζηνύλ όηη βξίζθνληαη ζην ίδην πεξηβάιινλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ 

δηάινγν κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ θόκηθο. Πνύ πεγαίλνπλ; Τη ζπδεηνύλ; Πνην είλαη 

ην πξόβιεκα; Τα παηδηά εκπιέθνληαη ζε έλαλ δηάινγν ππνδεηθλύνληαο πνηθίιεο 

νπηηθέο αλάγλσζεο ηνπ ίδηνπ θόκηθο. Με νδεγό ηε θαληαζία ηνπο δεκηνπξγνύλ 

πξσηόηππεο, ηδηαίηεξεο ηζηνξίεο, ηηο νπνίεο θαη αθεγνύληαη. 

. 

Σηε ζπλέρεηα δεηάκε από ηα παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο δηαιόγνπο πνπ ιείπνπλ, 

απνδίδνληαο ην πεξηερόκελν κηαο αθήγεζεο πνπ έρνπλ ζηνηρεηνζεηήζεη νη ίδηνη. 

Υπελζπκίδνπκε όηη ζηα θόκηθο ρξεζηκνπνηείηαη ε θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή, ηα 

επηθσλήκαηα, ν επζύο ιόγνο. Έηζη, ε θάζε νκάδα θηηάρλεη ηε δηθή ηεο ηζηνξία ηελ 

νπνία θαη παξνπζηάδεη ζηηο ππόινηπεο. Σηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο αληαιιάζζνπλ ηηο 

ηζηνξίεο πνπ έθηηαμαλ. Έξγν ηεο θάζε νκάδαο είλαη λα απνδώζεη ην πεξηερόκελν ηεο 



  

λέαο ηζηνξίαο ζε πιάγην ιόγν. Τα παηδηά δνπιεύνληαο νκαδηθά, ζπδεηνύλ πάλσ ζηα 

«πξνβιήκαηα» πνπ δεκηνπξγεί ε εξγαζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί θαη εκπεδώλνπλ 

ηνπο θαλόλεο. Σην ηέινο αλαθνηλώλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ  

νινκέιεηα. Τα απνηειέζκαηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην απηή ηε 

θνξά είλαη πνιύ πην ελζαξξπληηθά. 

Γξαζηεξηόηεηα 5: Φηηάρλσ ην δηθό κνπ ςεθηαθό θόκηθο 

Τα ςεθηαθά θόκηθο απνηεινύλ έλα πνιπκεζηθό πεξηβάιινλ πνπ ζπλδπάδεη θείκελν, 

εηθόλα, ήρν, βίληεν θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην δηαδίθηπν. Μπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηδαζθαιία, απηναμηνιόγεζε, θαζώο θαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ θαηαλόεζε δύζθνισλ επηζηεκνληθώλ ελλνηώλ θαη ηδεώλ. Δπίζεο ε παηδαγσγηθή 

ηνπο αμηνπνίεζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο θηλήηξσλ ζε απξόζπκνπο καζεηέο 

(Yang, 2003). Τν ινγηζκηθό Read, Write, Think 

(http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/) ζεσξήζεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία σο ην πην θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θόκηθο 

ησλ παηδηώλ. 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/comic/


  

 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα εύρξεζην ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα, ηδηαίηεξα απιό 

ζηε ιεηηνπξγία (drag and drop). Γίλεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεη κεηαμύ 

κηαο πνηθηιίαο εξώσλ, αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη ηνπίσλ πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. 

Γίλεηαη αθόκε ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο κεηαμύ 2, 3 ή 6 θαξέ κέζα ζηα νπνία ζα 

εμειηρζεί ε ηζηνξία. Τέινο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο αληηθεηκέλσλ 

(κεηαθίλεζε, αιιαγή κεγέζνπο θά), εμαγσγήο δεκηνπξγηώλ ζε εηθόλα θαη εθηύπσζεο. 

Σε απηήλ ηε θάζε ηα παηδηά νξγαλώλνληαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ. Η εμνηθείσζή 

ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαζηζηά κάιινλ εύθνιε ηε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνύ. Τνλίδνπκε θαη πάιη ζηα παηδηά όηη ηα θαξέ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη 

ινγηθά κεηαμύ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

Δπηζεκαίλνπκε αθόκε κηα θνξά ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θόκηθο 

(θεθαιαηνγξάκκαηε γξαθή, επηθσλήκαηα, επζύο ιόγνο). 

Η δξαζηεξηόηεηα απηή έρεη δηηηό ζθνπό: Κάζε παηδί γξάθεη αξρηθά ην ζελάξην ηνπ 

θόκηθο ηνπ (πιάγηνο ιόγνο). Σηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγεί ην ςεθηαθό ηνπ θόκηθο, 



  

κεηαηξέπνληαο ην αξρηθό ηνπ θείκελν ζε επζύ ιόγν (ζε κπαινλάθηα θαη ζπλλεθάθηα), 

θαη ην εθηππώλεη. Τα παηδηά αληαιιάζζνπλ ηα εθηππσκέλα θόκηθο ηνπο θαη 

θαινύληαη λα απνδώζνπλ ην δεκηνύξγεκα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο ζε έλα εληαίν 

αθεγεκαηηθό θείκελν (αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηαηξνπή επζένο ζε πιάγην ιόγν). 

Τέινο, ζπγθξίλνληαη ην αξρηθό ζελάξην ηνπ θάζε παηδηνύ κε ην ηειηθό θείκελν πνπ 

πξνέθπςε από ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα 6: Φηηάρλνπκε θσηνθόκηθο 

Η δεκηνπξγία θσηνθόκηθο ζηελ ηάμε επηιέγεηαη ζηελ ηειεπηαία απηή θάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα πνιινύο ιόγνπο· ηα παηδηά θαινύληαη λα θηηάμνπλ κηα ηζηνξία, κε 

αξρή, κέζε θαη ηέινο θαη λα ζθελνζεηήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ώζηε λα απνδώζνπλ ην 

πεξηερόκελό ηεο.  

Τα παηδηά επηιέγνπλ ην ζθεληθό όπνπ ζα εθηπιηρηεί ε ηζηνξία ηνπο. Σπδεηνύλ θαη 

κεηά από δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα ην είδνο ηεο ηζηνξίαο πνπ επηζπκνύλ λα θηηάμνπλ 

(ηζηνξία ηξόκνπ, πεξηπέηεηα, θσκσδία θ.ά), απνθαζίδνπλ λα γξάςνπλ πξώηα ην 

ζελάξην. Σηε ζπλέρεηα, ζθελνζεηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο, ελώ ε εθπαηδεπηηθόο 

αλαιακβάλεη λα ηα θσηνγξαθίζεη ζε ζθελέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ησλ παηδηώλ, 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απνδώζνπλ ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

 

Σηελ επόκελε θάζε ηα παηδηά επηιέγνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ θαη, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ PowerPoint, ηνπνζεηνύλ ηηο 

θσηνγξαθίεο ζηε ζεηξά. Καινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα θαξέ όπνπ 

πξσηαγσληζηνύλ ηα ίδηα, κε ζπλλεθάθηα θαη κπαινλάθηα ζηα νπνία ζα απνδίδνληαη νη 

ζθέςεηο θαη ηα ιόγηα ηνπο. Σηελ ηειεπηαία απηή θάζε, ηα παηδηά παξαηεξνύλ ηα θαξέ 

θαη ζπδεηνύλ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο κε δηαιόγνπο ηέηνηνπο, πνπ λα απνδίδνπλ όζν 

γίλεηαη θαιύηεξα ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνξίαο. Τν ηειηθό πξντόλ απνηειεί 

απνηέιεζκα ζπιινγηθήο εξγαζίαο. 



  

Αμηνιόγεζε 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ κεζνδνινγηθά εξγαιεία:  

α) Ηκεξνιόγην ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

β) Δξσηεκαηνιόγην ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ζπλνιηθά 

γ) Τειηθό παξαδνηέν από ηνπο καζεηέο/ηξηεο (ηα δηάθνξα θόκηθο πνπ δεκηνύξγεζαλ, 

έληππα θαη ςεθηαθά). 

Μεηά από θάζε ζπλάληεζε νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσλαλ έλα εκεξνιόγην, όπνπ 

αλαζηνράδνληαλ θαη αμηνπνηνύζαλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο ζπλάληεζεο. Τν εξγαιείν απηό παξείρε δηακνξθσηηθνύ 

ηύπνπ αμηνιόγεζε, θαζώο ιεηηνύξγεζε αλαηξνθνδνηηθά γηα όιε ηε δηαδηθαζία, θαη 

έδηλε ηελ επθαηξία γηα θαηαγξαθή θαη αλαζηνραζκό πάλσ ζε ζηάζεηο, δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα πνπ αλαθύνληαλ. 

Σην ηέινο ηεο θάζε ζπλάληεζεο νη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο δηακνξθώζεη κηα ζπλνιηθή 

εηθόλα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη λα απνηηκήζνπλ ην ηη πήγε 

θαιά θαη ηη ιηγόηεξν θαιά ζε όιε ηε δηαδηθαζία, θαηαβάιινληαο παξάιιεια 

πξνζπάζεηα γηα εξκελεία ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη αλαδεηώληαο ηξόπνπο λα 

αλαδηακνξθώζνπλ θάπνηεο ζπληζηώζεο, λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη λα 

βειηηώζνπλ ηηο κειινληηθέο ηνπο δηδαθηηθέο κεζόδνπο θαη ζηξαηεγηθέο. 

Από ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην πξνθύπηεη όηη ε ζεκαηνινγία θαη ε όιε 

δηαδηθαζία ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνπζα εμαξρήο γηα ηα παηδηά, αιιά ε ζπκκεηνρή θαη 

ν ελζνπζηαζκόο ηνπο έβαηλαλ απμαλόκελα κε ην πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ. Τν 

αγαπεκέλν ηκήκα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε δεκηνπξγία 

ησλ δηθώλ ηνπο θόκηθο. Αθόκα θαη ηα πην δηζηαθηηθά παηδηά, πξννδεπηηθά έγηλαλ πην 

ελεξγά θαη ζπκκεηείραλ όιν θαη πην πξόζπκα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Αμηνζεκείσην 

είλαη πσο αθόκα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είραλ κεγαιύηεξν βαζκό δπζθνιίαο θαη 

ήηαλ ιηγόηεξν ειθπζηηθέο, δηεμήρζεζαλ κε πξνζπκία θαη κε ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα, θαζώο εμέιηπε ην άγρνο θαη ε πίεζε πνπ πξνθαιεί ε παξαδνζηαθή 

αμηνιόγεζε. Τα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ιόγν ηεο εηθόλαο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο αθήγεζεο κέζσ ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα. Αλαπαξέζηεζαλ ην 

λόεκά ηεο ζύκθσλα κε ηε θπζηθή-ινγηθή ξνή ηεο ηζηνξίαο, δειαδή αθνινπζώληαο ηε 

ρξνληθή ηεο εμέιημε. Σπλδπάδνληαο επηηπρώο ηνλ ιόγν κε ηελ εηθόλα δεκηνύξγεζαλ 

παξαζηάζεηο κε δηαιόγνπο, επηθσλήκαηα θαη ήρνπο, επηδεηθλύνληαο έηζη πινύζηεο 

επηθνηλσληαθέο δπλαηόηεηεο, αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπο (Γειώλεο, 1993). Δπίζεο, 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ γισζζηθνύ θώδηθα κεηέηξεςαλ κε επθνιία ηνλ ιόγν ηεο 

ηξηηνπξόζσπεο αθήγεζεο ζε επζύ ιόγν πξώηνπ θαη δεύηεξνπ πξνζώπνπ, ελώ 



  

ρξεζηκνπνίεζαλ ζηίμε γηα λα δώζνπλ έκθαζε ζε λνήκαηα θαη λα εθθξάζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο θνξηίζεηο. Αθόκε, εθαξκόδνληαο –πξνθαλώο δηαηζζεηηθά– ηελ 

αξρή ηεο «εκθπαζηικήρ οικονομίαρ» (Κσλζηαληηλίδνπ-Σέκνγινπ, 2001: 73) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζπκβνιηζκνύο θαη απέδσζαλ λνήκαηα κε ρηνύκνξ. 

Τν εξσηεκαηνιόγην ηθαλνπνίεζεο ησλ παηδηώλ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνύ 

ηύπνπ, όπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα δειώζνπλ ηνλ βαζκό αξεζθείαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ζε κηα δηαβαζκηζκέλε 

ηξηηνβάζκηα θιίκαθα (πνιύ, κέηξηα, θαζόινπ). Δπηπιένλ, ηνπο δεηήζεθε λα 

απαληήζνπλ κε ζύληνκν ηξόπν ζε εξσηήζεηο αλνηθηνύ ηύπνπ, όπσο: «Πνηα 

δξαζηεξηόηεηα ζνπ άξεζε πεξηζζόηεξν;» θαη «Τη ζε δπζθόιεςε πεξηζζόηεξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο;». 

Από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνθύπηεη όηη νη πεξηζζόηεξεο 

παξάκεηξνη έρνπλ ζεηηθή θαη κάιηζηα πςειή βαζκνινγία, ελώ είλαη εκθαλήο ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε επραξίζηεζε ησλ παηδηώλ από ηελ όιε δηαδηθαζία. Η ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ (80%) δήισζαλ πσο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ μαλά ζε 

έλα παξόκνην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, αλ ηνπο δηλόηαλ ε επθαηξία. Ωο πην 

αγαπεκέλε δξαζηεξηόηεηα αλαθέξνπλ ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ θόκηθο θαη 

θσηνθόκηθο. Ωο αξλεηηθό ζηνηρείν αλαθέξζεθαλ νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο ηνπ 

ινγηζκηθνύ πνπ επηιέρηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ςεθηαθώλ θόκηθο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε έιιεηςε δπλαηόηεηαο επεμεξγαζίαο ησλ θαξέ θαη ηα θησρά γξαθηθά 

κε ηηο ιίγεο επηινγέο ζε θόλην θαη θηγνύξεο. 

Σπδήηεζε-Σπκπεξάζκαηα 

 Η δηδαζθαιία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ επζένο ιόγνπ ζε πιάγην θαη ην αληίζηξνθν 

ζπλεζίδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα κεραληζηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν 

καζεηήο ρξεηάδεηαη λα πξνζεισζεί ζηελ πηζηή εθαξκνγή θαλόλσλ, ηνπο νπνίνπο 

θαιείηαη λα αλαθαιέζεη ώζηε λα επηθέξεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηα εθάζηνηε 

παξαδείγκαηα. Η δηαδηθαζία απηή, σζηόζν, είλαη ζπλήζσο αληαξή θα 

αλαπνηειεζκαηηθή, κηα θαη απνζηεξεί ην παηδί από γλήζηα επηθνηλσληαθά 

πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία ζα είλαη απαξαίηεηε κηα ηέηνηα κεηαηξνπή. Η παξνύζα 

δηδαθηηθή πξόηαζε ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλε, θαζώο πεηπραίλεη 

λα ζπλδέζεη ηε ζεσξία ηνπ επζένο θαη ηνπ πιαγίνπ ιόγνπ κε θαζεκεξηλέο 

επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο, ελώ παξάιιεια θαηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ κέζα από ηε ρξήζε ησλ θόκηθο. Αλαθνξηθά κε ηα θόκηθο, 

ηέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πξνζέθεξαλ ηελ θαηάιιειε ζπλζήθε γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, αθνύ ηα ίδηα θιήζεθαλ λα θηηάμνπλ 

πξσηόηππεο ηζηνξίεο, λα ζπληάμνπλ έμππλνπο δηαιόγνπο, λα ζθελνζεηήζνπλ ηνλ 

εαπηό ηνπο. Καη επεηδή ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε δηαδηθαζία έρεη κεγαιύηεξε αμία 

από ην απνηέιεζκα, επηκέλνπκε ζηε δηδαζθαιία πνπ πξνσζεί ηελ ελεξγό εκπινθή 

ησλ παηδηώλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο, θαζώο θαη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. 
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