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Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή 

ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα 

ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη 

ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο 

εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηε ζπγγξαθέα. 

Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηε ζπγγξαθέα 

θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 
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ηνπο γνλείο κνπ,  Γηάλλε θαη Θεφπε,  

ζηνλ  ζχληξνθφ κνπ, Ξελνθψληα, 

ζηα παηδάθηα κνπ, Μαλψιε θαη Γηάλλε. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη ην απνηέιεζκα κηαο κεγάιεο πξνζσπηθήο 

δηαδξνκήο ε νπνία έθξπβε γλψζε, εθπιήμεηο, ραξέο, αιιά θαη πνιιέο δπζθνιίεο 

θαη πξνβιήκαηα πνπ θαηφξζσζα λα ηα μεπεξάζσ άιιεο θνξέο κφλε κνπ θαη 

άιιεο θνξέο κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζπλδξνκή πνιιψλ αλζξψπσλ. ινπο 

απηνχο ζα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ πξνζσπηθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαη 

λα ηνπο εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ γηα ηε βνήζεηά ηνπο. 

 

Αξρηθά, ζεσξψ ρξένο κνπ λα εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ 

επηβιέπνληά κνπ θ. πκεψλ Ρεηάιε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο, έλαλ εμαίξεην επηζηήκνλα πνπ ζηέθεηαη πάληα δίπια ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ θαη κε αλέιαβε σο 

ππνςήθηα δηδάθησξ. Οη πνιχηηκεο ππνδείμεηο, νη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο γηα φια 

ηα δεηήκαηα πνπ αλέθππηαλ, ε ζηήξημε θαη ζπλερήο παξαθίλεζή ηνπ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο, γηα λα βειηηψζσ, λα ζπλερίζσ κε φξεμε θαη 

θπξίσο λα νινθιεξψζσ ηελ έξεπλα θαη ηε ζπγγξαθή ηεο δηαηξηβήο κνπ.  

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. άκςσλ 

Γεκήηξην θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Νηαξαληνχκε Αζαλάζην γηα ηελ 

πξφζπκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζήο κνπ θαη γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο κνπ. Σν πινχζην θαη 

πνιπδηάζηαην έξγν ηνπο ζην ρψξν ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Έξεπλαο κνπ πξφζθεξε 

πνιχηηκν πιηθφ αλαθνξάο θαη κειέηεο. 

 

Δπίζεο επραξηζηψ πνιχ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο δηαηξηβήο, ε νπνία 

απνηειείην, εθηφο ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, απφ ηνπο 

Καζεγεηή Βνχξν Γεψξγην, Καζεγεηή Μετκάξε Μηράιε, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα 

Παξαζθεπά Φσηεηλή γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ δηαηχπσζαλ, δηαζέηνληαο ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο. 
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Πνιχηηκε ήηαλ επίζεο ε βνήζεηα ηεο ζπλαδέιθνπ θαη θίιεο θ. Νέδε Μαξίαο, 

θηινιφγνπ, κε ηελ νπνία ζπλεξγαζηήθακε άξηζηα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

κειεηψλ πεξίπησζεο κε ζέκα ηε Γηαηξνθή θαη ηελ Ηιηάδα. Δπραξηζηψ επίζεο ηε 

ζπλάδειθν Σξηαληνπνχινπ Θενδψξα, θηιφινγν, κε ηελ νπνία επίζεο 

ζπλεξγαζηήθακε άςνγα γηα λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά Ηιηάδα κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο. Αθφκε, επραξηζηψ ηνλ θ. Αιηάλε Ησάλλε, θαζεγεηή 

Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο κε ζέκα 

ηελ Δλδνζρνιηθή Βία θαη ηελ Ηζφηεηα θαη ηνπο θαζεγεηέο Μπεινγηάλλε Μαίξε 

θαη Γηβάλε ηέιην γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δξάζε 

αλαθνξηθά κε ηελ Δλδνζρνιηθή Βία. 

 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νκάδα ησλ ζπλ-εξεπλεηψλ κνπ ζην 

Δξγαζηήξην Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ CoSy-LLab, ηε 

Ράληα, ηνλ πχξν, ηε Γεσξγία, ηνλ Μηράιε, ηνλ Γηάλλε, ηνλ Πέηξν, ηε Ρνχια, θαη 

ηνλ Βαιάληε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηά ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο θαη γηα ηηο ραξέο θαη αγσλίεο πνπ κνηξαζηήθακε 

απηά ηα ρξφληα. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ πνιχ θαιή θίιε θαη ζπλάδειθν Γέζπνηλα 

Σζίηνπξα γηα ηε θηινινγηθή επηκέιεηα ηνπ πνλήκαηφο κνπ. Οθείισ επίζεο λα 

επραξηζηήζσ φινπο ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο 

πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο. 

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηά κνπ:  

ην ζχδπγφ κνπ ν νπνίνο κε βνήζεζε νπζηαζηηθά κε ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο 

ηνπ, κνπ ζπκπαξαζηάζεθε κε πνιιή αγάπε ζε θάζε δπζθνιία θαη αθηέξσζε φιν 

ηνπ ην ρξφλν ζε κέλα θαη ζηα παηδηά καο, γηα λα κπνξέζσ λα κειεηήζσ, 

ηνπο δχν γηνπο κνπ Μαλψιε θαη Γηάλλε πνπ κε ην ρακφγειν ηνπο θαη ηηο αγθαιηέο 

ηνπο κνπ έδηλαλ ηε δχλακε λα ζπλερίζσ,  

ηνλ αδειθφ κνπ Γεκήηξε γηα ηε βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ζε κέλα θαη ηελ αγάπε 

πνπ έδεηρλε ζηα παηδηά κνπ, φηαλ εγψ απνπζίαδα αθνζησκέλε ζηηο κειέηεο κνπ, 
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ηνπο γνλείο κνπ, γηα ηηο ζπζίεο, ηελ αγάπε ηνπο, ηελ ππνκνλή, ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, ρσξίο ηελ νπνία 

ζα ήηαλ αδχλαην λα νινθιεξψζσ ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή. 

 Ηδηαίηεξα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε κεηέξα κνπ πνπ κε βνεζνχζε ζπλερψο, αθφκε 

θαη πάλσ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο, θξνληίδνληαο κε πνιιή αγάπε ην κεγάιν κνπ γην 

Μαλψιε, αιιά θαη ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα κνπ. Υσξίο απηήλ δελ ζα έθηαλα 

ζήκεξα εδψ. 

  

 

 Με ηηκή, 

 Μαξηάλζε Η. Βαζηιηθνπνχινπ  
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Πεξίιεςε 

 
 

Ζ εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα λέα επηθνηλσληαθά δεδνκέλα πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη ΣΠΔ, νθείιεη λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

πνιπγξακκαηηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή/ζρεδίαζε, θξηηηθή 

επεμεξγαζία θαη θαηαλφεζε πνηθίισλ θεηκεληθψλ εηδψλ, έληππσλ ή ειεθηξνληθψλ 

(πνιπηξνπηθψλ, ππεξκεζηθψλ θεηκέλσλ θ.ά.). ε απηά ηα πιαίζηα ε παξνχζα 

δηαηξηβή εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ (θπξίσο θηινινγηθψλ 

κε δηαζεκαηηθή πξννπηηθή) κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο ζπκπιεξσκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο.  

 

Σα θφκηθο, απφ ηε θχζε ηνπο πνιπηξνπηθά θείκελα, αμηνπνηήζεθαλ δηδαθηηθά κε 

επηηπρία ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟40. Πξνο ην ηέινο ηνπ 20νχ αηψλα 

δηεπξχλζεθε ε εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπο. Σελ ίδηα επνρή μεθίλεζαλ θαη νη 

πεηξακαηηζκνί ησλ θαιιηηερλψλ κε ηα ςεθηαθά θαη δηαδηθηπαθά θφκηθο πνπ 

απνηεινχλ πξσηνπνξηαθέο εμεξεπλήζεηο ηνπ γλσζηνχ κέζνπ. Έηζη, εμειίρζεθε ε 

κνξθή ηνπο απφ ηελ έληππε πξνο ηελ ςεθηνπνηεκέλε (ςεθηνπνηήζε  εληχπσλ κε 

ζαξσηή), ηελ ςεθηαθή (ζρεδηαζκφο κε γξαθηζηηθά εξγαιεία), ηε δηαδηθηπαθή 

(φζα δηαβάδνληαη ζην δηαδίθηπν) θαη ηελ ππεξκεζηθή. Σα ππεξκεζηθά θφκηθο 

έρνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ρσξηθή επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε κέζσ 

ππεξζπλδέζκσλ ζε αξρεία θεηκέλνπ, εηθφλσλ, ήρνπ, video ή animation. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζπλλεθάθηα δηαιφγνπ (balloons), νη ιεδάληεο θαη ηα θαξέ 

(θάδξα/βηληέηεο) ελφο θφκηθο δχλαληαη λα πεξηέρνπλ εθηφο απφ θείκελν θαη 

ππεξκεζηθφ/πνιπκεζηθφ πιηθφ. 

 

ην λέν αηψλα νινέλα θαη πιεζαίλνπλ νη πξνζπάζεηεο γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζή 

ηνπο. Δληνχηνηο, νη ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο θπξίσο είηε πξνσζνχλ ηελ 

αλάγλσζε θφκηθο είηε ηε δεκηνπξγία καζεηηθψλ θφκηθο κε ζπκβαηηθά κέζα ζηα 

πιαίζηα άηππνπ γξακκαηηζκνχ. Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο πξνηεηλφκελεο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αθεγεκαηηθά πνιπηξνπηθά θείκελα ζε κνξθή ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο 
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κέζα απφ θαινζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο (θχιια εξγαζίαο κε βήκαηα, 

δηάγξακκα πινθήο, ρξήζε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ, απηναμηνιφγεζε ή 

εηεξναμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο κε βάζε ξνπκπξίθεο), πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα 

Νέα Μέζα, ψζηε απφ ηε κία λα παχζνπλ λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο ή απιά 

αλαγλψζηεο ηεο έληππεο κνξθήο απηνχ ηνπ δεκνθηινχο κέζνπ θαη απφ ηελ άιιε 

λα ζρεδηάζνπλ έξγα γηα ηα κέζα (media). Έηζη, νη καζεηέο, αλαπιαηζηψλνληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν θαη αμηνπνηψληαο ηηο καζεζηαθέο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηά ηνπο, ζε ζπλζήθεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο σο 

ζελαξηνγξάθνη θαη ζθηηζνγξάθνη, ζρεδίαζαλ ζπλεξγαηηθά κέζα απφ δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζίαζαλ έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ πξντφλ, κε λφεκα 

γηα ηνπο ίδηνπο βάζεη ηεο πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο ηνπο.  

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δνθηκάζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα κέζσ έμη (6) κειεηψλ πεξίπησζεο 

ζε πιαίζηα: α) άηππνπ γξακκαηηζκνχ (εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) κε δείγκα 

76 καζεηέο θαη ζέκα ειεχζεξν, β) εκηηππηθνχ γξακκαηηζκνχ (ζρνιηθή ηάμε-

ζπκπιεξσκαηηθά πξνγξάκκαηα) ζε δχν κειέηεο πεξίπησζεο κε δείγκα 25 

καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ζέκα ηελ Ηζφηεηα ησλ Γχν Φχισλ θαη 28 καζεηέο 

ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα ηε Δλδνζρνιηθή Βία θαη γ) ηππηθνχ γξακκαηηζκνχ 

(Α.Π..) κε δείγκα 26 καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ζέκα ηε Γηαηξνθή 

(Νενειιεληθή Γιψζζα) θαη 28 καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ κε ζέκα ηε δηαζθεπή 

ζθελψλ ηεο Α Ραςσδίαο ηεο Ηιηάδαο (Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία απφ 

κεηάθξαζε). Δπίζεο, πινπνηήζεθε κία κειέηε πεξίπησζεο κε δείγκα 15 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε εθαξκφζηεθε εθηφο απφ ηελ Διιάδα 

θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο (Ηηαιία, Αγγιία, Ηζπαλία, Κχπξν, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Σζερία) κηαο θαη αμηνπνηήζεθε (θαη εληάρζεθε) ζε εξεπλεηηθφ έξγν, 

ρξεκαηνδνηνχκελν κεξηθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην EduComics 

(http://www.educomics.org).  

 

ζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ πξσηνηππία ηεο δηαηξηβήο έγθεηηαη θπξίσο 

ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απφ ηνπο καζεηέο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ ηζηνξηψλ 

θφκηθο κε ηε βνήζεηα λέσλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη φρη ζπκβαηηθψλ. Καηλνηνκηθά 
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ζηνηρεία παξέρεη θαη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, αθνχ 

εθαξκφζηεθε ζε ηξία δηαθνξεηηθά απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα ζε άηππν, 

εκηηππηθφ θαη ηππηθφ γξακκαηηζκφ θαη βαζίζηεθε ζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ζηνηρεία. Αθφκε, δεκηνπξγήζεθαλ νδεγνί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε 

πξνηεηλφκελα ζελάξηα, θχιια εξγαζίαο, ξνπκπξίθεο, εξσηεκαηνιφγην θαη κε 

πξνηάζεηο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα. ρεδηάζηεθαλ, επίζεο, ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο (θιίκαθεο 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην καζεηηθφ πξντφλ (ππεξκεζηθά θφκηθο) θαη σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παξείραλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο φηη ε 

πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε εκπινπηίδεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξαθηηθή θαη είλαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ αθεγεκαηνινγίαο, ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκνχ, ηε γισζζηθή πξναγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηα καζεηηθά θφκηθο είραλ πξσηνηππία, 

θαληαζία θαη δηαθνξεηηθφηεηα κε βάζε ηηο εκπεηξίεο, πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηα 

ησλ καζεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ην καζεζηαθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ 

ςπραγσγηθφ, επράξηζην θαη θηλεηνπνίεζε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ ζην κάζεκα. 

 

Λέμεηο - θιεηδηά 

Κφκηθο, ςεθηαθά/δηαδηθηπαθά/ππεξκεζηθά θφκηθο, δεκηνπξγία θφκηθο απφ 

καζεηέο, πνιπγξακκαηηζκνί, πνιπηξνπηθφηεηα, αθεγεκαηηθφο ιφγνο, ςεθηαθή 

αθήγεζε, CoSy_ComicStripCreator, ComicLab, ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζεο, ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, θηινινγηθά/γισζζηθά καζήκαηα. 
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Abstract 

 

Education, taking into account New Media in communication, should promote the 

cultivation of new literacies connected to production/designing, critical reading 

and comprehension of varied types of documents (e.g. multimodal documents, 

hypertexts/hypermedia). The present thesis proposes a new didactic approach that 

can be applied into several courses (mainly in Language Arts in an 

interdisciplinary approach) for the promotion of school children‟s acquisition of 

technologically - based literacies or multiliteracies via the process of hypermedia 

comics‟ creation; comics will be created by students themselves based upon their 

preferences and experiences via a guided process. This strategy seems to be 

effective and can be used complementary to traditional practices in school.   

 

The comics medium by its very nature is multimodal, consisting of two distinct 

media: text and imagery. Comics have been used in education since 40‟s in 

printed form. More or less at the end of the 20th century artists began 

experimentations with digital and web comics which are regarded as “avant - 

garde explorations of the medium of comics rather than a distinct new art form”. 

Thus their form evolved from printed to digitized (printed comics get scanned), 

digital (authors use graphic tools), Web and Hypermedia comics. Hypercomics 

have new characteristics as spatial extension but also interconnection via 

hyperlinks in text files, pictures, sound, video or animation. Henceforth, word 

balloons, captions in panels could contain not only text but hypermedia material. 

 

In the new century teaching through comics becomes rather popular. However, 

the existing didactic approaches either promote reading of comics or student-made 

comics created conventionally (with paper and pencil) in the context of informal 

literacy. The core philosophy of the proposed didactic approach is that students 

could create hypermedia comics using well - designed educational activities 

(structured activities, self - assessment or peer - assessment by rubrics), taking 

advantage of New Media. Thus, students will not be passive receivers or simply 
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readers of printed comics but active learners when designing collaboratively their 

own hypermedia comics based upon their personal and cultural experiences.   

 

The evaluation of  the proposed didactic approach was conducted via six case 

studies: one case study of 76 students in an informal school literacy context; two 

case studies in a semi - formal literacy context (complementary to curriculum): 25 

students of 3rd grade of Greek High school on the subject of the Equality of Two 

Sexes and 28 students of 1st grade of Greek High School on the subject of the 

Intra-school Violence; two case studies in a formal literacy context (curriculum-

based): 26 students of 1st grade of Greek High school on the subject of 

Alimentary Habits and Diet (Modern Greek Language) and 28 students of 2nd 

grade of Greek High school on the subject of  the adaptation of scenes of Iliad 

(Translated Ancient Greek Literature). An additional case study of 15 teachers 

sample was also conducted.  

 

The results of the research evaluation indicated that the proposed didactic 

approach is effective in learning and it could enrich the traditional school 

practices with regards to the learning goals of helping students acquire narrative 

and multiliteracy skills, understand curriculum subject and effectively use 

language and their creative potential. Student-made comics were imaginative, 

original and diverse, based upon preferences and experiences of students. 

Additionally, the learning atmosphere was entertaining, engaging and motivated 

all students to participate enthusiastically in teaching process. 

 

The proposed teaching strategy has also been applied in several other countries 

apart from Greece (Italy, England, Spain, Cyprus, UK, Czech Republic) since it 

was included in a LifeLong Learning Comenius Programme research project, 

EduComics, which was partly financed by the European Union 

(http://www.educomics.org).   

 

As far as contribution and originality of the current thesis is concerned, the 

proposed didactic approach that advocates the process of multimodal creation of 
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digital stories in comics‟ format by students, using new digital media apart from 

conventional (such as pencil and paper) is the main innovation. A teachers‟ guide 

(with proposed learning scenarios, worksheets, rubrics, questionnaire and methods 

for the application of the teaching didactic approach) was also created. 

Furthermore, assessment rubrics were developed in order to evaluate students‟ 

performance. The last innovative element concerns the evaluation process. For the 

first time an approach about the use of student-made digital/hypermedia comics in 

education was tested and evaluated in three different authentic school 

environments: in contexts of informal, semi-formal and formal school literacy 

both qualitatively and quantitatively.   

 

Keywords 

Comics, digital / web / hypermedia comics, student-made comics, multiliteracies, 

multimodality, narrative, digital storytelling, CoSy_ComicStripCreator,  

ComicLab, assessment rubrics, ICT in education, Language Arts. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Δηζαγσγή 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα θεθαιαίνπ  

 

 Αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκνχ ζηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα  

 Δξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

 Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο  

 Σν εξεπλεηηθφ δήηεκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο  

 Πεξηγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο 

 Ζ ζπκβνιή θαη ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο δηαηξηβήο  

 Ζ δνκή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο  

 

 

1.1 Αλαγθαηόηεηα Απόθηεζεο Γεμηνηήησλ 

Πνιπγξακκαηηζκνύ 

 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο (εθεμήο: ΣΠΔ) έρνπλ αιιάμεη 

δξακαηηθά ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ζπλαθφινπζα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Κπξίαξρε ζην ζεκεξηλφ εθπαηδεπηηθφ ηνπίν είλαη ε έλλνηα ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, πνπ ππνδειψλεη ηε γισζζηθή πνιπκνξθία θαη ηελ πνηθηιία 

κνξθψλ θεηκέλνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

παξάγνληαη κέζα ζε κηα πνιχγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία, ηφζν ζε 

γεσγξαθηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Kalantzis & Cope, 2000; Kalantzis & 

Cope, 2001; Υαηδεζαββίδεο, 2003). πλαθνινχζσο, ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 
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πξαγκαηηθφηεηα ζπληειείηαη κηα κεηάβαζε: απφ ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ ή 

αιθαβεηηζκφ ζηνπο πνιιαπινχο γξακκαηηζκνχο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηηο ΣΠΔ (π.ρ. γξακκαηηζκφο ζηα Νέα Μέζα ή κηληηαθφο, ζε 

ππνινγηζηέο ή ςεθηαθφο, ζε πνιπκέζα, πνιηηηζκηθφο, θξηηηθφο θ.ά.) (Μαθξάθεο, 

2000; UNESCO, 2005).  

 

Έηζη, ν παξαδνζηαθφο γξακκαηηζκφο ζπκπιεξψλεηαη κε πξφζζεηεο δεμηφηεηεο,  

ιφγσ ηεο εληαηηθνπνηεκέλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, νη νπνίεο δηεμάγνληαη πιένλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζε λέα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο 

(Stokes, 2002; Κνπηζνγηάλλεο, 2007). ην επίθεληξν απηήο ηεο εμειηζζφκελεο 

θχζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ βξίζθεηαη  ν ςεθηαθφο ή κηληηαθφο, πνπ πεξηγξάθεη ηηο 

δεμηφηεηεο, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ απαηηεί ε δηαβίσζε ζε κηα 

ηερλνινγηθή θνηλσλία (Ohler, 2009). Ο ζχγρξνλνο εγγξάκκαηνο άλζξσπνο 

νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλεί κε λέεο κηληηαθέο θφξκεο (media forms) 

νη νπνίεο  απνηεινχλ έλα θνιάδ ζχγρξνλσλ κέζσλ (media collage) φπσο έλα blog, 

κηα ηζηνζειίδα, έλα wiki ή κηα ςεθηαθή ηζηνξία (Ohler, 2009).  

 

ε ζηελή ζρέζε κε ηνλ ςεθηαθφ βξίζθεηαη θαη ν νπηηθφο γξακκαηηζκφο σο έλαο 

απφ ηνπο θπξίαξρνπο ηξφπνπο γξακκαηηζκνχ (mode of literacy) ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο (Sinatra, 1986). Ζ παξνπζία νπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ζεκεξηλή 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε είλαη πην έληνλε, φπσο θαλεξψλεη ε χπαξμε εηθφλσλ θαη 

νπηηθψλ παξνπζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θείκελν, ζε βηβιία, δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα, παξνπζηάζεηο PowerPoint θαη δηεπαθέο ππνινγηζηψλ (Benson, 1997; 

Branton, 1999). Ο ζηφρνο ηεο έληαμήο ηνπο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη λα 

θαηαζηεί ν καζεηήο έλα νπηηθά εγγξάκκαην άηνκν πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη, 

λα αλαιχεη, λα εξκελεχεη, λα αμηνινγεί θαη λα παξαγάγεη νπηηθά κελχκαηα 

(Debes, αλαθνξά ζην Braden, Beauchamp, & Baca, 1990), δεδνκέλνπ φηη 

πξνζιακβάλεη νπηηθά πιεξνθνξίεο απφ ηε πνιπζχλζεηε θνηλσλία γχξσ ηνπ 

(Flood & Lapp, 1998; Lin, 2003). 
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Αλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζεί ε κχεζε ηεο λέαο γεληάο πνπ θνηηά ηψξα ζηα 

ζρνιεία, ζηα ηερλνινγηθά κέζα (Gee, 2004) ζηα πιαίζηα ηνπ εμσζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ, ηφηε θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη καζεηέο έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηηο 

ηερλνινγίεο θαη αλακέλνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα κέζα κε ηα νπνία έξρνληαη 

θαζεκεξηλά ζε επαθή, φπσο ην δηαδίθηπν, θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο (Little, 

2005). Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, παξαθνινπζψληαο απηέο ηηο αιιαγέο, άξρηζε 

λα πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο πιεπξέο ηνπο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δηδαθηηθά, ψζηε λα αλαλεσζνχλ νη πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο θαη δεμηφηεηεο 

πνιπγξακκαηηζκψλ (Νέδε & εθεξιή, 2005).  

 

 

1.2 Δξεπλεηηθέο Πξνθιήζεηο ζηε Γηδαζθαιία 

Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ 

 

Οη εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο πνπ κέζα ζηα λέα πιαίζηα θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

λα αληηκεησπίζεη είλαη πνιιέο. Αξρηθά ζχγρξνλεο γισζζνινγηθέο θαη 

ινγνηερληθέο ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ καζεκάησλ, 

φπσο ε ζεσξία ηεο πξφζιεςεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο (Σδηφβαο, 

1983; Jauss, 1995), ηνπνζεηνχλ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην 

καζεηή, ν νπνίνο πξνζιακβάλεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ηε ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα, αθνινπζψληαο ηηο δηθέο ηνπ δηαδξνκέο 

θαη ηε δηθή ηνπ πνξεία αλάγλσζεο. Ζ επηθνηλσληαθή ζεσξία απφ ηελ άιιε, 

εκβαζχλεη ζηε ιεηηνπξγηθή - επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη εκπιέθεη 

ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ 

λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο (Υαξαιακπφπνπινο, 1999).  

 

Έπεηηα, νη αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη επηθέξεη ε δπλακηθή 

θχζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηερλνινγία (Lankshear & Knobel, 

2007; Luke, 2003; Rhodes & Robnolt, 2009) έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα, ηελ πνηθηιφηεηα δειαδή ησλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
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ηξφπσλ (γισζζηθψλ, νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, απηηθψλ θαη ρσξηθψλ) ζε 

αιιεινζπζρέηηζε, πνπ ζεκαζηνδνηνχλ ην θείκελν (Υνληνιίδνπ, 1999; Cope & 

Kalantzis, 2000). Σα εμσγισζζηθά ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ε εηθφλα ή ν 

ήρνο, ζεκαζηνδνηνχλ ηα πνιπηξνπηθά θείκελα κε ηξφπν ηζφηηκν θαη φρη απιψο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα (Υνληνιίδνπ, 1999). Πιένλ, ε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ θαη ελ γέλεη ηεο επηθνηλσλίαο νθείιεη λα 

ελζσκαηψζεη ηα λέα δεδνκέλα, ψζηε λα θαηαζηεί ν καζεηήο εμίζνπ δεκηνπξγφο 

θαη θαηαλαισηήο, πνκπφο θαη δέθηεο πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Νέδε & εθεξιή, 2005). Αλ θαη ε πνιπηξνπηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

παξαδνζηαθφηεξσλ θεηκέλσλ, εληνχηνηο ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θείκελα θαη ηα 

ππεξκέζα επηηξέπνπλ πην εχθνια ηε ζπλχπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

(Υνληνιίδνπ, 1999).  

 

Μνιαηαχηα, ε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απιή 

παξνπζίαζε ηνπο ζε πνιπκεζηθή κνξθή. Δθηφο φκσο απφ ηελ ςεθηαθή 

παξνπζίαζε θαη ηε ζπζζψξεπζε δηαδηθηπαθψλ πιεξνθνξηψλ, απαξαίηεηε 

ζεσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ «αλάπηπμε θαη θαηλνηφκσλ θαη 

πεηξακαηηθψλ κνξθψλ έθθξαζεο, δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηεξεχλεζεο θαη νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο» (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαλέσζε ησλ πξαθηηθψλ, θαζψο νδεγεί ζε λένπο ηξφπνπο 

πξφζιεςεο, αλάγλσζεο, αλάιπζεο θαη θπξίσο δεκηνπξγίαο πβξηδηθψλ 

πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζηε λέα επηθνηλσληαθή θαη θεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ έρεη παγησζεί κε ηε δηάδνζε ησλ ΣΠΔ (Νηθνιαΐδνπ, 2009).  

 

Σα πβξηδηθά απηά πνιπηξνπηθά θείκελα ελζσκαηψλνπλ ηα Νέα Μέζα, 

δεκηνπξγψληαο έλα ηδηφκνξθν κηληηαθφ θνιάδ (media collage) (Ohler, 2009). Γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπο ε παηδαγσγηθή ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ πξνηείλεη ηνλ φξν 

ζρεδίαζε (design) πνπ έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο παξαδνζηαθνχο φξνπο 

«γξάςηκν» ή «γξαπηή παξαγσγή ιφγνπ» (The New London Group, 1996). Ζ 

ζρεδίαζε έρεη ηξεηο φςεηο: ην ζρεδηαζκέλν (the designed): επηινγή πεγψλ, ην 
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ζρεδηαζκφ (designing): δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ θαη ζχλζεζεο ησλ πφξσλ θαη ην 

αλαζρεδηαζκέλν (the redesigned): ηειηθφ πξντφλ (The New London Group, 1996; 

Υαηδεζαββίδεο, 2003). Έηζη, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο αληηκεησπίδνληαη σο 

ζρεδηαζηέο (designers) (Cope & Kalantzis 2000).  

 

Ζ ζρεδίαζε είλαη κηα ελεξγφο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηε 

γλψζε, αλαπαξάγνληαο λέεο δνκέο θαη απεηθνλίζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ πνιιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ, θη φρη κφλν 

γισζζηθψλ (Υαηδεζαββίδεο, 2003). Δθπαηδεπηηθή πξφθιεζε απνηειεί ε 

ζρεδίαζε πβξηδηθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε δχλακε ηεο 

αθήγεζεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε πνπ πεγάδεη απφ κηα ηζηνξία. 

χκθσλα κε ηνλ Ohler (2009) ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο απαηηεί θαη ηνλ 

αθεγεκαηηθφ ιφγν ζηελ επηθνηλσλία θαη ηα Νέα Μέζα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά. 

 

Ζ αθήγεζε είλαη κηα πξσηνγελήο κνξθή δηδαζθαιίαο πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην ζχλζεην θαη κε δνκεκέλν θφζκν ηεο εκπεηξίαο (Pedersen, 1995; 

Bruner, 1990; Gils, 2005) κε θπξίαξρε ζέζε ζηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο ζην 

ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Νέδε & εθεξιή, 2005). Ζ ζχγρξνλε ςεθηαθή 

κνξθή ηεο αθνξά ηζηνξίεο εκπινπηηζκέλεο κε Νέα Μέζα, ζπλπθαίλνληαο εηθφλεο, 

αθήγεζε, ήρν θαη δίλνληαο λέα δηάζηαζε ζηνπο ραξαθηήξεο, ηηο θαηαζηάζεηο θαη 

ηηο ηδέεο (DSA, 2005). Δληνχηνηο, ε βαζηθή πξφζεζε ηεο ηζηνξίαο - αθήγεζεο  λα 

κεηαθεξζεί ε γλψζε θαη λα ππνθηλεζεί ε κάζεζε είλαη ακεηάβιεηε (Spaniol et 

al., 2006). Απιά ηα Νέα Μέζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα λένπο ηξφπνπο 

επεμεξγαζίαο, ηαρχηεξεο δεκηνπξγίαο, εχθνινπ δηακνηξαζκνχ θαη 

επαλαζπλδπαζκνχ κέζσλ (media) θαη ηξφπσλ (modes), θαζηζηψληαο ηηο ηζηνξίεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην δηαδξαζηηθέο (Spaniol et al., 2006). 

 

Χο πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηεο αμία ε ςεθηαθή αθήγεζε θαη ε δεκηνπξγία 

ηζηνξηψλ κε λφεκα αηρκαισηίδεη ηε θαληαζία (Robin & Pierson, 2005) θαη 

αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο φρη κφλν σο αλαγλψζηεο, αιιά θαη σο 

εθπαηδεπφκελνπο πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα 
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ηζηνξία (Dorner et al., 2002). Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηδέεο θαη γλψκεο κε έλαλ εμαηνκηθεπκέλν θαη 

γεκάην λφεκα (meaningful) ηξφπν, πξνζθέξεη πνηθηιία, πξνζσπνπνηεί ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία, δεκηνπξγεί πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο δσήο θαη ελζαξξχλεη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Robin, 2005; Gils, 2005; 

Sadik, 2008).  

 

Έλαο πξφζθνξνο ηξφπνο λα ζπλδπαζηνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε κηα δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Άιισζηε, ηα θφκηθο είλαη απφ ηε θχζε 

ηνπο αθεγεκαηηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα, αθνχ δε ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηε 

γιψζζα αιιά θαη άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, θπξίσο ηελ εηθφλα. Ζ δηδαζθαιία 

κε θφκηθο βνεζά ηνπο καζεηέο λα εληνπίδνπλ ηφζν ηα αθεγεκαηνινγηθά ζηνηρεία, 

φζν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πνηθίια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ 

ζηελ ηέρλε ηεο αθήγεζεο θαη ηελ ππεξεηνχλ (Νέδε & εθεξιή, 2005). Σειηθά, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ησλ δηθψλ ηνπο ππεξκεζηθψλ θφκηθο νη 

καζεηέο πξνβάιινπλ εκπεηξίεο, βηψκαηα θαη πξνηηκήζεηο ηνπο.  

 

Σνηνπηνηξφπσο, επηηπγράλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ γισζζηθψλ θαη θηινινγηθψλ 

γελθφηεξα καζεκάησλ «κε ιηγφηεξεο αγθπιψζεηο θαη πεξηζζφηεξν παηγληψδε 

κνξθή» θαη κε πεξηνξηζκφ ηεο «θηινινγηθήο δηδαρήο», μερλψληαο πξνζσξηλά ηε 

«θηινινγηθή ζνβαξνθάλεηα», ψζηε λα κηιάκε ηειηθά γηα κηα εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα πξσηφηππε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία, κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, ηε ρξήζε ησλ ππεξκέζσλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηζρπξήο επηθνηλσληαθήο δχλακεο ηεο ηερλνινγίαο (Νηθνιαΐδνπ, 

2009).  

 

 

1.3  Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ Κόκηθο  

 

Σα θφκηθο είλαη έλα δεκνθηιέο κέζν ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζηνπο εθήβνπο (Morrison, 

Bryan & Chilcoat, 2002). Ο Eisner (1985) ηα ζεσξεί «δηαδνρηθή ηέρλε» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Will_Eisner
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(«sequential art»), ελψ ν  Μαξηηλίδεο (1990) σο ηέρλε ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε 

δηαδνρή ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ «εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο απφ φια 

ηα θεθηεκέλα ησλ εηθαζηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηερληθέο απφ φια ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο». Ζ παηδαγσγηθή ηνπο αμία ηεθκεξηψλεηαη απφ πιεζψξα 

κειεηψλ πνπ κηινχλ γηα ηελ θηλεηήξην δχλακή ηνπο θαη ηελ έιμε πνπ αζθνχλ 

ζηνπο καζεηέο (Haugaard, 1973; Alongi, 1974), ην ζπζρεηηζκφ ηεο δηαζθέδαζεο 

κε ηε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Green, 1993) θαη ηελ «αίζζεζε 

ηδηνθηεζίαο» πνπ αλαπηχζζνπλ ζηνπο καζεηέο, ε νπνία ζπληεξεί ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο (Norton, 2003).   

 

ηε δηδαθηηθή ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ηα θφκηθο ελδείθλπληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο θαη δεμηνηήησλ ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη γηα ηε κειέηε ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο πινθήο κηαο 

αθήγεζεο: ρσξνρξνληθφ πιαίζην, πινθή, ραξαθηήξεο (Lesesne, 2007; Grant, 

2006). Αθφκε ελδείθλπληαη γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο ρξνληθήο θαη αθεγεκαηηθήο 

ηάμεο ζηε δηαδνρή γεγνλφησλ θαη ηεο νπηηθήο γσλίαο ηνπ αθεγεηή. Γίλνπλ επίζεο 

ηε δπλαηφηεηα γηα κειέηε ηνπ ξφινπ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο εηθφλαο πνπ 

αληηθαζηζηά ηελ πεξηγξαθή ζηελ εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε θαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ ζθελή (Νέδε et al., 2009). 

 

Σέινο, σο πβξηδηθέο θεηκεληθέο θαηαζθεπέο, ζεσξνχληαη θαηάιιεια 

πεξηβάιινληα γηα λα κειεηεζνχλ ιεμηινγηθά, γξακκαηηθνζπληαθηηθά, 

παξαγισζζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επηθνηλσληαθνχ γεγνλφηνο (Morrison et al., 2002; Bitz, 2003; 

Pennella, 2004). Γεληθά, σο αθεγεκαηηθά θαη πνιπηξνπηθά θείκελα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα θαη άιια ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηελ εηθφλα, θαη 

ζηελ ππεξκεζηθή ηνπο κνξθή ελδερνκέλσο ήρν, κνπζηθή, βίληεν, animation. 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα εμειίζζεηαη ε κνξθή ηνπο θαη απφ ηελ 

έληππε πεξλάκε πξνο ηελ ςεθηνπνηεκέλε (ηα έληππα ςεθηνπνηνχληαη κέζσ 

ζαξσηή θαη δηαλέκνληαη σο ςεθηαθά κέζα), ηελ ςεθηαθή (νη δεκηνπξγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ γξαθηζηηθά εξγαιεία φπσο Photoshop), δηαδηθηπαθή (ζηελ πην 
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θνηλή ηνπο κνξθή είλαη φζα δηαβάδνληαη ζην δηαδίθηπν) θαη πξφζθαηα ζηελ 

ππεξκεζηθή ηνπο κνξθή (McCloud, 2000). Σα ππεξκεζηθά θφκηθο έρνπλ λέα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ρσξηθή επέθηαζε θαη δηαζχλδεζε κε ππεξζπλδέζκνπο ζε 

αξρεία ήρνπ, video ή animation. Έηζη, ηα ζπλλεθάθηα δηαιφγνπ (balloons), νη 

ιεδάληεο αιιά θαη νη βηληέηεο ελφο θφκηθο δελ πεξηέρνπλ κφλν θείκελν αιιά 

πνιπκεζηθφ/ππεξκεζηθφ πιηθφ. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηέηνησλ ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο απνηειεί 

κηα θαηλνηφκν δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζε 

πξνζπάζεηεο γηα παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ έληππσλ θφκηθο ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940 (Gruenberg, 1944; Sones, 1944) θαη ζπλερίδεηαη έσο ηηο κέξεο 

καο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο πνπ είηε βαζίδνληαη ζε 

κεκνλσκέλεο αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο (Chilcoat, 1993; Chilcoat & Ligon, 1994; 

Cary, 1998; Wright & Sherman, 1999; Schwarz, 2006 θ.ά.) είηε είλαη πξφηδεθη 

επξείαο θιίκαθαο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν (Comic Book Project, 2003 θαη εμήο 

ζηηο ΖΠΑ, καζήκαηα κε θφκηθο ηνπ Disney, 2005 θαη εμήο Maryland ζηηο ΖΠΑ, 

Banchi di Nuvole, 2003 θαη εμήο ζηελ Ηηαιία, Graphic Novels Across the 

Curriculum, 2007 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, The Search (Die Suche), 2008 θαη εμήο 

ζηε Γεξκαλία, θ.ά.).  

 

Κνηλφο παξαλνκαζηήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ, δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνγξακκάησλ είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο έληππα θφκηθο, εκπνξηθά ή δηδαθηηθά, ηα νπνία ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πξννξίδνληαη γηα αλάγλσζε απφ ηνπο καζεηέο (Davis & 

Beaman, 2008). Απφ ηελ άιιε φζα πεξηιακβάλνπλ δεκηνπξγία καζεηηθψλ θφκηθο 

ηελ πξνάγνπλ κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ θφκηθο κε ζπκβαηηθά κέζα (ραξηί θαη 

κνιχβη) πνπ νξηζκέλεο θνξέο ςεθηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ζαξσηή ή θαη 

ρξσκαηίδνληαη ζε ππνινγηζηή. Αθφκε, δελ δίλνπλ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία 

πνιπηξνπηθψλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο (θπξίσο ζχληνκσλ comic strips), αιιά 

θαη απηά ρσξίο εθκεηάιιεπζε ππεξκεζηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ηα 
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δεκνζηεπκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δελ είλαη επαξθή θαη ηα ιίγα ζηνηρεία πνπ 

ππάξρνπλ είλαη θπξίσο πνηνηηθά. Σέινο, ηα πεξηζζφηεξα αθνξνχλ εμσζρνιηθφ, 

άηππν ή εκηηππηθφ γξακκαηηζκφ θαη κφλν ιίγεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξνρσξεί έλα βήκα πεξαηηέξσ θαη πξνάγεη 

ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηνξηψλ ζε 

κνξθή θφκηθο κε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο 

ζρνιηθήο ηάμεο.  

 

 

1.4 Σν Δξεπλεηηθό Εήηεκα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή βαζηθφ εξεπλεηηθφ δεηνχκελν απνηειεί ε καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδίαζεο πξνζσπηθνχ πνιπηξνπηθνχ 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κέζσ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηε 

«ζρεδίαζε» (The New London Group, 1996; Υαηδεζαββίδεο, 2003) 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθή πνιπηξνπηθνχ αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο, αμηνπνηψληαο πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο θαη 

ππεξκεζηθά ζηνηρεία, ζρεηηθά κε θάπνην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζηα πιαίζηα 

θπξίσο ηνπ ηππηθνχ ή εκηηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ (Versaci, 2001; 

Morrison, et al, 2002; Yang, 2003; Bitz, 2004; Marrs, 2005; Grant, 2006; Gibson, 

2007; McVicker, 2007; Sadik, 2008; Bitz, 2009; Costello & Bilton, 2009; Carter, 

2009; Frey & Fisher, 2010). Έκθαζε δίλεηαη ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο 

Γιψζζαο, Νέαο Διιεληθήο θαη Αξραίαο Διιεληθήο απφ κεηάθξαζε, κε 

δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο θαη ζε άιια καζήκαηα.   

 

Ζ παξαγσγή ή ζρεδίαζε αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ βαζίδεηαη είηε ζηελ αλαδηήγεζε 

κηαο πξνυπάξρνπζαο ηζηνξίαο είηε ζηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο εμνινθιήξνπ 

δεκηνπξγεκέλεο απφ ηε θαληαζία θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

θάπνηα ελφηεηα ηνπ ππφ κειέηε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη 
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λα ζρεδηάζνπλ ηα δηθά ηνπο ςεθηαθά θφκηθο, κε ζθνπφ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο 

ζπγγξαθηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, λα αζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο 

πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ θαη ζηε ζπλεξγαηηθή δφκεζε κηαο ηζηνξίαο, λα 

δηδαρζνχλ ζηνηρεία αθεγεκαηηθήο δνκήο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζχγρξνλε 

πνιπκεζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Πξφζζεηνο ζηφρνο είλαη, κέζα απφ ηελ πξάμε 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο εκπεηξηθέο γλψζεηο 

ηνπο, ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε πξναγσγή ηεο βησκαηηθφηεηαο, ε 

ελίζρπζε ησλ θαιιηηερληθψλ αλεζπρηψλ ησλ παηδηψλ θαη ε εμσηεξίθεπζε 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ ζα έξρνληαλ ζηελ επηθάλεηα ζε έλα παξαδνζηαθφ 

κάζεκα (Smith, 1985).  

 

πσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα ην θπξίαξρν εξεπλεηηθφ δήηεκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο είλαη ην αθφινπζν: 

 

«Δίλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε 

ηηο πξνηηκήζεηο θαη βηψκαηά ηνπο κηα καζεζηαθά απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ εκπινπηίδεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξαθηηθή;» 

 

Ζ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

ειέγρεηαη κέζα απφ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο: 

 Βνεζά ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ: (θαηαλφεζε θαη αλάιπζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχλζεζε/ζρεδίαζε αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ 

ιφγνπ, ιεηηνπξγηθή ρξήζε γιψζζαο ζε επηθνηλσληαθφ πιαίζην). 

 Πξνάγεη ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο (νπηηθφο, κηληηαθφο ή ςεθηαθφο, 

θξηηηθφο, πνιηηηζκηθφο θ.ιπ.), ψζηε ην κάζεκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ. 

 Καιιηεξγεί κεηαγλσζηηθέο (αλαζηνραζκφο, απηναμηνιφγεζε θαη 

εηεξναμηνιφγεζε) θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο (ζπλεξγαζία, ρξήζε 
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δηαιφγνπ, ζπκκεηνρή, δηακνηξαζκφο εξγαζηψλ θαη θαζεθφλησλ, ππαθνή 

ζε θαλφλεο, αιιεινζεβαζκφο, δέζκεπζε).  

 Αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξνζθέξεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, 

ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία θαη ζπλδπάδνληάο ηε γφληκα κε ηελ 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία. 

 Δίλαη κηα δηαζθεδαζηηθή θαη ειθπζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή. 

 πληειεί ζηε βησκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλάκεζα 

ζην καζεηή θαη ην κάζεκα, ψζηε απηφ λα απνθηήζεη νηθεία κνξθή (λα ην 

ληψζεη «δηθφ ηνπ»). 

 

 

1.5 Ζ Πξνηεηλόκελε Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε 

 

Ζ βαζηθή επηδίσμε ηεο πξνζέγγηζεο είλαη νη καζεηέο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

δεκηνπξγνί ππεξκεζηθψλ θφκηθο κέζα απφ θαινζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο (π.ρ. ζπλεξγαζία κε βάζε ζηξαηεγηθή, απηναμηνιφγεζε ή 

εηεξναμηνιφγεζε κε βάζε ξνπκπξίθεο), πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη λα κελ είλαη απιά παζεηηθνί αλαγλψζηεο απηνχ ηνπ 

δηαδεδνκέλνπ θαη θηιηθνχ κέζνπ (Morrison, et al, 2002; Yang, 2003; Sadik, 2008; 

Bitz, 2009; Costello & Bilton, 2009; Carter, 2009; Frey & Fisher, 2010). 

Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλάπηπμε 

θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηα καδηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη γηα απηφ 

νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ πνιπηξνπηθά έξγα γηα ηα κέζα (media), 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ βησκαηηθά ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ ηερλνινγηψλ 

(Craggs, 1992).  

 

Καηαξράο, πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο πνηθίινη ηξφπνη ελαζρφιεζεο κε ην 

δηδαθηηθφ πεξηερφκελν θαηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ησλ δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ ζε 

κνξθή ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο, ψζηε λα μεδηπιψζνπλ ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ηελ πξνζέγγηζε πνπ πξνηηκνχλ. Οη καζεζηαθέο 
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απηέο πξνηηκήζεηο πεγάδνπλ απφ ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία, ην πξνζσπηθφ λφεκα, βησκαηηθά ζηνηρεία, ηηο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, 

ηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ πξνγελέζηεξε κάζεζε (Silver, 

Strong & Perini, 1997; Γεδνχιε, 2002; Melis & Monthienvichienchai, 2004) θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή, ζηελ αίζζεζε επηηεχγκαηνο θαη 

ζηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (ελφξαζε θαη επειημία, παξαγσγή λέσλ 

θαη πξσηφηππσλ ηδεψλ) (Lipman, 1980; Μαγλήζαιεο, 1996).  

 

Απηνβνχισο νη καζεηέο ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα, ηελ δηθή ηνπο 

αηζζεηηθή θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Υξπζαθίδεο, 2002) επηιέγνπλ καζεζηαθά 

αληηθείκελα, φπσο ζέκα, πινθή, ραξαθηήξεο (εκθάληζε, πξνζσπηθφηεηα, κε 

ρηνπκνξηζηηθή απφδνζε ή πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθνχο, κε αξραηνειιεληθέο ή 

ζχγρξνλεο ελδπκαζίεο), χθνο, ζηνηρεία πνιηηηζκνχ (ελδπκαζία, θηήξηα, εηθφλεο), 

δηαιφγνπο, ππεξζπλδέζκνπο, ρηνπκνξηζηηθά ή δξακαηηθά θείκελα πνπ 

αληαλαθινχλ ελδηαθέξνληα, πξνηηκήζεηο, βηψκαηα θαη πξνζδνθίεο ηνπο. 

 

Έπεηηα, ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε δηακφξθσζε 

ζπλζεθψλ απζεληηθήο επηθνηλσλίαο (Situated Learning) (Lave & Wenger, 2001) 

ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο, έηζη ψζηε νη λεαξνί ρξήζηεο ηεο γιψζζαο, 

αλαπιαηζηψλνληαο ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν θαη, 

αμηνπνηψληαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηηο καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηά 

ηνπο, λα ζρεδηάζνπλ ζπλεξγαηηθά πνιπηξνπηθά θαη δηαδηθηπαθά θείκελα ζε 

κνξθή ππεξκεζηθψλ θφκηθο κε λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο σο ζελαξηνγξάθνη θαη 

ζθηηζνγξάθνη κε ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (Problem - 

Based Learning) (Minder, 2007), πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή 

εκπεηξία ηνπο.  

 

Γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη θαη 

αμηνπνηνχληαη κέζα απφ νδεγνχο (guides) κε ελδεηθηηθά δηδαθηηθά ζελάξηα, 

θχιια εξγαζίαο θαη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηα νπνία θαη δίλνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα εθαξκφζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε 
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(Παξάξηεκα). πγθεθξηκέλα, πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

Οη καζεηέο ζε νκάδεο νξγαλψλνπλ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο σο ζελαξηνγξάθνη 

(ζέκα, ρξφλνο, ρψξνο, ραξαθηήξεο, πινθή - δξάζε, δηάινγνη) ζρεηηθά κε ην 

δεδνκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάγξακκα πινθήο πνπ βαζίζηεθε ζηελ ππξακίδα Freytag, 

κηα λεφηεξε εθαξκνγή ηεο αξηζηνηειηθήο δνκήο, ζε πέληε κέξε: exposition 

(αξρηθή θαηάζηαζε), rising action (αλνδηθή δξάζε), climax (θνξχθσζε), falling 

action (εθπίπηνπζα δξάζε), dénouement (ιχζε) (Wheeler, 2004). 

 

Χο ζθηηζνγξάθνη ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε ζην θάζε θαξέ κε ηε βνήζεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ CoSy_ComicStripCreator ή ComicLab, κεηαθξάδνληαο 

ηηο ιέμεηο ζε εηθφλεο, ψζηε λα ππεξεηείηαη ην ζελάξην ηνπο. Με ηε βνήζεηα 

ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο (θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ), αμηνινγνχλ 

καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβάινπλ θαη αμηνινγνχλ ηα ςεθηαθά θφκηθο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ. Σέινο,  ηα ςεθηαθά θφκηθο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ (ζρνιηθφ wiki), ψζηε λα θνηλνπνηεζεί ην έξγν ζηελ ππφινηπε καζεηηθή 

θνηλφηεηα, γηα λα δερζνχλ ζρφιηα ή ζπκπιεξψζεηο. 

 

 

1.6 Πεξηγξαθή ηεο Δξεπλεηηθήο Πνξείαο 

 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, πεξηειάκβαλαλ: 

 

 Αλαιπηηθή κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο, ηνλ πνιπγξακκαηηζκφ θαη κνληέια δηδαζθαιίαο. 

 ρεδίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα παηδηά γίλνληαη ζπγγξαθείο ησλ δηθψλ ηνπο ςεθηαθψλ θφκηθο 

ζρεηηθψλ κε θάπνην δηδαθηηθφ αληηθείκελν κέζα απφ κία ζεηξά βεκάησλ, 
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αμηνπνηψληαο εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζε κνξθή 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο. 

 Γεκηνπξγία ελφο βηβιίνπ - νδεγνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζηηο ηάμεηο ηνπο κε 

πξνηεηλφκελα ζελάξηα, θχιια εξγαζίαο θαη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζήο ηνπο (Παξάξηεκα). 

 Δθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζε δνθηκαζηηθέο - 

πηινηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο νη νπνίεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο 

ππφθεηλην ζε ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο. Με γλψκνλα απηέο ηηο 

αιιαγέο ζρεδηάδνληαλ νη επφκελεο εθαξκνγέο. πγθεθξηκέλα 

εθαξκφζηεθαλ κία θνξά ζηα πιαίζηα άηππνπ γξακκαηηζκνχ (επξχηεξε 

ζρνιηθή, θπξίσο εμσδηδαθηηθή, δσή π.ρ. ζρνιηθέο γηνξηέο, καζεηηθέο 

θνηλφηεηεο, εθδειψζεηο θ.ιπ.), ζηε ζπλέρεηα ζε εκηηππηθφ («επέιηθηε 

δψλε», δηαζεκαηηθφηεηα, Αγσγή Τγείαο θ.ιπ.) θαη, ηέινο, ζε ηππηθφ 

ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ (καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο) 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 

 Αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο θαη εμαγσγή ζπλνιηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Μέζα απφ φιεο ηηο παξαπάλσ κειέηεο πεξίπησζεο 

ειέγρζεθε ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο κε 

εξσηεκαηνιφγηα, ξνπκπξίθεο (θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ), 

ζπλεληεχμεηο θαη λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε.  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο έγηλε ζηηο αθφινπζεο έμη 

(6) πηινηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο: 

 Άηππνο γξακκαηηζκφο:  

o Μία κειέηε πεξίπησζεο κε δείγκα 76 καζεηέο δηεμήρζε ζε 

καζεηηθή εθδήισζε ζηα εθπαηδεπηήξηα Καίζαξε. Οη καζεηέο 

δεκηνχξγεζαλ θαη δφκεζαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ζε κνξθή 

ςεθηαθψλ θφκηθο κε ην εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator κε 

ειεχζεξν ζέκα (πιαίζηα άηππνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ). Με 

εξσηεκαηνιφγηα δηεξεπλήζεθαλ ζηάζεηο, απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα 
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ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή εηζαγσγήο ησλ δηαδηθηπαθψλ θφκηθο 

ζηελ εθπαίδεπζε. 

 Ζκηηππηθφο γξακκαηηζκφο :  

o Ζ δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο ζε απζεληηθά πιαίζηα ζρνιηθήο 

ηάμεο, αθνξνχζε ζε έλα κάζεκα εκηηππηθνχ γξακκαηηζκνχ. Mε 

αθνξκή πιαίζην παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Κ.Δ.Θ.Η. γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Γχν Φχισλ 25 καζεηέο ηεο Γ΄ 

ηάμεο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Παπάγνπ δεκηνχξγεζαλ ζε νκάδεο κηα 

δηθή ηνπο ηζηνξία ςεθηαθψλ θφκηθο. ηφρν είραλ λα πξνσζήζνπλ 

ηελ Ηζφηεηα κε καζήκαηα αλαθνξάο ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη 

ηελ Πιεξνθνξηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή 

καο νκάδα. 

o Ζ ηξίηε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ 

project EduComics ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην κε 

καζήκαηα αλαθνξάο ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη κε δηαζεκαηηθή πξννπηηθή. ε απζεληηθά 

πιαίζηα ζρνιηθήο ηάμεο 28 καζεηέο Α΄ ηάμεο δεκηνχξγεζαλ κηα 

ηζηνξία ςεθηαθψλ θφκηθο κε ζέκα ηε Δλδνζρνιηθή Βία, ηα αίηηα, 

ηηο κνξθέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 

ComicLab (http://www.webcomicbookcreator.com/).  

 Σππηθφο γξακκαηηζκφο:  

o Ζ ηέηαξηε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε ζην Βαξβάθεην 

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ζε πιαίζηα ηππηθνχ ζρνιηθνχ 

γξακκαηηζκνχ ζην κάζεκα Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α΄ 

Γπκλαζίνπ, κε  δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηα καζήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. Με άμνλα ην ζέκα ηεο 

Γηαηξνθήο ε δηδαζθαιία νξγαλψζεθε γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή 

αθεγήζεσλ ζε κνξθή ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο γηα ηελ 

πξναγσγή θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ (κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ ComicLab). πκκεηείραλ 26 καζεηέο. 
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o Ζ πέκπηε θαη ηειεπηαία κειέηε πεξίπησζεο επίζεο ζην Βαξβάθεην 

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην, αθνξνχζε ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ηεο Β΄ Γπκλάζηνπ 

(Ηιηάδα) κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζην κάζεκα ησλ 

Καιιηηερληθψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη 28 καζεηέο 

δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο δηαζθεπέο ηνπ ηιηαδηθνχ θεηκέλνπ, 

νξγαλψλνληαο ηελ αθήγεζή ηνπο ζε κνξθή 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

ComicLab. 

  

Δπίζεο, δηεμήρζε κία κειέηε πεξίπησζεο κε δείγκα 15 εθπαηδεπηηθνχο ζε 

εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηεο ΔΣΠΔ 

ζηε Λεκεζφ (2008). Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθπνλήζνπλ έλα ελδεηθηηθφ 

δηδαθηηθφ ζελάξην κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator γηα 

νπνηνδήπνηε δηδαθηηθφ αληηθείκελν.  

 

Γηα ηελ αλάιπζε, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο εθαξκφζηεθε ε 

πνιπκεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα δξάζεο, ε 

επηζθφπεζε, ε «κειέηε πεξίπησζεο» ή έξεπλα ζε κηθξά δείγκαηα ή 

δεηγκαηνιεπηηθή θαη ε ηερληθή ηεο ηξηγσλνπνίεζεο, ψζηε λα γεθπξσζεί ην ράζκα 

αλάκεζα ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη ζηελ αθεξεκέλε ζεσξία, θαη λα 

αιιεινζπκπιεξσζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ 

ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε πνηνηηθφ θαη 

πνζνηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ζεσξήζακε φηη ζα δψζεη πιεξέζηεξε 

εηθφλα αλαθνξηθά κε ηα ππφ δηεξεχλεζε εξσηήκαηα (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).  

 

Οη εξεπλεηηθέο απηέο δξάζεηο είραλ ηε κνξθή δηδαθηηθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία 

ζρεδηάζηεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ησλ Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. (2003) 

θαη εθαξκφζηεθαλ ζε πεξηβάιινλ ζρνιηθήο ηάμεο, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 

Αθνινχζεζε παξαηήξεζε ηεο πνξείαο ηνπο, αλαζηνραζκφο θαη αλαζρεδηαζκφο 

ηεο ζηξαηεγηθήο φπνπ ρξεηάζηεθε, έσο φηνπ θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα. 
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1.7 Καηλνηνκηθά ηνηρεία θαη πκβνιή ηεο Γηδαθηνξηθήο 

Γηαηξηβήο  

 

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο (εξεπλεηηθψλ 

δξάζεσλ), ηα επηηεχγκαηα, ε ζπλεηζθνξά θαη ε πξσηνηππία ηεο δηαηξηβήο 

έγθεηληαη θπξίσο ζηα εμήο: 

 Γεκηνπξγήζεθε θαη εμεηάζηεθε κία λέα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε  

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθψλ ηζηνξηψλ ζε κνξθή ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη βηψκαηά ηνπο. Ζ 

βαζηθή θηινζνθία ηεο ήηαλ λα πάςνπλ νη καζεηέο λα είλαη απιά 

παζεηηθνί αλαγλψζηεο θαη λα γίλνπλ νη ίδηνη δεκηνπξγνί θφκηθο κέζα απφ 

θαινζρεδηαζκέλεο δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Γηαθάλεθε φηη είλαη κηα καζεζηαθά απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

εκπινπηίδεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξαθηηθή, επηηπγράλνληαο: 

o Καηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ  

o Καιιηέξγεηα πνιπγξακκαηηζκψλ 

o Δκπέδσζε ζηνηρείσλ αθεγεκαηνινγίαο  

o Γισζζηθή πξναγσγή 

o Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (ηα θφκηθο είραλ πξσηνηππία, 

θαληαζία θαη δηαθνξεηηθφηεηα κε βάζε εκπεηξίεο, πξνηηκήζεηο, 

βηψκαηα ησλ καζεηψλ)  

o Δπραξίζηεζε, ςπραγσγία, θηλεηνπνίεζε 

 Γηα ηε δεκηνπξγία καζεηηθψλ θφκηθο ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέα θαη 

θαηλνηφκα ςεθηαθά εξγαιεία - ινγηζκηθά (ComicLab θαη 

CoSy_ComicStripCreator) κε πνιπκεζηθέο θαη ππεξκεζηθέο δπλαηφηεηεο 

θαη φρη ζπκβαηηθά κέζα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδέζακε έλα αγαπεκέλν 

κέζν ησλ καζεηψλ, ηα θφκηθο, κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο. Σν εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator αλαπηχρζεθε εηδηθά 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. 

 Γηαθνξνπνηήζεθε απφ ηηο ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηαηί:  
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o Γφζεθε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ θφκηθο 

(digital storytelling), αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ππεξζπλδέζκσλ ζε επηπιένλ θεηκεληθφ, εηθνληζηηθφ ή ερεηηθφ 

πιηθφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δχν παξαπάλσ δηαδξαζηηθψλ 

εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θφκηθο.  

o Έγηλε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη επξεία αμηνιφγεζε ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα, πξψηα ζε άηππν, 

έπεηηα ζε εκηηππηθφ θαη ηέινο ζε ηππηθφ γξακκαηηζκφ, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ εξεπλεηηθή πνξεία. Μέζα απφ ηηο ζπλερείο 

δνθηκέο θαη αμηνινγήζεηο επέξρνληαλ βειηηψζεηο ζε θάζε λέα 

κειέηε πεξίπησζεο.  

o Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά. 

o Γεκηνπξγήζεθαλ νδεγνί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνηαζείζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη κε ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο 

ηεο ζηε δηδαζθαιία (Παξάξηεκα). 

o Γεκηνπξγήζεθαλ ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο (θιίκαθεο 

δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο καζεηηθήο επίδνζεο σο πξνο ην καζεηηθφ πξντφλ 

θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Οη 

ίδηεο ξνπκπξίθεο αμηνπνηήζεθαλ φρη κφλν απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο είηε πξνθνξηθά είηε 

γξαπηά, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

(αλαζηνραζκφο, αμηνιφγεζε) (Παξάξηεκα). 

o Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη ζηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή απνηειεί έλα πιαίζην αμηνπνίεζεο ησλ ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, σο ζπκπιεξσκαηηθφ 

εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ εκπινπηίδεη ηελ 

παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ 

εθθάλζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηε δαζθαινθεληξηθφηεηα. 
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εκεηψλεηαη φηη ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, εθηφο απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη νη νπνίεο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα λα εμαρζνχλ 

απνηειέζκαηα γηα ηε καζεζηαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, έρεη εθαξκνζηεί απφ 

πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε πνιιέο ρψξεο, κηαο θαη αμηνπνηήζεθε (θαη 

εληάρζεθε) ζε έλα εξεπλεηηθφ έξγν, ην νπνίν νλνκάδεηαη EduComics. Σν 

πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εηαίξνη απφ Ηηαιία, Αγγιία, Ηζπαλία, Κχπξν 

θαη Διιάδα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, νινθιεξψζεθε ην 2010 θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε κεξηθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην LifeLong Learning 

Comenius Programme.  

 

 

1.8 Ζ Γνκή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνηειείηαη απφ 6 (έμη) θεθάιαηα κε ηελ αθφινπζε δνκή: 

Σν 1ν θεθάιαην είλαη κηα γεληθή εηζαγσγή. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηε 

δηαηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθχςεη, ζπλνπηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη αθνινπζεζεί θαη ηα επηηεχγκαηα, 

ηε ζπλεηζθνξά θαη ηελ πξσηνηππία ηεο δηαηξηβήο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη 

κε ηε δνκή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

Σν 2ν θεθάιαην απνηειεί ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη παξάιιεια ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δηαηξηβήο. Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία 

ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ ζηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο (νπηηθφο, ςεθηαθφο - κηληηαθφο, θξηηηθφο, πνιηηηζκηθφο θ.ά.). 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη απνδεθηέο καζεζηαθέο, γισζζνινγηθέο θαη 

ινγνηερληθέο ζεσξίεο θαη ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο αθήγεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο 

αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε επνπηηθά κέζα, πνπ νξίδνπλ ην παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ 

πιαίζην ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο. Σέινο, ε ηξίηε ελφηεηα θιείλεη κε εθαξκνγέο 

ησλ ΣΠΔ/ησλ ππεξκέζσλ θαη κε λένπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη αμηνπνίεζήο 

ηνπο γηα ηελ θαιιηέξγεηα πνιπγξακκαηηζκψλ κε έκθαζε ζε θηινινγηθά 

καζήκαηα. 
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ην 3ν θεθάιαην ζπλερίδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε σο πξνο ηα θφκηθο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηα θφκηθο σο ζεκεησηηθφ είδνο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα 

πξαγκαηεχεηαη ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε δηαθφξσλ εξεπλψλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν. ηα πιαίζηα απηά 

παξνπζηάδεηαη θαη ε παξνχζα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 

 

ην 4ν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

αμηνπνίεζεο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζηελ ηάμε κέζα απφ ηε θηινζνθία 

ηεο, ηα εξεπλεηηθά βήκαηα, ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο. 

 

Σν 5ν θεθάιαην πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο 6 (έμη) κειέηεο πεξίπησζεο πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθνληαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπο. 

Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα - απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζπιιέρηεθαλ κε δηάθνξα κέζα, μερσξηζηά γηα ηελ 

θάζε κειέηε πεξίπησζεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία απφ ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ θνηλψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο. 

 

ην 6ν θεθάιαην γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξφνδν 

ησλ καζεηψλ. Σέινο, ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο θαη 

πξνηείλνληαη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε αλνηρηψλ πεδίσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  Θεσξεηηθό Τπόβαζξν: Ζ Αμηνπνίεζε 

ησλ Τπεξκέζσλ θαη ησλ Πνιπηξνπηθώλ Κεηκέλσλ ζηελ 

Καιιηέξγεηα Πνιπγξακκαηηζκώλ 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα ηνπ θεθαιαίνπ:  

 

 Απφ ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο  (νπηηθφο, 

ςεθηαθφο - κηληηαθφο, θξηηηθφο, πνιηηηζκηθφο θ.ά.) 

 Αλαθνξά ζε καζεζηαθέο, γισζζνινγηθέο θαη ινγνηερληθέο ζεσξίεο 

 Ο παηδαγσγηθφο ξφινο ηεο αθήγεζεο - ςεθηαθή αθήγεζε ηζηνξηψλ κε 

επνπηηθά κέζα  

 Δθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ππεξκέζσλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

πνιπγξακκαηηζκψλ κε έκθαζε ζε θηινινγηθά καζήκαηα 

 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα απαηηνχλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ην δηαδίθηπν θαη ηα 

πνιπκέζα/ππεξκέζα, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ επηθέξεη νη ΣΠΔ ζηελ 

επηθνηλσλία (Luke, 2003; Lankshear & Knobel, 2007; Rhodes & Robnolt, 2009), 

ζηηο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ζηα ίδηα ηα θείκελα. Ο Kress (2003) 

πεξηέγξαςε απηέο ηηο αιιαγέο, δίλνληαο έκθαζε ζηε κεηαθίλεζε: 

 

 απφ ηελ θπξηαξρία ηε γξαθήο ζε απηή ηεο εηθφλαο σο κέζν 

 απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ βηβιίνπ ζηελ θπξηαξρία ηεο νζφλεο σο κέζν  
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Οη αιιαγέο παξέρνπλ έλα δπλακηθφ ηνπίν, πξφζθνξν γηα αιιαγέο ζηηο δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνιιψλ καζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηα γισζζηθά καζήκαηα, αθνχ 

ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία, φπσο ηα ειεθηξνληθά θείκελα, ηα εξγαιεία κε ηα 

νπνία ζρεδηάδνληαη θαη επαλαζρεδηάδνληαη θαη ηα δηαζέζηκα κέζα επηθνηλσλίαο 

αιιάδνπλ αθαηάπαπζηα (Kress, 2003). ηε ζχγρξνλε επνρή νη ΣΠΔ σο λέα κέζα 

πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ, νδεγνχλ ζε κηα δηδαθηηθή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε ζπλεξγαζία, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε 

κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ (Street, 1995; Κνπηζνγηάλλεο, 1999).  

 

 

2.2 Από ηνλ Παξαδνζηαθό Γξακκαηηζκό ζηνπο 

Πνιπγξακκαηηζκνύο  

 

Ο γξακκαηηζκφο είλαη κάιινλ κηα αφξηζηε έλλνηα πνπ ιακβάλεη δηαθνξεηηθφ 

λφεκα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη πιαίζηα/ζπκθξαδφκελα, ελψ ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ηεο ζπλερνχο αλάδεημεο ησλ ΣΠΔ αιιάδεη ζπλερψο πεξηερφκελν, φπσο 

αιιάδνπλ ζπλερψο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο πξάμεηο 

γξακκαηηζκνχ (Leu, 2000). Καηά βάζε θαζνξίδεηαη απφ ηα πνιηηηζηηθά, πνιηηηθά, 

ηδενινγηθά θαη ηζηνξηθά πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

(Gee, 1996; Knobel, 1999). Πιένλ, δελ αλαθέξεηαη απιά ζηελ ηθαλφηεηα γηα 

αλάγλσζε, γξαθή θαη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζηε ζχγρξνλε επηθνηλσληαθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο (σο δεκηνπξγφο ή απνδέθηεο) θείκελα 

γξαπηνχ, πξνθνξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ ιφγνπ (UNESCO, 2005). 

 

Σα λέα απηά θείκελα δελ είλαη κφλν γισζζηθά, αιιά θαη πνιπηξνπηθά, δεδνκέλνπ 

φηη δηακνξθψλνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

ηξφπσλ, φπσο: εηθφλαο, ήρνπ, γξαθεκάησλ, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο (Υνληνιίδνπ, 1999; Μεηζηθνπνχινπ, 2008). Απηή ε 
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πνηθηιφηεηα ησλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηξφπσλ (modes) πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θείκελα (Kress, 2000; Kress & Van 

Leeuwen, 2001; Kress, 2003), ε πνιπηξνπηθφηεηα (multimodality), ζεσξείηαη 

πιένλ «νπζηαζηηθή θαη ζεκειηψδεο παξάκεηξνο θάζε θεηκέλνπ», αθνχ θαλέλαο 

ηξφπνο δελ είλαη απηφλνκνο ζηε δηαδηθαζία ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ θεηκέλσλ 

(Υνληνιίδνπ, 1999; Jewitt, 2008). Βέβαηα, ε ρξήζε πνιπζχλζεησλ 

αλαπαξαζηαηηθψλ πεγψλ (πνιπηξνπηθψλ) δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ησλ  

ςεθηαθψλ κέζσλ, αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθφηεξσλ, φπσο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. 

Δληνχηνηο, νη ΣΠΔ επηηξέπνπλ πην εχθνια ηε ζπλχπαξμε ησλ αθεγεκαηηθψλ 

ηξφπσλ θαη «ελαξκνλίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα κεηαηξνπή ηεο παγθφζκηαο 

πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο απφ έληππε ζε ειεθηξνληθή» (Υνληνιίδνπ, 1999).  

 

Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ παξαπάλσ δηαπηζηψζεσλ πξνήιζε απφ κηα νκάδα 

επηζηεκφλσλ, ηελ απνθαινχκελε ζην ρψξν ηεο Γισζζνδηδαθηηθήο θαη ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο «Οκάδα ηνπ Νένπ Λνλδίλνπ» (The New London 

Group ή NLG). πγθεθξηκέλα, ην 1994, νη Cadzen, Cope, Fairclough, Gee, 

Kalantzis, Kress, A. Luke, C. Luke, Michaels & Nakata, ζπλεδξίαζαλ ζηελ 

νκψλπκε πφιε ησλ ΖΠΑ κε ζέκα ηηο λέεο πξννπηηθέο ηνπ γξακκαηηζκνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο.  

 

Με άξζξν ηνπ 1996 εηζήγαγαλ ηνλ φξν «πνιπγξακκαηηζκφο» πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ χπαξμε πνιιαπιψλ κέζσλ θαη θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα Νέα Μέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΣΠΔ (πνιπκέζα, ππεξκέζα, 

δηαδίθηπν) θαζηζηνχλ αδηθαηνιφγεηε ηελ αλαθνξά ζην γξακκαηηζκφ ζε εληθφ 

αξηζκφ ή ηελ πεπνίζεζε φηη αλαθέξεηαη κφλν ζηε γξαπηή γιψζζα 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 

 

Ζ έλλνηα ησλ πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ, ινηπφλ, αθνξά έλα άηνκν πνπ θαηαλνεί 

ηνλ θφζκν θαη ην ρξφλν κέζα ζηα δηαθνξεηηθφ πιαίζηα κηαο πνιππνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο Σερλνινγίεο 
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ηεο Πιεξνθνξίαο (Street, 2003; Υαηδεζαββίδεο, 2003). Ο Piazza (1999) νξίδεη 

ηνπο πνιιαπινχο γξακκαηηζκνχο σο έλα ζχλζεην κίγκα επηθνηλσληαθψλ 

θαλαιηψλ, ζπκβφισλ, κνξθψλ θαη ελλνηψλ εγγελψλ ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

γιψζζα (ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή), αιιά θαη ζηελ Σέρλε (εηθαζηηθέο ηέρλεο, 

κνπζηθή, ρνξφο, ζέαηξν, ηαηλίεο, ηειεφξαζε, βίληεν). Αλαθέξνληαη επίζεο ζηνλ 

πινπξαιηζκφ, ψζηε νη καζεηέο λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηηο δηαθνξεηηθφηεηεο πνπ 

ηνπο ραξαθηεξίδνπλ, γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2000; Cope & Kalantzis, 2000).  

 

Αληίζηνηρα, ζηε δηδαθηηθή πξάμε ζπληειείηαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ 

γξακκαηηζκφ ή αιθαβεηηζκφ ζηνπο πνιιαπινχο γξακκαηηζκνχο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο ΣΠΔ (Μαθξάθεο, 2000; UNESCO, 2005). Απηή ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

παξαδνζηαθνχ γξακκαηηζκνχ κε πξφζζεηεο δεμηφηεηεο ιφγσ ηεο 

εληαηηθνπνηεκέλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θέξλεη αξρηθά ζην 

πξνζθήλην ην λέν είδνο γξακκαηηζκνχ πνπ απνθαιείηαη ηερλνγξακκαηηζκφο, 

ηερλνινγηθφο ή ςεθηαθφο ή ειεθηξνληθφο  γξακκαηηζκφο (Κνπηζνγηάλλεο, 2002; 

Κνπηζνγηάλλεο, 2008). Θεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θαη θπξίαξρνο, αθνχ ν 

θφζκνο νδεχεη απνθιεηζηηθά πξνο ηνλ πνιπηξνπηθφ γξακκαηηζκφ θαη ην 

γξακκαηηζκφ ησλ ςεθηαθψλ πνιπκέζσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ  ηερλνινγία (Luke, 

2000). 

 

Ο Ohler (2009) ζπζρεηίδεη ηνλ ςεθηαθφ κε ην κηληηαθφ γξακκαηηζκφ, ηελ 

ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί ηηο γισζζηθέο θαη εηθνληζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ Νέσλ Μέζσλ, λα αθνκνηψλεη θαη λα απνθξππηνγξαθεί ην 

λφεκα ηνπο (Kron & νθφο, 2007), λα αλαγλσξίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα 

εθαξκφδεη ηερληθέο πεηζνχο ζην ρψξν ησλ κίληηα (Ohler, 2009). Δπίζεο, πξνηείλεη 

ηηο παξαθάησ νθηψ νδεγίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

ςεθηαθνχ/κηληηαθνχ γξακκαηηζκνχ (Ohler, 2009): 

 

 Μεηαηφπηζε απφ ηελ θεηκελνθεληξηθφηεηα ζην «θνιάδ Νέσλ Μέζσλ». 

Ζ δπλαηφηεηα λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη θαλείο κε ηα Νέα Μέζα, ζεκαίλεη 

λα θαηαζθεπάδεη έλα «θνιάδ κέζσλ (media collage)» επθξηλέο, εχθνιν 
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ζηελ πινήγεζε θαη κε λφεκα, ην νπνίν είλαη πνιπηξνπηθφ, πνιπκεζηθφ, 

ππεξκεζηθφ (ηζηνζειίδα, βίληεν, ηαηλίεο, ςεθηαθέο ηζηνξίεο, ςεθηαθά 

θφκηθο, PowerPoint, βηληενπαηρλίδηα) (Ohler, 2009). Σε ιέμε «collage» 

ρξεζηκνπνηεί θαη ν Landow (1997) γηα λα πεξηγξάςεη ην ππεξθείκελν. 

 

 Γξαθή θαη ε αλάγλσζε σο ζηαζεξέο αμίεο.  

Σν θείκελν θαη ην γξάςηκν παξακέλνπλ ζεκαληηθά. Σα δηαδηθηπαθά 

θείκελα αλαζρεκαηίδνπλ ηε γξαπηή έθθξαζε ζε κηα πην ζπλνπηηθή κνξθή 

κε επθνιφηεξε αλάγλσζε θαη κε ρξήζε ζρεκαηνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ 

φπσο θνπθθίδεο (bullets), έληνλα γξάκκαηα (boldface), ρξψκαηα, 

ππεξζπλδέζκνη θ.ά.. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη 

καζεηέο γίλνληαη ελεξγνί αλαγλψζηεο θαη ζπγγξαθείο ν έλαο ζην θείκελν 

ηνπ άιινπ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλή έθθξαζε ηεο νκάδαο (Ohler, 

2009). 

 

 Τηνζέηεζε Σέρλεο. 

Ζ κεηαηφπηζε απφ ηελ θεηκελνθεληξηθφηεηα απαηηεί δεμηφηεηεο πνπ ζα 

άξκνδαλ ζε καζήκαηα Σέρλεο, αθνχ νη έλλνηεο ηνπ ρξψκαηνο, ηεο κνξθήο, 

θαη ηνπ θνιάδ είλαη κέξνο ηνπ κηληηαθνχ ιεμηινγίνπ. Μνινλφηη ε Σέρλε 

ζπρλά παξακεξίδεηαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν ςεθηαθφο 

γξακκαηηζκφο ηελ θαζηζηά ζεκαληηθή δεμηφηεηα γξακκαηηζκνχ (Ohler, 

2009).  

 

 Μείμε (blend) παξαδνζηαθψλ θαη αλαδπφκελσλ γξακκαηηζκψλ. 

Σα λέα πβξηδηθά θείκελα πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ απαηηνχλ δηάθνξα είδε 

γξακκαηηζκψλ γηα ηε δηδαζθαιία κίαο ελφηεηαο. Ο εγγξάκκαηνο 

άλζξσπνο είλαη αλαγθαίν λα θαηαλνεί θαη λα ζπλελψλεη ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαη ηνπο αλαδπφκελνπο γξακκαηηζκνχο, πξνσζψληαο 

παξάιιεια θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (Ohler, 2009). 
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 Έθζεζε/δνθίκην θαη αθήγεζε ηζηνξίαο (report and story). 

Σα Νέα Μέζα απαηηνχλ κηα αθεγεκαηηθή κεηαθφξκα (metaforms of 

narrative) πνπ ζπλζέηεη ζε έλα ζχλνιν ή continuum ηελ έθζεζε/δνθίκην κε  

ηελ αθήγεζε. Σα δνθίκηα εζηηάδνπλ ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε, ελψ ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο θαη νη ηζηνξίεο έρνπλ ζηνηρεία 

ζπλαηζζεκαηηθήο δέζκεπζεο, εληάζεηο, κεηαπηψζεηο θαη ιχζε/θάζαξζε. Ο 

ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο απαηηεί θαη ηηο δχν κνξθέο έθθξαζεο ζηελ 

επηθνηλσλία, ελψ εθπαηδεπηηθή πξφθιεζε είλαη ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ 

ηνπο (Ohler, 2009). 

 

 Αηνκηθή ζπκκεηνρή θαη θνηλσληθφο ζπκκεηνρηθφο γξακκαηηζκφο. 

ηα κέζα ηνπ ‟60, ν McLuhan δηαπίζησζε φηη ν ζπκβαηηθφο γξακκαηηζκφο 

αληηθαηέζηεζε ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο κε κηα 

ηδησηηθή άπνςε αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ελψ ε ηειεφξαζε ήηαλ ην πξψην 

βήκα γηα δηάινγν θαη θνηλή θνηλσληθή εκπεηξία ζην «πιαλεηηθφ ρσξηφ» 

(global village). Δληνχηνηο, ε ηειεφξαζε αθεγείηαη ηελ ηζηνξία άιισλ, φρη 

ηε δηθή καο. Αληίζεηα, ην δηαδίθηπν παξέρεη εξγαιεία γηα δηάινγν θαη 

επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα «λα επαλεθεχξεη ην γξακκαηηζκφ» σο ζπλδπαζκφ 

αηνκηθήο, ζπιινγηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο κε ζηφρν 

έλα δεκφζην αθήγεκα (public narrative) (Ohler, 2009).  

 

 Γξακκαηηζκφο ζε θνηλσληθά δεηήκαηα 

Ζ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (citizenship), απαξαίηεηε γηα ηε Γεκνθξαηία, 

ζπλδέεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο κε ην γξακκαηηζκφ. Οη εγγξάκκαηνη ζηα 

Μέζα θαηαιαβαίλνπλ πψο απηά κε ηηο ηερληθέο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε θνηλσληθψλ δεηεκάησλ (φπσο 

ζέκαηα ηζφηεηαο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, δηθαηνζχλεο θαη δηαβίσζεο ζε 

έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ, δηαδηθηπαθφ θφζκν) θαη ησλ πξνζσπηθψλ, ηνπηθψλ 

θαη παγθφζκησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Χο ελεκεξσκέλνη πνιίηεο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο (Ohler, 2009).  
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 Δπρέξεηα ζηα Νέα Μέζα 

Ζ επρέξεηα (fluency) είλαη ε δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζε πξνεγκέλα επίπεδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξίπινθε 

επηθνηλσλία κέζα ζηα θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά πεξηβάιινληα. Ο 

άπηαηζηνο (fluent) ζα θαζνδεγήζεη, ν εγγξάκκαηνο ζα αθνινπζήζεη θαη νη 

ππφινηπνη ζα κείλνπλ πίζσ. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα ζπλδπάζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρέδηα καζήκαηνο, ηηο αλαζέζεηο 

εξγαζηψλ θαη ηα project, ψζηε λα ηελ πξνσζήζνπλ (Ohler, 2009).  

 

ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ςεθηαθφ θαη κηληηαθφ γξακκαηηζκφ βξίζθεηαη ν 

νπηηθφο πνπ απνηειεί κηα ελνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζέαζεο κε ηελ θξηηηθή ζθέςε, 

έηζη ψζηε έλα νπηηθά εγγξάκκαην άηνκν λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη, λα αλαιχεη, 

λα εξκελεχεη, λα αμηνινγεί θαη λα παξαγάγεη νπηηθά κελχκαηα (Debes αλαθνξά 

ζην Braden, Beauchamp, & Baca, 1990). Δμάιινπ, ε αλάγλσζε ησλ εηθφλσλ θαη 

ε δπλαηφηεηα λα εξκελεπζεί ην λφεκα ησλ δηάθνξσλ εηδψλ απεηθνλίζεσλ 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο αλαγλσζηηθήο αλάπηπμεο (Fenwick, 1998). 

 

Ζ Moss (2003) πεξηέγξαςε ην πψο θεηκεληθά θαη νπηηθά ζηνηρεία 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ ίδηα ζειίδα, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο: «ηα 

ηερλνινγηθά κέζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο λένπο ηξφπνπο ζπλδπαζκνχ ηνπ ιεθηηθνχ 

θαη ηνλ νπηηθνχ ζηνηρείνπ θαη θαζηζηνχλ πηζαλή ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε λένπο θαλφλεο». Ο Unsworth (2008) επίζεο κίιεζε γηα 

ζπλδπαζκφ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο ζηηο ζχγρξνλεο αθεγήζεηο, ππνζηεξίδνληαο φηη 

νη πιεξνθνξίεο ησλ εηθφλσλ δελ είλαη πεξηηηέο ή δηαθνζκεηηθέο. Αληηζέησο, ε 

δπλαηφηεηα λα δηαβάδεη θαλείο εηθφλεο θαη πνιπηξνπηθά θείκελα είλαη πιένλ 

απαξαίηεηε γηα ηε λνεκαηνδφηεζε θαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (Kress et al., 2001).  

 

Άιια είδε γξακκαηηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Νέα Μέζα είλαη πξψηα ν 

θξηηηθφο γξακκαηηζκφο πνπ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ 

γξακκαηηζκνχ θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηζρχνο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ ελεκεξσηηθψλ πεγψλ, ψζηε λα ζπλαρζνχλ ζσζηά ζπκπεξάζκαηα 
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(Chatel, 2002). Έπεηηα, ν πνιηηηζκηθφο γξακκαηηζκφο αθνξά κηα πνηθηιία 

δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο 

(popular culture) θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο (δηαθνξεηηθά είδε 

εηθνληζηηθήο, ζεαηξηθήο θαη καδηθήο επηθνηλσλίαο) (Παζραιίδεο, 1999; Μνπιά & 

Κνζεγηάλ, 2010). 

 

Σέινο, ν Paterson (2007) ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο επξχηεξνπ 

πιαηζίνπ γξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο λα ζπκπεξηιακβάλεη κέζα φπσο θφκηθο θαη 

θαξηνχλ, ηζηνζειίδεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, δηαγξάκκαηα, ζεσξψληαο ηα 

πνιχηηκα εξγαιεία δηδαζθαιίαο, αθνχ ε αλάγλσζε πνπ εκπιέθεη ηε ζθέςε, ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ κπνξεί λα επεθηαζεί 

θαη ζε κε παξαδνζηαθά θείκελα. Δπίζεο, νη εμσζρνιηθέο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ θαη ζπρλφηαηα 

ζρεηίδνληαη κε πνιπηξνπηθά θείκελα (ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θνηλσληθή δηθηχσζε 

ή δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο) (Gee, 2003; Stone, 2007). 

 

Αθνινχζσο, νη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα εμεηάζνπλ ηνπο γξακκαηηζκνχο πνπ νη 

καζεηέο θέξλνπλ καδί ηνπο ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα ε 

δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ (Chatel, 2002). Γεληθά ζεκαληηθφ είλαη 

πψο «ε άηππε κάζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο ζην ζρνιείν [...] 

θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ επίζεκε κάζεζε, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη καζαίλνπλ ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο ηνπο θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ» (Υξηζηνπνχινπ & Λακπξνπνχινπ, 2006). 

 

 

2.3 Ο Παηδαγσγηθόο Ρόινο ηεο Αθήγεζεο  

 

Ο ςεθηαθφο θαη κηληηαθφο γξακκαηηζκφο κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κε άξηζην 

ηξφπν κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζηελ επηθνηλσλία ζε 

κηληηαθέο ηζηνξίεο (Ohler, 2009). Δθπαηδεπηηθή πξφθιεζε είλαη ε ζρεδίαζε 
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πβξηδηθψλ ςεθηαθψλ θεηκέλσλ κε ην ζπλδπαζκφ Νέσλ Μέζσλ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηφζν ηε δχλακε ηεο αθήγεζεο φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε πνπ πεγάδεη απφ κηα ηζηνξία (Ohler, 2009). 

 

Ζ αθήγεζε είλαη κηα πξσηνγελήο κνξθή δηδαζθαιίαο (Pedersen, 1995) πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην ζχλζεην θαη κε δνκεκέλν θφζκν ηεο 

εκπεηξίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ (Bruner, 1990; Gils, 2005). Οη 

ηζηνξίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζηε ςπραγσγία, αιιά 

νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη επεηδή εκπεξηέρνπλ ζνθία θαη θνηλέο εκπεηξίεο. 

Μία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηζηνξηψλ είλαη ν δηακνηξαζκφο ηεο 

γλψζεο κέζα ζε κηα θνηλφηεηα (Martin & Powers, 1983). Μέζσ ησλ ηζηνξηψλ ν 

καζεηήο - αλαγλψζηεο βηψλεη έλα ζπκβάλ, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε 

θάπνηνπ άιινπ. Δπηπιένλ, νη ηζηνξίεο εηθνλνγξαθνχλ αηηηαθέο ζρέζεηο, 

ππνγξακκίδνπλ ιχζεηο πξνο απνθπγή ή πξνο πηνζέηεζε θαη θαηαγξάθνπλ έλα 

ζπκβάλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ/ησλ ζπκθξαδνκέλσλ (context) ηνπ (Spaniol et al., 

2006).  

 

ηελ εθπαίδεπζε ν αθεγεκαηηθφο ιφγνο έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηηο ζρνιηθέο 

θεηκελνηαμηλνκίεο (Μαηζαγγνχξαο, 2004) θαη ζην ειιεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο (Νέδε & εθεξιή, 2005). Ζ 

Αλαπηπμηαθή Φπρνινγία ζεσξεί φηη «ε δηάθξηζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ απφ ην κε 

αθεγεκαηηθφ ηξφπν απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν ηεο λνεηηθήο δηάπιαζεο θαη 

ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ» (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999). 

Δπνκέλσο, ε αθήγεζε δελ είλαη έλα απιφ κέζν έθθξαζεο, αιιά θαη φξγαλν 

νηθνδφκεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004).  

 

Αθφκε, νη ηζηνξίεο ζεσξνχληαη «πξνζνκνησηέο εκπεηξίαο» πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

καζεηέο  φρη κφλν ηε γλψζε αιιά θαη ηα θίλεηξα γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ (Heath 

& Heath, 2007; Klein, 1999). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ παξνπζηάδεηαη κηα 

ηζηνξία ζηνπο καζεηέο απηνί θαηαζθεπάδνπλ κηα λνεηηθή πξνζνκνίσζε (mental 

simulation) ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ρσξηθψλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη (Heath 
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& Heath, 2007). Απηή αθξηβψο ε θαηαζθεπή ρσξνρξνληθψλ ζρέζεσλ θαηαξξίπηεη 

ηελ άπνςε φηη ε αθήγεζε ηζηνξηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ παζεηηθφηεηα. 

Αληηζέησο, ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη εκπινπηίδεη ηε γλψζε ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

θαιή αθήγεζε ελζσκαηψλεη ζηνηρεία δξακαηηθά, νδεγεί ζε ηαχηηζε κε ηνπο 

ραξαθηήξεο, θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκπάζρνπλ κε απηνχο θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απιή παξάζεζε δεδνκέλσλ βειηηψλεη ηε κλήκε, θαζειψλεη ηνπο καζεηέο, 

επηηπγράλεη βαζχηεξε θαη αθξηβέζηεξε κάζεζε, ελδπλακψλεη ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπλδέζεηο θαη πξνζθέξεη γλψζε αληί γηα δεδνκέλα (Costello & Bilton, 2009).  

 

Αο κελ μερλάκε άιισζηε φηη ε επηθνηλσληαθή θαζεκεξηλφηεηα ελφο καζεηή 

βξίζεη απφ εθαξκνγέο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ φπσο δηεγήζεηο πεξηζηαηηθψλ, 

αλαδηεγήζεηο ηεο ππφζεζεο ηειενπηηθψλ ζεηξψλ ή ηαηληψλ, θφκηθο, ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο, παξακχζηα, εηδήζεηο, αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ «δηαηάζζνπλ 

αλζξψπηλεο εκπεηξίεο θαη δξάζεηο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαθαίλεηαη ε 

αηηηνθξαηηθή θαη ρξνληθή ηνπο ζρέζε» (Νέδε & εθεξιή, 2005).  

 

 

2.4 Φεθηαθή Αθήγεζε Ηζηνξηώλ κε Δπνπηηθά Μέζα 

(Digital & Visual Storytelling) 

 

Αλ θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηζηνξηψλ δελ ζπληζηά εθπαηδεπηηθή 

θαηλνηνκία, ε ρξήζε ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο 

(Meadows, 2003). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα ειεθηξνληθά κέζα έρνπλ πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ηε γλψζε ηνπο, 

λα ηελ παξνπζηάζνπλ θαη λα ηελ κνηξαζηνχλ κε ηνπο άιινπο (Standley, 2003). 

Μηα απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη ε ςεθηαθή αθήγεζε ηζηνξηψλ κε επνπηηθά 

κέζα. Ζ ζεσξία ησλ Mayer & Moreno (1998) ζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη νη άλζξσπνη 

καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζα απφ ην ζπλδπαζκφ ιέμεσλ θαη εηθφλσλ παξά κφλν κε 

ιέμεηο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα νπηηθά ζηνηρεία ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ην θείκελν, 

βνεζνχλ ζηελ εθκάζεζε πεξηζζφηεξσλ ελλνηψλ (concepts), βειηηψλνπλ ηε κλήκε 

(recall) θαη νμχλνπλ ηηο νπηηθέο δεμηφηεηεο (Costello & Bilton, 2009).  
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Απφ ηελ άιιε ε ςεθηαθή αθήγεζε δεκηνπξγεί ηζηνξίεο εκπινπηηζκέλεο κε Νέα 

Μέζα, ζπλπθαίλνληαο εηθφλεο, αθήγεζε, κνπζηθή, θσλή θαη δίλνληαο λέα 

δηάζηαζε θαη δσεξφ ρξψκα ζηνπο ραξαθηήξεο, ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ηδέεο 

(Digital Storytelling Association DSA, 2005). Πξφθεηηαη γηα ηε ζχγρξνλε 

έθθξαζε κηαο αξραίαο ηέρλεο πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηακνηξάζεη γλψζε, 

ζνθία θαη αμίεο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ζε θάζε κέζν, απφ ηνλ θχθιν 

ηεο ππξάο, ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, θαη ηψξα ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή. Γηαρξνληθά, ινηπφλ, ε ειινρεχνπζα πξφζεζε λα κεηαθεξζεί ε γλψζε 

θαη λα ππνθηλεζεί ε κάζεζε, ε βαζηθή ηδέα ηεο ηζηνξίαο - αθήγεζεο, έρεη 

παξακείλεη ακεηάβιεηε (Spaniol et al., 2006). Σα Νέα Μέζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα λένπο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο, ηαρχηεξεο δεκηνπξγίαο θαη εχθνινπ 

δηακνηξαζκνχ. Δπηπιένλ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επαλαζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ 

κέζσλ (media), πνπ θαζηζηνχλ ηηο ηζηνξίεο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην 

δηαδξαζηηθέο (Spaniol et al., 2006). 

 

Χο πξνο ηελ παηδαγσγηθή ηεο αμία ε ςεθηαθή αθήγεζε ηζηνξηψλ κε λφεκα 

αηρκαισηίδεη ηε θαληαζία θαη αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο φρη κφλν σο αθξναηέο 

ή αλαγλψζηεο, φπσο ε ζπκβαηηθή αθήγεζε, αιιά θαη σο εθπαηδεπφκελνπο πνπ 

κπνξνχλ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ κηα ηζηνξία (Robin & 

Pierson, 2005; Dorner et al., 2002). Οη Lynch & Fleming (2007) ππνδεηθλχνπλ φηη 

ε εχθακπηε θαη δπλακηθή θχζε ηεο, πνπ πεξηθιείεη νπηηθά θαη αηζζεηεξηαθά 

ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηεί πιήζνο γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε 

κάζεζε ζε φιε ηελ θιίκαθα ησλ πνιιαπιψλ επθπτψλ - ιεθηηθή, ρσξηθή, 

δηαπξνζσπηθή, ελδναηνκηθή θαη ζσκαηηθή/θηλαηζζεηηθή (Gardner, 1983).   

 

Ο Barrett (2006) δηαπίζησζε φηη ε ςεθηαθή αθήγεζε δηεπθνιχλεη ηε ζχγθιηζε 

ηεζζάξσλ καζεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ: δέζκεπζε, αλαζηνραζκφ γηα κάζεζε ζε 

βάζνο, κάζεζε κε project θαη έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία. Ο Robin 

(2005) ππνζηήξημε φηη νη καζεηέο νξγαλψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη 

ηε γλψζε ηνπο κε έλαλ εμαηνκηθεπκέλν θαη κε λφεκα (meaningful) ηξφπν. Ο Gils 

(2005) έδσζε έκθαζε ζηελ πνηθηιία πνπ πξνζθέξεη θαη ζηε δπλαηφηεηα λα 
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πξνζσπνπνηήζεη ηε καζεζηαθή εκπεηξία, λα δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο δσήο θαη λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Sadik, 2008).  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

είλαη κηα δεκηνπξγηθή καζεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην επίπεδν 

ηνπ καζεηή ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ έθζεζε (Tsou et al., 2006). 

 

 

2.5 Μαζεζηαθέο, Γισζζνινγηθέο θαη Λνγνηερληθέο 

Θεσξίεο  

 

Δθηφο απφ ηελ εμνηθείσζε κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηε γλψζε ζηνηρείσλ 

ηεο Γισζζνδηδαθηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο ζρεηηθά 

κε ηελ πνιπηξνπηθφηεηα, ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο θαη ηελ αθήγεζε, απαξαίηεηε 

θαζίζηαηαη θαη ε γλψζε αξρψλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, ινγνηερληθψλ 

ζεσξηψλ θαη πνξηζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο, ψζηε κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο λα δηεπθνιπλζεί ε έληαμε ησλ παξαπάλσ αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή 

πξαθηηθή. πγθεθξηκέλα ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αληιεί 

ζηνηρεία απφ ηηο παξαθάησ έγθξηηεο ζεσξίεο: 

 

2.5.1 Θεσξία Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο (Dual Coding Theory) 

 

χκθσλα κε ην γλσζηηθφ κνληέιν, ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο κηα αιιαγή ηεο 

γλψζεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε κέζα ζηε κλήκε ηνπ καζεηή, ελψ έκθαζε 

δίλεηαη ζε εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο, ζηελ 

θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε, αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ (encoding, storage, 

retrieval) θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπο (Βξαζίδαο, Εέκππιαο & Πέηξνπ, 2005). Με 

ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε δηπιή θσδηθνπνίεζε, ν Alan Paivio (Paivio, 1971; Paivio,  

1991; Clark & Paivio, 1991) ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ δχν γλσζηηθά 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[33] 

ππνζπζηήκαηα, δειαδή δχν αλεμάξηεηα θαλάιηα, κέζσ ησλ νπνίσλ 

επεμεξγαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο: ην νπηηθφ ή αλαινγηθφ ή κε ιεθηηθφ θαη ην 

ιεθηηθφ ή ζπκβνιηθφ. Ζ ζεσξία απηή απνθαίλεηαη φηη ε κάζεζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή, φηαλ θαηά ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ηα δχν θαλάιηα/δίαπινη επηθνηλσλίαο αληί ηνπ ελφο (Nugent, 1982). Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ν καζεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο 

γλσζηηθέο δηαδξνκέο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη γηα ηελ αλάθιεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Mayer & Anderson, 1991; Shih & Alessi, 1994). 

 

2.5.2 Θεσξία ηεο Δπηθνηλσληαθήο Πξνζέγγηζεο 

 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, ε γισζζηθή δηδαζθαιία 

εκβαζχλεη ζηε ιεηηνπξγηθή - επηθνηλσληαθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη εκπιέθεη 

ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ 

λφεκα γηα απηνχο (Υαξαιακπφπνπινο, 1999). Απνδεθηέο γίλνληαη φιεο νη 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα. ην επίθεληξν βξίζθεηαη ην θείκελν, πνπ κπνξεί λα ιάβεη 

πνιπηξνπηθή κνξθή, θαη ε θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο παξαγσγήο ηνπ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή, πνπ ελζαξξχλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο, θαη ζπκβνχινπ κέζα ζηελ νκάδα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

γισζζηθή απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη ε επζχλε ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο 

ελδνζρνιηθά θαη εμσζρνιηθά (Υαξαιακπφπνπινο, 1999).   

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ελδείθλπηαη ε επεμεξγαζία απφ ηνπο καζεηέο 

νπηηθναθνπζηηθνχ θαη θεηκεληθνχ πιηθνχ, πνπ έρεη παξαρζεί γηα πξαγκαηηθνχο 

επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε απζεληηθέο παξαγσγηθέο θαη 

πξνζιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθείλεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Hedge, 2000; Μηράιεο, 2009). Καηά ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο επηθνηλσληαθήο αληίιεςεο, ν µαζεηήο, εθηφο απφ αλαγλψζηεο ησλ 

ηππσκέλσλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θαη δεκηνπξγφο ηνπ δηθνχ ηνπ θεηκέλνπ. Ο 

µαζεηήο απφ ην «θείκελν θαζ‟ εαπηφ» ζπληάζζεη έλα «θείκελν γηα µέλα» ρσξίο 
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ηελ παξέµβαζε εθπαηδεπηηθψλ (Νέδε, 2000). Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα κνηξαζηεί 

κε άιινπο ηα πνιπηξνπηθά θαη ππεξκεζηθά θείκελα πνπ δεκηνπξγεί κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηνπ Web 2.0 (wiki, blog) (Μηράιεο, 2009).  

 

2.5.3 Θεσξία ηεο Πξόζιεςεο θαη ηεο Αλαγλσζηηθήο 

Αληαπόθξηζεο 

 

Οη ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο ζεσξίεο φπσο ε ζεσξία ηεο Πξφζιεςεο θαη ηεο 

Αλαγλσζηηθήο Αληαπφθξηζεο (Σδηφβαο, 1983; Jauss, 1995) κεηαηνπίδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ απφ ην ζπγγξαθέα θαη ην θείκελν ζηνλ αλαγλψζηε, πνπ δεκηνπξγεί ηα 

δηθά ηνπ λνήκαηα κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή αλάγλσζε, παχεη λα είλαη παζεηηθφο 

θαη επηβάιιεηαη σο «λνεκαηνδφηεο ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ» (Γεσξγίνπ, 2006). 

χκθσλα κε ηνλ Iser (1978), εθπξφζσπν ηεο «αηζζεηηθήο ηεο πξφζιεςεο», ζηα 

θείκελα ππάξρνπλ ράζκαηα ή απξνζδηφξηζηα ζεκεία ηα νπνία θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη δεκηνπξγηθά ν αλαγλψζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη 

πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ηνπ. Ζ ζεσξία βξίζθεη πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ζην 

ππεξθείκελν, φπνπ ν αλαγλψζηεο επηιέγεη ηηο δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

έρνληαο πξνζσπηθφ έιεγρν θαη δνκψληαο ηελ ηειηθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ, 

ψζηε λα έρεη λφεκα γηα ηνλ ίδην (Μηθξφπνπινο, 2006). 

 

2.5.4 Δκπιαηζησκέλε ή Δγθαζηδξπκέλε Μάζεζε (Situated 

Learning) 

 

χκθσλα κε κνληέιν ηεο «Δκπιαηζησκέλεο ή Δγθαζηδξπκέλεο Μάζεζεο» 

(Situated Learning) ησλ Lave & Wenger ε κάζεζε ηνπνζεηείηαη ζε θνηλσληθή 

δηάδξαζε, ζε «θνηλφηεηεο πξάμεο» (Communities Of Practice) ή «θνηλφηεηεο 

κάζεζεο» (Learning Communities) θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αθνξνχλ γλψζε αθεξεκέλε θαη εθηφο θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ (Βξαζίδαο et al., 2005). πλαθνινχζσο, ε κάζεζε 

εδξάδεηαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλν, απζεληηθφ, 
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ζπλεξγαηηθφ πιαίζην, νηθνδνκείηαη κε ηελ εκπεηξία θαη είλαη απνηέιεζκα 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ ζπκκεηνρή θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

καδί κε άιινπο (Κφκεο, 2004).  

 

2.5.5 Οκαδνζπλεξγαηηθή Μάζεζε κε Βάζε ρέδηα Δξγαζίαο ή 

Γξάζεο (Cooperative & Project - Based Learning) 

 

Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε νξγάλσζε δειαδή ηεο ηάμεο ζε κηθξέο 

αλνκνηνγελείο νκάδεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζθνπνχ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο (De Corte et 

al., 1979), πξαγκαηψλεηαη θαιχηεξα κέζα απφ «ρέδηα Δξγαζίαο ή Γξάζεο» 

(project) (Μαηζαγγνχξαο, 2003). Ζ ρξήζε ηνπο μεθηλά απφ ηε ζπλεξγαηηθή 

ζρεδίαζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πξντφληνο πνπ 

αθνξά δεηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη θαηαιήγεη ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ (Johnson & Johnson, 1991; ακαξά et al., 2003).  

 

ηφρνο ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο είλαη λα ελεξγνπνηήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ, ηε ζπκκεηνρή θαη κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε, δίλνληαο 

θίλεηξα, ψζηε λα ζπλδεζνχλ νη ππάξρνπζεο εκπεηξίεο κε λέεο πηπρέο ελφο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, λα πξνσζεζεί ε ελεξγεηηθή εξγαζία έλαληη ηεο 

απνζηήζηζεο θαη λα απαζρνιεζνχλ νη καζεηέο ζε πξνβιήκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Johnson & Johnson, 1991; ακαξά et al., 2003). Σα ξεαιηζηηθά 

απηά πξνβιήκαηα είλαη πιεκκειψο δνκεκέλα, δειαδή νη πξνο επίιπζε 

παξάκεηξνη αλαθαιχπηνληαη απφ ηνπο καζεηέο, θαζψο εμειίζζεηαη ε θαηαζθεπή 

ηεο γλψζεο (Problem-Based Instruction/ Learning) (Duffy & Cunningham, 1996). 

 

2.5.6 Βησκαηηθή Μάζεζε 

 

Ζ βησκαηηθή κάζεζε δίλεη έκθαζε ζην «ξφιν ηεο εκπεηξίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ζηελ αλαδήηεζε πξνζσπηθνχ λνήκαηνο θαη ζηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ 
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θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο θαη ζρνιείνπ» (Γεδνχιε, 

2002). Οη βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ξεπζηέο θαη ειαζηηθέο θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα πξνζεγγίδεη έλα ζέκα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, λα 

αθηεξψλεη ζε απηφ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη λα ην ζπλδέεη κε 

δηαθνξεηηθνχο θχθινπο ελδηαθεξφλησλ ηνπ (Γεδνχιε, 2002). Γεληθά βαζίδεηαη 

ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο 

απηνθαηεπζχλνληαη θαη έρνπλ κηα αιεζηλή αίζζεζε επηηεχγκαηνο (Whitaker, 

2005). 

  

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο βησκαηηθήο κάζεζεο πξνζθέξεη 

ςπραγσγία, φρη κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζθέδαζεο ή ηεο «εχθνιεο» ςπραγσγίαο, 

αιιά απηήο πνπ κέζα απφ παηγληψδε ρσξίο ππεξβνιέο δηάζεζε θαη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζεβαζκφ ζην ξπζκφ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηε κάζεζε «επράξηζηε θαη αληαπνδνηηθή δηαδηθαζία» 

(Roussou, 2004). Δληνχηνηο, ε ζρεδίαζε βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νθείιεη λα 

επηθέξεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ εκπέδσζε 

ησλ γλψζεσλ, ψζηε νη καζεηέο λα κε κέλνπλ απιά ζην επράξηζην θαη ζην 

δηαζθεδαζηηθφ, αιιά λα δνκνχλ κηα γλψζε βάζνπο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

ηνπο πεξηβάιιεη (Κιεάλζνπο - Παπαδεκεηξίνπ, 1952).  

 

Σέινο, κέζα απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνχγνληαη νη θσλέο φισλ ησλ 

παηδηψλ, αθνχ νη καζεηέο έρνπλ δηθέο ηνπο πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ δεκηνπξγηθά σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο (Αλαγλσζηνπνχινπ, 2002;  

Γεσξγίνπ, 2006).  

 

Δλ θαηαθιείδη, φιεο νη παξαπάλσ ζεσξίεο εληάρζεθαλ ζε κηα γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί ην λέν παξάδεηγκα (paradigm) ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αλαθέξεηαη σο e-learning θαη αμηνπνηεί ηηο πξνφδνπο ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ (Sampson, 

2002). Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αλνηρηφ θαη επέιηθην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα δηδάζθνληαη κε παξαζηαηηθφ ηξφπν θαη πνιιαπιά 
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κέζα παξνπζίαζεο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ (Ρεηάιεο, 2005). 

 

 

2.6 Δθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Τπεξκέζσλ ζηε 

Γηδαζθαιία Φηινινγηθώλ Μαζεκάησλ - Καιιηέξγεηα 

Πνιπγξακκαηηζκώλ  

 

Σα παξαπάλσ πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

δηδαθηηθά, ψζηε λα αλαλεσζνχλ νη πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη λα θαιιηεξγεζνχλ 

ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο πνιπγξακκαηηζκψλ κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο 

(Νέδε & εθεξιή, 2005). Αθνινπζνχλ νξηζκέλνη ελδεηθηηθνί ηξφπνη, ζρεηηθνί κε 

ηε δηδαζθαιία θηινινγηθψλ καζεκάησλ. 

 

2.6.1 ηε Λνγνηερλία 

 

Οη λέεο δηδαθηηθέο ηάζεηο δηαθξίλνληαη ζηα λέα Γ.Δ.Π.Π.. θαη ζηα Α.Π.. (2003) 

ηεο Λνγνηερλίαο, γηα παξάδεηγκα «ε ελδπλάκσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ, ε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο 

πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη επαηζζεζίαο ηνπο θαη ε θξηηηθή ζέζε ζε δεηήκαηα ηεο 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο» αλαθέξνληαη σο γεληθνί ζθνπνί. Αθφκε, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ελζάξξπλζε ηεο βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο, εκπινπηηζκφ ηεο εκπεηξίαο, 

αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο. Οξηζκέλνη ελδεηθηηθνί 

εηδηθνί ζθνπνί είλαη ε ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο, ε δεκηνπξγηθή 

εξκελεία ησλ έξγσλ θαη ε άζθεζε ησλ θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ (Γ.Δ.Π.Π.., 

2003 - Α.Π.., 2003). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ ππεξκέζσλ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ.πγθεθξηκέλα 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηα εμήο: 

 Δπέθηαζε ηνπ θάζκαηνο ηεο ινγνηερλίαο: Σα ππεξκέζα πξνζθέξνπλ 

«αιιειεπηδξαζηηθή πξφζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ, 
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ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα ζχλζεην δίθηπν αζπλερψλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ» (Γηαθνπκάηνπ, 2002). 

 Αλάδεημε ηνπ παηγληψδνπο ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο: Ζ «ζνβαξνθαλήο 

πξνζέγγηζε» ησλ θεηκέλσλ αθαηξεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θφξκαο θαη ηεο πξφζιεςεο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ, ην «παίγληνλ» 

(Νηθνιαΐδνπ, 2009). Ζ δπλαηφηεηα ησλ ππεξκέζσλ γηα ξεπζηή κνξθή, 

κπνξεί λα πξνζδψζεη ζε έλα ινγνηερληθφ θείκελν έλαλ παηγληψδε 

ραξαθηήξα, αθνχ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα 

«επαλαζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ κε δηαθνξεηηθή κνξθή ιεθηηθή ή 

δνκηθή». Σα «παίγληα» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο 

γηα λα αλαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). 

 Τπεξινγνηερλία (hyper - fiction): Πξφθεηηαη γηα κηα κε γξακκηθή 

δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή ινγνηερλία, φπνπ ν αλαγλψζηεο βνεζά ην 

ζπγγξαθέα λα δεκηνπξγήζεη ηε ηζηνξία, αθνχ αθνινπζεί ππεξζπλδέζεηο, 

αιιειεπηδξψληαο κε ην θείκελν θαη νηθεηνπνηνχκελνο ηξφπνπο πνπ είλαη 

αδχλαηνη κέζσ ηεο ηππνγξαθίαο (Melrod, 1994). 

 Αμηνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ/ππεξκέζσλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ: Βνεζνχλ ζηε κεηαθνξά ελφο θεηκέλνπ ζε άιινπο ζεκεησηηθνχο 

ηξφπνπο θαη «αλαδεηθλχνπλ ην νιηζηηθφ κνληέιν πξφζιεςεο θαη 

παξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαζθεπάδεη ε ινγνηερλία» (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). ηφρνο δελ είλαη κηα απιή εηθνλνγξάθεζε πνπ θαηαξγεί ηελ 

πνιπζεκία ηεο γιψζζαο, αιιά κηα πνιπκεζηθή παξνπζίαζε σο καζεηηθή 

δεκηνπξγία πνπ «αλαδεηθλχεη πηπρέο ηεο εηθνλνπνηίαο, ηεο κνπζηθφηεηαο 

ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, αιιά θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ ξπζκφ κε ηνλ 

πιένλ έθηππν ζεκεησηηθφ ηξφπν» (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Σέινο, ε 

ππεξκεζηθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

πνιιαπιήο πξφζβαζεο ζην δηδαθηηθφ πιηθφ, ζπλδέεη ηε ιεθηηθή κε ηελ 

νπηηθή πιεξνθνξία θαη θαζηζηά ελεξγεηηθφηεξε ηε καζεζηαθή 

πξνζπάζεηα ηνπ δηδαζθφκελνπ (Βαθαινχδε, 2003).  

 Αζχγρξνλε επηθνηλσλία κέζα απφ αλαγλσζηηθέο θνηλφηεηεο: Ζ ελίζρπζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί πξψηα κέζα 
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απφ ηε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία αξρηθά ζε επίπεδν ηάμεο θαη έπεηηα 

ζε ζρνιηθφ, δηαζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν κε ηε δεκνζίεπζε ησλ 

εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, γηα παξάδεηγκα ζε καζεηηθά wiki θαη ηζηνιφγηα 

(blogs). πλεπψο, ε θαηλνηφκνο δηαδηθαζία «απιψλεηαη ζην ρψξν θαη ην 

ρξφλν», απνθηψληαο «επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη επηθνηλσληαθή 

πξννπηηθή», ελψ νη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε, 

αιιά θαη ηνπ ζπγγξαθέα, κε «δεκφζηα έθθξαζε» ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο 

ζχκθσλα κε ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε (Νηθνιαΐδνπ, 2009). 

 

2.6.2 ηε Νενειιεληθή Γιώζζα 

 

χκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π. (2003) κεξηθνί απφ ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 

γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη «[…] λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο ην βαζηθφ φξγαλν 

επηθνηλσλίαο ηεο γισζζηθήο ηνπο θνηλφηεηαο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δηαλνεηηθά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθά, λα αλαπηχμνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο ζηε 

ζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή δσή, λα κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, λα ηηο επεμεξγάδνληαη λα ζπλζέηνπλ κηα 

εξγαζία ζηελ νπνία λα εθθξάδνπλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο 

θαη ηδέεο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ θείκελα κέζσ ησλ Ζ.Τ. θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κέζσ ησλ Ζ.Τ. σο πνκπνί ή δέθηεο». Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 

πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο λα πξαγκαησζνχλ νη παξαπάλσ ζθνπνί φπσο:  

 Γεκηνπξγία απζεληηθψλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο: πξνσζνχλ ηελ 

επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε κε ην άλνηγκα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο πξνο 

ηνλ έμσ θφζκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ χπαξμε πξαγκαηηθνχ απνδέθηε 

δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο γξαπηφ ιφγν 

(Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 

 Δχξεζε ζην δηαδίθηπν πνιπηξνπηθνχ πιηθνχ, ιεθηηθνχ ή εηθνληζηηθνχ: 

θξηηηθή απνηίκεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπ θαηά ηε ζχλζεζε θαη ζρεδίαζε 

θεηκέλσλ (Κνπηζνγηάλλεο, 2007). 
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 χλζεζε ειεθηξνληθνχ θεηκέλνπ: ηα λέα ςεθηαθά κέζα επεξεάδνπλ ηε 

γιψζζα θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή λέαο πιαηζησκέλεο 

γισζζηθήο θαη θεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ππεξκεζηθή κνξθή πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ξεπζηφηεηα, πνιπηξνπηθφηεηα, κε γξακκηθή νξγάλσζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη δηαδξαζηηθφηεηα (Μάηλαο, 2009).   

 Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο: Αθνξνχλ ηελ νξηδφληηα ζπλεθηηθφηεηα ησλ 

επηκέξνπο ζεκαηηθψλ θιάδσλ, δηαζθαιίδνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο γιψζζαο 

κε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα κέζα απφ αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ησλ καζεηψλ φπσο είλαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο (project) (Frey, 

1998) κε εηδηθφ βάξνο ζην επηθνηλσληαθφ πιαίζην (Μάηλαο, 2009).   

 

2.6.3 ηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία από Μεηάθξαζε 

 

Ζ Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία κειεηά ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κέζα απφ ηα έξγα ηεο ηέρλεο ηνπ 

ιφγνπ, απφ ην πξσηφηππν ή απφ κεηάθξαζε. Με ηελ εξκελεία ηνπο επηδηψθεηαη νη 

καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κε θείκελα ηεο αξραίαο πνιηηηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη παξέρνληαη ηα θχξηα ζεκεία κηαο εηθφλαο απηνχ ηνπ θφζκνπ θαηά ην δπλαηφλ 

ζθαηξηθήο, ξεαιηζηηθήο, ειθπζηηθήο θαη ελδηαθέξνπζαο πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηε 

ζχγρξνλε δσή θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζεκεξηλνχ λένπ αλζξψπνπ 

(Γ.Δ.Π.Π.., 2003 -  Α.Π.., 2003). 

 

Σν κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί δηδαθηηθά σο κάζεκα ινγνηερλίαο, αλζξσπνγλσζίαο θαη 

πνιηηηζκνχ (Γηάλλνπ, 2008).  

 

Χο κάζεκα ινγνηερλίαο:  

 Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ην θείκελν 

απνηειεί εληαίν ζχλνιν, ηνπ νπνίνπ ηα κέξε εξκελεχνληαη θαη 

ζπλεμεηάδνληαη ακνηβαία (ζπλνιηθή ζεψξεζε, ζεκαηηθά θέληξα, δνκή, 

πεξηερφκελν: πινθή, χθνο, ραξαθηήξεο, αθεγεκαηηθνί ηξφπνη).  
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 Πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο ινγνηερληθέο ζεσξίεο (ι.ρ. ε ζεσξία 

ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο θαη ηεο πξφζιεςεο). Πξφθεηηαη γηα ηε 

κεηαθίλεζε απφ ην θείκελν θαη ηελ θπξίαξρε εξκελεία ηνπ, ζηελ 

πξφζιεςε ηνπ απφ ηνπο καζεηέο - αλαγλψζηεο ζε πνιιαπιέο 

αλαγλσζηηθέο εθδνρέο, ψζηε ν θάζε καζεηήο λα αθεγεζεί ηε δηθή ηνπ 

ηζηνξία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επνρή, ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Βεξηζέηε (2002) ζην 

φλνκα ηεο «κεηάθξαζεο», ην κεηαθξαζκέλν θείκελν κπνξεί λα ηχρεη 

επεμεξγαζίαο, ζεσξνχκελν κφλν σο ινγνηερληθφ θείκελν. 

 

Χο κάζεκα αλζξσπνγλσζίαο:  

 Οπκαληζηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

παηδείαο, ηεο πίζηεο ζηνλ άλζξσπν θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη ην 

ζηνραζκφ πάλσ ζε δηαρξνληθέο αμίεο, αληηιήςεηο, έλλνηεο. 

 Βησκαηηθή πξφζιεςε ηνπ θεηκέλνπ κε έκθαζε ζηνλ πξνζσπηθφ δηάινγν 

ηνπ καζεηή κε αμίεο, αληηιήςεηο θαη έλλνηεο ησλ αξραίσλ έξγσλ. 

 

Χο κάζεκα πνιηηηζκνχ:  

 Αξραηνγλσζηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο: Οη δηάθνξεο πεγέο ηζηνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ θεηκέλνπ βνεζνχλ ζηελ αλαζχλζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηα ζπγθεθξηκέλα ρσξνρξνληθά θαη 

ηζηνξηθνπνιηηηζκηθά ηνπ πιαίζηα. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ αξραηνγλσζία κέζσ ηεο ελνπνίεζεο θιάδσλ 

αξραηνκάζεηαο, φπσο ε Φηινινγία, ε Αξραηνινγία, ε Ηζηνξία θαη ε Σέρλε 

(Γηάλλνπ, 2008). 

 

 ιεο νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα 

εληαρζνχλ ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλνπλ νη ΣΠΔ θαη νη 

πνιπγξακκαηηζκνί, φπσο ππεξθεηκεληθέο δηαζπλδέζεηο ζε εηθνλνγξαθηθφ ή 

πνιπκεζηθφ πιηθφ θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κε ζεκαηνινγία απφ 

ηελ Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία κε δηαζεκαηηθή πξννπηηθή. Ζ νπηηθνπνίεζε 

ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή ε κεηαηξνπή απφ γξαπηφ ζε νπηηθφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 
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αμηνινγεζεί ε δχλακε ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο εηθφλεο 

πνπ ην επνπηηθνπνηνχλ (Σξηαληνπνχινπ et al., 2010). 

 

 

2.7 Νένη Σξόπνη Πξνζέγγηζεο θαη Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ 

γηα ηε Γηδαζθαιία Πνιπγξακκαηηζκώλ - ρεδίαζε 

Τπεξκεζηθώλ Κόκηθο  

 

χκθσλα κε ηελ Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ, φπσο ζηνηρεηνζεηήζεθε 

παξαπάλσ, ε παξαγσγή ηνπ λνήκαηνο ησλ ζχγρξνλσλ θεηκέλσλ δελ ζηεξίδεηαη 

πιένλ απνθιεηζηηθά ζηνλ θεηκελνθεληξηθφ γξακκαηηζκφ θαη ζην γισζζηθφ 

ζεκεησηηθφ ηξφπν (mode), αιιά ζηε ζπιιεηηνπξγία ηνπ κε άιινπο, νπηηθνχο, 

αθνπζηηθνχο, ρσξηθνχ ηχπνπ ηξφπνπο πνπ παξάγνπλ λφεκα (The New London 

Group, 1996). Απηέο νη κεηαβνιέο ζην πεδίν ηεο ζεκείσζεο  θαη ζηηο πξαθηηθέο 

γξακκαηηζκνχ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμέιημε ζηα ηερλνινγηθά κέζα. Άιισζηε, ε κεηαβαιιφκελε νηθνλνκία δίλεη 

πςειφηεξε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη ζχληαμεο ειεθηξνληθψλ 

θεηκέλσλ, θαζψο κεηαβαίλνπκε απφ επαγγεικαηηθέο ζηαδηνδξνκίεο βαζηζκέλεο 

ζηελ παξαγσγή (manufacturing) ζε απηέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία 

(Loranger, 1999).  

 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε πξψην επίπεδν αλαπηχρζεθαλ αξθεηέο 

εθαξκνγέο ΣΠΔ γηα ηα γισζζηθά καζήκαηα, θιεηζηνχ φκσο ηχπνπ πνπ 

ειάκβαλαλ ειάρηζηα ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο θαη 

ζπρλά δελ έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, φπσο ε ζχληαμε ειεθηξνληθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ 

(Αθξηηίδνπ & Αθεληνπιίδνπ, 2009). Γηα λα επηηεπρζεί φκσο ε αλαλέσζε θαη ε 

πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιπηξνπηθήο παγθφζκηαο επηθνηλσλίαο, 

αλαγθαία δηδαθηηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, αλάιπζε θαη 

δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ κέζσ ππνινγηζηή κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκνχ (Υνληνιίδνπ, 1999; Vincent, 2005). Εεηνχκελν 
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είλαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαζηνχλ εμίζνπ δεκηνπξγνί θαη 

θαηαλαισηέο, πνκπνί θαη δέθηεο πνιιαπιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ (Kron & 

νθφο, 2007; Νέδε & εθεξιή, 2005).  

 

Ζ Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκψλ εηζάγεη ηνλ φξν ρέδην/ρεδίαζε 

(Design) γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ πνιπηξνπηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνπνίεζε πνιιψλ ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ θαη έξρεηαη θαηά θάπνην ηξφπν λα  

αληηθαηαζηήζεη ηνπο παξαδνζηαθνχο φξνπο «γξάςηκν» ή «παξαγσγή ιφγνπ» 

(Υαηδεζαββίδεο, 2003). Χο φξνο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε δνκή ελφο θεηκέλνπ, 

αιιά θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη «αηζζεηηθνιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πφξσλ» γηα ηε δφκεζε θαη δεκηνπξγία ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ 

(Υαηδεζαββίδεο, 2003).  

 

Ζ ζρεδίαζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηε γλψζε, 

αλαπαξάγνληαο λέεο δνκέο θαη απεηθνλίζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πεξηιακβάλεη 

αλαδήηεζε πεγψλ, επηινγή, ζπλδπαζκφ θαη ζχλζεζε θαη έρεη ηξεηο φςεηο: ην 

ζρεδηαζκέλν (the designed), ην ζρεδηαζκφ (designing) θαη ην αλαζρεδηαζκέλν 

(the redesigned). Σν ζρεδηαζκέλν αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

νη νπνίνη παξάγνπλ λφεκα. Ο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνην επηθνηλσληαθφ γεγνλφο. Σέινο, ην αλαζρεδηαζκέλν 

αλαθέξεηαη ζην πξντφλ ηεο ζρεδίαζεο ησλ καζεηψλ (The New London Group, 

1996; Υαηδεζαββίδεο, 2003). Έηζη, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία 

αληηκεησπίδνληαη σο ζρεδηαζηέο (designers) (Cope & Kalantzis 2000).  

 

Μηα θαηλνηφκνο δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ε 

νπνία εθκεηαιιεχεηαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζε έλα πξφηδεθη (project) 

ζπλεξγαηηθήο ζρεδίαζεο αθεγεκαηηθψλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε κνξθή 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο, κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηά 

ηνπο. Ζ πξνζέγγηζε εθαξκφδεηαη ζε καζήκαηα Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη 

Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο.  



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[44] 

ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο είλαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ρξήζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ πεγψλ λνήκαηνο θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

ηηο «γξακκαηηθέο» άιισλ ηξφπσλ (modes) φπσο ηεο εηθφλαο, βίληεν, ήρνπ θαη ε 

ζχλζεζε ηνπο ζε έλα ζχλνιν κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (Vincent, 2005; Ohler, 

2009). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ν εθπαηδεπφκελνο αληηκεησπίδεηαη σο ελεξγφο 

θαη απηνειεγρφκελνο κέηνρνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη σο παζεηηθφο 

δέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο (Kommers et al., 1996). Έηζη, δνθηκάδεη ηε ραξά ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ιεηηνπξγψληαο κε 

αίζζεζε «απηνλνκίαο» θαη «πξνζσπηθήο επζχλεο» (Κπλεγφο, 1995). 

 

Δπηπξνζζέησο, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ 

νη ίδηνη ηνπο πφξνπο, λα ηνπο ζπλδπάζνπλ θαη λα ηνπο ζπλζέζνπλ κε ζηφρν λα 

ζρεδηάζνπλ έλα ππεξκεζηθφ πνιπηξνπηθφ πξντφλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο, ηελ 

αηζζεηηθή, ηα θξηηήξηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπο πξνάγεηαη ε 

δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε (Υξπζαθίδεο, 2002). Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα 

θνηηά θαλείο ηα πξάγκαηα κε έλαλ ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ πξνθαλή ή ηνλ 

παξαδνζηαθφ, λα ραξάδεη λένπο δξφκνπο δξάζεο θαη λα ζρεδηάδεη πξσηφηππα 

πξντφληα (Becker & Cornett, 1972; Lipman, 1980). Άιισζηε, ην πνιπηξνπηθφ 

θείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη θαλεξψλεη επηθνηλσληαθή δεκηνπξγηθφηεηα. χκθσλα 

κε ηε Stein (2003) «νη πνιπηξνπηθέο παηδαγσγηθέο ειεπζεξψλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα κε απξνζδφθεηνπο θαη απξφβιεπηνπο ηξφπνπο. Παξάγνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα». 

 

Απφ ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην απνξξένπλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα 

ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη, πξνθεηκέλνπ ε ζεσξία 

λα κεηαθξαζηεί επηηπρψο ζε παηδαγσγηθέο - δηδαθηηθέο πξαθηηθέο κέζα ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα δηαηξηβή παξαδέρεηαη ηε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

σο κηα πξφζθνξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ ζηε δηδαζθαιία θηινινγηθψλ καζεκάησλ γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο:  
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Οη καζεηέο: 

 θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ θαη λα παξαγάγνπλ 

ιφγν, ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο κνξθέο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 ζρεδηάδνπλ πνιπηξνπηθά ςεθηαθά θείκελα, δηαλέκνληαο ηηο πιεξνθνξίεο 

κεηαμχ γξαθήο θαη εηθφλαο, ε νπνία δελ έρεη κφλν επεμεγεκαηηθφ, αιιά 

εμίζνπ έλαλ  επηθνηλσληαθφ ξφιν. 

 ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ ζηε λέα ςεθηαθή ηνπ 

δηάζηαζε. 

 εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θφκηθο. 

 ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία ηνπ παξαδνζηαθνχ (θφκηθο) θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

εμσζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ (ππεξκέζα, δηαδίθηπν) γηα ηελ πινπνίεζε 

ελφο πξφηδεθη. 

 εθαξκφδνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζηε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

θηινινγηθψλ καζεκάησλ κε δηαζεκαηηθή πξννπηηθή (Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο, Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε, Πιεξνθνξηθήο θ.ά.). 

 

 

 

2.8 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζρεδίαζεο 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο γηα ηελ απφθηεζε απφ ηνπο καζεηέο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ζηάζεσλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα (θπξίσο ζε γισζζηθά καζήκαηα) 

βαζίδεηαη α) ζην ζχγρξνλν κεηαβαιιφκελν γξακκαηηζκφ β) ζηνπο πνιιαπινχο 

γξακκαηηζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ άιισλ ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ 

πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνπ 21νπ αηψλα θαη ηνλ 

ςεθηαθφ/κηληηαθφ γξακκαηηζκφ (digital/ media literacy) πνπ θπξηαξρεί ζηηο κέξεο 

καο θαη ραξαθηεξίδεη ηε λέα γεληά, πνπ είλαη κπεκέλε ζηα ηερλνινγηθά κέζα γ) 

ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα (multimodality), πνπ αθνξά ηελ εκπινθή πνιιψλ 

ζεκεησηηθψλ ζπζηεκάησλ (γισζζηθψλ, αθνπζηηθψλ, νπηηθψλ θ.ιπ.) γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ λνήκαηνο, δ) ζηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
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δηαδηθαζία ζε ςεθηαθή κνξθή κε παξάιιειε αμηνπνίεζε δηάθνξσλ δηαζέζηκσλ 

ζεκεησηηθψλ πφξσλ. Δπηπξφζζεηα, ε ζρεδίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη ζε ζχγρξνλεο καζεζηαθέο, γισζζνινγηθέο θαη 

ινγνηερληθέο ζεσξίεο φπσο: α) ζηε Θεσξία Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν 

θαλάιηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ην νπηηθφ θαη ην ιεθηηθφ β) ζηε Θεσξία 

ηεο Δπηθνηλσληαθήο Πξνζέγγηζεο πνπ πξνσζεί δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο γ) ζηε Θεσξία ηεο Πξφζιεςεο θαη ηεο Αλαγλσζηηθήο 

Αληαπφθξηζεο  πνπ εζηηάδεη ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάγλσζε δ) 

ζηηο αξρέο ηεο Δγθαζηδξπκέλεο Μάζεζεο θαη ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο γηα 

γλψζε απζεληηθή, εληφο ελφο θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ ε) ηεο 

Οκαδνζπλεξγαηηθήο Μάζεζεο κε βάζε ρέδηα Γξάζεο (Project - Based Learning, 

PBL) θαη ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Problem - Based Learning) πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία ζη) ζηε Βησκαηηθή Μάζεζε πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εκπεηξία, ην πξνζσπηθφ λφεκα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε ε) ζε εθαξκνγέο θαηλνηφκσλ ρξήζεσλ ησλ 

ΣΠΔ θαη ησλ ππεξκέζσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκνχ ζε 

καζήκαηα Λνγνηερλίαο, Νενειιεληθήο θαη Αξραίαο Γιψζζαο απφ κεηάθξαζε. 

Σέινο, ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε, αλ θαη ππάξρνπλ εθαξκνγέο γηα ηα γισζζηθά 

καζήκαηα, απηέο δελ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, φπσο ζχληαμε ειεθηξνληθψλ πνιπηξνπηθψλ 

θεηκέλσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν απαηηείηαη αλαλέσζε ησλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη 

λέα καζεζηαθά πεξηβάιινληα, φπσο απηφ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή θαη αθνξά ηε ζρεδίαζε ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε 

έκθαζε ζε θηινινγηθά καζήκαηα αιιά κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. ην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα θφκηθο θαη 

ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Βαζηθέο Θεσξεηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο ρεηηθά κε ηα Κόκηθο - Παηδαγσγηθή 

Αμία 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα ηνπ θεθαιαίνπ  

 

 Πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ησλ θφκηθο θαη θξηηηθή ησλ νξηζκψλ 

 Ζ αθεγεκαηηθφηεηα, ε αλάγλσζε θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ζηα θφκηθο 

 Ηζηνξηθά ζηνηρεία: ε θαηαγσγή θαη ε εμέιημε ησλ θφκηθο - εκεξηλή 

θαηάζηαζε  

 Κφκηθο θαη Νέα Μέζα - Πξννπηηθέο ζηελ ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

 Κφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε 

o Ηζηνξηθά ζηνηρεία 

o Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

o Παηδαγσγηθφο θαη δηδαθηηθφο ξφινο  

o Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν 

 Κξηηηθή αλαζθφπεζε - Πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Απφ ηελ Αξραηφηεηα έσο ηελ Αλαγέλλεζε, δεκηνπξγήκαηα πνιιψλ πνιηηηζκψλ 

απφ ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ κέρξη ηνπο πνιηηηζκνχο ησλ Άλδεσλ, ηεο Αζίαο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο βξίζθνληαη θνληά ζηα θφκηθο σο «ρσξηθά 

αληηπαξαβαιιφκελεο εηθνλνγξαθηθέο αθεγήζεηο», φπσο νη θαιιηηερληθέο 
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δεκηνπξγίεο ηεο κλεκεηαθήο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ηεο ηαπεηνπξγίαο, ε 

εθθιεζηαζηηθή ηέρλε, νη κηθξνγξαθίεο, ε εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ θ.ά. (McCloud, 

1993).   

 

ηε λεφηεξε επνρή, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, 

εκθαλίδνληαη ηα θφκηθο, φπσο ηα γλσξίδνπκε, παξάιιεια κε λέεο κνξθέο 

έθθξαζεο: θηλεκαηνγξάθνο, θηλνχκελα ζρέδηα, αθίζεο, ξεχκαηα Σέρλεο φπσο ν 

ζνπξεαιηζκφο θαη ε πνπ - αξη. Σα θφκηθο αλαπηχζζνπλ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο πεξηζζφηεξν κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, κηα ηέρλε πβξηδηθή πνπ 

ελζσκάησζε ην ξεαιηζκφ ηεο θσηνγξαθίαο ζηε δξακαηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο αθήγεζεο (θαξπέινο, 2000; Κανχα, 2008β). 

 

Ο Eco (1987) ζεκεηνινγηθά ρξεζηκνπνηεί δχν φξνπο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

παξαπάλσ ζρέζε: ζρέζε «παξαζηηηζκνχ» θαη «πξνψζεζεο», ελψ ν θαξπέινο, 

γηα λα πεξηνξίζεη θάζε αμηνινγηθή δηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν αιιειν - 

νηθεηνπνίεζε. Με ηελ έλλνηα «ζρέζε παξαζηηηζκνχ», ρσξίο αξλεηηθή δηάζηαζε, 

νξίδεηαη ε πηνζέηεζε ησλ ζπκβάζεσλ άιισλ ηερλψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εηθνλνγξάθεζή ησλ θφκηθο ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ φπσο 

θνληηλά «πιάλα», παλνξακηθέο «γσλίεο ιήςεο» θαη ηερληθέο «κνληάδ» ηεο 

αθήγεζεο (Eco, 1987). Οξηζκέλα ζρέδηα θφκηθο έρνπλ θηλεκαηνγξαθηθέο γσλίεο 

ιήςεο θαη ζθηάζεηο επεξεαζκέλεο απφ ηα θηικ λνπάξ ηεο επνρήο (Eco, 1987; 

Κανχα, 2008β).  

 

Παξάιιεια, ηα θφκηθο ηξνθνδνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπκβάζεηο ζε άιιεο κνξθέο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη απηή νλνκάδεηαη «ζρέζε πξνψζεζεο» (Eco, 1987). 

Γηα παξάδεηγκα, δίλνπλ ζηηο ηαηλίεο εθηφο απφ ήξσεο θαη ηδέεο ηελ «ηδηάδνπζα 

αθεγεκαηηθή ινγηθή ηνπο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπζηθνί λφκνη θαη ε 

αθεγεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα γεληθφηεξα ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ «ρανηηθά ινγηθφ 

ηξφπν». Δπηπιένλ, ηα θηλεκαηνγξαθηθά storyboards (γξαθηζηηθφο πξνζρεδηαζκφο 

ησλ ζθελψλ κηαο ηαηλίαο) είλαη επεξεαζκέλα απφ ηα θφκηθο (Κανχα, 2008β).  
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Απφ ηελ άιιε ηα θφκηθο έρνπλ κε ην κπζηζηφξεκα θαη ηε δσγξαθηθή, κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ πνίεζε ζρέζε αληίζηνηρε κε εθείλε ηεο φπεξαο πξνο ην 

ζέαηξν θαη ηε κνπζηθή «αξλνχκελα ηελ παξαδνζηαθή πεξηράξαμε ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο: ε γξαθή θαη ην ζρέδην ζπγρένληαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ θάπνηε 

αληαιιάζζνπλ ηελ αμία ηνπο θαη νξγαλψλνπλ έηζη έλα καγηθφ ηφπν φπνπ 

επηβεβαηψλεηαη ε επίθαζε ηνπ ήρνπ  θαη ηεο θίλεζεο» (Masson, 1985). ια ηα 

παξαπάλσ πιέγκαηα δπζδηάθξηησλ ζρέζεσλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ηελ έληαζε 

θαη ηηο αλαινγίεο ησλ θαιιηηερληθψλ θαη καδηθψλ δεκηνπξγηψλ, απηή ε 

«δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ησλ ηερλψλ» (Κξεηηθφο & ακπαλίθνπ, 2005) νξίδνπλ 

έλαλ ζπγθξνηεκέλν ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη ηα θφκηθο σο παξάδεηγκα 

δεκηνπξγηθήο κίμεο ησλ εηδψλ (θαξπέινο, 2000). 

 

ήκεξα ηα θφκηθο έρνπλ θεξδίζεη ην δηθαίσκα λα ζεσξνχληαη ηέρλε θαη‟ νπζίαλ. 

Έξγα φπσο ηα: Krazy Kat strips ηνπ Herriman, Maus ηνπ Spiegelman θαη Jimmy 

Corrigan, The Smartest Kid on Earth ηνπ Ware, παξέρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία 

ηεο θαιιηηερληθήο δπλαηφηεηάο ηνπ κέζνπ (Meskin, 2007). Σέινο, αο κελ μερλάκε 

φηη ππάξρνπλ θαθνζρεδηαζκέλα, αθειή θαη θαθνγξακκέλα, αιιά θαη έξγα κε 

θαιιηέπεηα, νμπλνχζηαηνπο δηαιφγνπο θαη ηδενγξακκαηηθνχο θψδηθεο, ηζάμηα 

έξγσλ ινγνηερλίαο κε θαιιηεξγεκέλν χθνο (Μαξηηλίδεο, 1996). 

 

 

3.2 Πξνζπάζεηεο Οξηζκνύ 

 

Σα θφκηθο σο αθεγεκαηηθφ κέζν, φπσο νη ηαηλίεο, ην ζέαηξν, ε πεδνγξαθία, ε 

πνίεζε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηαβηβάζνπλ νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία γηα κηα επξεία πνηθηιία ζεκάησλ ζε πνηθίια αθξναηήξηα. Αθφκε, 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηζζεηηθή απφιαπζε, αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ηερληθά εγρεηξίδηα θαη δηδαθηηθά εξγαιεία, μεπεξλψληαο ην θξάγκα ηεο γιψζζαο 

θαη ηα πνιηηηζηηθά ζχλνξα (Porter, 2010). Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή 

ιέμε «θσκηθφο», ε νπνία σο αληηδάλεην μαλαγπξίδεη ζηελ ειιεληθή σο θφκηθο, 

επεηδή ηα πξψηα είραλ θσκηθφ πεξηερφκελν (Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010). 

http://4jsgroup.blogspot.com/
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Ζ πνιπκνξθία θαη ε εηεξνγέλεηα ησλ θφκηθο θαζηζηά ηνλ νξηζκφ ηνπο εμαηξεηηθά 

δχζθνιν εγρείξεκα κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε πνιιψλ πξνζπαζεηψλ ζηελ 

ειιεληθή θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ απνηεινχλ έλα ακάιγακα ζεσξεηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ ηεο Σέρλεο ελ γέλεη, ηεο ζρέζεο ηνπο κε 

ηελ αθνινπζία (sequence), ηελ αθήγεζε, ηελ εηθφλα, ην θείκελν, ην ζηπι θαζψο 

επίζεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε άιια είδε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηε ινγνηερλία, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, αιιά θαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα (Meskin, 2007). 

 

Χο πξνο ην είδνο ν φξνο είλαη επξχο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ππνθαηεγνξίεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ «νηθνγέλεηα» ησλ θφκηθο. Πξψηα, ηα θαξηνχλ (cartoons) πνπ 

είλαη ζπλήζσο ρηνπκνξηζηηθά εηθνλνγξαθήκαηα ζε κνξθή ζχληνκνπ θφκηθ ζηξηπ 

ή ελφο απηνηεινχο θαξέ ην νπνίν φκσο θαη απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν 

ησλ θφκηθο κε ή ρσξίο ιεδάληα. Έπεηηα, ηα θφκηθ ζηξηπ (comic strips: 

εηθνλνγξαθεκέλεο «ισξίδεο/ ζεηξέο») απνηεινχληαη ζπλεζέζηεξα απφ ηξία κε 

πέληε θαξέ ζε δηαδνρηθή αθνινπζία θαη ζε νξηδφληηα ζεηξά. Γεκνζηεχνληαη 

ζπλήζσο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Αθνινπζνχλ ηα βηβιία θφκηθο (comic 

books), πνπ ζπλήζσο έρνπλ έθηαζε είθνζη κε ζαξάληα ζειίδεο θαη ζηελ πξάμε 

είλαη πεξηνδηθά κε απηνηειή ηεχρε ή ζε ζπλέρεηεο (Cary, 2004). 

 

Σν 1978 ν Eisner ζην βηβιίν θφκηθο Contract with God and Other Tenement 

Stories ρξεζηκνπνίεζε ηε θξάζε «graphic novel» («γξαθηθφ κπζηζηφξεκα»), ε 

νπνία πξνυπήξρε απφ ηε δεθαεηία ην ‟40, αιιά δελ ήηαλ δηαδνκέλε, γηα λα 

απεπζχλεη ην βηβιίν ηνπ ζε έλα επξχηεξν αθξναηήξην (Sabin, 1996; O‟ English, 

Matthews & Lindsay, 2006). Απφ ηφηε, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

πην καθξνζθειή βηβιία θφκηθο (Yang, 2008). H McTaggart (2008) πηζηεχεη 

επίζεο φηη ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνίεζε είλαη πνιχ κηθξή θαη εληνπίδεηαη ζηε 

κεγαιχηεξε έθηαζε ησλ ηειεπηαίσλ, αλαθέξνληαο φηη «φια ηα graphic novel είλαη 

θφκηθο, αιιά δελ είλαη φια ηα βηβιία θφκηθο graphic novel». Μάιινλ, φκσο 

απνηεινχλ πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ ηα θφκηθο ινγνηερληθή αμία θαη λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηα κπζηζηνξήκαηα (Weiner, 2004). ηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_strip
http://en.wikipedia.org/wiki/Panel
http://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper
http://en.wikipedia.org/wiki/Magazine
http://en.wikipedia.org/wiki/Comic_book
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έλαο αδφθηκνο φξνο πνπ ζεσξείηαη φηη πεξηγξάθεη έλα απηνηειέο θφκηθο 

(Βαιιάηνο, 2011). 

 

Ξερσξηζηή θαηεγνξία graphic novel είλαη ηα κάλγθα (manga). Πξφθεηηαη γηα 

ηαπσληθά θφκηθο κε ηδηαίηεξν θαιιηηερληθφ ζηπι πνπ δηαβάδνληαη απφ ηα δεμηά 

ζην αξηζηεξά φπσο ε γξαθή ηεο ηαπσληθήο γιψζζαο (Mori, 2007). 

Υξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 12ν αηψλα, αιιά ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπο αλαπηχρζεθε 

ζηε δεθαεηία ηνπ ‟50 (Allen & Ingulsrud, 2003).  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξαδερφκαζηε φηη παξφιεο ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ηα 

ηέζζεξα παξαπάλσ είδε είλαη «θφκηθο» θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηφζν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ φζν θαη εξγαιείν. 

 

Χο πξνο ην γέλνο πξνηηκεηένο είλαη έλαο πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ησλ θφκηθο πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα επξεία έθηαζε ηεο έλλνηαο (Meskin, 2007). Αθνινπζνχλ 

νξηζκέλνη  ραξαθηεξηζηηθνί νξηζκνί: 

 «Μηα κνξθή εηθνληθήο αθήγεζεο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζχλδεζε 

ζηαζεξψλ, ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ 

θείκελα ζε κνξθή κπαινληψλ» (Κσλζηαληηλίδνπ - έκνγινπ, 2001). Ζ 

ίδηα ζέηεη δχν αθφκε παξακέηξνπο ηε κεηαπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ρψξν θαη 

ηηο ηερληθν - εκπνξηθέο επηηαγέο ηνπ κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο ζην νπνίν 

εκθαλίδνληαη.  

 «Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο θαληαζηηθήο ή θαη πξαγκαηηθήο αθήγεζεο πνπ 

γίλεηαη κε εηθφλεο, ιφγν ή θαη κε ήρνπο θαη απνδίδνληαη κε ηελ παξάζεζε 

γξακκάησλ» (Αλησληάδεο, 1995).  

 Αθεγεκαηηθφ είδνο ην νπνίν εθθξάδεηαη κέζα απφ κηα αθνινπζία εηθφλσλ 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ έλαλ αξηζκφ πξσηαγσληζηψλ (ραξαθηήξσλ) 

θαζψο επίζεο κνξθέο δηαιφγσλ ή θαη θεηκέλσλ (Waugh, 1976). 

 Ο Μαξηηλίδεο (1994) ηα νξίδεη σο «ε ηέρλε ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε 

δηαδνρή ζρεδηαζκέλσλ εηθφλσλ ζηελ ηππνγξαθηθή επηθάλεηα». Πξνηείλεη 

έλαλ λενινγηζκφ γηα ηελ ειιεληθή απφδνζε ηνπ φξνπ, ην 

«εηθνλνγξαθήγεκα», θαη ηα νλνκάδεη «δσγξαθηζηή ινγνηερλία». Δπίζεο, 
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ζεσξεί φηη ηα θφκηθο ζπλδπάδνπλ «ηηο παξαδφζεηο ηεο κπζνπιαζίαο, 

εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο απφ φια ηα θεθηεκέλα ησλ εηθαζηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηερληθέο απφ φια ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο» 

(Μαξηηλίδεο, 1990). 

 Ο Kunzle (1973) ππνζηεξίδεη φηη «έλα θφκηθο ζπλίζηαηαη ζε κηα 

αθνινπζία ρσξηζηψλ εηθφλσλ κε κηα ππεξνρή ηεο εηθφλαο ζε ζρέζε κε ην 

θείκελν πνπ εκθαλίδεηαη (θαη πξννξηδφηαλ απφ ηελ αξρή λα εκθαληζηεί) 

ζε έλα κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο».  

 Ο Eisner (1995) ηα φξηζε σο «ηππσκέλε ξχζκηζε/ηαθηνπνίεζε ηέρλεο θαη 

κπαινληψλ δηαιφγνπ ζε αθνινπζία» θαη ππνγξακκίδεη φηη είλαη κηα κνξθή 

ηέρλεο ή κέζνδνο έθθξαζεο. ε πξνεγνχκελν έξγν ηνπ (1985) δελ ηα 

νξίδεη άκεζα, αιιά ζπδεηά ηελ ηερληθή θαη ηε δνκή ηνπο, πνπ νλφκαζε 

«δηαδνρηθή ηέρλε» (sequential art) θαη «ηαθηνπνίεζε (arrangement) 

εηθφλσλ ή εηθφλσλ θαη ιέμεσλ, γηα λα αθεγεζνχλ κηα ηζηνξία ή λα 

δξακαηνπνηήζνπλ κηα ηδέα». 

 Ο McCloud (1993) πξνζδηνξίδεη ηα θφκηθο σο «γξαθηθά ή άιιεο εηθφλεο 

ζε αληηπαξαβνιή κε κηα πξνκειεηεκέλε ζεηξά, κε ζθνπφ λα κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη/ή λα παξαγάγνπλ κηα αηζζεηηθή αληαπφθξηζε ζηνλ 

παξαηεξεηή».  

 Ο Carrier (2001) ππνζηεξίδεη φηη ηξία είλαη ηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ θφκηθο: ην ιεθηηθφ κπαιφλη, ε άκεζα ζπλδεδεκέλε 

αθήγεζε θαη ε θιίκαθα κεγέζνπο βηβιίνπ.  

 Οη Hayman & Pratt (2005) πξνηείλνπλ ηνλ αθφινπζν νξηζκφ «κηα 

αθνινπζία ηδηαίηεξσλ, αληηπαξαηηζέκελσλ εηθφλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

κία αθήγεζε είηε απηνδίθαηα είηε φηαλ ζπλδπάδνληαη κε θείκελν». 

 Ο Groensteen (1999) πξνηείλεη κηα βάζε νξηζκνχ γηα λα θαιχςεη ηηο 

ηζηνξηθέο εθδειψζεηο ηνπ κέζνπ, ηελ πιεζψξα αιιειεμαξηψκελσλ 

εηθφλσλ σο ηε κνλαδηθή νληνινγηθή εγθαζίδξπζε (ontological foundation) 

ησλ θφκηθο. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ηνπο είλαη ε «εηθνληθή αιιειεγγχε» 

(solidarité iconique/iconic solidarity) πνπ ηελ πεξηγξάθεη αθνινχζσο: 

«εηθφλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα αθνινπζία, παξνπζηάδνληαο ην δηπιφ 

ραξαθηεξηζηηθφ: είλαη μερσξηζηέο θαη κνξθηθά/πιαζηηθά θαη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Will_Eisner
http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_balloon
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ζεκαληηθά/ζεκαζηνινγηθά θαζνξίδνληαη απφ ην γεγνλφο ηεο ζπλχπαξμήο 

ηνπο [in praesentia]».  

 O γαιιηθφο φξνο γηα θφκηθο bande dessinée (strip of drawings) δίλεη 

έκθαζε ζηε δηαδνρηθή θχζε ηνπο (Khordoc, 2001), ελψ ν ηηαιηθφο 

fumetto, πνπ ζεκαίλεη κηθξά ζχλλεθα θαπλνχ, ζηα κπαιφληα δηαιφγνπ 

(Σαξιαληέδνο, 2006). 

 

 

3.3 Κξηηηθή ησλ Οξηζκώλ 

 

Δληνχηνηο, φιεο νη πξνζπάζεηεο νξηζκνχ ησλ θφκηθο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, 

δεδνκέλνπ φηη νπνηνδήπνηε θξηηήξην ηνπο θαη αλ ζεσξήζνπκε σο νξηζηηθφ θαη 

απαξάγξαπην κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ θάπνην αληηπαξάδεηγκα ή λα ζπκπεξηιάβεη 

θαη θάηη δηαθνξεηηθφ εθηφο απφ θφκηθο (Groensteen, 1999). Οη νξηζκνί, δειαδή, 

είηε είλαη πνιχ γεληθνί θαη επηηξέπνπλ ηελ απφδνζε θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ζε 

άιια είδε δεκηνπξγίαο πνπ δελ είλαη θφκηθο είηε είλαη πεξηνξηζηηθνί (θαξπέινο, 

2000). Γηα παξάδεηγκα ε ζπλχπαξμε ιφγνπ θαη εηθφλαο δελ είλαη νχηε αλαγθαίνο 

νχηε επαξθήο φξνο, αθνχ ππάξρνπλ βνπβά θφκηθο. Γεληθά ζίγνληαη ηα εμήο 

πξνβιεκαηηθά ζεκεία (Meskin, 2007): 

 

 Αλαθνξά ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαη αιινχ, φπσο ζε έλα βηβιίν γηα καζεηηθή ρξήζε 

 

 Ζ ππεξνρή ηεο εηθφλαο  

Ζ άπνςε απηή δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο. Ο Kunzle (1973) θαη ν 

Groensteen (1999) ζεσξνχλ φηη ε εηθφλα «θέξεη ην θνξηίν ηεο αθήγεζεο» θαη φηη 

ε θαηαλφεζε εμαξηάηαη πξψηηζηα απφ ηνλ έιεγρν ηεο αθνινπζίαο/δηαδνρήο ησλ 

εηθφλσλ παξά απφ ην θείκελν. Απηφ αλαηξείηαη ζε εθδφζεηο θφκηθο θιαζηθήο 

ινγνηερλίαο.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fumetti
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 Όπαξμε εξψσλ/ ραξαθηήξσλ 

ε νξηζκέλα θφκηθο αλαγλσξίζηκνο ήξσαο δελ ππάξρεη πάληα, ελψ άιια δελ 

έρνπλ ήξσεο (Groensteen, 1999). 

 

 Σα θφκηθο είλαη Σέρλε  

Μάιινλ είλαη έλα ιάζνο λα ππνηεζεί φηη φια ηα θφκηθο απνηεινχλ Σέρλε, π.ρ. 

δηάθνξα ρξεζηηθά εγρεηξίδηα. Δπηπιένλ, αλ κε ηνλ φξν ηέρλε ελλνήζνπκε ην 

πφλεκα ηφηε ε θαηεγνξία «δηαδνρηθή ηέρλε» δηεπξχλεηαη πάξα πνιχ. Σα θφκηθο 

είλαη κεηαμχ εθείλσλ ησλ κέζσλ - φπσο ε ηαηλία θαη ε θσηνγξαθία - πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξάγνπλ ηέρλε ή κε θαιιηηερληθά.    

 

 Πξνζέζεηο δεκηνπξγνχ 

Γελ κπνξεί λα ππνηεζεί a priori φηη κέζα ζηηο πξνζέζεηο ελφο δεκηνπξγνχ είλαη λα 

κεηαβηβάζεη πιεξνθνξίεο είηε λα παξαγάγεη κηα αηζζεηηθή απφθξηζε. 

 

 Όπαξμε ιεθηηθψλ κπαινληψλ 

Σν ιεθηηθφ κπαιφλη είλαη έλα νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ θφκηθο. 

Αλακθηζβήηεηα είλαη ν πην θνηλφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη ε νκηιία θαη 

ε ζθέςε. Πνιιά φκσο θφκηθο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ιεδάληεο, ελψ ζε άιια δελ 

ππάξρεη θαζφινπ θείκελν. Δμάιινπ, ρξνληθά επηβάιιεηαη θαη γεληθεχεηαη πνιχ 

αξγά, ηε δεθαεηία ηνπ ‟50 (θαξπέινο, 2000).  

 

 Σα θφκηθο απνηεινχλ «δηαδνρηθή ηέρλε».  

πσο επηζεκαίλεη ν McCloud (1993), ν φξνο ηνπ Eisner (1985) «δηαδνρηθή 

ηέρλε» είλαη πνιχ επξχο, δελ δηαθξίλεη ηα θφκηθο απφ ηα θηλνχκελα ζρέδηα ή άιια 

δηαδνρηθά δηαηεηαγκέλα παξαδείγκαηα Σέρλεο, φπσο έξγα δσγξαθηθήο ζε 

γθαιεξί.  

 

 Γηαδνρή/αθνινπζία εηθφλσλ.  

Ζ εηθνλνγξαθηθή πξνυπφζεζε θαίλεηαη λα δηαθξίλεη ηα θφκηθο απφ άιιεο κνξθέο 

Σέρλεο, φπσο ε Λνγνηερλία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιέμεηο θαη κπνξεί (αιιά 

δε ρξεηάδεηαη) λα πεξηιάβεη εηθφλεο. Σα θφκηθο κπνξνχλ (αιιά δε ρξεηάδεηαη) λα 
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πεξηιάβνπλ ιέμεηο, αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο. Δλψ ε 

αθνινπζία/δηαδνρή δηαθξίλεη ηα θφκηθο απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο, εληνχηνηο 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα γηα ηα έξγα ελφο θαξέ, φπσο νη γεινηνγξαθίεο πνπ κπνξεί 

εχθνια λα αξλεζεί θαλείο φηη είλαη θφκηθο. Αλ φκσο δερζνχκε φηη  δεκνζηεχνληαη 

ζε δηαδνρή αλά εκέξα ή εβδνκάδα ζην ζχλνιν ηνπο απνηεινχλ θφκηθο. Ο 

McCloud (1993) πηζηεχεη φηη είλαη θφκηθο «ππφ ηελ έλλνηα φηη αληινχλ κέξνο ηνπ 

νπηηθνχ ιεμηινγίνπ ηνπο απφ απηά». Άιινη πηζηεχνπλ φηη θφκηθο κπνξεί λα είλαη 

κηα κεκνλσκέλε εηθφλα κε εζσηεξηθή αιιεινπρία (internal sequence) (Murray, 

2006). Αθφκε, ν εηθνλνγξαθηθφο θαη δηαδνρηθφο φξνο δελ δηαθξίλεη ηα θφκηθο απφ 

ηηο ηαηλίεο ή ηελ ηειεφξαζε. Ζ αθνινπζία ή δηαδνρή επίζεο ζέηεη δεηήκαηα ηάμεο 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεηξηαθνχ ή κε ραξαθηήξα ησλ θφκηθο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

webcomics πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ππεξθεηκεληθά.  

 

 Αληηπαξάζεζε/αληηπαξαβνιή (juxtaposition) 

 Οη Hayman & Pratt (2005), φπσο ν McCloud (1993), επηθαινχληαη ηελ 

αληηπαξάζεζε/αληηπαξαβνιή (juxtaposition): «νη νπηηθέο εηθφλεο είλαη 

επδηάθξηηεο, δίπια-δίπια, θαη ζρεδηαζκέλεο κε έλαλ ηξφπν, έηζη ψζηε λα κπνξεί 

θάπνηνο λα ηηο δεη φιεο καδί. Μεηαμχ ηνπο είλαη αληηιεπηφ έλα δηάζηεκα πνπ ζα 

νλνκάζνπκε δηάθελν». Τπνγξακκίδνπλ ηε ρσξηθή θχζε ηεο αληηπαξάζεζεο - έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα πνπ δηαθξίλεη ην θφκηθο απφ άιιεο ηέρλεο ηεο 

θηλνχκελεο εηθφλαο (ηαηλίεο, βίληεν), πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξνληθά 

αληηπαξαβαιιφκελεο εηθφλεο. κσο θαη ηα θηλεκαηνγξαθηθά θαξέ έρνπλ ζηνηρεία 

πνπ ζπληζηνχλ αθήγεζε, ελψ ππάξρεη θαη θείκελν φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο McCloud (1993) ζπκπιεξψλεη: «πξνηνχ λα 

πξνβιεζεί, ε ηαηλία είλαη έλα πνιχ αξγφ θφκηθο». Οη Hayman & Pratt (2005) θαη 

ν θαξπέινο (2000) απέθιεηζαλ ηηο θσηνγξαθηθέο εηθφλεο απφ ηε ζθαίξα ησλ 

θφκηθο ή ηα έξγα πνπ απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ θσηνγξαθίεο φπσο 

παιαηφηεξα ηα θσηνξνκάληδα. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. 

Δπίζεο, ν McCloud (1993) δέρεηαη ηελ χπαξμε θσην - θφκηθο. Σέινο, ην ζηνηρείν 

ηεο ρσξηθήο αληηπαξάζεζεο ησλ εηθφλσλ αίξεηαη θαη απηφ απφ ηε ρξήζε 

ππεξθφκηθο πνπ απνηεινχληαη απφ frames κε ππεξζπλδέζκνπο. χκθσλα κε ηνλ 
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Meskin (2007) απηά ηα πεηξάκαηα είλαη πξσηνπνξηαθέο εμεξεπλήζεηο ηνπ 

γλσζηνχ κέζνπ θφκηθο παξά κηα επδηάθξηηε λέα κνξθή Σέρλεο. 

 

 Δηθνλνγξάθεζε 

Μπνξεί λα ππάξμνπλ θαη θφκηθο κε εηθνλνγξαθηθά, ίζσο απνηεινχκελα απφ κηα 

αθνινπζία κε παξαζηαηηθψλ εηθφλσλ καδί κε θείκελν ζε θάπνην ζρήκα. Γηα 

παξάδεηγκα ηα θαξηνχλ ηνπ Larson Ghost Newspapers, έρνπλ κφλν ιεθηηθά 

κπαιφληα θαη ηίηινπο (Meskin, 2007).  

 

 Αθεγεκαηηθή δνκή.  

Σα θφκηθο δηαθξίλνληαη απφ άιιεο αθνινπζίεο αληηπαξαβαιιφκελσλ εηθφλσλ, 

φπσο νη πίλαθεο ζε γθαιεξί, απεηθνλίζεηο ζε πεξηνδηθά καγεηξηθήο θ.ά., απφ ηελ 

αθήγεζε πνπ ζπλδέεη θαη ελνπνηεί ηελ αθνινπζία εηθφλσλ. Δληνχηνηο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα κε αθεγεκαηηθά θφκηθο κε κηα άιιε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θαξέ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζεκαηηθή ή βαζηζκέλε ζε ραξαθηήξεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην Cubist Be - Bop Comics ηνπ Crumb (αλαθνξά ζην Meskin, 2007). 

 

 Δηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία 

  Δπηπιένλ, ηα εηθνλνγξαθεκέλα παηδηθά βηβιία ινγνηερλίαο είλαη κηα άιιε 

ηππηθή αθεγεκαηηθή, εηθνλνγξαθηθή θαη δηαδνρηθή ηέρλε. Δληνχηνηο, νη εηθφλεο 

ηνπο δελ αληηπαξαβάιινληαη φπσο ζηα θφκηθο, δειαδή ζπρλά έρνπλ ειάρηζηεο 

εηθφλεο αλά ζειίδα ή ε εηθφλα απιψλεηαη ζε δχν ζειίδεο. Δπίζεο, ζπλήζσο δελ 

ππάξρνπλ δηάθελα νχηε ρξεζηκνπνηνχληαη «κπαιφληα», ελψ «ε ρξήζε ησλ 

κπαινληψλ είλαη κνλαδηθή ζηα θφκηθο» (Khordoc, 2001). Τπάξρνπλ φκσο θαη 

θφκηθο κε κηα κφλν εηθφλα αλά ζειίδα, αιιά θαη εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία πνπ 

έρνπλ εηθφλεο. χκθσλα κε ηνπο Hayman & Pratt (2005) «ε αθνινπζία εηθφλσλ 

δελ ζπκβάιιεη απιά ζηελ αθήγεζε - ζπκβάιιεη απαξαηηήησο», αθνχ ρσξίο απηήλ 

ε αθήγεζε δελ γίλεηαη θαηαλνεηή. Τπάξρνπλ φκσο θφκηθο ζηα νπνία ηα θείκελα 

είλαη θαηαλνεηά απφ κφλα ηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη δηαδνρή εηθφλσλ (Meskin, 

2007). Απφ ηελ άιιε ζε νξηζκέλα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ε αθήγεζε δελ 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ρσξίο εηθφλεο. Άξα, δελ απνθιείεηαη θάπνηα απφ ηα 

εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία λα εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία θφκηθο.  
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 πκπεξαζκαηηθά, ν Meskin (2007), ζεσξεί φηη γηα λα εληαρζεί έλα έξγν ζηα 

θφκηθο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε κία άιιε παξάκεηξνο, ε ηζηνξηθφηεηα πνπ 

ιεηηνπξγεί σο παξάδνζε, δηφηη ε παξάιεηςε ηεο αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα 

παξαδείγκαηα - εμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα. Απηή ε κε ηζηνξηθή (ahistorical) θχζε 

ησλ νξηζκψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξφζζεζε ελφο ηζηνξηθνχ φξνπ.  

 

Γηα παξάδεηγκα: α. χκθσλα κε ηνλ Levinson (1979) «έλα έξγν ηέρλεο είλαη θάηη 

πξννξηδφκελν λα ζεσξείηαη σο έξγν ηέρλεο, κε νπνηνπζδήπνηε ηξφπνπο είραλ 

νξζψο ζεσξεζεί θαη ηα πξνγελέζηεξά ηνπ έξγα ηέρλεο». Ζ άπνςε φηη ε Σέρλε 

απαξαηηήησο αληιεί ηε δχλακε ηεο απφ ην παξειζφλ θαη ηελ παξάδνζε έρεη 

δερζεί θξηηηθή αιιά ελέρεη αιήζεηα. Ίζσο αληηζηνίρσο έλα έξγν λα είλαη θφκηθο 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξννξίδεηαη λα ζεσξεζεί σο θφκηθο (Meskin, 2007). Έλα 

αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη θφκηθο, εάλ θαη κφλν εάλ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα 

παξνπζηαζηεί ζε έλα ηδηαίηεξν θνηλφ ηνπ θφζκνπ ηεο Σέρλεο (ζπγθεθξηκέλα ζην 

θνηλφ ησλ θφκηθο) (Dickie, 1997). 

 

Ο Meskin (2007), αθνχ αλαθέξεη ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο γηα λα δηνξζσζνχλ νη 

ππάξρνληεο νξηζκνί, δηαηππψλεη ηηο ελζηάζεηο ηνπ γηα ηελ αλάγθε νξηζκνχ. ηε 

ζπλέρεηα πξνηείλεη απφςεηο πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε 

(identification), εξκελεία (interpretation) θαη αμηνιφγεζε (evaluation) ησλ θφκηθο, 

ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε ελφο απζηεξνχ νξηζκνχ.  

 

Χο πξνο ηελ ηαπηνπνίεζε πξνηείλεη 

α. ηελ ηζηνξηθή αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Carroll (1994) πνπ ζεσξεί φηη 

θάπνηα έξγα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ Σέρλε, εθφζνλ είλαη κέξνο ησλ 

εμειηζζφκελσλ εηδψλ ηεο Σέρλεο. Δπνκέλσο, έλα έξγν ζα πξνζδηνξηδφηαλ σο 

θφκηθο, επεηδή ζρεηίδεηαη κε ηα πξνεγνχκελα θφκηθο. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε γεληθά απνδεθηψλ έξγσλ σο «θφκηθο». Απηή ε πξνζέγγηζε επηηξέπεη 

επίζεο κηα επέθηαζε ζε έξγα πνπ αλαηξέπνπλ ηα φξηα ησλ αξρηθψλ ηδεψλ αιιά 

δηαηεξνχλ κηα ζχλδεζε κε ηα παξαδνζηαθφηεξα απφ απηά (π.ρ. ηα ππεξκεζηθά 
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θφκηθο ή ηα θφκηθο «άπεηξνπ θακβά» (infinitive canvas: Mcloud, 2000) (Meskin, 

2007). 

β. ηε ρξήζε θξηηεξίσλ φπσο ηνπ Gaut (2005) πνπ δηαηππψλεη ηελ «έλλνηα ησλ 

ζπζηάδσλ» (Cluster Concept), ππνζηεξίδνληαο φηη ππάξρνπλ πνιιαπιά θξηηήξηα 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζε κηα έλλνηα φπσο ε Σέρλε, ρσξίο 

θαλέλα απφ απηά λα είλαη έλαο απαξαίηεηνο φξνο, ψζηε λα ζεσξείηαη έλα έξγν 

Σέρλε. Μηα έλλνηα φπσο ηα «θφκηθο» κπνξεί λα έρεη πνιιά θξηηήξηα γηα λα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο Σέρλε, ρσξίο φκσο θάπνην πξναπαηηνχκελν, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα εθκαηεπηνχλ απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο. 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εξκελεία ν Gaut (2005) ππνζηεξίδεη φηη ηα έξγα 

πνπ ζεσξνχληαη «δσγξαθηθή», «κνπζηθή» ή «θφκηθο» πξνυπήξμαλ ηνπ νξηζκνχ 

ηνπο (εάλ κπνξεί λα ππάξμεη νξηζκφο ηνπο). Δπνκέλσο, ρξεηάδεηαη κειέηε ησλ 

δηάθνξσλ κνξθψλ (ζηπι), ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ κέζνπ, αιιά θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηππηθά (αιιά φρη απαξαηηήησο) ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θφκηθο θαη 

ζε άιιεο ηέρλεο φπσο ε αθεγεκαηηθή δξάζε, ην ζρέδην, ν δηάινγνο θαη ν 

ρξσκαηηζκφο (Meskin, 2007).  

 

Απηφ πνπ αληηπξνηείλεη είλαη ν θαζνξηζκφο πξνηχπσλ (standard), αληη - πξνηχπσλ 

(contra - standard), θαη κεηαβιεηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (variable 

features) ησλ θφκηθο. ινη νη πξνεγνχκελνη νξηζκνί, κνινλφηη έρνπλ 

ακθηζβεηνχκελα ζεκεία, πξνζδηνξίδνπλ πεξηζζφηεξν παξά νξίδνπλ ηα θφκηθο, 

επηζεκαίλνληαο φηη απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθέο εηθφλεο ή εηθφλεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ θεηκεληθή αθήγεζε, έρνπλ ην θαξέ σο βαζηθή 

αθεγεκαηηθή κνλάδα θαη ππάξρεη αιιειεμάξηεζε εηθφλαο - θεηκέλνπ (Meskin, 

2007). 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ιακβάλνληαο ππφςε πξφηππα (standard) θαη κεηαβιεηά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (variable features) (Meskin, 2007) ησλ θφκηθο θαη 

ηελ «έλλνηα ησλ ζπζηάδσλ» (Gaut, 2005), αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηνπο 

παξαπάλσ νξηζκνχο, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο ηφζν ζηε ζρεδίαζε φζν θαη ζηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ καζεηηθψλ θφκηθο (ηερληθέο αθήγεζεο, ζθίηζν/εηθφλεο ζε 

δηαδνρή/αθνινπζία, «νπηηθή - ιεθηηθή αιιειεμάξηεζε» θαη ζπκβάζεηο φπσο 

ιεθηηθά κπαιφληα θαη ιεδάληεο). Χο πξνο ηελ ππεξκεζηθή ηνπο δηάζηαζε, 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Carroll (1994) θαη Meskin (2007), θάπνηα έξγα 

κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θφκηθο σο κέξνο ησλ εμειηζζφκελσλ εηδψλ πνπ αλαηξέπνπλ 

ηα φξηα ησλ αξρηθψλ ηδεψλ, αιιά δηαηεξνχλ κηα ζχλδεζε κε ηα παξαδνζηαθφηεξα 

απφ απηά φπσο ηα ππεξκεζηθά θφκηθο, πνπ απνηεινχλ θαη αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

 

3.4 Ζ Αθεγεκαηηθόηεηα ζηα Κόκηθο 

 

Ζ αθήγεζε ζηα θφκηθο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

ρηηζκέλν ζην δηαιεθηηθφ παηρλίδη αλάκεζα ζε α) εηθφλεο - ζρέδηα δηαδνρηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο πξάμεο β) ζην πεξηεθηηθφ θείκελν πνπ ζρνιηάδεη ηελ πξάμε ή 

κεηαθέξεη ηα ιφγηα - ζθέςεηο ησλ εξψσλ. Ζ αθεγεκαηηθή δνκή ηνπο βαζίδεηαη ζε 

κηα δηαδνρή πηλάθσλ πνπ σζεί ηνλ αλαγλψζηε λα βιέπεη ηε «ζπλέρεηα» ηεο 

αθήγεζεο κέζα ζηελ «αζπλέρεηα» ησλ πηλάθσλ πνπ απνκνλψλνπλ ηελ εηθφλα 

(Κσλζηαληηλίδνπ -  έκνγινπ, 2001). Ζ ζπλχπαξμε ιφγνπ θαη εηθφλαο δεκηνπξγεί 

κηα ζρέζε κάιινλ ζπκπιεξσκαηηθή, ε επηηπρία ηεο νπνίαο θξίλεηαη απφ ηε 

«δνζνινγία θεηκέλνπ θαη εηθφλαο» (Κσλζηαληηλίδνπ - έκνγινπ, 2001). H Perret 

(2001) δαλείδεηαη ηνλ αξηζηνηειηθφ φξν «δηαιεθηηθή ζρέζε» θαη κε απηφλ 

πεξηγξάθεη ηε ζρέζε εηθφλαο - θεηκέλνπ ζηα θφκηθο θαη ζεσξεί φηη ελψ αξρηθά 

αληηηίζεληαη, κέζα απφ ην ζρήκα «ζέζε - αληίζεζε» (thesis - antithesis) ηειηθά 

ζπληζηνχλ κηα «ζχλζεζε» (synthesis). 

 

ε ζρέζε κε ηελ αθεγεκαηηθφηεηα ζπγγεληθψλ κνξθψλ ηέρλεο, ηα θφκηθο 

δηεγνχληαη κηα ηζηνξία ζε κνξθή έληππεο αθήγεζεο, φπσο ε ινγνηερλία, καο 

δίλνπλ νπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ζρεδίνπ, φπσο ε δσγξαθηθή θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπλδπαζκφ εηθφλσλ θαη ιέμεσλ γηα λα κεηαθέξνπλ έλα κήλπκα 

φπσο ν θηλεκαηνγξάθνο (Tiner, 1997; Κανχα, 2005). Κάζε ζειίδα ηνπο είλαη κηα 

ζπιινγή απφ βηληέηεο, κηα εληαία ζχλζεζε απφ αθίλεηα θαξέ - πίλαθεο ελ είδεη 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[60] 

«εηθνληθνχ κνπζείνπ» πνπ απνθαιχπηεη έλα θφζκν κε θάζε ιεπηνκέξεηα, αιιά 

θαη πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζεη απηφο ην ρξφλν 

αλάγλσζεο είηε βηαζηηθά είηε πξνζεθηηθά, βηληέηα-βηληέηα, ρσξίο ηελ πίεζε λα 

θηάζεη ζηελ επφκελε ιέμε, πξηλ απνθσδηθνπνηεζεί ην λφεκα ηεο ή ηελ ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία θηλείηαη ν θηλεκαηνγξαθηθφο θαθφο (Κανχα, 2005).   

 

Αθφκε, ελψ ηα έξγα δσγξαθηθήο είλαη πιαηζησκέλα γηα λα ρσξηζηνχλ απφ ην  

πεξηβάιινλ, νη ηαηλίεο δελ έρνπλ πιαίζηα, ζπλδένληαο ηελ εηθφλα κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν. Σα θαξέ ηνπ θφκηθο βξίζθνληαη ζε ελδηάκεζν ζηάδην: «θφβνληαη» σο 

εληαίεο νληφηεηεο, φκσο απνηεινχλ κέξνο κηαο ζπλέρεηαο, κηαο άπνςεο ελφο 

κεγαιχηεξνπ θφζκνπ (Peeters, 1991). Δληνχηνηο, θάζε θαξέ απαηηεί αλάθιεζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θαη έλα βιέκκα ζην επφκελν. Αληίζεηα απφ κηα ρξνληθά 

παγσκέλε δσγξαθηθή θαη κηα ηαηλία κε ζπλερή ξνή πξνο ηα εκπξφο, ηα θαξέ ηνπ 

θφκηθο είλαη θάπνπ ελδηάκεζα, κηα ζηηγκή ζην ρξφλν θαη κέξνο κηαο ξνήο, κηαο 

κεηαθίλεζεο (Peeters, 1991). Γεληθά ην παηρλίδη εηθφλαο θαη ιφγνπ παξνπζηάδεη 

κηα νπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο δσγξαθηθήο, ρσξίο 

φκσο λα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε ινγνηερλίαο νχηε «λα επνπηεχεη 

κε ην ξεαιηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ θαθνχ» (Κανχα, 2005). 

 

Ο Eco ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ζεκαληηθή» γηα λα πεξηγξάςεη ην επξχηεξν δίθηπν 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία καδί κε άιινπο 

ζπκβνιηζκνχο, δειαδή ηα ηδενγξαθήκαηα, ηα κπαινλάθηα ή ζπλλεθάθηα θ.ιπ.. 

ια απηά καδί ζεσξεί φηη ζπλζέηνπλ κηα «κεηαγιψζζα», έλαλ πξνθαηαξθηηθφ 

θψδηθα πνπ γηα λα απνθξππηνγξαθεζεί απαηηείηαη αλαθνξά ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν θψδηθα κε ζεκαίλνληα φρη κφλν ηα γισζζηθά, αιιά θαη ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία. ια απηά ηα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο νδεγνχλ ζε κηα 

«γξακκαηηθή ηνπ θάδξνπ» (Eco, 1987). Δθηφο απφ ηε γξακκαηηθή, ηα 

αιιεινδηάδνρα θάδξα δείρλνπλ ηελ χπαξμε κηαο ζχληαμεο, φπσο ην κνληάδ ησλ 

ηαηληψλ, πνπ δελ ζπλδέεη φκσο αθίλεηα θάδξα γηα λα δψζεη ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο 

ξνήο, αιιά πξαγκαηνπνηεί κηα «ηδαληθή ζπλέρεηα κέζσ κηαο πξαθηηθήο 

αζπλέρεηαο. Σν θφκηθο δηαζπά ην continuum ζε ιίγα αλαγθαία ζηνηρεία [...]». Ο 
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αλαγλψζηεο ζπγθνιιψληαο απηά ηα ζηνηρεία ζηε θαληαζία ηνπ ηα βιέπεη σο 

continuum (Eco, 1987).  

 

ια ηα πξναλαθεξζέληα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο ν ίδηνο κειεηεηήο 

πηζηεχεη φηη θαζνξίδνπλ ηελ εθάζηνηε πινθή, αιιά θαη καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εληνπίζνπκε ηηο επηθνηλσληαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ είδνπο. Καηαιήγεη ζην 

ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ έλα απηφλνκν «ινγνηερληθφ 

είδνο κε ηδηαίηεξα δνκηθά ζηνηρεία θαη απζεληηθή επηθνηλσληαθή ηερληθή πνπ 

βαζίδεηαη ζε έλαλ θψδηθα, ηνλ νπνίν ζπκκεξίδνληαη νη αλαγλψζηεο θαη ζηνλ 

νπνίν θαηαθεχγεη ν δεκηνπξγφο [...] γηα λα δηαξζξψζεη έλα κήλπκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζηε λφεζε, ηε θαληαζία θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλαγλσζηψλ» (Eco, 

1987). 

 

Ο Groensteen (1999), ζεσξεηηθφο ησλ θφκηθο, ηα ζεσξεί επίζεο σο κηα γιψζζα, 

σο έλα «ζχλνιν παξαγσγηθψλ κεραληζκψλ λνεκαηνδφηεζεο». Τπνζηεξίδεη φηη 

απνηεινχλ έλα «ζχζηεκα» πνιιψλ ζηνηρείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ. 

Γηαηππψλεη ηελ έλζηαζή ηνπ ζηελ άπνςε φηη ε Λνγνηερλία είλαη ην κνληέιν φισλ 

ησλ αθεγεκαηηθψλ κνξθψλ θαη ππνζηεξίδεη φηη πιένλ δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη 

κε ηελ αθεγεκαηνινγία, αθνχ ππάξρνπλ πνιιά κέζα (media) πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ αθήγεζε. πκθσλεί κε ηνλ Ricouer (1988) φηη ππάξρεη ην αθεγεκαηηθφ 

είδνο πνπ πεξηιακβάλεη αθεγεκαηηθέο θαηεγνξίεο: κπζηζηφξεκα, δηήγεκα, ηαηλία, 

ζεαηξηθφ θείκελν, αιιά θαη θφκηθο ή θσηνξνκάληδα, θαη κειινληηθά ζα 

ελζσκαηψζεη θαη άιια είδε πνπ ζα γελλεζνχλ κε ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. ια 

ηα παξαπάλσ είδε πξνηείλνπλ ζην θνηλφ έλα αθφκε κνληέιν αθήγεζεο κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, ελψ νξηζκέλα φπσο ηα θφκηθο αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζην ζχγρξνλν αλαγλψζηε. Παξαζέηεη επίζεο ηελ άπνςε ηνπ Fellini φηη ζηα 

θφκηθο ν αλαγλψζηεο κεηαθηλείηαη κε ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ξπζκφ θαη θαληαζία 

θαη δηαπηζηψλεη φηη ε αθήγεζε πξαγκαηψλεηαη κε θάζε ζηνηρείν νπηηθφ, 

γισζζηθφ, αθνπζηηθφ (Groensteen, 1999). 
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3.5 Ζ Αλάγλσζε ησλ Κόκηθο 

 

Ζ αλάγλσζε ηνπο απφ ηελ άιιε είλαη έλαο ζχλζεηνο γλσζηηθφο ζηφρνο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζε δηάθνξα επίπεδα (Little, 2005): 

 Πεξάησζε (closure): ε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψλεη ν λνπο ην ειιηπέο θαη 

ηε δξάζε. Σα θαξέ ησλ θφκηθο δηαξξεγλχνπλ ηνλ ρξφλν θαη ην ρψξν θαη 

ιεηηνπξγνχλ σο απνζπλδεδεκέλεο ζηηγκέο. Με ηελ πεξάησζε ζπλδένληαη 

νη ζηηγκέο θαη θαηαζθεπάδεηαη λνεηηθά κηα ελνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα 

(Murray, 2006). Ο McCloud (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε αλάγλσζε γίλεηαη 

κε ηξφπν ψζηε λα ζπκπιεξψλνπκε «ηα ράζκαηα» κεηαμχ ησλ θαξέ» θαη 

νλνκάδεη ηε δηαδηθαζία «αφξαηε ηέρλε» ησλ θφκηθο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

κνξθή ελεξγνχο αλάγλσζεο (active reading) (Little, 2005).  

 Αθεγεκαηηθή ππθλφηεηα (narrative density): ην πνζφ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδεη έλα κεκνλσκέλν θαξέ. Λφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα θαξέ, νη εηθφλεο κπνξνχλ λα 

δηαβαζηνχλ σο θείκελν (Little, 2005).  

 Γηεχξπλζε / Δλίζρπζε (amplification) (Eisner, 1985): αλαθέξεηαη ζηε 

ρξήζε ησλ ιέμεσλ, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ξνή ησλ 

ζπκβφισλ (εηθφλεο). Απφ ηελ άπνςε ηνπ γξακκαηηζκνχ, εηθφλεο θαη 

ιέμεηο εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηε θαηαλφεζε ηνπ 

φινπ (Little, 2005).  

 Μεηαηξνπή ηνπ ρξφλνπ (ηεο νκηιίαο) ζε ρψξν («κπαινλάθηα») θαη ηνπ 

ρψξνπ (θάζεηο πινθήο) ζε ρξφλν (δηαδνρηθή παξάζεζε βηληεηψλ ζχκθσλα 

κε ηε ρξνληθή ζεηξά) (Μαξηηλίδεο (1996). 

 

 

3.6 Γνκηθά ηνηρεία ησλ Κόκηθο 

 

Σα δνκηθά θαη πξφηππα (standard) ζηνηρεία ησλ θφκηθο πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ 

παξνχζα κειέηε είλαη ε εηθφλα θαη ην θείκελν. Ο Kannenberg (2001) πεξηγξάθεη 
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ηηο εηθφλεο ζε έλα θφκηθο σο νπηηθφ αθήγεκα θαη ηηο ιέμεηο σο θεηκεληθφ 

αθήγεκα.  

 

α. Καξέ ή θάδξα ή βηληέηεο (Panels):  

Ζ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ή ησλ πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο θαξέ 

(Thompson, 2008). Πξφθεηηαη γηα ηε δνκηθή κνλάδα ησλ θφκηθο, ε νπνία 

πιαηζηψλεη ηελ εηθφλα κε ηηο νπηηθέο πιεξνθνξίεο (δσγξαθηθέο εηθφλεο/pictorial 

images, ζρέδην, κπαιφληα δηαιφγνπ θ.ιπ.). Σα θαξέ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην 

ζρήκα θαη ηελ έθηαζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δεκηνπξγνχ, ην κήλπκα ηνπ, ηα 

αθεγεκαηηθά πιάλα πνπ ζέιεη λα ρσξέζεη θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη. 

πλήζσο έρνπλ πιαίζην, αιιά φρη πάληα θαη είλαη νξζνγψληα ζε ίδην κέγεζνο, 

ψζηε λα θπιά ε ηζηνξία νκαιά. Δληνχηνηο, κπνξεί λα έρνπλ θαη άιιεο κνξθέο ή 

δηαθνξεηηθά κεγέζε γηα λα ηνλίζνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα ή γηα λα δψζνπλ 

δξακαηηθή έληαζε ζε κία ζθελή (ηεηξάγσλα, ηξηγσληθά, θάζεηα, νξηδφληηα θ.ιπ.). 

Αθφκε πνιιά θαξέ επηηαρχλνπλ ηε δξάζε, ελψ ιίγα ηελ επηβξαδχλνπλ 

(Παλάτθαο, 1998; Morrison et al., 2002). Κάζε ζειίδα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη 

(Παλάτθαο, 1998): 

 Δμψθπιιν: πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ζε κία εηθφλα, ππαηλίζζεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ, παξνπζηάδεη ην βαζηθφ ήξσα ή ήξσεο θαη πεξηέρεη 

ηνλ ηίηιν θαη ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα (Morrison et al., 2002) 

 Splash page: ζπλήζσο είλαη ε πξψηε ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη κία ή δχν 

εηθφλεο θαη ελζσκαηψλεη ηίηιν, logo, ηνπο ζπγγξαθείο ή άιιε ηέηνηνπ 

είδνπο πιεξνθνξία (O‟ Neil, 2001) 

 Οινζέιηδν θαξέ γηα ζθελέο θνξχθσζεο ηεο δξάζεο είηε σο επηζθξάγηζκα 

ηεο ή σο splash page  

 Ζκηζέιηδν θαξέ γηα ζεκαληηθέο ζθελέο, ζπρλά ζην ηέινο ή ζηελ αξρή ηνπ 

θφκηθο, γηα λα εηζαγάγεη ή λα νινθιεξψζεη ηελ πινθή 

 Γηζέιηδν θαξέ γηα εθηελείο ή πεξίπινθεο ζθελέο, θαζψο θαη γηα ηελ αξρή 

ή ην ηέινο ελνηήησλ 

 Σεηαξηνζέιηδν θαξέ γηα ιεπηνκέξεηεο ζηελ εηθνλνγξάθεζε αιιά θαη γηα 

παξάζεζε θεηκέλνπ 
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 Σππηθφ θαξέ: θαηαιακβάλεη ην 1/9 ή 1/6 ηεο ζειίδαο. Δζηηάδεη ζηελ 

νιφζσκε απεηθφληζε ηνπ ήξσα θαη ηνλίδεη ηηο ζθέςεηο θαη ηε ζέζε ηνπ.  

 Μηθξφ θαξέ ζε ζρήκα ηξηγψλνπ, ηεηξαγψλνπ ή θχθινπ, δίλεη έκθαζε ζε 

θάπνηα ζεκαληηθή ιεπηνκέξεηα, επεμεγεί θάπνηα ελέξγεηα ή δείρλεη ην 

ρξφλν πνπ θπιά. 

 

β. Γηαδνρή/αθνινπζία (Sequence):  

Σα θφκηθο δηαβάδνληαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ έσο θάησ, 

φπσο ηα παξαδνζηαθά θείκελα (Thompson, 2008). Οη αθίλεηεο εηθφλεο ζηε ζεηξά 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, γηα λα νινθιεξσζεί κηα ζθελή κε ελφηεηα ηφπνπ- 

ρξφλνπ. Μηα εηθφλα δειαδή αθνινπζεί κηα άιιε, ψζηε λα κεηαδψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ αλαγλψζηε (Morrison et al., 2002). Ζ κεηάβαζε απφ θαξέ ζε 

θαξέ γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο  δξάζε - δξάζε, ππνθείκελν - ππνθείκελν, ζθελή - 

ζθελή (McCloud, 1993).  

 

γ. Γηάθελν (gutter):  

Δίλαη ην θελφ, ιεπθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθέο εηθφλεο. Δίλαη ν ρψξνο 

φπνπ ν αλαγλψζηεο ελψλεη λνεκαηηθά ην έλα θαξέ κε ην άιιν, εληφο ηνπ νπνίνπ 

«ζπκβαίλνπλ» δηάθνξεο εμειίμεηο ηεο πινθήο, ηηο νπνίεο φκσο ν αλαγλψζηεο 

πξέπεη λα ζπκπεξάλεη απηνβνχισο (Thompson, 2008). Ζ αλάγλσζε ηεο 

«δηαδνρηθήο ηέρλεο» απαηηεί απφ ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηε δξάζε θαη 

ην δηάινγν πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα δηάθελα. Δπνκέλσο, ν θαιιηηέρλεο πξέπεη λα 

επηιέμεη πνηεο εηθφλεο θαη ιέμεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα αλαγθαζζεί ν 

αλαγλψζηεο λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε έλαλ ζπγγξαθέα 

θεηκέλνπ πεδνγξαθίαο πνπ επηιέγεη ιέμεηο (Frey & Fisher, 2010). 

 

δ. Δηθφλεο/ ζχκβνια (Images/ Icons/ Symbols)  

Ζ γιψζζα ηνπο ζηεξίδεηαη ζε ζχκβνια θαη ζε εηθφλεο, πνπ είλαη παγθoζκίσο 

θαηαλνεηά (Burton, 1955). Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηηο εηθφλεο 

πεξηγξαθηθά (πεξηερφκελν), εξκελεπηηθά (λφεκα) θαη ηερληθά [ρξψκα, ζηπι, 

ππφβαζξα (background), νπηηθή γσλία, θνληηλά (close ups) ή καθξηλά πιάλα 

(long shots) ή δνπκ (zoom)] ζε ζρέζε κε ηα δχν πξψηα (Κνξσλαίνπ, 2002). 
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Σα πιάλα ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα ε δξάζε είλαη δχν, ην κπξνζηηλφ 

(foreground) ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξφζσπα ζηα νπνία 

εζηηάδεη ην θαξέ κε ηε δξάζε ηνπο θαη ην ππφβαζξν/θφλην (background) πνπ 

ππνζηεξίδεη ζπκπιεξσκαηηθά ηελ θχξηα δξάζε θαη δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ηφπν θαη ην ρξφλν. Οη ραξαθηήξεο απφ ηελ άιιε, σο θνξείο ηεο δξάζεο 

εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο, ηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηνπο (Morrison et al., 2002). 

 

ε. Ζ επηινγή ηνπ ζρεδίνπ 

 Σν ζρέδην θαη ν γξαθηζκφο, εθθξαζηηθά κέζα ησλ θφκηθο, δηαβαζκίδνληαη 

αλάινγα κε ηελ νκνηφηεηά ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Κσλζηαληηλίδνπ - 

έκνγινπ, 2001). Οη ηζηνξίεο κε ξεαιηζηηθφ πεξηερφκελν εηθνλνγξαθηθά έρνπλ 

ξεαιηζηηθφ ζηπι θαη ζθίηζα, ελψ απηέο κε αζηείν, ππεξβνιηθφ ή εμσπξαγκαηηθφ 

πεξηερφκελν έρνπλ θαξηνπλίζηηθν (cartoony) ζηπι θαη ζθίηζα πξφρεηξα, 

εκηξεαιηζηηθά κε ζηνηρεία θαξηθαηνχξαο ή γεινηνγξαθίαο, δειαδή κεγαιχηεξε ή 

κηθξφηεξε ζρεκαηνπνίεζε (Μαξηηλίδεο, 1990; Παλάτθαο, 1998).    

 

ζη. Ζ νκηιία ησλ θφκηθο 

Χο πξνο ηα γξάκκαηα, νη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο γξάθνληαη ζπλήζσο κε 

θεθαιαία. Ο ηχπνο ησλ γξακκάησλ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβάιιεη ηε 

δηάζεζε ή γηα επηηνληζκφ. Γηα παξάδεηγκα δηαθξηηνί ραξαθηήξεο (bold) δίλνπλ 

έκθαζε ζε ιέμεηο, ελψ ιηγφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ιέμεηο κε κηθξά γξάκκαηα. Σν 

παξαδνζηαθφηεξα θφκηθο γξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ή κε κηθξά γηα λα 

ππνγξακκίζνπλ έλα ζεκείν ή γηα λα λνεκαηνδνηήζνπλ δηαθνξεηηθά κηα θξάζε 

(π.ρ. κηθξνγξάκκαηε γηα ςηζχξηζκα). Δληνχηνηο, κεξηθνί εθδφηεο έρνπλ αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ παξάιιεια θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα (Thompson, 2008).  

 

H νκηιία ζηα θφκηθο πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηξεηο θνξείο: 

i. Αθεγεηήο. πλήζσο έλα ηξίην πξφζσπν πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία. πρλά ε 

θσλή ηνπ απνδίδεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα, γηα λα πξνζδψζεη 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη επηγξακκαηηθφηεηα. Ζ ζπρλή ή ιηγφηεξν ζπρλή ρξήζε ηνπ 
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αθεγεηή ππαγνξεχεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο αθήγεζεο, π.ρ. πφζν απέρνπλ ρξνληθά 

νη ζθελέο κεηαμχ ηνπο (Παλάτθαο, 1998). πλήζσο ε θσλή ηνπ ηνπνζεηείηαη ζε: 

 Λεδάληα (Caption): Έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην θεηκέλνπ (αθεγεκαηηθφ 

θηβψηην) εθηφο ησλ δηαιφγσλ, ζπλήζσο νξζνγψλην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηα παληνγλσζηηθά ζρφιηα ηνπ ζπγγξαθέα, ζεκεηψζεηο ή σο 

κεηαβαηηθφ θείκελν, φηαλ αιιάδεη ε ζθελή θαη ην ρξνληθφ - ηνπηθφ ζεκείν 

(«ελ ησ κεηαμχ...») (O‟ Neil, 2001). Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζπρλά γηα 

λα ζπλνςίζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θαξέ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν βνεζνχλ 

ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ην λφεκα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. 

Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζηελ θνξπθή ή ην θαηψηαην ζεκείν ηνπ θαξέ 

(Thompson, 2008).  

 

ii. Ήξσεο: Ζ θσλή ηνπο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, εθθξάδεη 

ζηάζεηο, επηζπκίεο, απφςεηο, θαζνξίδεη ηνλ ηφλν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ νκηιεηψλ. Έληνλα θαη θεθαιαία γξάκκαηα ππνδειψλνπλ πςειφ 

ηφλν θσλήο, ελψ πνιχ κηθξά δειψλνπλ ρακειφ ηφλν (Παλάτθαο, 1998). πλήζσο 

ηνπνζεηνχληαη ζε:   

 «Μπαιφλη» ή «κπαινλάθη» δηαιφγσλ (Speech/Word balloon/bubble): Έλα 

νξηνζεηεκέλν πιαίζην θεηκέλνπ, έλα «ζπλλεθάθη νκηιίαο» πνπ πεξηέρεη ην 

δηάινγν, ζπλήζσο κε κηα «νπξά» ή «δείθηε/ αθίδα» πνπ δείρλεη ηνλ 

νκηιεηή. Μπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο κε πην ζπλεζηζκέλν ην 

ειιεηςνεηδέο ή νξζνγψλην ζρήκα (O‟ Neil, 2001). Απνηειεί έλα απφ ην 

πην αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ησλ θφκηθο. Οη 

θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο κπαινληψλ δηαιφγνπ 

αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Έλα θπκαηηζηφ κπαιφλη ρξεζηκνπνηείηαη, 

γηα λα δείμεη φηη ν ραξαθηήξαο θνβάηαη ή έλα κε νδνλησηά άθξα γηα 

ειεθηξνληθή θσλή (Thompson, 2008). Παξαηεηακέλε απνπζία ηνπο 

πξνζδίδεη κειαγρνιία ζηνπο ήξσεο (Μαξηηλίδεο, 1990).  

 «Μπαιφλη» ζθέςεο (Thought balloon): Έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην 

θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηηο ζθέςεηο ελφο ραξαθηήξα. Σα «κπαιφληα ή 

ζπλλεθάθηα ζθέςεο» κπνξεί λα έρνπλ έλα πην «άηαθην» ζπλλεθνεηδέο 
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ζρήκα θαη ζπλδένληαη κε ην ραξαθηήξα πνπ ζθέθηεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο 

απφ θπθιάθηα, πνπ κεηψλνληαη ζε κέγεζνο (O‟ Neil, 2001). 

 «Μπαιφλη» θξαπγήο ή ςηζχξνπ. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη απφ 

ζπλλεθάθηα φπσο απηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ θάπνηνο ιέεη θάηη 

πνιχ δπλαηά (κπαιφλη θξαπγήο) ή φηαλ γίλεηαη αλακεηάδνζε κε δηθ δαθ 

γξακκέο ή φηαλ θάπνηνο ςηζπξίδεη (ζαλ ηα απιά ζπλλεθάθηα αιιά κε 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο) (O‟ Neil, 2001). 

  «Ηδενγξαθήκαηα». ηα ρηνπκνξηζηηθά θφκηθο νπηηθνπνηνχλ ηε κεηαθνξά 

ή ηελ παξνκνίσζε π.ρ. βιέπσ αζηξάθηα, αλακκέλν ιακπάθη πνπ ζεκαίλεη 

«ηδέα», δηάθνξα ζρέδηα πνπ ππνδειψλνπλ βσκνινρίεο, αλαηξέρνπλ ζε έλα 

«ζρεκαηνπνηεηηθφ ζπκβνιηζκφ» άκεζα αλαγλσξίζηκν απφ ηνλ αλαγλψζηε 

(Παλάτθαο, 1998; Eco, 1987). 

 

iii. Πεξηβάιινλ: 

 Ζρεηηθά Δθέ (Sound effects): ηπιηδαξηζκέλν θείκελν, 

«θαηαζθεπαζκέλεο ιέμεηο» πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ζνξχβνπο κέζα ζε 

κηα ζθελή. Σα πεξηζζφηεξα είλαη γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ λα επηπιένπλ 

θαη κεξηθέο θνξέο είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εηθνλνγξάθεζεο. 

Απνδίδνληαη κε κηθξά ή θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζπλήζσο είλαη εθηφο 

κπαινληψλ. πκπιεξψλνπλ ερεηηθά νηηδήπνηε είλαη αδχλαην λα 

παξαζηαζεί εηθνληζηηθά ή λα πεξηγξαθεί απφ ηνπο δηαιφγνπο ή ηηο 

ιεδάληεο (Παλάτθαο, 1998).  

 

δ. Αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο: 

 Ηζηνξία: είλαη ην «αθεγεκαηηθφ πεξηερφκελν», έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, 

φπσο ηα πξφζσπα θαη νη πξάμεηο ηνπο, ην πνχ, ην πφηε θαη ην γηαηί 

(Genette, 1972). 

 Πινθή: φξνο πνπ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη αθνινπζίεο ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο.  

 Ζ αθεγεκαηηθή δνκή αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαίηεξε δηάηαμε πνπ παίξλνπλ 

ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αθεγήκαηνο ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο 

αθήγεζεο (ραξαθηήξεο, πινθή, δξάζε), έηζη ψζηε λα παξαγάγνπλ λφεκα. 
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Δίλαη κηα ινγνηερληθή ζχκβαζε πνπ εμηζνξξνπεί ηελ ηζηνξία ρσξίδνληάο 

ηελ ζε ηξία κέξε, αξρή, κέζε θαη ηέινο. Απηή ε θιαζηθή γξακκηθή 

αθήγεζε είλαη κεηάβαζε, κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, φπσο ε εκθάληζε ελφο εκπνδίνπ πνπ πξέπεη λα 

μεπεξαζηεί κε ηελ πξνψζεζε θάπνησλ ελεξγεηψλ (δξάζε), απφ κηα αξρηθή 

θαηάζηαζε ζε κηα ηειηθή (Παπαξνχζε, 2007). 

 

ε. Γηάγξακκα πινθήο - αθεγεκαηηθήο δνκήο (Wheeler, 2004).  

ηελ θιαζηθή γξακκηθή αθήγεζε εθαξκφδεηαη ε δξακαηηθή δνκή ηνπ Gustav 

Freytag ή ππξακίδα Freytag πνπ είλαη κηα λεφηεξε εθαξκνγή ηεο αξηζηνηειηθήο 

δνκήο ζε πέληε κέξε ή πξάμεηο:  

 Exposition - Έθζεζε (Αξρηθή θαηάζηαζε): Bαζηθέο πιεξνθνξίεο φπσο 

έληαμε ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, πεξηβάιινλ, βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ραξαθηήξσλ, ζρέζεηο κε ηνπο ππφινηπνπο. Πεξηιακβάλεη αθφκε ην 

θαηαιπηηθφ γεγνλφο, ην θηλεηήξην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ζέηεη ην ππφινηπν 

ηεο ηζηνξίαο ζε θίλεζε. 

 Rising action - Αλνδηθή δξάζε (Γέζε): εηξά γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ θιηκάθσζε ηεο ηζηνξίαο. Δκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο - ζχγθξνπζεο 

πνπ αλαηξέπεη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε, εκπφδηα, εζσηεξηθή αληίδξαζε θαη 

εμσηεξηθή δξάζε ησλ εξψσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Climax (turning point) - Κνξχθσζε ή Κιηκάθσζε: Υαξαθηεξίδεη κηα 

αιιαγή γηα ην θαιχηεξν ή ην ρεηξφηεξν ζηηο ππνζέζεηο ηνπ πξσηαγσληζηή.  

 Falling action - Δθπίπηνπζα δξάζε: Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή μεδηαιχλεηαη, κε ηνλ 

πξσηαγσληζηή λα θεξδίδεη ή λα ράλεη έδαθνο απέλαληη ζηνλ αληίπαιν.  

 Dénouement ή resolution - Λχζε (θάζαξζε): Δίλαη ε ηειηθή πξνζπάζεηα 

ηνπ ραξαθηήξα λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηα εκπφδηα. 

Οινθιεξψλεη ην έξγν, δεκηνπξγψληαο κηα λέα ηάμε πξαγκάησλ. 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο κε εηθφλεο πξναπνθαζίδεηαη πφζεο ζθελέο ζα 

πεξηιακβάλεη ε θάζε ελφηεηα π.ρ. ε αξρηθή θαηάζηαζε. Οη ζθελέο κπνξεί λα 

εθηπιίζζνληαη ζε δχν ή ηξία θαξέ ή λα εμαπιψλνληαη ζε ζειίδεο θαη λα έρνπλ 

ελφηεηα ηφπνπ, ρξφλνπ θαη πξνζψπσλ. 

 

 

3.7 Από ηα Έληππα ζηα Φεθηαθά Κόκηθο 

 

πσο θαη άιια έληππα κέζα, ηα θφκηθο απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ 

αηψλα κεηαηνπίδνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο ζηελ ςεθηαθή ηνπο επνρή κε ηελ 

αιιαγή ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξάδνζεο, αθνχ άξζεθαλ 

νη πεξηνξηζκνί ηνπ έληππνπ κέζνπ (Marrs, 2005). Αθνινπζνχλ ζηαζκνί ζηελ 

πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ ηα θφκηθο ζηε δηάξθεηα ηεο χπαξμήο ηνπο. 

 

3.7.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία: Ζ Καηαγσγή θαη ε Δμέιημε ησλ Κόκηθο  

 

Μηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ή πξντζηνξία ησλ θφκηθο ελδερνκέλσο λα 

μεθηλήζεη απφ ηα πξντζηνξηθέο παιαηνγξαθίεο, ην δίζθν ηεο Φαηζηνχ, ηνπο 

αηγππηηαθνχο παπχξνπο (Βίβινο ησλ Νεθξψλ) θαη ηηο λεθξηθέο ηνηρνγξαθίεο 

(3000 π.Υ.), λα ζπλερίζεη ζηελ αξραία Διιάδα θαη Ρψκε (αγγεηνγξαθίεο, 

αλάγιπθα ζε δσθφξνπο λαψλ, αςίδεο, ζηήιεο), έπεηηα λα θηάζεη ζηηο ηαπηζεξί ηεο 

Bayeux (11νο αηψλαο κ.Υ.), ζε θηλέδηθεο εηθνληθέο αθεγήζεηο ηεο επνρήο ησλ 

Μηλγθ, ζηα ηαπσληθά Emakimono (εηθνλνγξαθεκέλεο πεξγακελέο), ζε 

πξνθνινκβηαλά ρεηξφγξαθα ηνπ 1500 κ.Υ., ζηηο ηνηρνγξαθίεο θαη ηα βηηξφ ησλ 

ρξηζηηαληθψλ λαψλ, ζε ρεηξνπνίεηα βηβιία (ςαιηήξηα, βηβιία ησλ Χξψλ), ζηηο 

εηθφλεο ηνπ Epinal πνπ εμηζηνξνχλ βίνπο αγίσλ θαη λα θαηαιήμεη ζηηο δσγξαθηέο 

ηνπ Hogarth (18νο αηψλαο) πνπ αθεγνχληαη κηα ηζηνξία θαη ζηηο ζαηηξηθέο 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο (Essay on Physiognomics) ζε 7 (επηά) άικπνπκ ηνπ 

Töpfer, δηεπζπληή ζρνιείνπ ηνπ 19νπ αηψλα, γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο 

ηνπ πξνο κάζεζε πνπ δεκνζηεχηεθαλ κε πξνηξνπή ηνπ Goethe (Lacassin, 1982; 

McCloud, 1993; Αλησληάδεο, 1995; θαξπέινο, 2000). 
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Άμην κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηα θφκηθο 

ζπζρεηίδνληαη κε ζπνπδαίνπο πνιηηηζκνχο νιφθιεξεο ηεο πθειίνπ. Έηζη, φκσο 

σο γελεζηνπξγέο ηδέεο ησλ θφκηθο θαηαινγίδνληαη φιεο ζρεδφλ νη παξαζηαηηθέο 

ηέρλεο ηεο αλζξσπφηεηαο πξηλ ηνλ Γνπηεκβέξγην θαη ηελ ηππνγξαθία 

(Μαξηηλίδεο, 1994). χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο νη παξαπάλσ ζηαζκνί 

ζπλζέηνπλ ηελ πξντζηνξία ησλ θφκηθο, ελψ γηα άιινπο είλαη κηα ιαλζάλνπζα 

πξνζπάζεηα ησλ ζεσξεηηθψλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηνπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνχο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα θφκηθο πνιηηηζηηθή αμία χζηεξα απφ 

δεθαεηίεο αξλεηηθήο θξηηηθήο κέρξη θαη απαγφξεπζεο (Μαξηηλίδεο, 1994; 

θαξπέινο, 2000; Meskin, 2007).  

 

Γεληθά, ε πξνζπάζεηα έρεη επηθξηζεί αξθεηά γηαηί ελδερνκέλσο λα πξφθεηηαη γηα 

«θαιιηηερληθφ αλαρξνληζκφ», αθνχ ε ζεσξία ησλ θφκηθο δηαρεηξίδεηαη ηελ 

ηζηνξία γηα λα ακπλζεί θαη θαζηεξψλεη ηελ παιαηφηεηα ηνπ κέζνπ, ψζηε λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξα επίπεδα λνκηκφηεηαο ζηνλ θφζκν ηεο Σέρλεο ιφγσ 

«αηζζεηηθήο αβεβαηφηεηαο» (Μαξηηλίδεο, 1994; Meskin, 2007). Δληνχηνηο, «δελ 

είλαη δπλαηά ηα πάληα ζε φιεο ηηο επνρέο» ζχκθσλα κε  ηνλ Wölfflin (1960) θάηη 

πνπ ν Danto (1981) έθαλε αθξνγσληαίν ιίζν ηεο Φηινζνθίαο ηεο Σέρλεο (Meskin, 

2007). Πάλησο, κάιινλ είλαη ζθάικα λα κε ιάβνπκε ππφςε ηα ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα κέζα ζηα νπνία παξήρζεζαλ ηα πξναλαθεξζέληα έξγα 

(Μαξηηλίδεο, 1994; θαξπέινο, 2000).  

 

ηε λεφηεξε επνρή θαη κέρξη ην 19νπ αηψλα ν γξαπηφο ιφγνο θαη ε εηθφλα ήηαλ 

πιήξσο δηαρσξηζκέλα ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ. Οη δχν απηέο κνξθέο έθθξαζεο 

θαη ην θαιιηηερληθφ ηνπο απείθαζκα, ε ινγνηερλία θαη ε δσγξαθηθή, είραλ 

γλσξίζεη ηελ απνδνρή σο «πςειή ηέρλε». Ηδηαίηεξα ε ινγνηερλία, ε νπνία 

πξφζθεξε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε έλα κέζν θνηλφ ζε αληίζεζε κε ηε δσγξαθηθή 

θαη κνπζηθή, απέθηεζε απμεκέλν θχξνο (Κανχα, 2008α). Ζ επηκεημία ηνπο 

ινηπφλ, απνξξηπηφηαλ σο «ρακειή» κνξθή ηέρλεο, φπσο ζηα εηθνλνγξαθεκέλα 

κπζηζηνξήκαηα ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα (νη Πεξηπέηεηεο ηεο Οηθνγέλεηαο 

Φελνπηγηάξ ηνπ Κξηζηφθ, 1889), ηα δηάθνξα εβδνκαδηαία magazines ζηε Γαιιία, 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[71] 

(Λε δνπξλάι ληε ια Εελέο, 1872 θαη Μνλ Ενπξλάι, 1881 γηα γφλνπο αζηηθψλ 

νηθνγελεηψλ) θαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα ζαηηξηθά θείκελα ζε εθεκεξίδεο ή 

πεξηνδηθά (ζηε Γεξκαλία νη Max und Moritz ηνπ Busch, 1865 ή ζηελ Αγγιία ν  

Ally Sloper, 1884 ησλ Ross & Duval θαη ην Comic Cuts, 1890) (Μαξηηλίδεο, 

1994; Κανχα,  2008α).  

 

 ηηο ΖΠΑ ν πξψηνο ραξαθηήξαο θφκηθο, ην Yellow Kid ηνπ Outcault, 

εκθαλίζηεθε ην 1896 καδί κε ηα Katzenjammer Kids ηνπ Dirks (1897) θαη ηνλ 

Little Nemo, (ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζε ζρέδηα ηνπ Winsor McCay) πνπ 

βάζηζαλ ηελ αθήγεζε ηνπο ζε κηα αιιεινπρία εηθφλσλ, ζεκειηψλνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θφκηθο (Μαξηηλίδεο, 1994; Κανχα, 

2008α). Παξάιιεια, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζρφιηα κε κνξθή θαξηνχλ 

(γεινηνγξαθίεο) εκθαλίζηεθαλ αξρηθά ζε εθεκεξίδεο ζηελ Ακεξηθή θαη 

ζπλφδεπζαλ ηνλ Ακεξηθαληθφ Δκθχιην Πφιεκν, ηνλ Ππξεηφ ηνπ Υξπζνχ, ην 

Κίλεκα ησλ Suffragettes. Απηή ε παξάδνζε πνιηηηθήο γεινηνγξαθίαο έρεη 

ζπλερηζηεί κέρξη ζήκεξα απφ κεκνλσκέλα θαξέ ζε ρηνπκνξηζηηθά θφκηθ ζηξηπ 

(Marrs, 2005). ιεο νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο αξρηθά ζεσξήζεθαλ 

παξαθηινινγηθά πξνζζέκαηα ζηηο ηέρλεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο εηθφλαο, 

«εηθνλνγξαθεκέλα θείκελα» ή «εηθφλεο κε ιεδάληεο» πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

ςπραγσγία ησλ «αγξάκκαησλ καδψλ» (Μαξηηλίδεο, 1994; Κανχα,  2008α). 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα φκσο δηαδξαζηηθά ξεχκαηα ηέρλεο φπσο ν 

ζνπξεαιηζκφο θαη ε πνπ - αξη, θαηήξγεζαλ ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ «πςειήο» θαη 

«ρακειήο» ηέρλεο, ελψ ην ζηαδηαθφ πέξαζκα απφ ην κνληεξληζκφ ζην 

κεηακνληεξληζκφ, επέηξεςε κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ γξαπηνχ ιφγνπ θαη εηθφλαο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηερλψλ 

- φρη βέβαηα ρσξίο θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε (Κανχα, 2008α). ε απηφ ην 

θαιιηηερληθφ θιίκα (αλα)γελλψληαη θαη εμειίζζνληαη ηα θφκηθο. Σν είδνο γλψξηζε 

αξρηθά κεγάιε επηηπρία ζηηο ΖΠΑ φπνπ νη κειεηεηέο ηνπ πξνρψξεζαλ αθφκε θαη 

ζε πεξηνδνιφγεζή ηνπ (Πιαηηλέληα, Υξπζή, Αξγπξή, Υάιθηλε, Μνληέξλα Δπνρή) 

(Σαξιαληέδνο, 2006).  

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[72] 

ηελ Δπξψπε (εηδηθά ζε Βέιγην, Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία) ηα παηδηθά πεξηνδηθά 

άξρηζαλ λα δεκνζηεχνπλ θφκηθο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30. Δίλαη ε 

επνρή κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη 

ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε κεγαινππφιεηο θαη παξάιιειε αχμεζε ηεο βίαο 

θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. ηηο ΖΠΑ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ην έγθιεκα θέξλνπλ λένπο πξσηαγσληζηέο, φπσο ν ληεηέθηηβ Dick Tracey θαη 

νη ήξσεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο φπσο ν Superman, ην 1938 θαη ν Batman ην 

1939 (Sarceni, 2003). ηελ Δπξψπε, ζηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

νη γεξκαληθέο δπλάκεηο θαηνρήο απαγνξεχνπλ ηελ εηζαγσγή ακεξηθάληθσλ 

θφκηθο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ νη Γάιινη δηαηεξνχλ ηελ απαγφξεπζε θαη ην γεγνλφο 

απηφ δίλεη ψζεζε ζηα γαιινβειγηθά θφκηθο (Μαξηηλίδεο, 1990).  

 

Γξήγνξα δηαθξίλνληαη επξσπατθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

πνιιέο θαιιηηερληθέο εθζέζεηο. Γεκηνπξγνχληαη ζρνιέο θηλνχκελνπ ζρεδίνπ ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ελψ ζην Βέιγην ε ηέρλε ησλ θφκηθο απεηέιεζε έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε δηεζλή απήρεζε (Μαξηηλίδεο, 

1990). Γηα παξάδεηγκα, ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Disney δεκηνπξγνχληαη ηα Les 

Schtroumpfs απφ ηνλ Peyo, ε επξσπατθή βειγηθή απάληεζε ζηνλ Μίθπ Μάνπο, κε 

κεγάιε επηηπρία θαη ζηηο ΖΠΑ, φπνπ νλνκάδνληαη Smurfs θαη απνηεινχλ δείγκα 

πνιηηηζηηθήο ζπλαιιαγήο (Μαξηηλίδεο, 1990). Παξάιιεια, ζηηο ΖΠΑ, ηελ 

ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν πξνο ην ηέινο ηνπ ‟40 κε λσπέο ηηο κλήκεο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ δεκνζηεχεηαη ε κειέηε ηνπ Coulton Waugh The Comics ν νπνίνο ηα 

ηνπνζεηεί ζην ζχλνιν ησλ καδηθψλ κέζσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη «έλα πξντφλ 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θνπιηνχξαο» (θαξπέινο, 2000). Σαπηφρξνλα 

εκθαλίζηεθαλ ηα απνθαινχκελα θφκηθο «εγθιήκαηνο» θαη «θξίθεο» θαζψο θαη 

θφκηθο κε εξσηηθφ πεξηερφκελν. Σν έγθιεκα θαη ε βία απεηθνλίζηεθε κε σκφηεηα 

θαη πνιινί αλεζχρεζαλ γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηα παηδηά.  

 

Σελ ίδηα επνρή, ν ςπρίαηξνο Dr. Fredric Wertham, κειέηεζε ηε λεαληθή 

εγθιεκαηηθφηεηα θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ ζηα 

θφκηθο. ηε κειέηε ηνπ The Seduction of the Innocent, ην 1954, εθηφμεπζε 

κχδξνπο ελαληίνλ ηνπο, ζεσξψληαο φηη πξνσζνχλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηε βία, 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[73] 

ηα θπιεηηθά ζηεξεφηππα, ηελ νκνθπινθηιία, ηελ αλππνηαγή θαη ηνλ 

αλαιθαβεηηζκφ (Wright, 2001). Σν 1954 ήηαλ βαζηθφο κάξηπξαο ζε κηα έξεπλα 

γηα ηε βηνκεραλία βηβιίσλ θφκηθο απφ ηε Senate Subcommittee πνπ δηεξεπλνχζε 

ηε λεαληθή εγθιεκαηηθφηεηα. Μεηά ην πέξαο ηεο έξεπλαο, ην 1954, πξνσζήζεθε ν 

Κψδηθαο ησλ Κφκηθο (Comic Book Code), ν νπνίνο έζεζε ζεηξά απαγνξεχζεσλ, 

ζεσξψληαο φηη ηα θφκηθο ήηαλ επηβιαβή γηα ηα παηδηά θαη νδήγεζε ζε λένπ ηχπνπ 

θφκηθο, ηα νλνκαδφκελα θφκηθο παξσδίαο θαη δηαλφεζεο. O Κψδηθαο απηφο 

αλαζεσξήζεθε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη ζηαδηαθά ζηηο κέξεο καο θαηαξγείηαη. 

Νσξίηεξα κηα γαιιηθή κειέηε ηνπ 1949 Φπρνπαζνινγία ησλ θφκηθο δεκηνπξγεί 

επίζεο κηα έληνλε αξλεηηθή θξηηηθή (Μαξηηλίδεο, 1990).  

 

 ηηο επφκελεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα λέα ζηξνθή. Σα θφκηθο Οη πεξηπέηεηεο 

ηνπ Σελ Σελ, ην δηαζεκφηεξν βειγηθφ θφκηθο ηνπ Herge, Λνχθπ Λνπθ, Ηδλνγθνχλη, 

Αζηεξίμ (Γαιιία) θ.ά. πξνβάιινπλ λέα πξφηππα, πην «αζψα», κε εκηξεαιηζηηθά 

ζρέδηα, επαίζζεηα θαη ιηγφηεξν εκβιεκαηηθά πξνθαλψο ιφγσ ηεο θξηηηθήο, αιιά 

θαη ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ (Μαξηηλίδεο, 1990). Πιένλ δελ πξνβάιιεηαη ε σκή βία 

θαη ε παξάινγε θαηαζηξνθηθφηεηα, ελψ ε γιψζζα ηνπο είλαη πην πξνζεγκέλε θαη 

θαιιηεξγεκέλε. Σν ίδην πλεχκα παξαηεξείηαη θαη ζηηο ΖΠΑ κε έξγα φπσο ηα 

Peanuts ηνπ νχιηο κε ήξσα ηνλ Charlie Brown θαη ην ζθπιί ηνπ Snoopy θαη ηα 

Mad Comics (Μαξηηλίδεο, 1990). Δληνχηνηο, λένη ππεξήξσεο φπσο ν Spiderman 

θαη νη The Fantastic Four εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60. Δπίζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δεκνζηεχζεθαλ ηα ιεγφκελα Underground 

Comics, απνθαινχκελα «Comix» (Pustz, 1999), πνπ απεπζχλνληαλ ζε ελήιηθνπο 

αλαγλψζηεο. Δίλαη ε επνρή ηεο ακθηζβήηεζεο ζεζκψλ, αμηψλ θαη απζεληηψλ κε ηα 

«ρίπηθα» θηιεηξεληθά θηλήκαηα, ηελ άζθεζε έληνλεο θξηηηθήο ζηελ πνιηηηθή ησλ 

ΖΠΑ θαη ηε ζνζηαιηζηηθφηεηα ηεο Κίλαο θαη ηεο ΔΓ, ην Βηεηλάκ. Ζ 

ακθηζβήηεζε απηή θνξπθψζεθε ζην γαιιηθφ Μάε ηνπ ‟68 πνπ «αλαθεθαιαηψλεη 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ακθηζβεηήζεηο» (Μαξηηλίδεο, 1990; Σαξιαληέδνο, 2006). 

 

Ζ ηέρλε ησλ θφκηθο αξρηθά πεξηζσξηνπνηείηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη 

ηζηνξηθνχο ηεο Σέρλεο (Κξεηηθφο & ακπαλίθνπ, 2005). Σν 1967 γελληέηαη ν 

φξνο «παξαινγνηερλία», πνπ θαιχπηεη πεξηνρέο ηεο ινγνηερλίαο πνπ έρνπλ επξεία 
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ιατθή θαηαλάισζε, φπσο κπζηζηνξήκαηα αζηπλνκηθά, θαηαζθνπεπηηθά, 

γνπέζηεξλ, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θαζψο θαη ηηο «εηθνλνγξαθεκέλεο 

αθεγήζεηο», ηα θφκηθο (Μαξηηλίδεο, 1994). Ζ ζηάζε απηή ζηαδηαθά αλαηξείηαη ζε 

Δπξψπε θαη Ακεξηθή (Κξεηηθφο & ακπαλίθνπ, 2005).  Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δεθαεηηψλ ηνπ ‟70 θαη ‟80 ηα θφκηθο άξρηζαλ λα έρνπλ έλαλ ινγνηερληθφηεξν 

ηφλν θαη πνιινί εθδφηεο κεηαθηλήζεθαλ απφ ηα ζχληνκα βηβιία θφκηθο ζε πην 

ζχλζεηνπο ηίηινπο, κε ζέκαηα πην ψξηκα θαη κέγεζνο θαλνληθνχ βηβιίνπ, κε 

ζπλέπεηα ηελ επέθηαζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ απφ ηα παηδηά θαη ζε ελειίθνπο 

(Behler, 2006). ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 δεκνζηεχζεθε ην πξψην «graphic 

novel», ην A contract with God ηνπ Eisner γηα ελειίθνπο, ελψ ην Maus ηνπ 

Spiegelman, ην 1986, ηα εηζήγαγε ζηε κνληέξλα επνρή σο ελήιηθε κνξθή ηέρλεο 

(Saraceni, 2003). 

 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα παξαηεξείηαη κίμε ησλ δηαθφξσλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη ζηξνθή ζην παξειζφλ, κε απνηέιεζκα λα αλαθαηεχνληαη 

παηδηθά παξακχζηα, επηζηεκνληθή θαληαζία, αιιά θαη πνιηηηθν - νηθνινγηθά 

θεξχγκαηα (Μαξηηλίδεο, 1990; Σαξιαληέδνο, 2006). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 ηα 

θφκηθο δίλνπλ έκθαζε ζηε κπζνπιαζία κε πξσηνπφξνπο ηα The Watchmen (Alan 

Moore) and The Dark Knight Returns (Frank Miller). ήκεξα κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ θφκηθο κε πνηθίια ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζάηηξαο, ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηεο θιαζηθήο ινγνηερλίαο (Behler, 

2006).  

 

ηελ Διιάδα, ην είδνο εκθαλίδεηαη θάησ απφ δηαθνξέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά κε ηε κνξθή κνλνζέιηδσλ ηζηνξηψλ. Ζ εκθάληζή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε δεθαεηία ηνπ ‟30, ζην ηέινο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζπκβαδίδνληαο κε ηα ηερληθά 

επηηεχγκαηα ηνπ Σχπνπ (Παηδηθή Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Γεκεηξάθνπ, ην 1933, 

φπνπ εκθαλίδεηαη ν Μίθπ Μάνπο) (Μαιαθάληεο, 1996). Ζ ζεκαηνινγία ηνπο 

ζρεηίδεηαη είηε κε ηε ιανγξαθηθή παξάδνζε είηε κε ηζηνξηθά ζέκαηα ηεο 

επαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ. ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 θφκηθο θαη γεινηνγξαθίεο έρνπλ 

σο ζέκα ηνλ Πφιεκν. Με ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ μεθηλά κηα 
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παξαγσγηθή πεξίνδνο πνπ εξκελεχηεθε σο απνηέιεζκα ησλ άζρεκσλ θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο εμαζιίσζεο θαη σο «θεπγαιένο» ηξφπνο 

ςπραγσγίαο, ηνπ νπνίνπ νη ήξσεο ήηαλ επίζεο εμαζιησκέλνη θαη πξνζθέξνληαλ 

γηα ζάηηξα (Μαιαθάληεο, 1996).  

 

Σν 1945 δεκνζηεχνληαη ηα πεξηνδηθά Διιελφπνπιν θαη Θεζαπξφο ησλ Παηδηψλ κε 

ζπλεξγαζία ζεκαληηθψλ πεδνγξάθσλ θαη δσγξάθσλ ηεο επνρήο, π.ρ. 

Καξαγάηζεο, Μπνζηαληδφγινπ θ.ά. (Μαιαθάληεο, 1996). Ξερσξηζηή θαηεγνξία 

απνηεινχλ ηα Κιαζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα ησλ εθδφζεσλ Περιηβαλίδε, πνπ 

θπθινθνξνχλ αξρηθά ην 1951. Πξφθεηηαη γηα ακεξηθάληθεο πξνέιεπζεο θφκηθο, 

εκπινπηηζκέλα κε ειιεληθά ηζηνξηθά, ινγνηερληθά, κπζνινγηθά ζέκαηα φπσο 

Οκήξνπ Ηιηάο, Οκήξνπ Οδχζζεηα θ.ά. ζε κεηάθξαζε ή ζε ζελάξην γλσζηψλ 

ινγνηερλψλ, φπσο ν Ρψηαο, ε Μαπξνεηδή - Παπαδάθε, ελψ ε εηθνλνγξάθεζε 

γίλεηαη ζπρλά απφ θαιιηηέρλεο φπσο νη Γξακκαηφπνπινο, Μπνζηαληδφγινπ, 

Βαθαιφ θ.ά. Σα ζπγθεθξηκέλα θφκηθο απνδίδνπλ πεξηιεπηηθά θαη κε αθξίβεηα ζην 

πεξηερφκελν θιαζηθά έξγα ηεο ειιεληθήο θαη παγθφζκηαο ινγνηερλίαο θαη ζπρλά 

ιεηηνπξγνχλ σο αθφξκεζε γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ απζεληηθνχ έξγνπ (Αλησληάδεο, 

1995; Μαιαθάληεο, 1996).  

 

Σελ ίδηα επνρή εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά κε απήρεζε ζηα παηδηά φπσο Μηθξφο 

Ήξσο, Σαξδάλ, Γθανχξ Σαξδάλ. Σηο δεθαεηίεο κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε, παξάιιεια 

κε ηα ακεξηθάληθα θφκηθο, πνπ θπθινθνξνχλ αδηαθξίησο, ελειηθηψλνληαη θαη ηα 

ειιεληθά θφκηθο θαη μεθηλά ε θπθινθνξία εηδηθψλ πεξηνδηθψλ π.ρ. Βαβέι, 

Παξαπέληε, θαζάξη, Μακνχζ, έξγα ηνπ Αξθά, ε Διιεληθή Μπζνινγία ζε θφκηθο 

ησλ Μεηξφπνπινπ θαη Μπνζη. ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θπθινθνξνχλ κνλνζέιηδα 

ζε πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο ζε 9 - 12 ζθίηζα θπξίσο πνιηηηθνθνηλσληθνχ 

πεξηερνκέλνπ (π.ρ. ηνπ Μεηξφπνπινπ ζηνλ Σαρπδξφκν, ηνπ Κπξ θαη ηνπ 

Κακέλνπ ζηελ Διεπζεξνηππία θ.ά.) (Αλαγλσζηφπνπινο, 1991; Αλησληάδεο, 

1995; Μαιαθάληεο, 1996; Παλάτθαο, 1998).  

 

Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θαη θφκηθο κε απηνηειέο πεξηερφκελν, ηα graphic novel. 

Σν Logicomix ησλ Γνμηάδε, Παπαδεκεηξίνπ & Παπαδάηνπ (2008) κε ζέκα ηε 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[76] 

εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο ινγηθήο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νχ 

αηψλα είλαη έλα βξαβεπκέλν ειιεληθφ graphic novel πνπ δηαδέρζεθε παιαηφηεξα 

φπσο: Σν καχξν είδσιν ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Καιατηδή (1990), ην Υακέλν θάζκα 

ησλ Απνζηνιίδε & Ενγινπίηνπ (1995), ν Παξίαο ηνπ Λέαλδξνπ (1999) θη ε 

Γελλήηξηα ηνπ Λψινπ (2004) θ.ά. (Βαιιάηνο, 2011). Γεληθά ε εμέιημε θαη ε 

κεγάιε δηάδνζε ησλ θφκηθο απνδεηθλχεηαη απφ ην έξγν ζεκεξηλψλ ζθηηζνγξάθσλ 

θαη θνκηθνγξάθσλ φπσο νη: Κνπηξνπκπνχζεο, Αξθάο, Τθαληίδεο, Μπξίηεο, 

Soloup, Φσηφπνπινο, Πνιίηεο, Εεξβφο, Λέαλδξνο θ.ά. (Αλαγλσζηφπνπινο, 1991; 

Αλησληάδεο, 1995; Μαιαθάληεο, 1996). 

  

3.7.2 εκεξηλή Καηάζηαζε  

 

Πιένλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ηε ιαηηληθή Ακεξηθή, ζηνλ Καλαδά θαη ηελ 

Ηαπσλία ηα θφκηθο ζεσξνχληαη θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξαγσγέο. «Σν 

βηβιίν θφκηθο έρεη εμειηρζεί απφ ηηο ηαπεηλέο απαξρέο ηνπ ζε έλαλ πεξίπινθν θαη 

πνιηηηζηηθά απνθαιππηηθφ κέζν» (Sabin, 1996). Οη βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία 

εθηχπσζεο έρνπλ θέξεη έλαλ ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ. 

Πξνεγνπκέλσο ε θνηλή εηθφλα ελφο θφκηθο ήηαλ κηα θηελή παξαγσγή, ελψ 

ζήκεξα ην πνηνηηθφ ραξηί εθηχπσζεο θαη ην ρξσκαηηζκέλν έξγν ηέρλεο είλαη 

θνηλφο ηφπνο (Sabin, 1996).  

 

Ζ ζχγρξνλε εηθφλα εκπινπηίδεηαη επίζεο απφ ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπλδηαζθέςεηο 

(Angoulême-Γαιιία, Lucca-Ηηαιία), κεγάιεο θαιιηηερληθέο εθζέζεηο, κνπζεία 

ηέρλεο ησλ θφκηθο, εηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά πεξηνδηθά (αθνινπζψληαο ηα 

εξαζηηερληθά fanzines), ηζηνξηνγξαθίεο, άξζξα, δνθίκηα, δηαιέμεηο, 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα γηα ηα θφκηθο, αιιά θαη απνθιεηζηηθή παξνπζίαζή ηνπο 

κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Δπίζεο πνιιέο δεκνθηιείο ηαηλίεο ηνπ Hollywood είλαη 

βαζηζκέλεο, ή πξνζαξκνζκέλεο ζηα θφκηθο, παξαδείγκαηνο ράξηλ νη Spiderman, 

Superman, Batman, Daredevil θαη The Fantastic Four (Σαξιαληέδνο, 2006).  
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ηελ Διιάδα ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, αιιά θαη 

πάιη νη πξνζπάζεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ πξνψζεζε ηνπο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε 

πξνζπάζεηεο ηδησηψλ λα δηνξγαλψζνπλ εθζέζεηο θαη ζπλέδξηα, ελψ ζηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ρψξν ηα θφκηθο παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην κε εμαίξεζε ην 

Α.Π.Θ. πνπ ρξεκαηνδφηεζε εηήζηεο εθζέζεηο θφκηθο θαη ην ηκήκα Πνιηηηζκηθήο  

Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζην 

πξφγξακκά ηνπ ζρεηηθά καζήκαηα (Κξεηηθφο & ακπαλίθνπ, 2005). 

 

 

3.8 Κόκηθο θαη Νέα Μέζα - Πξννπηηθέο ζηελ Φεθηαθή 

Πξαγκαηηθόηεηα 

 

 ζνλ αθνξά ην κέιινλ ησλ θφκηθο, ηα Νέα Μέζα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν. Αξρηθά, νη θαιιηηέρλεο πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

ΣΠΔ, ζρεδηάδνληαο ηα θφκηθο κε ζπκβαηηθά κέζα θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνγξάκκαηα γηα λα ηα ζαξψλνπλ ή γηα λα ηα ρξσκαηίδνπλ. ηελ νπζία ηα 

ςεθηνπνηνχζαλ, δηαηεξψληαο ηελ νξηδφληηα δηάηαμε ηνπ ζηξηπ ή ηελ θάζεηε ηνπ 

βηβιίνπ. Σν Shatter (Ηνχληνο, 1985) ήηαλ ην πξψην θφκηθο παξαγφκελν απφ 

ππνινγηζηή  θαη αθνινχζεζαλ ζεηξά άιισλ (T Campbell, 2005).  

 

ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςαλ ηα ςεθηαθά θφκηθο πνπ δεκηνπξγνχληαη άκεζα ζηνλ 

ππνινγηζηή κε θάπνην θαηάιιειν πξφγξακκα ή εξγαιείν θαη δεκνζηεχνληαη ζε 

ςεθηαθή κνξθή (ζε αληηδηαζηνιή κε ηα έληππα) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_comics). Ο McCloud (2000) ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο φξνπο ςεθηαθά θφκηθο («εμέιημε ησλ θφκηθο ζε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ»), 

ςεθηαθή παξαγσγή («δεκηνπξγία κε ςεθηαθά εξγαιεία») θαη ςεθηαθή παξάδνζε 

(«δηαλνκή ζε ςεθηαθή κνξθή») γηα λα πεξηγξάςεη ηε λέα ηνπο κνξθή. Τπφ 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγνχλ σο δηαδηθηπαθά (webcomics) ή ππεξκεζηθά. 

 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 νη θνκίζηεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σερλνινγία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επνρή πεηξακαηηζκνχ, ζηελ νπνία, ελψ ν 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_comics
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ελζνπζηαζκφο ήηαλ κεγάινο, ππήξραλ πεξηνξηζκνί ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ θαιιηηερλψλ αιιά θαη πεξηνξηζκέλν θνηλφ 

(T Campbell, 2005). Σν Argon Zark ηνπ Charley Parker ήηαλ ην πξψην θφκηθο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα δεκνζηεπζεί ζην δηαδίθηπν, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 (The 

Artistic History, 2009), ελψ δηάθνξνη ζθηηζνγξάθνη έθαλαλ θαζεκεξηλά ή 

εβδνκαδηαία θφκηθ ζηξηπ (Marrs, 2005). Σν 1997 ε Marvel δεκνζηεχεη έλα 

cybercomic, παξνπζηάδνληαο ηνλ Spiderman. Απφ εθεί θαη πέξα μεθηλά ε ρξπζή 

επνρή ηνπο κε ηελ αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν επηζήκσλ ηζηνζειίδσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ θνηλνχ ηνπο. Πέληε λένη ηζηνρψξνη δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ηα 

επφκελα ρξφληα θαη παξακέλνπλ ζεκαληηθνί έσο ζήκεξα: Sluggy freelance, User 

Friendly, PvP, ScottMcCloud.com, Penny Arcade (T Campbell, 2005).  

 

Σα δηαδηθηπαθά θφκηθο είλαη έλα ζπλερέο (continuum) θαιιηηερληθψλ, 

επηθνηλσληαθψλ θαη/ή αθεγεκαηηθψλ έξγσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ γξαθηθέο 

ζρεδηαζηηθέο αξρέο ρσξηθήο θαη/ή δηαδνρηθήο (ζε αθνινπζία) αληηπαξάζεζεο 

(spatial and/or sequential juxtaposition), αιιειεμάξηεζε εηθφλαο - ιέμεο (word - 

picture interdependence) θαη/ή πεξάησζε (closure) (Withrow & Barber, 2005). Αλ 

θαη ν παξαπάλσ νξηζκφο κπνξεί λα εληάμεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη άιια έξγα 

πνπ εληνπίδνληαη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ή ζην δηαδίθηπν, εληνχηνηο ε χπαξμε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ θφκηθο γηα παξαπάλσ απφ κηα δεθαεηία απνδεηθλχεη φηη έρνπλ 

ζθπξειαηήζεη ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη είλαη επδηάθξηηα, παξφια ηα 

πξνβιήκαηα νξηζκνχ (Withrow & Barber, 2005).  

 

Αλακθηζβήηεηα, εληνπίδνληαη «γθξίδεο πεξηνρέο», φπσο ηα δπζδηάθξηηα φξηα 

κεηαμχ ςεθηαθψλ θφκηθο θαη ςεθηαθνχ animation, ή ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 

Θα μεθηλήζνπκε φκσο κε ηελ παξαδνρή φηη ηα δηαδηθηπαθά θφκηθο ζηελ πην θνηλή 

ηνπο κνξθή είλαη φζα δηαβάδνληαη ζην Γηαδίθηπν, δεκηνπξγνχληαη ζε δπαδηθφ 

θψδηθα, απνζεθεχνληαη σο ςεθηαθά αξρεία θαη κεηαθέξνληαη απφ άηνκν ζε 

άηνκν κέζα απφ δίθηπν ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νη ζπλδεδεκέλνη ζην 

δηαδίθηπν Ζ.Τ., ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα PDA (Withrow & Barber, 2005).  
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Παξαιιαγή ησλ webcomics είλαη ηα ππεξκεζηθά (hypercomics) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ρξήζε ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο θφκηθο θαη δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γηα πξνζζήθε ππεξκέζσλ. Ζ νλνκαζία ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ηνπ φξνπ «hypertext» κε ηνλ φξν «comics». Πξφθεηηαη γηα θφκηθο 

πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππεξκεζηθήο ηερλνινγίαο, φπσο ηνπο 

ππεξζπλδέζκνπο, ηε ρσξηθή επέθηαζε αιιά θαη ηνλ ήρν ή ην animation 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercomics). Δπηπιένλ, ζηα ππεξκεζηθά θφκηθο νη 

επηινγέο ηνπ αλαγλψζηε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αθνινπζία θαη έθβαζε ησλ 

γεγνλφησλ, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη αιιειεπίδξαζεο 

(Goodbrey, αλαθνξά ζην Gravett, 2010).  

 

Γεληθά ηα δηαδηθηπαθά θαη ηα ππεξκεζηθά θφκηθο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο απφ λέεο κνξθέο έθθξαζεο, φπσο ν ήρνο θαη ε θίλεζε, ρσξίο 

βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα ζπλερηζηνχλ θαη κε ηελ παξαδνζηαθή ηνπο 

κνξθή. Ο Ζ.Τ. επηπιένλ κπνξεί λα δψζεη θίλεζε ζηηο εηθφλεο θαη λα θνξηίζεη ηηο 

ζεθάλο κε δξακαηηθφηεηα. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Saenz, δηεπζπληήο 

ηεο εηαηξίαο Reactor πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζην λα θέξεη ηα θφκηθο ζηνλ 21ν 

αηψλα «Γε ζέινπκε λα θαηαζηξέςνπκε ηνπο παιηνχο θαλφλεο, αιιά λα εθεχξνπκε 

λένπο» (Σαξιαληέδνο, 2006). 

 

Ο McCloud (2000) επεζήκαλε φηη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ δηαδηθηπαθψλ θφκηθο 

βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ άπεηξνπ - αηέιεησηνπ θακβά (infinitive canvas) θαη 

ζηελ ειεπζεξία ηεο πινήγεζεο πνπ απαιιάζζεη ηα δηαδηθηπαθά θφκηθο απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ην ραξηί ζηα έληππα θφκηθο. Δπηπιένλ, ηφληζε φηη ην 

δηαδίθηπν σο κέζν δηαλνκήο επηηξέπεη ζηνπο θαιιηηέρλεο (εηδηθά ζηνπο 

αλεμάξηεηνπο) λα απεπζχλνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζε επξχηεξν θνηλφ, ρσξίο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε βηνκεραλία ησλ θφκηθο (κέγεζνο, 

ζέκα, θ.ιπ.). 

 

 O Marrs (2005) κάιηζηα νλνκάδεη «animated webcomics» φζα θφκηθο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία απφ animation, φπσο θηλνχκελα κέξε, ήρν θαη ειεγρφκελε 

αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Θεσξεί φηη ιίγα θηλνχκελα κέξε ζε έλα θαξέ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Webcomics
http://en.wikipedia.org/wiki/Comics
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypercomics
http://www.paulgravett.com/
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ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ έλα θφκηθο, δηαθνξεηηθά κεηαθεξφκαζηε ζηα θηλνχκελα 

ζρέδηα ηα νπνία θαη δηαθνξνπνηνχληαη. Οκνίσο, νξηζκέλνη θαιιηηέρλεο 

ελζσκαηψλνπλ ζηα θφκηθο ζηνηρεία απφ θηλνχκελα ζρέδηα ή 

δηαινγηθά/δηαδξαζηηθά ζηνηρεία θαη ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπο, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ πνηθηιία ζηηο κνξθέο, ηα κεγέζε, θαη ηα ρξψκαηα πνπ 

είλαη δηαζέζηκα ζηα ςεθηαθά θφκηθο (Rall, 2006). 

 

Σα θφκηθο ζηνλ 21ν αηψλα ζπλερίδνπλ λα δηεξεπλνχλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα ςεθηαθά γξαθηθά θαη ην δηαδίθηπν. ε γεληθέο γξακκέο νη 

δεκηνπξγνί εθκεηαιιεχνληαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη παξάιιεια κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο ηερληθέο ζρεδίαζεο ζπλδπάδνπλ θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο (digital imaging software φπσο ηα Fractal Digital Painter, Adobe 

Illustrator θαη Quark) (Σαξιαληέδνο, 2006). Δμάιινπ, θαη ηα ίδηα ηα θφκηθο 

δηαδφζεθαλ ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο, ηεο ηππνγξαθίαο πξψηα θαη ηεο 

ιηζνγξαθίαο ζηε ζπλέρεηα (Groensteen, 1999).  

 

Δλ θαηαθιείδη, ν πεηξακαηηζκφο κε ηα δηαδηθηπαθά θαη ηα ππεξκεζηθά θφκηθο 

ζπλερίδεηαη θαη ε εμέιημε ηνπο πξνβιέπεηαη επνίσλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην 

λεαληθφ θνηλφ πνπ ζπλερψο κεγαιψλεη θαη ηε γεληά ησλ «ηζαγελψλ» ηνπ 

δηαδηθηχνπ, ηε ζεκεξηλή λέα γεληά ησλ Γπηηθψλ κάιινλ ρσξψλ, πνπ έρεη κεγάιε 

εμνηθείσζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο, ειεχζεξν ρξφλν, γξήγνξεο 

ζπλδέζεηο, ζρεηηθή νηθνλνκηθή άλεζε, κφξθσζε, αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, 

δπλαηφηεηεο ζπδεηήζεηο ζηα θφξνπκ θαη ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ηζηνρψξνπο, 

αιιά θαη δεκηνπξγηθή ειεπζεξία (T Campbell, 2005). Άιισζηε, «ηα θφκηθο 

αλνίγνπλ πνιιαπιέο δηφδνπο επηθνηλσλίαο, ζηέιλνληαο ην κήλπκα απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζπκπιεξσκαηηθνχο δξφκνπο: θείκελν θαη εηθφλα, ήρνη ζε 

κπαινλάθηα, ρξψκαηα θαη ζθηέο [...]. Σα θηλνχκελα θαη κε ζρέδηα θαίλεηαη φηη ζα 

θπξηαξρήζνπλ θαη ζην λέν αηψλα» (Σαξιαληέδνο, 2006). 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interactivity
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3.9 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε σο πξνο ηε Υξήζε ηνπο 

ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Απφ ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα μεθίλεζε, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, ε ρξήζε ησλ θφκηθο 

ζηα ζρνιεία ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ελζνπζηψδε ππνδνρή κέρξη πιήξε άξλεζε. 

Σα θφκηθο σο πξντφληα καδηθήο θνπιηνχξαο ζεσξήζεθαλ ζπρλά έλνρα γηα θάζε 

είδνπο πξφβιεκα: εθθξαζηηθή θαρεμία, παηδηθή θαη λεαληθή παξαβαηηθφηεηα, 

ηδενινγηθή ρεηξαγψγεζε (Whitehead, 1977; Dorfman & Mattelart, 1982). Οη 

ππεξαζπηζηέο ηνπο απφ ηελ άιιε κίιεζαλ γηα πνηθίινπο αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, 

δσληάληα, επξεκαηηθφηεηα, παξαζηαηηθφηεηα θαη έλα επξχ θάζκα αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ (Blanchard, 1974; Bernard, 1978; Rey, 1978). Μηα ζχληνκε αλαζθφπεζε 

ζηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεη εχγισηηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ θφκηθο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ παηδαγσγηθή αμία ηνπο θαη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.  

 

3.9.1 Ηζηνξηθά ηνηρεία - Δμσηεξηθό 

 

ηηο ΖΠΑ πιεζψξα κειεηψλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 θάλνπλ αλαθνξά ζηα 

θφκηθο. O Sones (1944) αλαθέξεη φηη αλάκεζα ζην 1935 θαη 1944 αθηεξψζεθαλ 

ζε απηά «πεξηζζφηεξα απφ εθαηφ άξζξα ζε εθπαηδεπηηθά θαη κε πεξηνδηθά».  ηηο 

αξρέο ηνπ 1940, νη Hill & Trent (1940), Hill (1941), Thorndike (1941), Witty 

(1941), Sones (1944) θ.ά. δηεμήγαγαλ ζεηξά απφ κειέηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ρξήζε ηνπο (Dorrell, Curtis, & Rampal, 1995). Οη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Με ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ Παγθφζκηνπ 

Πνιέκνπ, ηα θφκηθο ζεσξήζεθαλ ηδαληθά γηα εγρεηξίδηα ζηξαηησηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα ακεξηθαληθά ζηνχληην, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ εθείλε 

ηελ αλάγθε, φπσο ηνπ Eisner (Marrs, 2005). Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ηα 

Παλεπηζηήκην ηνπ Pittsburgh θαη ηεο Νέαο Τφξθεο εθάξκνζαλ έλα πείξακα κε ηα 

θφκηθο Puck - The Comic Weekly ζε εθαηνληάδεο ζρνιηθέο αίζνπζεο (Hutchinson, 

1949).  
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Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ θφκηθο ζεσξήζεθε ηέηνηαο ζπνπδαηφηεηαο πνπ ην 

πεξηνδηθφ Journal of Educational Sociology αθηέξσζε ην 1944 ην Volume 18, 

Issue 4 ζην ζέκα. Ο Gruenberg (1944) ζρνιίαζε φηη: «ρεδφλ φια ηα καζήκαηα 

πξνζθέξνληαη γηα παξνπζίαζε κέζσ απηνχ ηνπ κέζνπ». Ο Waught ζηελ 

θνηλσληνινγηθή κειέηε ηνπ ην 1947 ζεψξεζε φηη γεληθά ε ςπραγσγία θαη νη 

ηαηλίεο είλαη «αλαθαίξεηε ηδηνθηεζία φισλ ησλ αλζξψπσλ» θαη φηη ηα θφκηθο 

αληαλαθινχζαλ ηνλ «επεθηεηλφκελν εθδεκνθξαηηζκφ» (αλαθνξά ζην Lowenthalt, 

1984). Δληνχηνηο, άιινη ηα ζεψξεζαλ σο θξαγκφ ζηελ εθπαίδεπζε. Μεηά ηελ 

επηβνιή ηνπ Κψδηθα ησλ Κφκηθο ηεο Senate Subcommittee (1954), γεληθεχηεθε 

ην ζπκπέξαζκα φηη ηα θφκηθο ήηαλ επηβιαβή γηα ηα παηδηά θαη ε ελαζρφιεζε κε 

ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο αμίαο ζηακάηεζε (Yang, 2003).  

 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟70 νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί αξρίδνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ εθ 

λένπ. Ο Campbell (1977) ζεψξεζε φηη ήηαλ ρξήζηκα ζηε δηδαζθαιία ηεο 

Γιψζζαο (Koenke, 1981), νη Haugaard (1973) θαη Alongi (1974) ηα ζχζηεζαλ γηα 

ηνπο απξφζπκνπο αλαγλψζηεο, ελψ ν Brocka (1979) ζηξαηνιφγεζε ηα βηβιία 

θφκηθο ελάληηα ζε έλαλ λέν ερζξφ, ηελ ηειεφξαζε.  

 

ηαδηαθά ηα θφκηθο έγηλαλ πην ινγνηερληθά θαη άξρηζαλ λα πξνζειθχνπλ ηε 

πξνζνρή ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκφλσλ. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε απφ ην 1992, φηαλ 

ην βηβιίν Maus (1986) ηνπ Art Spiegelman θέξδηζε ην βξαβείν Pulitzer (Sturm, 

2001) θαη απνηέιεζε παξάδεηγκα κηαο κεηαθίλεζεο πξνο ηελ θαιιηηερληθά ψξηκε 

εξγαζία. Δπξφθεηην γηα ηε βηνγξαθία ηνπ παηέξα ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ είρε δήζεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζην Auswitz. Σελ επφκελε δεθαεηία, ηα θφκηθο 

άξρηζαλ ζηαζεξά λα βξίζθνπλ ην δξφκν ηνπο ζηνλ θφζκν ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ΖΠΑ. Ζ θαζηέξσζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε 

αληηθείκελν ηα θφκηθο ζηα θνιιέγηα θαη ηα παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν ηα 

θαηέζηεζε κέζν άμην αθαδεκατθήο  κειέηεο (Yang, 2003). 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα θφκηθο γηα ηε Λνγνηερλία ν θαζεγεηήο Rocco Versaci 

(2001) πξνθάιεζε ηνπο ζπνπδαζηέο ζην θνιιέγην Palomar λα εμεηάζνπλ ηνλ ίδην 

ηνλ νξηζκφ ηεο Λνγνηερλίαο. ην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα ν θαζεγεηήο 
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Φπζηθήο Kakalios (2002) ζηα εηζαγσγηθά καζήκαηα Φπζηθήο γηα πξσηνεηείο 

Everything I Needed to Know About Physics I Learned From Reading Comic 

Books έδσζε παξαδείγκαηα βαζηθψλ αξρψλ Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο θαη ραξαθηήξεο απφ θφκηθο θαη ιφγσ ηεο επηηπρίαο 

νδεγήζεθε ζηε ζπγγξαθή ηνπ βηβιίνπ The Physics Of Superheroes ην 2005. 

Αθφκε, ζηε ζρνιή School of Arts and Enterprise ζηελ Καιηθφξληα νη καζεηέο 

καζαίλνπλ ζηνηρεία γξακκαηηζκνχ, κειεηψληαο θφκηθο ζε νκάδεο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ βηβιίνπ Caped Crusaders 101: Composition Through Comic Books, (Kahan 

& Stewart, 2006).  

 

Δπηπιένλ, δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη εθδφηεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ 

δεκνζηεχνπλ εθπαηδεπηηθά βηβιία θφκηθο.  Σν γαιιηθφ La Cité Internationale de la 

Βande Dessinée et de l'image ζηελ Angoulême (http://www.citebd.org/)   

πξνζθέξεη κεγάιε βηβιηνγξαθία γηα ηε ρξήζε ησλ θφκηθο ζηελ εθπαίδεπζε ζε 

δηάθνξα καζήκαηα φπσο Ηζηνξία, Λνγνηερλία, Υεκεία, Γιψζζα θ.ιπ.. Ο 

Βξεηαληθφο νξγαληζκφο Classical Comics ζηνρεχεη ζηελ εηζαγσγή θιαζηθψλ 

έξγσλ ινγνηερλίαο φπσο ηνπ αίμπεξ ή ηνπ Νηίθελο ζηα ζρνιεία κε ηε κνξθή 

θφκηθο. Ζ ζεηξά Manga Shakespeare ηνπ βξεηαληθνχ εθδνηηθνχ νίθνπ 

SelfMadeHero απνηειείηαη επίζεο απφ δηαζθεπέο ησλ έξγσλ ηνπ αίμπεξ ζε 

κάλγθα (manga). Ζ εηαηξία Marvel κε ηνπο νξγαληζκνχο Elks National 

Foundation θαη the Substance Abuse and Mental Health Services Administration 

πξνσζνχλ ζε ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην 

Νηάιαο ησλ ΖΠΑ ην βηβιίν θφκηθο Spider - Man and the Fantastic Four in Hard 

Choices, σο κέζνδν πξφιεςεο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι (Chambers, 

2007). Οη ζεηξέο βηβιίσλ θφκηθο For Beginners εμεηάδνπλ δηάθνξα ζέκαηα απφ ηε 

θηινζνθία (π.ρ. Ο Πιάησλαο γηα αξραξίνπο) σο ηελ πνιηηηθή θαη ηελ Σέρλε, ελψ 

νη νδεγνί ζε θαξηνχλ ηνπ Gonick (π.ρ. γηα ηε Φπζηθή) ή ε ηζηνξία ηνπ θφζκνπ ζε 

θαξηνχλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ακεξηθάληθα  ζρνιεία γηα πνιιά έηε. Ο Tatalovic 

(2009) ζε άξζξν ηνπ παξέρεη κηα επηζθφπεζε πιεζψξαο δηαζέζηκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο έληππσλ ή δηαδηθηπαθψλ κε ζέκα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Οκνίσο, ηα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο κε παξνπζία ζην δηαδίθηπν είλαη 

πνιιά. Ζ ακεξηθαληθή βηβιηνζήθε ηεο πξεζβείαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

http://www.selfmadehero.com/
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Ακεξηθήο ζην Νεπάι παξέρεη ηέζζεξα ςεθηαθά βηβιία θφκηθο γηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρψξα, καδί κε νδεγνχο γηα ηνπο δαζθάινπο ζηα αγγιηθά θαη ζηα 

Nepali. ηνλ ηζηνρψξν ηνπ εβδνκαδηαίνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ Nature 

παξνπζηάδεηαη έλα webcomic, ην Adventures in Synthetic Biology, πνπ αθνξά ζηε 

ζπλζεηηθή Βηνινγία (Drew, 2005). Σν Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Νφηηνπ Αθξηθήο έρεη πξνσζήζεη έλα πξφγξακκα θαηαλφεζεο ηεο 

Βηνηερλνινγίαο (PUB) κε κηα ζεηξά βνεζεκάησλ δηδαζθαιίαο, φπσο θαξηνχλ θαη 

εηθνλνγξαθεκέλα πφζηεξ, ζε δηάθνξεο γιψζζεο, πνπ παξνπζηάδνπλ πσο 

πξνθχπηνπλ νη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο ζπγθνκηδέο, δεηήκαηα θισλνπνίεζεο, 

κηα ζχληνκε ηζηνξία ηνπ DNA, γελεηηθέο αζζέλεηεο θ.ά..  

 

Δπηπξφζζεηα, ηζηνρψξνη κε άξζξα θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηε δηδαζθαιία κε 

ηε βνήζεηα θφκηθο νινέλα θαη πιεζαίλνπλ. O ακεξηθάληθνο νξγαληζκφο NACAE 

πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηε δηδαζθαιία ησλ θφκηθο ζε θνιιέγηα θαη 

παλεπηζηήκηα θαη ππνζηεξίδεη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ςάρλνπλ πφξνπο γηα λα 

δηδάμνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ θφκηθο. Ο ηζηνρψξνο ηνπο (www.teachingcomics.org) 

παξέρεη ηε δηδαθηέα χιε ησλ ππαξρφλησλ καζεκάησλ, δηδαθηηθά παξαδείγκαηα 

θαη κηα online θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθψλ. Ο νξγαληζκφο NCTE International 

Reading Associations ζηνλ ηζηνρψξν ReadWriteThink 

(http://www.readwritethink.org) πξνζθέξεη πιηθφ γηα δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα 

ελφο δηαδξαζηηθνχ εξγαιείνπ ηνπ The Comic Creator,  έηζη ψζηε νη καζεηέο λα 

δηδαρζνχλ εθ παξαιιήινπ Γιψζζα θαη Σερλνινγία.  

 

Αθφκε, γηα ην BBC/ British Council Teaching English ε Lavery πξνηείλεη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ρξεζηκνπνίεζε θφκηθ ζηξηπ ζηελ ηάμε γηα πνηθίιεο 

γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζεσξψληαο φηη είλαη ηζρπξά εξγαιεία δηδαζθαιίαο. Ο 

ηζηνρψξνο Diamond BookShelf πεξηέρεη άξζξα, πξνηάζεηο θαη ζρέδηα καζήκαηνο, 

λέεο εθδφζεηο θφκηθο κε δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο ρξήζεο θαη γεληθά πινχζην 

πιηθφ γηα βηβιηνζεθνλφκνπο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ ελδηαθέξνληαη. Άιινη 

εθδφηεο φπσο νη IKcomics εηδηθεχνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά δηαδηθηπαθά θφκηθο. 

ηε λέα ρηιηεηία νη εηδηθνί ηα ζεσξνχλ ρξήζηκν δέιεαξ γηα λα θξαηήζνπλ ηνπο 

εθήβνπο καθξηά απφ ηηο ηειενξάζεηο θαη ηα ηειενπηηθά παηρλίδηα (Bacon, 2002).  

http://www.readwritethink.org/
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3.9.2 Ηζηνξηθά ηνηρεία - Διιάδα 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα «νθείινπκε λα πξνζαξκφζνπκε ηε 

δηδαζθαιία καο […] ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα θφκηθο σο κέζν γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο» (Αλησληάδεο, 1995). Πξνο επίξξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο ν 

ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Uitgeverijpanholzer 

(Οιιαλδία) πνπ εθδίδεη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 ηε ζεηξά Classica Signa. Πξφθεηηαη 

γηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιηάξηα κε απηνηειείο ηζηνξίεο ζηα αξραία ειιεληθά ή 

ιαηηληθά. Σν θείκελν πξνέξρεηαη απφ αξραίνπο ζπγγξαθείο, αιιά πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο εηθνλνγξάθεζεο (Αλησληάδεο, 1995). 

 

Πνιχ πξψηκα ηξεηο κεγάινη ινγνηέρλεο, παξαθνινπζψληαο ηαηλίεο ηνπ Νηίζλευ, 

ηάζζνληαη αλεπηθχιαθηα ππέξ ηνπο. Ο Γ. Ξελφπνπινο ζηε Γηάπιαζε ησλ Παίδσλ 

(1932) νλνκάδεη ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαιιηηερλήκαηα θαη εμαίξεη ηελ 

ςπραγσγία πνπ πξνζθέξνπλ. Ο Οδ. Διχηεο ην 1938, κηιψληαο γηα ηε ζρέζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο πνίεζεο, αλαθέξεηαη ζηελ αηζζεηηθή 

ζπγθίλεζε ησλ θηλνχκελσλ ζρεδίσλ πνπ δσληαλεχνπλ παξάδνμα θαη ππεξθπζηθά 

ζέκαηα. Ο Γ. εθέξεο, κηιψληαο γηα ηνπο «παξαινγηζκνχο» ηεο πνίεζεο ηνπ 

Διχηε, αλαθέξεηαη ζηα κηθξά θηικ ηνπ Μίθπ Μάνπο φπνπ θαηαξγνχληαη νη 

θπζηθνί λφκνη ρσξίο νη παξαινγηζκνί ηνπο λα ελνρινχλ (Μαιαθάληεο, 1996).  

 

Αθφκε, ν θαζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο Υ. Υξήζηνπ ζεσξεί ηελ «ηέρλε ησλ 

εηθνλνγξαθεκέλσλ ζεηξψλ γλσζηή σο θφκηθο» σο «κία απφ ηηο ηάζεηο πνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν» θαη πεξηγξάθεη ηα 

εηδηθά θαιιηηερληθά ζηνηρεία ηνπο, φπσο ηάζε γηα ζρεκαηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε 

ησλ κνξθψλ, ρξήζε ηνπ ειιεηπηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο ππεξβνιήο, πξνζάξηεζε 

ζηνηρείσλ απφ ηε Φηινινγία θαη ηελ Σερλνινγία θ.ά. (Μαιαθάληεο, 1996). 

Σέινο, ν θαζεγεηήο Κνηλσληθήο Λανγξαθίαο Μεξαθιήο ηα ζεσξεί σο «κνξθή 

ηέρλεο ζηελ νπνία αληαλαθιάηαη ε πξαγκαηηθφηεηα» (Μαιαθάληεο, 1996). 

Δμάιινπ, θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ παιηψλ 

αλαγλσζηηθψλ ή αιθαβεηαξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηερληθέο θφκηθο γηα ηε 

γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ θφζκνπ (Σαξιαληέδνο, 2006). Σελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 
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αμία εθκεηαιιεχνληαη θαη ηα λέα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζε κνξθή θφκηθο 

(Α.Π.., 2003). 

 

Έξεπλα ηνπ Αλαγλσζηφπνπινπ (1989) ζε παηδηά δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα 

ηνλ ήξσα πνπ ζαπκάδνπλ, έδεημε φηη νη καζεηέο επηιέγνπλ θπξίσο ήξσεο θφκηθο. 

Απηφ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα θηλνχκελα ζρέδηα πνπ πξνβάιιεη ε ηειεφξαζε θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία θαη πεξηνδηθά νδεγεί ζηε 

δηαπίζησζε φηη νη ήξσεο ησλ θφκηθο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ην θνηλφ, ρσξίο λα 

παξαβιέπνληαη νη αμίεο ή θαη ε ηδενινγία πνπ κεηαθέξνπλ. Απηή ε δπλαηφηεηα 

θνηλσληθήο θαη κνξθσηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πνηθηινηξφπσο. Σα θφκηθο γλσξίδνπλ ζην θνηλφ παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα 

πνιηηηζηηθά αγαζά, ζηνηρεία πξαθηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, αιιά θαη 

ζπληεινχλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα 

(Μαξηηλίδεο, 1990; Μαιαθάληεο, 1990). 

 

Γεληθά, ε ζεκαηηθή ησλ δηδαθηηθψλ θφκηθο πνηθίιιεη θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

Φπρνινγία, ζηελ Οηθνινγία, ζηε Μνπζηθή, ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ Ηζηνξία, ζηε 

Λνγνηερλία, ζηε Μπζνινγία, ηελ Κιαζηθή Φηινινγία θ.ά.. ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θπθινθνξνχλ δηάθνξεο πεξηπέηεηεο ηνπ Αζηεξίμ ησλ Goscinny & Uderzo 

ησλ εθδφζεσλ Μακνπζ Comix ζηα Αξραία Διιεληθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

αηηηθή δηάιεθην ηεο θιαζηθήο επνρήο, εκπινπηηζκέλε κε νκεξηθέο ή λεφηεξεο 

ιέμεηο ζε απφδνζε Φάλε Καθξηδή. Αθφκε, θπθινθνξεί ην πληαθηηθφ ηεο 

Aξραίαο Διιεληθήο ζε Kσκηθνγξαθήκαηα ησλ Γάιθνπ & Καηζέιε απφ ηηο 

Δθδφζεηο Γίαπινο, κε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, σο ελαιιαθηηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε (Βαζηιηθνπνχινπ et al., 

2007). 

 

Απφ ηηο εθδφζεηο Μεηαίρκην επαλαθπθινθφξεζαλ (αξρηθή έθδνζε 1983-1986, 

Α..Δ) νη πξψηεο απφ ηηο έληεθα θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε πνπ δηαζθεχαζαλ ζε 

θφκηθο νη Απνζηνιίδεο & Αθνθαιίδεο (Αραξλείο, Πινχηνο, Βάηξαρνη, Δηξήλε) θαη 

αθνινχζεζαλ θαη νη ππφινηπεο. Δπίζεο απφ ηηο ίδηεο εθδφζεηο θπθινθφξεζαλ ε 
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Αληηγφλε ηνπ νθνθιή, ζε δηαζθεπή Απνζηνιίδε & Αξψλε θαη ε Ηθηγέλεηα ζηελ 

Απιίδα ηνπ Δπξηπίδε ζε δηαζθεπή Απνζηνιίδε & Σξαγάθε. Έρνπλ δηαζθεπαζηεί 

επίζεο ζε θφκηθο νη Μχζνη ηνπ Αηζψπνπ απφ ηνλ Απνζηνιίδε, ε Διιεληθή 

Μπζνινγία ηνπ Σζηθφξνπ, ε Πάπηζζα Ησάλλα ηνπ Ρνΐδε, ε Φξνπηνπία ηνπ 

Δπγέληνπ Σξηβηδά θ.ά. (Μαιαθάληεο, 1996).  

 

ρεδφλ φια ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα είλαη ζεκαληηθά εγρεηξήκαηα πνπ 

ζπζρεηίδνπλ ηελ εηθνλνγξάθεζε κε ηε ινγνηερλία, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ε 

άπνςε φηη ε δηαζθεπή είλαη απηή πνπ ζα παξαθηλήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

ελδηαθεξζεί γηα ηε κειέηε ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ. Σνηνπηνηξφπσο, ηα θφκηθο 

κπνξνχλ λα κπήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηνλ θφζκν ηεο Λνγνηερλίαο κέζα απφ ηα 

ελαχζκαηα πνπ ζα δψζνπλ (Μαιαθάληεο, 1996).  

 

Δπίζεο ζε ειιεληθή κεηάθξαζε θπθινθφξεζαλ νη ζεηξέο γηα αξράξηνπο ηεο 

Writers and Readers Publishing Cooperative κε ζέκαηα φπσο Ο Ατλζηάηλ, ν 

Νίηζε, ν Φξφπλη γηα Αξράξηνπο θ.ά. (εθδφζεηο Δπηινγή). Οη Μειηάο & Κνχβαθαο 

ζπλέγξαςαλ ην βηβιίν Αλφξγαλε Υεκεία κε Κφκηθο, ην 1989, ελψ ζε δψδεθα 

απηνηειή εβδνκαδηαία θφκηθο ζηελ εθεκεξίδα Ζ Καζεκεξηλή, ην 1994, κε ηίηιν 

Οηθνλνκία ηνπ Θείνπ θξνπηδ, αλαιχζεθαλ δηάθνξα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

(Παπαλησλάθεο, 2003). 

 

Σα ζχγρξνλα θφκηθο αλαθέξνληαη επίζεο θαη ζε δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα, 

π.ρ. λαξθσηηθά, ζε πεξηνδηθά φπσο Παξαπέληε θαη Βαβέι. Με ηελ επθαηξία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε δχν θφκηθο ζε φιεο ηηο 

επίζεκεο γιψζζεο ηεο. Σν πξψην, Ο Πφιεκνο ηνπ Βαηφκνπξνπ, αθνξνχζε κηα 

Δπξψπε εηξεληθή θαη έδηλε ζηνηρεία γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ.. Σν δεχηεξν, 

Δγψ, ν Ραηζηζηήο, ζηφρεπε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Αθφκε, απφ ηηο 

εθδφζεηο Lai - momo θαη Africa e Mediterraneo εθδφζεθαλ βηβιία θφκηθο φπσο 

απηφ κε ηίηιν Απνβηβάζεηο, ε κεηαλάζηεπζε ζηε δηεπξπκέλε Δπξψπε κέζα απφ 

ηζηνξίεο θφκηθο, κε απηνηειείο ηζηνξίεο γχξσ απφ δηαπνιηηηζκηθά  ζέκαηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξφηδεθη Africa Comics. Σέινο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, εμέδσζε ην 
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θφκηθο Δπξσθιήο κε ηίηιν Δπξσγλσζία κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνλ αλαγλψζηε 

γηα ην επξψ (Παπαλησλάθεο, 2003).  

 

3.9.3 Παηδαγσγηθόο θαη Γηδαθηηθόο Ρόινο - Αληηζέζεηο θαη Θέζεηο  

 

Παξά ηε ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή παξνπζία ησλ θφκηθο ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπο αμία, αλ 

θαη ακβιχλζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δηαησλίζηεθε κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ λα θαηεγνξνχλ ηα θφκηθο. Οη αληηηηζέκελεο θαη 

απνθιίλνπζεο απφςεηο ζπλζέηνπλ κηα πνιπζρηδή ζεψξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 

θφκηθο θαη ηνλίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ είδνπο. Οη θξηηηθέο απηέο είηε 

απνηεινχλ απιέο δηαπηζηψζεηο είηε είλαη πξντφλ ηεθκεξησκέλεο έξεπλαο θαη είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο νη αθφινπζεο (Μαξηηλίδεο, 1990; Γθνηνβφο, 1996;  Παλάτθαο, 

1998): 

  

 Απεπζχλoληαη ζε αθαιαίζζεηνπο, αθνχ κάιινλ δελ απνηεινχλ κνξθή 

ηέρλεο. Σα θείκελα ζηα κπαινλάθηα δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ινγνηερλία 

νχηε εηθαζηηθά πξνζεγγίδνπλ ηα πξφηππα ηεο δσγξαθηθήο. 

 Δπηδεηθλχνπλ μέλα πξφηππα θαη πξνβάιινπλ ήξσεο πξνο απνθπγή, πνπ 

δελ βνεζνχλ ηελ νκαιή ςπρηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. 

 Δμνπδεηεξψλνπλ ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη 

ππνλφκεπζε θνηλσληθψλ αμηψλ φπσο εξγαζία, εληηκφηεηα, δηθαηνζχλε (Μ. 

Παληειίδνπ - Μαινχρα, 1984). 

 Κηλνχληαη ζηε ζθαίξα ηνπ κπζηθνχ θαη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνπο λένπο 

σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. 

 Αληί λα ςπραγσγνχλ δεκηνπξγνχλ έλα είδνο εμάξηεζεο θαη απνραχλσζεο. 

 Απνδίδνπλ αγξηφηεηεο κε ξεαιηζηηθφ θαη ιεπηνκεξεηαθφ ηξφπν κε 

απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη νη λένη ζε κνξθέο αληηθνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ίζσο θαη ζε εγθιεκαηηθφηεηα. 

 Πξνβάιινπλ ην ξαηζηζκφ κέζα απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο 

γπλαίθαο, ην θπιεηηθφ ξαηζηζκφ θαη ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. 
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 Δκπεδψλνπλ έλαλ ηξφπν δσήο κε θπξίαξρεο αμίεο ηνλ θαηξνζθνπηζκφ, ην 

θπλήγη ηνπ εχθνινπ θέξδνπο, ηελ απνπζία ηδαληθψλ. Σα πξφηππα πνπ 

πξνβάιινληαη λνκηκνπνηνχλ ην Γίθαην ηνπ Ηζρπξνχ θαη ηελ θνηλσληθή 

εθκεηάιιεπζε. 

 Πξαγκαηνπνηνχλ κηα ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηζκηθή δηείζδπζε θαη 

ζηξαηεγηθή πνπ ελεξγεί ππνλνκεπηηθά, εμνκνησηηθά θαη ηζνπεδσηηθά γηα 

ηηο κηθξέο θνηλσλίεο (Dorfman & Mattelart, 1982). 

 Τπνθαζηζηνχλ ην δηάβαζκα βηβιίσλ θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ.  

 Οη εηθφλεο ππνζηαζηνπνηνχλ φια ηα ζέκαηα θαη δελ επηηξέπνπλ ζηε 

θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε λα ηα επεμεξγαζηεί ή λα ηα ζπκπιεξψζεη. Σα 

ζρήκαηα ιφγνπ φπσο ε κεησλπκία θαη ε κεηαθνξά καδί κε ηε δχλακε ηεο 

γισζζηθήο πεξηγξαθήο ράλνληαη απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο 

απεηθφληζεο (Μαξηηλίδεο, 1994). 

 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ηε γιψζζα ηνπο, αλαθέξνληαη ηα εμήο (Μαξηηλίδεο, 1990; 

Μαιαθάληεο, 1990; Γθνηνβφο, 1996;  Παλάτθαο, 1998): 

 Αιινηψλεη ην γισζζηθφ αηζζεηήξην, ιφγσ ηνπ ηζρλνχ δηάινγνπ πνπ 

δηαζέηεη θαη ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ γισζζηθψλ ζπκπιεγκάησλ, π.ρ. ήρνη, 

θσλήκαηα θαη γξπιηζκνί.  

 Δίλαη θησρή ζε ιεμηιφγην, θεθαιαηνγξάκκαηε, ηππνπνηεκέλε θαη ζπρλά 

αξγθφ. Δκπνδίδεη ηα παηδηά λα πινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο άξα θαη ηηο 

εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ζην γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

ζπλαθφινπζα δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ ςπρηθή θαη δηαλνεηηθή αλάπηπμε.  

 Παξεκπνδίδεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ επηηειείηαη ζηα ζρνιεία γηα ηε 

γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ. 

 Με ηελ θσδηθνπνίεζε βάξβαξσλ ήρσλ πνπ ζπλνδεχνπλ βίαηεο ζθελέο 

εζίδεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζηε βία.  

 Απνλεπξψλεηαη ε γιψζζα θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζθέςε. 

 

Απηή ε ζθνδξή θξηηηθή ίζσο νθείιεηαη ζηε κεγάιε απήρεζή ηνπο ζηελ παηδηθή 

ςπρή θαη ζηηο απφςεηο φηη απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο απφ ηα ζρνιηθά θαζήθνληα, 
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πξνσζνχλ ην ξαηζηζκφ θαη ηελ επηζεηηθφηεηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιέο 

θαη δηαζηξεβιψζεηο θαη γεληθά ηαξάδνπλ ηε θαληαζία ησλ παηδηψλ, κνινλφηη 

πνιιέο θνξέο θάπνηα παηδηθά ινγνηερληθά έξγα, φπσο ηα Σαμίδηα ηνπ Γθηνχιηβεξ 

ηνπ νπΐθη ή ζρνιηθά εγρεηξίδηα, εκπεξηέρνπλ παξφκνηα ζηνηρεία, π.ρ. νηθνγέλεηα 

ζε  απφιπηε θπιεηηθή θπξηαξρία (Μαξηηλίδεο, 1994).   

 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δελ επηβεβαηψλνπλ ζπλάθεηα αλάκεζα ζηελ 

αλάγλσζε θφκηθο θαη ζηε ιεθηηθή ή θπζηθή επηζεηηθφηεηα (Παλάτθαο, 1998). Ο 

ίδηνο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη νη κειέηεο δελ δίλνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη 

ζεσξεί φηη ίζσο ηα θφκηθο λα εληζρχνπλ κηα ήδε ππάξρνπζα ηάζε, ρσξίο λα 

απνηεινχλ φκσο ηε γελεζηνπξγφ αηηία. Ζ έξεπλα δείρλεη επίζεο φηη ηα θφκηθο δελ 

αληηθαζηζηνχλ άιια είδε αλάγλσζεο. Οη αλαγλψζηεο θφκηθο δηαβάδνπλ φζν θαη νη 

ππφινηπνη (Witty, 1941; Bailyn, 1959). 

 

Χο πξνο ηε γιψζζα ν αληίινγνο έξρεηαη απφ κειεηεηέο ηνπ είδνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θφκηθο κάιινλ πινπηίδνπλ ην ιεμηιφγην ησλ παηδηψλ εηδηθά 

ζηηο κηθξέο ηάμεηο θαη φηη ην πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ ιέμεσλ είλαη 

κάιινλ κηθξφ, ελψ κειέηεο ζηελ Ακεξηθή ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζρεηηθή 

αλαινγία αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ ιφγνπ θαη ζηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε γιψζζα 

ησλ θφκηθο (Παλάτθαο, 1998). Απφ ηελ άιιε νη δηάθνξεο νλνκαηνπνηίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ελ είδεη επηθσλήκαηνο, π.ρ. 

«ζινπξπ» γηα πείλα, δελ είλαη δείγκα γισζζηθήο έλδεηαο αιιά ζπλεηξκηθή 

ζχλδεζε κε ηα θφκηθο θαη ην ρηνχκνξ ηνπο. Δπηπιένλ, νη εηθφλεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Αθφκε, νη καζεηέο θαηαλννχλ άγλσζηεο ιέμεηο αιιά θαη έλλνηεο 

θαζψο θαη ιέμεηο ή θξάζεηο κε δηπιή ζεκαζία απφ ηα ζπκθξαδφκελα ιέμεσλ θαη 

εηθφλσλ, βειηηψλνπλ ηε ζχληαμή ηνπο, καζαίλνπλ επθνιφηεξα γξακκαηηθά 

θαηλφκελα θαη εθθξάδνπλ επθνιφηεξα ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο (Παλάτθαο, 

1998; Μαξηηλίδεο, 1996).   

 

Ο Μαξηηλίδεο (1996) ππνζηεξίδεη επίζεο φηη ν ιφγνο ησλ θφκηθο δελ είλαη θησρφο 

αιιά ππθλφο γηα λα ρσξάεη ζηα «κπαινλάθηα» θαη κεγαινγξάκκαηνο γηα λα 
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«αθνχγεηαη» σο «θσλή» ησλ εξψσλ. Δπίζεο βξίζεη ινγνπαίγλησλ, 

επθπνινγεκάησλ θαη ζπλερήζεσλ. ην ζεκείν απηφ βέβαηα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε θαη ε πνηφηεηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ μέλσλ θφκηθο, ζηελ νπνία ζπρλά 

ράλνληαη νη παξαπάλσ γισζζηθέο επαηζζεζίεο, αιιά θαη ε έληαμε ηνπο ζε άιια 

πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα κε δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο λφξκεο, γεγνλφο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκηιίαο ηνπο (Παλάτθαο, 1998; 

Μαξηηλίδεο, 1996). 

 

πλνιηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα θφκηθο ρξεζηκνπνηνχλ κηα γιψζζα 

παγθνζκίσο θαηαλνεηή πνπ πξνθαιεί ηηο αηζζήζεηο, κεηαηξέπεη ην αθεξεκέλν ζε 

ζπγθεθξηκέλν θαη πξνζδίδεη κηα λφηα πεξηπέηεηαο, αγσλίαο θαη ζπρλά κπζηεξίνπ, 

απνγεηψλνληαο ηε θαληαζία ησλ εθήβσλ (Burton, 1955). Γηδαθηηθά ζηεξίδνληαη 

ζηελ αμία ησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηε καζεζηαθή πνηθηιία θαη ζην λέν κέζν 

γξακκαηηζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ (Bucher & Manning, 2006). Μηα δηεμνδηθφηεξε 

βηβιηνγξαθηθή ελαζρφιεζε ε νπνία αλαδεηθλχεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο 

ησλ θφκηθο αθνινπζεί. 

 

3.9.4 Παηδαγσγηθή Αμία - Δθπαηδεπηηθέο Γπλαηόηεηεο 

 

Ζ ζχληνκε πεξηήγεζε ζηε δηεζλή εκπεηξία φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θφκηθο‐ ςεθηαθψλ ή κε‐ ζηελ εθπαίδεπζε απνθαιχπηεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ θεηκεληθνχ απηνχ είδνπο. Πξψηα ε 

επξεία δηάδνζε ηνπο ζηε δηεζλή θνηλσλία, έπεηηα ε κεγάιε αλάπηπμή ηνπο θαη 

ηέινο νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπο ζε παγθφζκην 

επίπεδν δίλνπλ ην έλαπζκα, ψζηε λα κειεηεζνχλ πην ζπζηεκαηηθά ηα θφκηθο θαη 

λα ηεθκεξησζεί ε παηδαγσγηθή ηνπο αμία. πγθεθξηκέλα, κειεηψληαη ζεκαηηθά νη 

εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο, φπσο αλαθχπηνπλ κέζα απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 
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3.9.4.1 Δπνπηηθά ηνηρεία θαη Οπηηθή Μνληκόηεηα 

 

ηαζεξή επσδφο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ησλ θφκηθο είλαη ηα παηδαγσγηθά 

νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο. Ο Brocka (1979) ζεσξεί ην επνπηηθφ ζηνηρείν 

σο ην πξσηαξρηθφ πιενλέθηεκα ησλ θφκηθο. Δηθφλεο θαη θείκελα επσκίδνληαη ην 

θνξηίν ηεο ηζηνξίαο απφ θνηλνχ (Yang, 2003). Αθφκε, ε νπηηθή ηνπο πνηφηεηα 

πξνάγεη ηε κάζεζε, αθνχ ν ζπλδπαζκφο εηθφλσλ θαη ιέμεσλ κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ θαηαλφεζε (Little, 2005), αιιά θαη λα γεθπξψζεη ην ράζκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε κεηάβαζε απφ ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο ζε θείκελα ρσξίο εηθφλεο (Gorman, 2003).  

 

Ο Versaci (2001) ραηξεηίδεη απηήλ ηελ «αιιειεπίδξαζε γξαπηνχ θαη εηθφλαο» θαη 

πηζηεχεη φηη έλα θφκηθο κπνξεί «θπξηνιεθηηθά» λα βάιεη έλα «αλζξψπηλν 

πξφζσπν» ζε έλα δεδνκέλν ζέκα κε ζπλέπεηα κηα νηθεία, ζπλαηζζεκαηηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ κηαο ηζηνξίαο. Οη Dunsworth 

& Atkinson (2007) κειέηεζαλ ην ξφιν ελφο πξάθηνξα (agent) θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ (animated agent), ελφο ςεθηαθνχ ραξαθηήξα πνπ αιιειεπηδξά κε ην 

καζεηή, ζε δηδαζθαιία κε ππνινγηζηή. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ πξάθηνξα ν ξφινο 

ηνπ ππνινγηζηή άιιαμε θαη απφ εξγαιείν πνπ κεηαδίδεη πιεξνθνξίεο απέθηεζε 

έλαλ «θνηλσληθφ ραξαθηήξα πνπ θέξεη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα». 

ηα θφκηθο, αλ θαη ζηαηηθά, ππάξρνπλ ίδηα ζηνηρεία πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

επελεξγνχλ ζηνπο καζεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν (Dunsworth & Atkinson, 2007).  

 

χκθσλα κε ηνλ Spiegelman, ηα θφκηθο επηηξέπνπλ ζηνλ αλαγλψζηε λα 

πξνζθνκίζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο, απιψο θνηηψληαο κηα ζειίδα (αλαθνξά ζην 

Goldsmith, 2002). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην θείκελν είλαη αζήκαλην, αιιά φηη γηα 

κεξηθνχο αλαγλψζηεο απηή ε νπηηθή ζηήξημε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Δπίζεο, νη εηθφλεο πξνζζέηνπλ 

ζηνηρεία πνπ ίζσο λα ραζνχλ κέζσ ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην θφκηθο 

Persepolis ηεο Satrapi, ε ζθίαζε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θχξηνπ ραξαθηήξα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφλν θαη ηε δηάζεζε ζε πνιχ βαζχηεξν επίπεδν απφ ην 

ζπλνδεπηηθφ θείκελν (Hassett & Schieble, 2007). Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ 
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παξνχζα κειέηε απνηειεί θαη ε επηζήκαλζε φηη ηα θφκηθο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εηθνλνπνηνχλ φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη φηη βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

ηφζν ζεκαληηθή δηάδνζε ησλ νπηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ην θπξίαξρν απηφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ (Μαξηηλίδεο, 1994). 

 

Ο Williams (1995) αλαθέξεη ην «κφληκν, νπηηθφ ζπζηαηηθφ» ησλ θφκηθο σο έλαλ 

απφ ηνπο πνιινχο ιφγνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζε ζηελ ηάμε ηνπ. Σα ζπγγελή 

κέζα, φπσο νη ηαηλίεο θαη ηo animation, ζε αληίζεζε κε ηα θφκηθο, είλαη επνπηηθά 

αιιά κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο (time - bound). Ζ γιψζζα θαη νη πξάμεηο ζηηο 

ηαηλίεο είλαη «εθήκεξεο». Σν κέζν θαη φρη ην αθξναηήξην ππαγνξεχεη πφζν 

γξήγνξα πξνρσξεί ε δηαδηθαζία. Σν ίδην ηζρχεη ζε κηα παξαδνζηαθή δηάιεμε 

πξφζσπν κε πξφζσπν, φπνπ ν νκηιεηήο έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

δηάιεμεο. Σα θείκελα, απφ ηελ άιιε, έρνπλ ην «νπηηθφ» θαη «κφληκν» ζηνηρείν, 

αιιά φρη εηθφλεο. Ζ «νπηηθή κνληκφηεηα» είλαη κνλαδηθή ζην θφκηθο (Yang, 

2003). 

 

Ο McCloud (1993) πεξηγξάθεη απηήλ ηελ πνηφηεηα κε έλαλ άιιν ηξφπν: «ηαλ 

δηαβάδνπκε θφκηθο αληηιακβαλφκαζηε ην ρξφλν κέζα ζην ρψξν, γηαηί ζηνλ θφζκν 

ηνπ θφκηθο, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο είλαη έλα θαη ην απηφ». Ο ρξφλνο ζηα θφκηθο 

πξνρσξεί ηφζν γξήγνξα φζν ν αλαγλψζηεο θηλεί ηα κάηηα ηνπ ζηε ζειίδα. Ο 

ξπζκφο ζηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο δηαβηβάδνληαη θαζνξίδεηαη απφιπηα απφ ηνλ 

αλαγλψζηε. ηελ εθπαίδεπζε απηή ε «νπηηθή κνληκφηεηα» ηνπνζεηεί «ηνλ έιεγρν 

ηνπ ξπζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα ρέξηα (θαη ηα κάηηα) ηνπ ζπνπδαζηή» (Yang, 

2003). Δπηπιένλ, ηα θφκηθο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα γεθπξψζνπλ ην ράζκα 

αλάκεζα ζηα κέζα πνπ βιέπνπλ θαη ζηα κέζα πνπ δηαβάδνπλ (Yang, 2008). 
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3.9.4.2 Καηαλόεζε Κεηκέλνπ θαη Δπρέξεηα σο πξνο ηε Υξήζε ηεο 

Γιώζζαο  

 

Σα θφκηθο κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξαθηηθή παξαγσγήο λνήκαηνο θαη ηε 

γισζζηθή θαιιηέξγεηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Καηαξράο, νη λέεο ζπλδέζεηο πνπ 

θάλεη έλαο αλαγλψζηεο, θαζψο δηαβάδεη θαη αλαιχεη ηηο εηθφλεο πξνάγνπλ ηελ 

θαηαλφεζε (McVicker, 2007). Έπεηηα, δίλνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ ιφγσ ηνπ δεκνθηινχο θαη εχθνια πξνζεγγίζηκνπ 

ραξαθηήξα ηνπο (Morrison et al., 2002). Ζ παξαγσγή λνήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ, ζπληζηά έλα ηδηφηππν «γξακκαηηζκφ ζηα 

θφκηθο» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνθξππηνγξάθεζή ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

βαζηθνχ ιεμηινγίνπ ηεο γιψζζαο ηνπο (ιέμεηο, εηθφλεο/words, pictures, icons) θαη 

ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (Pustz, 1999). Αθφκε θαη πξνηνχ έλα παηδί 

θηάζεη ζηελ ειηθία ηεο αλάγλσζεο, ε «ηέρλε ηεο δηαδνρήο» κπνξεί λα ην εηζάγεη 

ζηελ πξαθηηθή ηεο παξαγσγήο λνήκαηνο κέζα απφ κηα ζειίδα: πξψηα ρσξηθά, 

μεθηλψληαο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, έπεηηα, 

εξκελεχνληαο ηα ζχκβνια θαη ηηο εηθφλεο, θαη ηέινο αθνινπζψληαο ηε δηαδνρηθή 

ζεηξά ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο (Lavin, 1998).  

 

Αθφκε, παξέρνπλ επθαηξίεο ζχλδεζεο ηεο ηζηνξίαο κε ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί θαη λα 

ζπκπεξάλνπλ ηη ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ θαξέ, αθξηβψο φπσο ζα έθαλαλ κε έλα 

βηβιίν, αλ θαη ε αλάγλσζε θφκηθο ελδερνκέλσο λα απαηηεί πην ζχλζεηεο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο απφ ηελ αλάγλσζε ελφο απινχ θεηκέλνπ (Edmunds, 2006). 

Άιισζηε, «κηα εηθφλα επεθηείλεη ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ γηα ηνλ αλαγλψζηε» 

(McVicker, 2007). πζρεηηθά κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom (1956a,b) απηή ε 

ηαπηφρξνλε εξκελεία ησλ ιέμεσλ θαη ησλ εηθφλσλ, ζα νξηδφηαλ σο «ζχλζεζε» 

πνπ πξνάγεη ηε δεμηφηεηα ζθέςεο ζε κηα πςειφηεξε θιίκαθα (higher order 

thinking skill) (McVicker, 2007).   

 

Δπηπξφζζεηα, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη πξνζσπηθή, θαζεκεξηλή, 

ζπλνπηηθή θαη γεληθά πνιχ απινχζηεξε απφ απηή ζηα ζπκβαηηθά ινγνηερληθά 
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θείκελα. Δπνκέλσο, είλαη ηδαληθή γηα εξγαζίεο θαηαλφεζεο, γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ηνπ επζένο ιφγνπ (Fenwick, 1998) ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηνπ 

δηαιφγνπ, ηεο εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ 

(Morrison et al., 2002). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη καζεηέο εληνπίδνπλ κηα άγλσζηε 

ιέμε ηελ απνθσδηθνπνηνχλ ζην πιαίζην ησλ ζπκθξαδφκελσλ ηεο κε ηε βνήζεηα 

ησλ νπηηθψλ ελδείμεσλ (Pennella, 2004; Grant, 2006). Σν πξφγξακκα CBP ζηηο 

ΖΠΑ έδεημε φηη νη καζεηέο δεκηνπξγψληαο θφκηθο απέθηεζαλ πινπζηφηεξν 

ιεμηιφγην θαη κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ, 

(Bitz, 2003; Bitz, 2004a).  

 

Ο Mallia (2007) ζε έξεπλά ηνπ απέδεημε φηη ηα θφκηθο εθηφο απφ ην θίλεηξν θαη 

ην ελδηαθέξνλ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ θαηαλφεζε ζην γλσζηηθφ ηνκέα ζε 

αληίζεζε κε φζνπο πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ θφκηθο ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα κφλν 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή πεξηνρή (affective domain) (Hartley, 1994) θαη ζε φζνπο 

ζεσξνχλ φηη ε αθήγεζε ησλ θφκηθο είλαη κηα νπηηθφ - ιεθηηθή πεξίιεςε ησλ 

νπζησδψλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζην θείκελν, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ελφο 

κεγάινπ κέξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ (Dwyer, 1978). πκπέξαλε φηη ηα θφκηθο σο 

κέζν απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ζην γλσζηηθφ ηνκέα, 

δηδάζθνληαο αθεαπηνχ ηνπο, θαη φρη «έλα ελδηαθέξνλ αιιά πεξηηηφ έλζεην κέζα 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί άιια θαλάιηα πνπ ζπλδένληαη πην 

παξαδνζηαθά κε ηε δηδαζθαιία» (Mallia, 2007).  

 

 

3.9.4.3 Καηαλόεζε Αθεγεκαηηθνύ Λόγνπ 

 

Δπίθεληξν ηεο ζχγρξνλεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ην θείκελν θαη φρη ε ιέμε 

ή ε πξφηαζε, κε απνηέιεζκα ηε κεηάζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 

παξαδνζηαθή γξακκαηηθή ζηε «γξακκαηηθή ηνπ θεηκέλνπ», δειαδή ηελ νξγάλσζε 

ησλ επηκέξνπο γισζζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (Νέδε 

& εθεξιή, 2005). Ζ αλάγλσζε ελφο θφκηθο βνεζά λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ 

απφ ηε ιέμε ζην θείκελν, αθνχ απαηηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αλαγλψζηε θαη 

φιεο ηηο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, φπσο θαη ε αλάγλσζε ελφο νπνηνπδήπνηε 
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ινγνηερληθνχ έξγνπ, δειαδή ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο κηαο αθνινπζίαο 

γεγνλφησλ θαη ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (Lyga, 

2006). πσο ηα παξαδνζηαθά κπζηζηνξήκαηα έηζη θαη ηα θφκηθο έρνπλ αξρή, 

κέζε, ηέινο θαη έλαλ θχξην ραξαθηήξα ή ραξαθηήξεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηεο θνξχθσζεο ηεο ηζηνξίαο (Lesesne, 2007).  

 

 Έλα παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πξνζαξκνγέο ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ ζε θφκηθο, 

νη νπνίεο, φζνλ αθνξά ηε κπζνπιαζία ηνπο, είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

αλαγλψξηζε α. αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο πινθή, ηφπνο, ρξφλνο, αλάπηπμε 

ραξαθηήξσλ, χθνο, εηξσλεία, αλαδξνκή ζην παξειζφλ β. ζρεκάησλ ιφγνπ φπσο 

κεηαθνξά, ζπκβνιηζκφο, γ. θαινινγηθψλ ζηνηρείσλ (Grant, 2006; Lesesne, 2007). 

Ζ νπηηθή ζηήξημε βνεζά αθφκε ζηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, 

ζχλζεησλ ραξαθηήξσλ, ελδερφκελεο πνιπεπίπεδεο πινθήο, αιιά θαη ζηελ 

άζθεζε σο πξνο ηελ πξννηθνλνκία, φηαλ νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ 

πνηα ζα ήηαλ πηζαλψο ε επφκελε ζθελή κέζσ ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ, θάηη 

πνιχ δχζθνιν, αλ δηάβαδαλ κφλν θείκελν (Pennella, 2004; Beers et al., 2007).  

 

Δπηπιένλ, ε αλαγλσζηηθή πξφζιεςε κέζα απφ ηε δηάδξαζε κε ην θείκελν είλαη 

βαζχηεξε. Ο αλαγλψζηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην θείκελν, πξέπεη λα 

αιιειεπηδξάζεη ελεξγά θαη κε ηα γξαθηθά θαη απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ είλαη «ηθαλνί λα ζπλδηαιαγνχλ κε ηα γξαθηθά κπζηζηνξήκαηα κε 

έλαλ ηξφπν πνπ δελ κπνξνχλ κε ηα απζηεξψο θεηκεληθά είδε» (Gorman, 2003). 

Σέινο, ηα θφκηθο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ θαη ηξφπνπ, π.ρ. ζηε 

ινγνηερλία ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Νέδε & εθεξιή, 2005). 

 

 

3.9.4.4 Καιιηέξγεηα Κξηηηθήο θαη Αλαιπηηθήο θέςεο 

 

Σα θφκηθο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. Έλαο θνηλφο ζηφρνο αλεμάξηεηα απφ ην  επίπεδν 

ηνπο είλαη λα δηαβάδνπλ νη καζεηέο πέξα απφ ηε ζειίδα πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο, 
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πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε βαζχηεξεο εξσηήζεηο πνπ ην δεδνκέλν έξγν 

πξνηείλεη γηα ηελ «ηέρλε, ηε δσή θαη ηελ επηηνκή ησλ δχν». Σα θφκηθο 

δηεπθνιχλνπλ απηήλ ηελ αλάιπζε κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο «παξαδνζηαθέο» κνξθέο ινγνηερλίαο, επεηδή, εθηφο απφ ηε ρξήζε 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ ινγνηερληθψλ ηερληθψλ φπσο ε νπηηθή γσλία, ε αθήγεζε, νη 

ραξαθηήξεο θ.ιπ., ιεηηνπξγνχλ επίζεο κε «ζχλζεηε πνηεηηθή»  πνπ ζπλδπάδεη ην 

νπηηθφ θαη ηνλ θεηκεληθφ (Versaci, 2001).   

  

πλδπάδνληαο ιέμεηο θαη εηθφλεο, ηα θφκηθο σζνχλ άκεζα ηνπο καζεηέο λα 

ζπκθηιησζνχλ κε απηά ηα δχν κέζα έθθξαζεο. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζηπι 

ησλ εηθφλσλ, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ ηζηνξία θαη ηηο επηπηψζεηο απφ 

αιιαγή ηνπο - πνπ δελ είλαη πξνθαλείο - βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ 

αλαιπηηθά, απνδνκψληαο ηελ ηζηνξία θαη απνθαιχπηνληαο ηα βαζχηεξα λνήκαηά 

ηεο (Versaci, 2001). Σέινο, πξνσζνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε κέζσ πξνζθνξάο 

δηαθφξσλ ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε (Versaci, 2001).  

 

 

3.9.4.5 Κίλεηξν γηα Μειέηε  

 

Έλα αθφκε πξνηέξεκα ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθηλνχλ ηνπο 

ζπνπδαζηέο. Ο Marston πηζηεχεη φηη ε έιμε ηνπ κέζνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ην 

ίδην ην πιηθφ ηεο θχζεο ηνπ. Ζ δχλακε ηεο ηζηνξίαο κέζσ εηθφλσλ δελ είλαη έλα 

ζέκα ζχγρξνλεο ζεσξίαο, αιιά θαζηεξσκέλε αιήζεηα απφ ηελ αξραηφηεηα. Πξηλ ν 

άλζξσπνο ζθεθηεί κε ιέμεηο, αηζζάλζεθε κε εηθφλεο (αλαθνξά ζην Sones, 1944). 

Σα παηδηά, θαη εάλ αιεζεχεη ν Marston, φιε αλζξσπφηεηα, έρνπλ κηα θπζηθή έιμε 

ζηα θφκηθο. Γάζθαινη, επηρεηξήζεηο θαη εθδφηεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα 

θφκηθο αζθνχλ απηή ηελ έιμε ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ηα θνηλσληθά 

επίπεδα, επεηδή απεηθνλίδνπλ κηα απζεληηθή γιψζζα θαη θνπιηνχξα, θνηλσληθά 

ζρφιηα, αλζξψπηλεο ηδηνζπγθξαζίεο, ζηεξεφηππα θαη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο 

(Elkins & Bruggemann, 1971; Conrad, 1993). Με ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ηάμεηο, 
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νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπζνχλ απηήλ ηελ «εμαηξεηηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηνπο» (Haugaard, 1973).   

 

Ο Μαξηηλίδεο (1990), κηιψληαο γηα ην ίδην ζέκα, θάλεη αλαθνξά ζηηο απφςεηο ηνπ 

Piaget ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ γχξσ θφζκνπ. Οη 

αθεγεκαηηθνί ηξφπνη ησλ θφκηθο είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνη απφ ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ, αθνχ ζηεξίδνληαη «ζηελ αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ», ζηελ 

αθήγεζε θαη ζηελ «εγσθεληξηθή ζθέςε» ησλ παηδηψλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα πξνζαξκφδεηαη ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ κε 

ηελ πξνζσπνπνίεζε αςχρσλ θαη εκςχρσλ π.ρ. απηνθίλεηα, δψα, δέληξα ηα νπνία 

απνθηνχλ αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ήξσεο απφ ηελ άιιε ζπρλά 

παξνπζηάδνληαη παληνδχλακνη θαη κε ππεξθπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα παηδηά 

ηαπηίδνληαη κε απηνχο. Με ηελ είζνδν ησλ αλαγλσζηψλ ζην επφκελν ζηάδην ηεο 

ηππηθήο ινγηθήο ζθέςεο ηα θφκηθο ζπλερίδνπλ λα αζθνχλ επηξξνή, αθνχ 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο εηθφλαο ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(Μαξηηλίδεο, 1990; Παλάτθαο, 1998). 

 

ε πείξακα ηνπ Hutchinson (1949) κε ρξήζε ηνπ πεξηνδηθνχ Puck - the Comic 

Weekly ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο, 74% ησλ δαζθάισλ βξήθε ηα θφκηθο «ρξήζηκα σο 

θίλεηξν» ελψ 79% ππνζηήξημε φηη ηα θφκηθο «αχμεζαλ ηε αηνκηθή ζπκκεηνρή». 

Οη Thorndike & Downes ζε ζπλεξγαζία κε ηελ DC Comics εηζήγαγαλ έλα 

εγρεηξίδην ηνπ Superman γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο θαη κίιεζαλ γηα 

«αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ» κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ «νινθιήξσζαλ ηελ 

εξγαζία νιφθιεξεο ηεο εβδνκάδαο ζε έλα βξάδπ» (αλαθνξά ζην Sones, 1944). Ο 

Alongi (1974) επίζεο πηζηνπνίεζε ηε «καγλεηηθή έιμε» πνπ αζθνχλ ζηνπο 

καζεηέο. πσο επηζεκαίλεη ν Kakalios (2002) ζην Science in Comic Books, 

παξείραλ θίλεηξν γηα λα αζρνιεζεί ν καζεηήο κε ηε Φπζηθή. 

 

ε αθαδεκατθή κειέηε ησλ παηδηθψλ ζπλεζεηψλ αλάγλσζεο ήδε ην 1949 απφ ηηο 

Wolf & Fiske (αλαθνξά ζην Pustz, 1999), δηαπηζηψζεθε φηη πνιιά παηδηά 

πξνηηκνχλ ηελ αλάγλσζε θφκηθο απφ φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά φπσο ην The Reading Teacher αλαγλσξίδνπλ φηη ηα 
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θφκηθο απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ (Grant, 

2006).   

 

Οη Weitkamp & Burnet (2007) ζε κειέηε ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ηα θφκηθ ζηξηπ 

δηαηήξεζαλ ηελ πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ. Ο Mallia (2007) πηζηεχεη φηη έρνπλ 

ηελ εγγελή δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαζθαιία σο θίλεηξν θαη γηα ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ θφκηθο ζηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ καζεκάησλ 

ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηνπο Wright & Sherman (1999), πνπ ζεψξεζαλ φηη ηα 

παηδηά αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα 

ελδηαθέξνπλ. Ζ αλαγλσζηκφηεηα ελφο θφκηθο, ιφγσ ησλ νπηηθψλ ελδείμεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δηαινγηθή κνξθή θαη ηεο θπζηθήο έιμεο (affinity) 

ησλ καζεηψλ γηα ην είδνο, παξέρεη πξνζηηζέκελα θίλεηξα, ψζηε νη καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο γισζζηθέο αζθήζεηο (Wright & Sherman, 1999).  

 

Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο κειέηεο είλαη 

ε παγηνπνίεζε κηαο ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληί ηεο. Οη καζεηέο είλαη πηζαλφηεξν λα 

ζπλερίζνπλ λα κειεηνχλ, εθφζνλ ζεσξήζνπλ ηελ αλάγλσζε κηα επράξηζηε 

δηαδηθαζία θαη ηα θφκηθο πξνζθέξνπλ πνιχηηκε βνήζεηα ζε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε (Myers, 2002). Έπεηηα, εηθφλα θαη θείκελν ζε ζπγρξνλία δηαηεξνχλ 

ηελ πξνζνρή γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε έλα απιφ θείκελν. Άιιν 

πιενλέθηεκα ησλ θφκηθο είλαη ν ιηγφηεξνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κειέηε 

ηνπο ζε ζρέζε κε άιια θείκελα (Myers, 2002). Γηα παξάδεηγκα έλα ηξηζέιηδν 

graphic novel ηνπ John Callahan πξνθάιεζε ζπδεηήζεηο γηα δχν δηδαθηηθέο ψξεο 

ζε ζπνπδαζηέο θνιιεγίνπ (Versaci, 2001).  

 

Ο Παλάτθαο (1998) ζε έξεπλα ζε 716 καζεηέο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαπηζηψλεη πσο ηα θφκηθο απνηεινχλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ απαζρφιεζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο αλεμάξηεηα απφ 

ην θχιν. Ζ αλάγλσζε θφκηθο απνηειεί ηελ πξψηε ηνπο επηινγή θαη ζηηο δχν 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, απνδεηθλχνληαο έηζη ηε ζηελή ηνπο ζρέζε κε ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία 
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Ζ ςπραγσγία επίζεο απνηειεί έλαλ παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Little, 2005). Μέζα απφ ηα θφκηθο ηθαλνπνηείηαη ε 

αλάγθε ηνπ καζεηή λα δηαζθεδάδεη, αθνχ ε παηγληψδεο δηαδηθαζία νδεγεί ζηε 

ραξά ηεο γλψζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο (Μνπιά & Κνζεγηάλ, 

2010). Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ε δηαζθέδαζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ (Green, 1993). Σα θφκηθο 

σο κέζν επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε φπνπ ππάξρεη κηα 

δηαξθήο επηθνηλσληαθή ζρέζε αλάκεζα ζην δηδάζθνληα θαη ηνπο καζεηέο κε 

απνηέιεζκα έλα πην επράξηζην κάζεκα πνπ έιθεη ηελ πξνζνρή. Δπηπιένλ, 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ζηα παηδηά εξεζίζκαηα, ψζηε λα αλαηξέμνπλ ζε πεξηζζφηεξε 

βηβιηνγξαθία ζε βηβιηνζήθεο ή ην δηαδίθηπν (Σαξιαληέδνο, 2006).  

 

Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά απνιακβάλνπλ ηελ αλάγλσζε θφκηθο θαη απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη θαη ζηελ απφιαπζε θαη άιισλ βηβιίσλ. Άιισζηε, ε αγάπε γηα ηε 

κειέηε δελ θαιιηεξγείηαη κφλν κε θείκελα πνπ έρνπλ επηιέμεη νη εθπαηδεπηηθνί γηα 

ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ελφο «θιεηζηνχ θαλφλα ζεβαζηψλ έξγσλ» (Myers, 2002). 

Ο Weiner (2004) ππνζηήξημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηα θφκηθο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζσπηθέο ζπλδέζεηο ησλ καζεηψλ κε ηελ πην 

παξαδνζηαθή ινγνηερλία. Λφγσ ηεο ζπρλήο αδηαθνξίαο ησλ καζεηψλ ε ηδέα είλαη 

λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα παξαδνζηαθά θείκελα κέζσ ηεο 

αλάγλσζήο ηνπο ζε κνξθή θφκηθο, γηα ηα νπνία δείρλνπλ έλα γλήζην ελδηαθέξνλ 

(Weiner, 2004). Δληνχηνηο, ν Gravett (2005) ππελζπκίδεη φηη ηα θφκηθο έρνπλ αμία 

σο ινγνηερλία απφ κφλα ηνπο, φρη σο «δεθαλίθη» γηα άιια θείκελα. 

 

Ο Swain (1978) έζεζε έλα εξσηεκαηνιφγην ζε 169 καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο ζηε Β. Καξνιίλα ζρεηηθά κε θφκηθο, θαηεγνξηνπνηψληαο ηνπο ζε 

πςειφβαζκνχο θαη ζε ρακειφβαζκνπο κε ηνπο πξψηνπο λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε 

πνζνζηφ 100% θαη ηνπο δεχηεξνπο 89% ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη 95% θαη 90% 

αληίζηνηρα ζηε Γεπηεξνβάζκηα. Καη νη δχν θαηεγνξίεο δηάβαδαλ θαη άιια βηβιία 

απφ ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο. Οη καζεηέο θαηέζεζαλ φηη ηα θφκηθο ηνπο 

βνήζεζαλ λα γίλνπλ θαιχηεξνη αλαγλψζηεο θαη νξζνγξάθνη θαη λα απνθηήζνπλ 
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πεξαηηέξσ γλψζεηο ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Ο εξεπλεηήο ζπκπέξαλε φηη 

ηα θφκηθο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζε γισζζηθά καζήκαηα ιφγσ ηεο 

δεκνηηθφηεηαο ηνπο, λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηελ εθκάζεζε δηαθφξσλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε κειέηε θαη άιισλ βηβιίσλ 

(Swain, 1978).  

 

ηηο ΖΠΑ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 εηζήρζεζαλ θφκηθο ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, 

γεγνλφο πνπ αχμεζε ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ηηο επηζθέπηνληαλ φζν 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ γεληθψλ βηβιίσλ πνπ δηαθηλνχληαλ (Dorrell & Southall, 1988).  

Οη Ujjie & Krashen (1996) επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζε έξεπλά 

ηνπο ζε 571 καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε Ν. Καιηθφξληα, 

θαηαξξίπηνληαο ην κχζν φηη ηα θφκηθο απνκαθξχλνπλ απφ ηα βηβιία. Οη καζεηέο 

πνπ δηάβαδαλ θφκηθο δηάβαδαλ πεξηζζφηεξν γηα επραξίζηεζε θαη απνιάκβαλαλ 

ηε κειέηε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ βηβιίσλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηά. Οη 

κειεηεηέο ζπκπέξαλαλ φηη αθνχ ε ζπρλφηεηα θαη νη ηθαλφηεηεο αλάγλσζεο 

(reading ability) ζρεηίδνληαη ηφηε νη αλαγλψζηεο θφκηθο κπνξεί λα γίλνπλ 

θαιχηεξνη αλαγλψζηεο γεληθά.  

 

Οη Dorrell & Carroll (1981) αλέιπζαλ δεδνκέλα απφ ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζην 

Μηζνχξη γηα ηελ θπθινθνξία βηβιίσλ θαη ηελ παξνπζία καζεηψλ κεηά ηελ 

εηζαγσγή θφκηθο, πνπ έδεημε αχμεζε 82% ζηελ παξνπζία καζεηψλ θαη 30% ζηελ 

θπθινθνξία γεληθψλ βηβιίσλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ηα θφκηθο έπαημαλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο. Σέινο, δχν κεγάιεο έξεπλεο ζε 

8.000 εθπαηδεπφκελνπο, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (1977, 1996) θαηέδεημαλ φηη είλαη 

ε πην ηζρπξή κνξθή πεξηνδηθήο αλάγλσζεο (Fenwick, 1998).  

 

Ζ  Norton (2003) ζηνλ Καλαδά ρξεζηκνπνίεζε ζπλεληεχμεηο θαη εξσηεκαηνιφγηα 

ζε καζεηέο πνπ δηάβαδαλ θφκηθο ηνπ Άξηζη γηα λα θαηαιάβεη, γηαηί ηνπο 

απαζρνινχλ ηφζν. ηελ εξψηεζή ηεο γηαηί δηαβάδνπλ θφκηθο απάληεζαλ επεηδή 

είλαη αζηεία, έρνπλ ελδηαθέξνληεο ραξαθηήξεο θαη σξαίεο εηθφλεο. ηελ εξψηεζε 

ηη είδνπο ζρέζεηο αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο απάληεζαλ φηη αληαιιάζζνπλ 

πεξηνδηθά θαη φηη ζπδεηνχλ ηηο ηζηνξίεο ηνπ Άξηζη ή ηηο δηαβάδνπλ καδί. Σα 
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ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήγαγε ε εξεπλήηξηα ήηαλ φηη νη καζεηέο δηαβάδνπλ θείκελα 

γηα ηα νπνία αλαπηχζζνπλ κηα «αίζζεζε ηδηνθηεζίαο», ε νπνία ηνπο θξαηά ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηνπο βνεζά λα δηαβάδνπλ «ελεξγεηηθά θαη θξηηηθά».  

 
 

3.9.4.6 Πξνζέιθπζε Απξόζπκσλ θαη Γπλαηώλ Αλαγλσζηώλ  

 

Σα θφκηθο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ζε παηδηά κε κεησκέλν ελδηαθέξνλ, κε 

θφβν γηα ην βηβιίν ή κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ηελ αγάπε γηα ην δηάβαζκα. 

Απηφ ζε γεληθέο γξακκέο ζπκβαίλεη, δηφηη φηη ε εηθνλνπνηία έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ θαηαλφεζε, ηε κλήκε θαη ην ελδηαθέξνλ. Δπηπιένλ, πνιινί 

απξφζπκνη αλαγλψζηεο δελ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ λνεηηθέο εηθφλεο θαη 

ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο γηα θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν (Beers, 

1996a,b). Απφ ηελ άιιε ηα θφκηθο ζηα ρέξηα ηθαλφηεξσλ καζεηψλ απνηεινχλ έλα 

δηαθνξεηηθφ θαη πην δεζκεπηηθφ είδνο (Beers, 1996a,b). Ζ δηδαζθαιία κε ηε 

βνήζεηα ηνπο απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη φρη κφλν ζηνπο «ιηγφηεξν 

ηθαλνχο», εθφζνλ έρνπλ απαηηεηηθφ θαη ππθλφ πεξηερφκελν (Gibson, 2007). 

 

χκθσλα κε ηνλ Spiegelman νη αλαγλψζηεο θφκηθο είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ 

60 - 70% κηαο ηζηνξίαο κφλν απφ ηηο εηθφλεο (αλαθνξά ζην Gorman, 2003). Απηφ 

ζπκβαίλεη, δηφηη νη εηθφλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθήγεζε επηηξέπνπλ 

πνιιαπιάζηεο επθαηξίεο γηα επηηπρεκέλε πινήγεζε ζε θείκελα (Little, 2005). 

Έξεπλα απέδεημε φηη νη ρακεινχ επηπέδνπ αλαγλψζηεο ζπκκεηείραλ θνηηάδνληαο 

ηηο εηθφλεο, ελψ ε ρξήζε ησλ θφκηθο απνδείρζεθε πνιχηηκε γηα ηε «αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε, ηνλ νπηηθφ γξακκαηηζκφ θαη ηε ζηίμε», αθνχ «ηα παηδηά 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο» (Weitkamp & Burnet, 2007). 

 

 Έξεπλα ησλ Wright & Sherman (1999) επίζεο έδεημε φηη ηα θφκηθο έρνπλ ζπρλά 

απιέο γισζζηθέο δνκέο θαη έηζη κπνξνχλ λα έρνπλ επξεία απήρεζε αθφκε θαη 

ζηνπο αδχλακνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, ε γιψζζα ζηα θφκηθο είλαη ε άηππε, 

θαζεκεξηλή νκηιία κεηαμχ θίισλ θαη γλσζηψλ (Williams, 1995). Δπνκέλσο 
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καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ακεζφηεηά ηνπο. Αθφκε, ε δξάζε δηαηεξεί ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηνπο εκπνδίδεη λα αθήζνπλ ηε κειέηε ηνπο (Beers, 

2003). Ζ McVicker (2007) αλαθέξεη επίζεο φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ έλαλ 

ελαιιαθηηθφ ηξφπν καζήκαηνο θαη νη καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα δηαβάζνπλ 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ην κάζεκα, δεδνκέλνπ φηη ηα θφκηθο είλαη 

«ρηνπκνξηζηηθά, νπηηθά θαη κε πεξηνξηζκέλν θείκελν». Απηέο νη ηδηφηεηεο, 

ππνζηήξημε, κπνξνχλ λα αλαθνπθίζνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ 

γηα ηελ αλάγλσζε (McVicker, 2007).  

 

Ζ ζρέζε επίζεο κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο έιθεη ηνπο απξφζπκνπο 

αλαγλψζηεο, επεηδή ζέινπλ λα δηαβάζνπλ γηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα 

ζε απηνχο (Gorman, 2003). Ζ Haugaard (1973) ππνζηήξημε φηη ηα θφκηθο ήηαλ ν 

κφλνο ηξφπνο λα παξαθηλεζεί ν γηνο ηεο λα δηαβάζεη. Πνιινί ελήιηθνη 

αλαγλψζηεο ήηαλ νη ίδηνη αξρηθά απξφζπκνη, αιιά ηα θφκηθο ιεηηνχξγεζαλ σο κηα  

«πχιε» πξνο ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερλία (Goldsmith, 2002). Ο ζπγγξαθέαο  ηνπ 

Bone, Smith, δήισζε φηη ηα «ηα θφκηθο κε έκαζαλ λα δηαβάδσ» (Gorman, 2003).  

 

Οη Γαιάλε & Παπαζηάκνο (2009) ζε πεηξακαηηθφ κάζεκα γηα ηε δηδαζθαιία 

Μαζεκαηηθψλ ζην Γπκλάζην κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, δηαπίζησζαλ φηη 

ππήξμε κεηαζηξνθή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ, απέλαληη ζην κάζεκα. Μαζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο, αιιά θαη κέρξη πξφηηλνο 

αδηάθνξνη, θηλεηνπνηήζεθαλ θαη ελδηαθέξζεθαλ γηα ηε δηαδηθαζία. Οκνίσο, 

έξεπλα ζηε θσηία έρεη επηβεβαηψζεη φηη ε αλάγλσζε θφκηθο ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ην θιεηδί ζηελ ελζάξξπλζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ αγνξηψλ πξνο ηε κειέηε 

(Schofield, 2005). Σειηθά ηα θφκηθο επηηπγράλνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ πνπ δπζθνιεχνληαη κε ηα καζήκαηα θαη απηψλ πνπ ζεσξνχληαη «θαινί» 

(McTaggart, 2008). 
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3.9.4.7 Καιιηέξγεηα Πνιιαπιώλ Γξακκαηηζκώλ θαη 

Πνιπηξνπηθόηεηαο 

 

εκαληηθφο είλαη ν εληζρπηηθφο ξφινο ησλ θφκηθο ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

πνιπγξακκαηηζκνχ πνπ δελ εζηηάδεη κφλν ζην θείκελν, αιιά  δέρεηαη ηελ χπαξμε 

πνιιαπιψλ κέζσλ θαη θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο ζρεηηθψλ κε ηηο ΣΠΔ (Street, 

2003). Σα θφκηθο, απφ ηε θχζε ηνπο πνιπηξνπηθά θείκελα, πξνζθέξνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιήο επηθνηλσλίαο. Δηθφλεο θαη ιέμεηο 

ζπιιεηηνπξγνχλ γηα λα κεηαβηβάζνπλ ηελ ίδηα αθήγεζε (αλ θαη ζπάληα πεξηέρνπλ 

ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο), πξνζθέξνληαο έλαλ ζπάλην ηχπν πξναγσγήο ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ, αθνχ νη καζεηέο δελ έξρνληαη πιένλ ζε επαθή κε 

κνλνηξνπηθά θεηκεληθά είδε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Little, 2005).  

 

Με ηε βνήζεηα ησλ θφκηθο ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο λένπο γηα 

λα ζθεθηνχλ θξηηηθά γηα φια ηα θεηκεληθά είδε (Carter, 2007b; Lesesne, 2007). 

χκθσλα κε ηε Schwarz (2006) νη θαζεγεηέο γισζζηθψλ καζεκάησλ κπνξνχλ λα 

ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα λα πξνσζήζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ κέζσ 

ηεο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθήο ηνπο. Έξεπλα ζηε θσηία έρεη 

επηβεβαηψζεη φηη ηα θφκηθο βειηηψλνπλ ηα πνζνζηά γξακκαηηζκνχ (Schofield, 

2005). Έλα επηπξφζζεην πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη θαζηζηνχλ εθηθηή ηε 

ζπλεξγαζία καζεηψλ - θαζεγεηψλ κέζα απφ πξφηδεθη ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ απφ 

θνηλνχ ηνπο  πνιιαπινχο γξακκαηηζκνχο (Schwarz, 2006). 

 

Δπηπξφζζεηα, ηα Νέα Μέζα, πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ επηθνηλσληαθή 

πξαγκαηηθφηεηα, απαηηνχλ κηα «λέα ξεηνξηθή», πνπ λα πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ 

ηε ιεθηηθή, θαη ηελ νπηηθή θαηαλφεζε, αθνχ ην πιεξνθνξηαθφ ππφβαζξν πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εηθφλα παξέρεη ζεκαληηθά ζπκθξαζηηθά ζηνηρεία γηα λα 

βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα εξκελεχζεη έλα θείκελν (McVicker, 2007). Καζψο ε 

θνηλσλία γίλεηαη πην νπηηθή κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηα παηδηά θαηαλννχλ ηα νπηηθά κέζα θαη αηζζάλνληαη άλεηα κε 

απηά. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαπηχμεη ηξφπνπο κάζεζεο κέζσ ησλ νπηηθψλ κέζσλ ή 
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ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηα θφκηθο 

απφ φ,ηη κε ηελ παξαδνζηαθή ινγνηερλία (Beers et al., 2007).   

 

χκθσλα κε ηνλ Carter (2007a) «ε ζχγρξνλε γεληά είλαη πην άλεηε κε ηα κε 

θεηκεληθά νπηηθά κέζα». Άιισζηε, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ εηθφλεο, 

πξνηνχ κπνξέζνπλ λα δηαβάζνπλ θείκελν (Tiemensma, 2009). ηε κεηέπεηηα δσή 

ηνπο νη καζεηέο πξνζιακβάλνπλ νπηηθά πιεξνθνξίεο απφ ηε πνιπζχλζεηε 

θνηλσλία γχξσ ηνπο θαη είλαη θαηαλαισηέο πνιπκεζηθψλ πιεξνθνξηψλ (Flood & 

Lapp, 1998; Lin, 2003). Έπεηηα, έρνπλ πξφζβαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε πνιιά 

γξαθηθά θαη clipart θαη δηαζέηνπλ ηα κέζα λα δεκηνπξγήζνπλ ςεθηαθή ηέρλε θαη 

λα δεκνζηεχζνπλ ην πιηθφ ηνπο ζε έλα επξχηεξν θνηλφ (Hilligoss, 2000).  

 

Σα ςεθηαθά θφκηθο ινηπφλ πξνζθέξνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάιπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο, αιιά θαη ησλ ηερληθψλ πεηζνχο (νπηηθή - ιεθηηθή πεηζψ) (Schwarz, 

2006). Γηα λα ηα εξκελεχζνπλ νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζέμνπλ εθηφο απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα ινγνηερληθά ζηνηρεία, φπσο νη ραξαθηήξεο θαη ε πινθή, θαη ηα 

νπηηθά ζηνηρεία, φπσο ην ρξψκα, ε ζθίαζε, ε δηάηαμε ησλ θαξέ, ε πξννπηηθή θαη 

ην ζηπι ησλ γξακκάησλ (Schwarz, 2006). Ζ δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηά ηνπο 

ζπλεπηθνπξεί ηελ εθπαίδεπζε λα αγθαιηάζεη λέα θαη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα 

(formats) γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο ηεο γλψζεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

ηερλνινγία (Lin, 2003). Ζ NCTE ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ θφκηθο γηα ηελ 

πξνψζεζε δεμηνηήησλ ηνπ αηψλα καο, φπσο ε δηαπγήο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

ζθέςε θαη ν κηληηαθφο γξακκαηηζκφο (Barack, 2008). 

 

Ο ςεθηαθφο/κηληηαθφο ή ηερλνγξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη πνιπηξνπηθά θείκελα 

πνπ επηηξέπνπλ ηε λνεκαηνδφηεζε κέζσ ιέμεσλ, γξαθηθψλ θαη βίληεν (Norton, 

2003). πγθεθξηκέλα, ηα θφκηθο απφ ηε θχζε ηνπο είλαη πνιπηξνπηθά κέζα πνπ 

σο θείκελν θαη εηθφλα καδί ζα κπνξνχζαλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ (Vassilikopoulou, Boloudakis, & Retalis, 

2007). Δμάιινπ, ζε ζρήκα θαη ζε κεζφδνπο, π.ρ. νπηηθά ζηνηρεία θαη ηαρχηεηα, 

επζπγξακκίδνληαη κε άιια δεκνθηιή κέζα ηεο λενιαίαο, φπσο δηαδίθηπν, 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[106] 

ηειεφξαζε θαη βηληενπαηρλίδηα, θαη ε δηδαθηηθή ηνπο ρξήζε κπνξεί λα βνεζήζεη 

λα γεθπξσζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ 

(Little, 2005).  

 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ φπσο ηα θφκηθο, νη 

ζεκεξηλνί λένη απνθηνχλ ηα απαξαίηεηα αλαιπηηθά εξγαιεία γηα θξηηηθή 

αλάγλσζε φισλ ησλ εηδψλ κηληηαθψλ θεηκέλσλ: ηαηλίεο, βίληεν, εθπνκπέο 

ηειεφξαζεο, πεξηνδηθά, ηζηνρψξνη (Alvermann & Hagood, 2000). Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη ηα εθφδηα γηα πνηνηηθφηεξεο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Hull  & Zacher, 2004).  

 

Σέινο, ε κειέηε ηνπο εληζρχεη ηνλ πνιηηηζκηθφ γξακκαηηζκφ, ηελ απφθηεζε 

δειαδή κηαο επξείαο πνηθηιίαο αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην ζχλνιν 

ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο (δηαθνξεηηθά είδε εηθνληζηηθήο, ζεαηξηθήο θαη 

καδηθήο επηθνηλσλίαο) (Παζραιίδεο, 1999).  

 

 

3.9.4.8 Πξνώζεζε ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζύλεο  

 

εκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα θφκηθο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο. ηελ πξνζπάζεηα λα ελεξγνπνηεζνχλ φινη νη καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο, ηα θφκηθο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ έλα 

ηζρπξφ εξγαιείν. πκπεξάζκαηα εξεπλψλ πξναλαγγέιινπλ απηήλ ηελ ηάζε ζηε 

δηδαζθαιία κε βάζε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο επθπΐαο/λνεκνζχλεο (Yang, 

2003). Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ νπηηθνρσξηθή θαη 

ηε γισζζηθή ηνπο επθπΐα κέζα απφ ηελ πνηθηιία ησλ νπηηθψλ θαη γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ θσδίθσλ ησλ θφκηθο (Kossack & Hoffman, 1987; Bangs, 1988; 

Davis, 1990).  

 

Αθφκε κπνξεί λα θαιιηεξγεζνχλ θαη νη  ππφινηπεο κνξθέο λνεκνζχλεο σο εμήο: 

ε ινγηθνκαζεκαηηθή κε ηε δηάηαμε ησλ θαξέ, ε θηλαηζζεηηθή κε ηε δεκηνπξγία 
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καζεηηθψλ θφκηθο θαη κε ηελ απεηθφληζε ησλ εξψσλ ζε θίλεζε, ε δηαπξνζσπηθή 

κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ραξαθηήξσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην, ε ελδνπξνζσπηθή κε ηηο ζθέςεηο, ηε δηάζεζε, 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήξσα, ε θπζηνθξαηηθή κε ηελ απεηθφληζε ηνπίσλ ζην 

ππφβαζξν, ε κνπζηθή/ ξπζκηθή κε ηε ξπζκηθή επαλάιεςε ησλ θαξέ (Hart & 

Weinstein, 2004). 

 

Ζ Lin (2003) ππνζηήξημε φηη: «φηαλ επεθηείλνπκε ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηειεφξαζε, ζέαηξν, πνιπκέζα, θφκηθο θαη 

άιια ζρήκαηα, κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ζηα 

γισζζηθά καζήκαηα θαη λα αληαπνθξηζνχκε πεξηζζφηεξν ζηα καζεζηαθά ηνπο 

ζηπι ζε ζρέζε κε ηηο ακηγψο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο». Σέινο, κέζσ 

ηεο ρξήζεο ησλ θφκηθο νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε 

«ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ ηαηξηάδεη ζε φινπο» ε νπνία θαη ζπλεζίδεηαη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηζκνχ (Carter, 2007b).   

 

 

3.9.4.9 Γεκνηηθόηεηα - ύλδεζε Δλδνζρνιηθνύ θαη Δμσζρνιηθνύ 

Γξακκαηηζκνύ 

 

Σα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ πνπ θνπιηνχξα (popular culture) (Yang, 

2003). Έξεπλα ησλ Worthy, Moorman, & Turner (1999) ζε 419 καζεηέο ζην 

Σέμαο έδεημε φηη ην 65% δηαβάδνπλ θφκηθο αλεμάξηεηα απφ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, θχιν ή ζρνιηθή επίδνζε, επνκέλσο ε δεκνηηθφηεηα ηνπο είλαη 

γεληθεπκέλε. Οη Morrison et al. (2002) ππεξαζπίζηεθαλ ηελ ηδέα φηη ηα θφκηθο 

είλαη κηα κνξθή ινγνηερλίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη καζεηέο, φπσο γεληθά 

«απνιακβάλνπλ ηελ πνπ θνπιηνχξα». πλέζηεζαλ, επίζεο, λα ελζσκαησζεί ε 

πνπ θνπιηνχξα (pop culture) ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (θφκηθο, ηαηλίεο, κνπζηθή) 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο κηα 

αηηηνιφγεζε ηξηψλ ζεκείσλ.  
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Αξρηθά, ηα Μέζα δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ λέσλ θαη ε 

έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν βνεζά λα δεκηνπξγεζεί ζχλδεζε κε ηε δσή ηνπο κέζα 

θαη έμσ απφ απηφ. Έπεηηα, ε ρξήζε ησλ Νέσλ Μέζσλ ηνπο βνεζά λα γίλνπλ 

θαηαλαισηέο κε θξηηηθή ζθέςε, ηθαλνί λα θξίλνπλ ην πεξηερφκελν, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ εγθπξφηεηά ησλ Μέζσλ. Σέινο, ε ίδηα ε δεκνηηθφηεηά ηνπο θαη ε 

δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηα ζρνιηθά πιαίζηα (Morrison et al., 2002). πσο 

ππνζηεξίδεηαη, νη εθπαηδεπηηθνί θαιφ ζα ήηαλ λα κελ ππνηηκνχλ ηελ «θνπιηνχξα 

ηεο λενιαίαο» (Little, 2005). Ο Hutchinson (1949) δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη 

«πξέπεη λα ππάξρεη αξκνλία κεηαμχ ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ δσήο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζην ζρνιείν - ε λέα κάζεζε είλαη πάληα κηα 

ζπλέρεηα ή κηα επέθηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ήδε θαηέρεη ν καζεηήο».  

 

Οη  Flood & Lapp (1998) πεξηέγξαςαλ ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο ηα κέζα 

(media) κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο θαζεκεξηλά θαη ππνζηήξημαλ 

φηη είλαη απαξαίηεην λα δηεπξπλζνχλ ηα απνδεθηά θείκελα ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ, ψζηε λα κε βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε απηά πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ νη 

καζεηέο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ δηαηψληζε ηεο 

εκκνλήο ζηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε απνθιεηζηηθά ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζα απνθφςεη ηνπο καζεηέο απφ ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζηελ θνηλσλία (Flood & Lapp, 1998). Σέινο, νη Jackson & Cooper 

(2007) ηφληζαλ φηη ε ζρέζε ησλ θφκηθο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο είλαη έλαο 

θηλεηήξηνο παξάγνληαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο.  

 

Οη λένη έιθνληαη απφ ηα θφκηθο, αθνχ απηά αλαθέξνληαη ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. πσο ππνζηεξίδεη ν Carter (2007b) «ππάξρνπλ πνιιά πςειήο 

πνηφηεηαο γξαθηθά κπζηζηνξήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εθήβνπο, θαη νη δάζθαινη πξέπεη λα ηα γλσξίδνπλ».  Ο Versaci 

(2001) δεηά απφ ηνπο θηινιφγνπο λα εηζάγνπλ ζην κάζεκα ηνπο δηάθνξα θφκηθο 

κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Πξνηείλεη γηα παξάδεηγκα ην θφκηθο Pedro and Me: 

Friendship, Loss, and What I Learned κε ζέκα ηε δσή ελφο αζζελνχο ηνπ AIDS 

πνπ ππέθπςε ζηελ αζζέλεηα, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα νδεγήζνπλ ηνπο 
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ζπνπδαζηέο ηνπο ζε κηα κειέηε ησλ «ζχγρξνλσλ ηξφπσλ δσήο, ησλ κχζσλ θαη 

ησλ αμηψλ» (Brocka, 1979).   

 

Δπίζεο, ηα θφκηθο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε γηα αλαζηνραζκφ ζε 

θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο: εγεζία, αλνρή, θνηλνηηθά δεηήκαηα, επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, αληηκεηψπηζε απεηιψλ, λαξθσηηθά, δηαηξνθή, έιεγρνο γελλήζεσλ, 

βία θαη δηάθνξα άιια κε έλαλ ειθπζηηθφ ηξφπν (Bitz, 2004b). Αθφκα θαη νη 

ζπγγξαθείο manga πξαγκαηεχνληαη εθεβηθά ζέκαηα φπσο νη θηιίεο, ν αζιεηηζκφο 

θαη άιια δεηήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (Allen & Ingulsrud, 2003). Μέζα απφ 

πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ηνπ Bitz (2009) θαηαδείρζεθε φηη 

γεθπξψλνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη απηφλ ηνπ ζρνιείνπ 

(Carter, 2009). Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ζε φιεο ηηο δηεζλείο έξεπλεο γηα ηηο 

επηινγέο γξακκαηηζκνχ ηεο πξνεθεβηθήο, ηεο εθεβηθήο θαη λεαληθήο ειηθίαο 

δεζπφδνπλ ηα πεξηνδηθά θαη ηα θφκηθο (Little, 2005).  

 

  

3.9.4.10 Γηακεζνιαβεηηθόο Ρόινο  

 

Σα θφκηθο κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο έλα ελδηάκεζν βήκα πξνο δπζθνιφηεξα 

καζήκαηα θαη πην ζχλζεηεο έλλνηεο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ζχλζεηεο ηδέεο ζε 

επαλάγλσζην θείκελν (Bucher & Manning, 2006). Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ηνπο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εηζαγσγή ζε κηα 

δηδαθηηθή ελφηεηα (Bucher & Manning, 2006). Γεληθά πξνζθέξνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ελδνζθφπεζεο θαη πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο πνιιψλ επηζηεκψλ, 

ζεηηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ (Vacca, 1959).  

 

Οκνίσο, νη Russikoff & Pilgreen (1994) δηαπίζησζαλ φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ 

έλα φρεκα πξνο ηε κειέηε πην ζχλζεησλ θαη πην πεξίπινθσλ βηβιίσλ. 

Τπνθείκελα ηεο κειέηεο ηνπο ήηαλ 18 δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζηε Ν. Καιηθφξληα 

νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηα βηβιία πνπ κειεηνχζαλ σο έθεβνη. Σν 82%  

δήισζαλ φηη ζηε εθεβεία δηάβαδαλ θφκηθο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη φηη 
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ζπλερίδνπλ, παξφιν πνπ ήδε ηέιεησλαλ ην δηδαθηνξηθφ ηνπο θαη επνκέλσο είραλ 

θηάζεη ζε πςειφηεξα επίπεδα κειέηεο. Ο Toppo (2005) αλαθέξεη ηελ άπνςε ηνπ 

Jack Gantos, ζπγγξαθέα βηβιίσλ θφκηθο, «νη ελήιηθνη πξέπεη λα ραίξνληαη κε ηελ 

έιμε ησλ παηδηψλ πξνο ηα θφκηθο, εάλ ζέινπλ λα δηαβάζνπλ πην δχζθνια βηβιία 

ζηελ πνξεία [...] Αθφκε θαη ν γάιινο θηιφζνθνο Jean - Paul Sartre αγαπνχζε ηα 

θφκηθο [...] ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ είπε φηη μεθίλεζε λα δηαβάδεη θφκηθο σο παηδί 

θαη φηη εάλ δελ ππήξραλ, δελ ζα είρε αζρνιεζεί πνηέ κε ηα βηβιία».  

 

Πνιινί εθπαηδεπηηθνί γισζζηθψλ καζεκάησλ ηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

παιαηφζελ κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπρψο φπσο νη Koenke (1981), Sones (1944), 

Hutchinson (1949), Haugaard (1973). Πην πξφζθαηα, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

θφκηθο κε ινγνηερληθφ πεξηερφκελν ν Versaci (2001) ελζάξξπλε ηνπο θνηηεηέο 

ηνπ λα ζθεθηνχλ απζηεξά γηα ηε  ινγνηερληθή ηνπο αμία θαη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ινγνηερληθνχ θαλφλα (literary canon) (Versaci, 2001). Αθφκε, ν Krashen (1993) 

ζεσξεί φηη ε αλάγλσζε θφκηθο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο κηα ζεκαληηθή γέθπξα 

απφ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα ζηελ θαηά ηνλ Cummins (1981) «αθαδεκατθή 

γιψζζα». Απηή ε άπνςε ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ηα θφκηθο 

πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ζπάληεο ιέμεηο απφ ηε ζπλεζηζκέλε ζπλνκηιία (Hayes & 

Ahrens, 1988), θαζψο επίζεο θαη πεξηπηψζεηο αλαγλσζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα θφκηθο ηνπο παξείραλ κηα γισζζηθή βάζε γηα λα κεηαβνχλ ζε δπζθνιφηεξα 

θείκελα (Mathabane, 1986). Σέινο, πνιιά καζήκαηα Ηζηνξίαο πεξηιακβάλνπλ 

ήδε ην Maus (Kendricks, 2000). Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

δηδαθηηθή δηαθφξσλ ζεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ην θφκηθο κε πξσηαγσληζηή ην 

Γαξβίλν πνπ εηζάγεη ηνπο αλαγλψζηεο ζηελ Δμειηθηηθή Βηνινγία (Eakin, 2002).  

 

 

 

3.9.4.11 Γηαζεκαηηθόηεηα  

 

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα πξνβάιιεη σο αδήξηηε αλάγθε ηεο εθπαίδεπζεο ζήκεξα, φπσο 

ππνδεηθλχνπλ ηα Γ.Δ.Π.Π.. (2003), θαη ε δεκηνπξγία θφκηθο είλαη απφ ηε θχζε 
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ηεο κηα δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηή ε εκπινθή 

δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο λα 

εθθξαζηνχλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηξφπνπο (Morrison et al., 2002). Έηζη 

κέζα απφ ηελ πξάμε δεκηνπξγίαο ηνπο εθηφο απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηε ζπγγξαθή, 

πξνάγνληαη επίζεο ην ζρέδην, ε εηθνλνγξάθεζε, νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο 

ππνινγηζηή, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ αιιά θαη εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο (Sturm, 

2002).   

 

Οη δεμηφηεηεο έξεπλαο γηα παξάδεηγκα θαιιηεξγνχληαη σο εμήο: γηα λα 

παξαγάγνπλ νη καζεηέο ην δηθφ ηνπο έξγν δηεμάγνπλ έξεπλα, ζπιιέγνπλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηηο εμεηάδνπλ θαη ηηο παξνπζηάδνπλ κε νπηηθά κέζα, ψζηε λα 

πιεξνθνξήζνπλ αιιά θαη λα ςπραγσγήζνπλ ηνπο απνδέθηεο (Morrison et al., 

2002). Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηα θφκηθο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα απνθξπζηαιιψζνπλ ζχλζεηα δεηήκαηα ζε ινγηθά θαη ηαθηνπνηεκέλα 

θφκηθο (Morrison et al., 2002).  

 

3.9.4.12 Πνιππνιηηηζκηθόηεηα - Γηαθνξεηηθόηεηα - Πινπξαιηζκόο 

 

Πνιιά θφκηθο έρνπλ ζηε ζεκαηνινγία ηνπο δεηήκαηα πνιηηηζηηθήο 

πνηθηινκνξθίαο θαη δηαθνξεηηθψλ θνζκνζεσξηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο 

πνιηηηζκνχο θαη έζλε απφ φιν ηνλ θφζκν. Αθφκε, δχλαληαη λα θάλνπλ ζνβαξά 

ζρφιηα γηα κηα θνπιηνχξα κε έλαλ πξνζηηφ ηξφπν ζε έλα επξχ αθξναηήξην 

(Ruggieri, 2002). Γηα παξάδεηγκα ηίηινη φπσο Persepolis (Satrapi, 2007), Maus 

(Spiegelman, 1986) θαη Fagin the Jew (Eisner, 2003) επηηξέπνπλ ζηνπο 

δαζθάινπο λα δηεμάγνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζηηθή 

ηζηνξία (αλαθνξά ζην Ruggieri, 2002).  

 

Μπνξεί αθφκε θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζίμνπλ ζέκαηα αλαπεξίαο. ε 

δνθίκηφ ηεο ε Squier (2008) ππνζηεξίδεη φηη δχν γξαθηθά κπζηζηνξήκαηα, ηα 

Epileptic ηνπ David B θαη The Ride Together ησλ Karasik & Karasik, εγείξνπλ 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηηο αλαπεξίεο. Ζ ρξήζε ησλ θφκηθ ζηξηπ έρεη κειεηεζεί 

επίζεο ζηελ εηδηθή αγσγή, γηα απηηζηηθά παηδηά θαη παηδηά κε πεξηνξηζκέλεο 
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ιεθηηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ σθεινχληαη απφ ηηο ζπλνκηιίεο ησλ ραξαθηήξσλ 

θφκηθο, επεηδή ζηεξίδνληαη ζηελ εθηελή ρξήζε νπηηθψλ πιηθψλ (Glaeser, Pierson, 

& Fritschmann, 2003). Αθφκε θαη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε ζεξαπεπηηθή ή ηε δηαγλσζηηθή ρξήζε ησλ θφκηθο (Fine, 

1978). 

 

Σέινο, ηα θφκηθο επηηξέπνπλ ηνλ πινπξαιηζκφ, πεξηζζφηεξεο δειαδή θαη 

δηαθνξεηηθέο θσλέο, κε απνηέιεζκα λα δηεγείξνπλ ζπδεηήζεηο γηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα (Schwarz, 2006). Μέζα απφ ην απζεληηθφ πιηθφ ησλ θφκηθο νη καζεηέο 

ζπλαηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε κηα θνηλφηεηα ηφζν κέζα ζηελ ηάμε ηνπο, φζν θαη 

ζηνλ επξχηεξν θφζκν (Green, 1993).  

 

3.9.4.13 Ξέλεο Γιώζζεο 

 

Σα θφκηθο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, 

παξνπζηάδνληαο ηε γιψζζα ζε δξάζε θαη βειηηψλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

αλάγλσζεο, δεδνκέλνπ φηη νη απεηθνλίζεηο παξέρνπλ ζπκθξαζηηθά ζηνηρεία ζην 

λφεκα ηεο γξαπηήο αθήγεζεο (Edmunds, 2006). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα θαηαιάβνπλ γεληθέο έλλνηεο θαη ζέκαηα, 

αθφκα θαη αλ δελ γλσξίδνπλ φιν ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην (Carter, 2007a). Δπίζεο, 

έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ησλ κάλγθα (manga) σο κεηαβαηηθφ εξγαιείν γηα ηάπσλεο 

ζπνπδαζηέο πνπ καζαίλνπλ αγγιηθά θαη αληίζηξνθα, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ 

πνιιέο κεηαθξάζεηο (Allen & Ingulsrud, 2003). Σέινο, ηα θφκηθο παξέρνπλ 

απζεληηθέο επθαηξίεο εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο, ελψ ην κεησκέλν θείκελν ηνπο ηα 

θαζηζηά εχρξεζηα ζε αξράξηνπο (Starr, 2004; Cary, 2004). 

 

3.9.5 Γεκηνπξγία Κόκηθο από ηνπο Μαζεηέο - Παξαγσγή/ 

ρεδίαζε Λόγνπ 

 

Ζ ζρεδίαζε αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ κπνξεί λα ιάβεη δχν κνξθέο: 

αλαδηήγεζε κηαο πξνυπάξρνπζαο ηζηνξίαο, γηα παξάδεηγκα ινγνηερληθήο ή 
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ζρεηηθήο κε ηελ αλαζχζηαζε κηαο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ή αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο 

εμνινθιήξνπ δεκηνπξγεκέλεο απφ ηε θαληαζία θαη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ 

αλαθνξηθά κε θάπνηα δηδαθηηθή ελφηεηα. 

 

Πξψηα, κέζα απφ ηελ αλαδηήγεζε (retelling) θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο 

ελφο θεηκέλνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγεζνχλ ζηξαηεγηθέο 

θαηαλφεζεο (Pressley & Woloshyn, 1995; Keene & Zimmerman, 1997; Harvey & 

Goudvis, 2000). Οη καζεηέο εμαίξνπλ ην ζεκαληηθφ θαη δεκηνπξγνχλ έλα λέν 

θείκελν, αθνχ αλαδηεγεζνχλ ην πξσηφηππν ζε πεξηιεπηηθή αιιά πεξηεθηηθή 

κνξθή θαη ην νξγαλψζνπλ εθ λένπ ζε ινγηθή βάζε. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αλαδηήγεζεο έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηδεψλ-θιεηδηψλ, ζηελ πεξηιεπηηθή 

απφδνζε κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ νπζησδψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ελφο 

λένπ θεηκέλνπ (Gambrell, Pfeiffer & Wilson, 1985) θαη κπνξεί λα ιάβεη 

εηθνλνγξαθεκέλε κνξθή κε ηε βνήζεηα ησλ θφκηθο (Morrison et al., 2002). 

 

Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία καζεηηθψλ θφκηθο είλαη επεξγεηηθή ζηε δηδαζθαιία 

ηεο Έθζεζεο θαη ζηελ παξαγσγή ηζηνξηθνχ θαη βηνγξαθηθνχ ιφγνπ (Morrison et 

al., 2002). Οκνίσο, νη καζεηέο κέζσ ησλ θφκηθο εμνηθεηψλνληαη κε ην χθνο θαη 

ηηο ηερληθέο ηνπ δηάινγνπ, δηεξεπλνχλ ηε ινγνηερλία θαη ην ινγνηερληθφ ιεμηιφγην 

θαη ηα κεηαθέξνπλ ζην γξάςηκφ ηνπο (O‟ English et al., 2006). Σέινο, ε 

ζπγγξαθή θφκηθο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ραξηνγξάθεζε κηαο ηζηνξίαο, ζηελ 

νξγάλσζε, ζηελ αλαδηακφξθσζε, ζηελ αλάπηπμε ραξαθηήξσλ θαη ζηελ έθδνζε 

ηνπ έξγνπ (Morrison et al., 2002). Γεληθά, ε δεκηνπξγία θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο 

είλαη έλαο πνιχηηκνο ηξφπνο λα πξνσζεζνχλ πςειφηεξα επίπεδα ζθέςεο θαη 

ζπγγξαθήο (Wright & Sherman, 1999). 

 

Παξάιιεια, ηα θφκηθο βνεζνχλ ζηελ επηλφεζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζε πξφζσπα, 

πξάγκαηα θαη γεγνλφηα, πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο ζηνηρεία κε δεκηνπξγηθφ 

ηξφπν απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ νη καζεηέο θαινχληαη ελδερνκέλσο λα κεηαγξάςνπλ ή 

λα ζρεδηάζνπλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νξγαλψλεηαη ζσζηά ν ςπρηθφο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο ησλ παηδηψλ θαη βειηηψλεηαη ην αηζζεηηθφ ηνπο 

θξηηήξην (Smith, 1985). Δλ θαηαθιείδη, ε δεκηνπξγία θφκηθο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
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απηνέθθξαζεο θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα, αθνχ εληζρχεη ηηο 

θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ επθαηξία λα εμσηεξηθεχζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα έξρνληαλ ζηελ επηθάλεηα (Smith, 1985; 

Bertrand, 1994). 

 

 

 

3.10 Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο Αμηνπνίεζεο ησλ Κόκηθο 

ζε Παγθόζκην Δπίπεδν 

 

Ζ αθφινπζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδεη κηα επηινγή απφ εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ θφκηθο θαη βαζίδνληαη είηε 

απνθιεηζηηθά ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία είηε είλαη επξείαο θιίκαθαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

 

 

3.10.1 Πξνζεγγίζεηο Μηθξήο Κιίκαθαο Βαζηζκέλεο ζε Αηνκηθέο 

Πξσηνβνπιίεο  

 

Ο Versaci (2001), ρξεζηκνπνηψληαο θφκηθο ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πξνθάιεζε ηνπο ζπνπδαζηέο λα εμεηάζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ έλλνηα ελφο «ινγνηερληθνχ θαλφλα». Δπεηδή ζπάληα 

ζεσξνχληαη ινγνηερλία, ν Versaci εμέπιεμε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ, δηδάζθνληάο 

ηνπο θαινγξακκέλα θφκηθο πνπ εμεηάδνπλ ψξηκα ζέκαηα. Έπεηηα νδήγεζε ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ ζε κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηε ινγνηερληθή ηνπο αμία.  

 

Ο Williams (1995) ρξεζηκνπνίεζε ηα θφκηθ ζηξηπ Κάιβηλ θαη Υφκπο ζε ελήιηθνπο 

ζπνπδαζηέο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο γηα λα ελδπλακψζεη ην πξνθνξηθφ ηνπο 

ιφγν, θάηη πνπ ηνπο βνήζεζε λα απνθηήζνπλ πξαγκαηνινγηθή γλψζε θαη λα 

γίλνπλ θαη πην ελεξγεηηθνί. ε άιιε κειέηε πεξίπησζεο, κηα δαζθάια 

ρξεζηκνπνίεζε επίζεο ηα θφκηθο Calvin and Hobbes γηα λα δηδάμεη 
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«ππεξβαηηζκφ» (transcendentalism: ακεξηθάληθν ινγνηερληθφ ξεχκα ηνπ 19νπ 

αηψλα) ζε κάζεκα αγγιηθήο γιψζζαο θαη δηαπίζησζε φηη νη πην αδχλακνη καζεηέο 

ηεο βειηηψζεθαλ ζηηο επηδφζεηο θαη ζηε γεληθή θαηαλφεζε ζην ηέινο ηεο 

ελφηεηαο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ φηη νιφθιεξε ε ηάμε έδεημε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαη ηδηαίηεξε δέζκεπζε ζην κάζεκα (Ruggieri, 2002). 

 

ε κάζεκα θνηλσληθψλ ζπνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην 

Μάξηηλ Λνχζεξ Κηλγθ, νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο θφκηθο ζρεηηθά κε 

ηε δσή ηνπ ηζηνξηθνχ πξνζψπνπ, αθνχ πξψηα δηάβαζαλ ηελ θαηάιιειε 

βηβιηνγξαθία. Πεξηέγξαςαλ ηε δηαδηθαζία σο ρξνλνβφξα, αιιά ζεηηθή θαη 

επράξηζηε, ε νπνία ηνπο έδσζε κηα αίζζεζε πεξεθάληαο θαη ηδηνθηεζίαο 

(Morrison et al., 2002). 

 

Ο Chilcoat (1993) έδεημε πσο ηα θφκηθο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

Ηζηνξία, ε νπνία θαηά βάζε δηδάζθεηαη κε δηάιεμε, θχιια εξγαζίαο θαη γξαπηέο 

αζθήζεηο. Σα θφκηθο σο γλσζηηθφ εξγαιείν πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθά ηε 

δπλαηφηεηα νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο, εξκελείαο θαη ζχλδεζεο ηνπ παξειζφληνο 

κε ην παξφλ. Ζ δεκηνπξγία ηζηνξηψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο πξνήγαγε ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηελ Ηζηνξία. Οη Chilcoat & Ligon (1994) 

ρξεζηκνπνίεζαλ θφκηθο καζεηψλ γηα λα δηδάμνπλ ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν ζην Βηεηλάκ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφηππα θφκηθο ηνπ 1960 θαη 1970. 

 

Ζ Hartfiel κε ηνπο καζεηέο ηεο ζε έλα δεπηεξνβάζκην ζρνιείν ζηελ Οθιαρφκα 

ζηηο ΖΠΑ δεκηνχξγεζαλ δηαζθεπέο ζε θφκηθο ηνπ Romeo and Juliette, γηα λα 

εληνπίζνπλ ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο θαη λα θάλνπλ κηα επηζθφπεζε ηνπ 

έξγνπ (Schwarz, 2006). Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα κάζνπλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα 

θαη λα αλαγλσξίδνπλ ινγνηερληθά ζηνηρεία φπσο ην αθεγεκαηηθφ ζηπι θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ραξαθηήξσλ (Schwarz, 2006).  

 

Ζ Sullivan (Frey & Fisher, 2010) κε καζεηέο ηεο ζε κάζεκα Παγθφζκηαο 

Ηζηνξίαο ζηε ακεξηθαληθή Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δεκηνχξγεζε έλα θφκηθο 
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δέθα ζειίδσλ γηα ηα γεγνλφηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηε δεθαεηία 1789 - 

1799. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ θφκηθο έδεημε φηη νη 

καζεηέο θαηαλφεζαλ ην ζέκα θαη ηα αθεγεκαηηθά ζηνηρεία. Οη ίδηνη νη καζεηέο 

ηφληζαλ φηη ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζαλ λα απνβάινπλ ην θφβν ηνπο γηα ην κάζεκα 

(Frey & Fisher, 2010). 

 

Ο Cary (1998) ρξεζηκνπνίεζε storyboards (είδνο θφκηθ ζηξηπ κε θαξέ θαη ζρέδηα 

πνπ απεηθνλίδνπλ ζε ρξνληθή δηαδνρηθφηεηα ηηο θχξηεο ζθελέο ζηελ πινθή κηαο 

αθήγεζεο) κε 6 (έμη) θαξέ ζην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα. Οη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα αθεγεζνχλ εθ λένπ κηα ηζηνξία κε ζρέδηα θαη γξαπηφ 

θείκελν, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη λα βειηησζεί ε 

ζχληαμε θαη ε γξακκαηηθή.  

 

Οη Wright & Sherman (1999) κε ηε βνήζεηα καζεηηθψλ θφκηθ ζηξηπ πξνήγαγαλ 

ην γξακκαηηζκφ θαη ηηο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζε καζεηέο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξφηεηλαλ κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζπλδχαδε Γιψζζα θαη Σέρλε, ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θφκηθ ζηξηπ ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ, απφ 

ηελ αξρηθή ηδέα ζην ζελάξην σο ηε ζρεδηαζηηθή απεηθφληζή ηνπ. Οη ζπγγξαθείο 

έδεημαλ φηη έλα θφκηθ ζηξηπ απνηεινχκελν απφ ηξία θαξέ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ηε βαζηθή αθεγεκαηηθή δνκή (αξρή, κέζε, ηέινο), ηα 

αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ηε δξάζε θαη ην δηάινγν.  

 

ηα ειιεληθά δεδνκέλα καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ εηθνλνγξάθεζαλ 

νκαδνζπλεξγαηηθά ζε θφκηθο ηελ Αιεζηλή Ηζηνξία ηνπ Λνπθηαλνχ. Μέζα απφ 

απηή ηε ςπραγσγηθή δηαδηθαζία θαιιηεξγήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αξραίν 

πνιηηηζκφ, ππεξεηήζεθαλ νη αξρέο ηεο επνπηείαο, εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο, 

πξνήρζε ε βησκαηηθφηεηα, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ε απηελέξγεηα θαη 

ελεξγνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010). 

 

Ζ Φάθθνπ, εκπινπηίδνληαο ηα κέζα δηδαζθαιίαο, αμηνπνίεζε θφκηθο σο 

δηδαθηηθφ εξγαιείν κε επηηπρία (Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010). Γίδαμε ζηνηρεία 
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πληαθηηθνχ ζε γπκλαζηαθέο ηάμεηο κε ηε βνήζεηα ησλ βηβιίσλ πληαθηηθφ ηεο 

Αξραίαο Διιεληθήο ζε Δηθνλνγξαθήκαηα (Γάιθνο & Καηζέιεο) θαη ην Αζηεξίθηνο 

ελ Οιπκπία (Goscinny & Uderzo). Οη καζεηέο δήισζαλ φηη επραξηζηήζεθαλ, 

αιιά θαη φηη θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ην κάζεκα (Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010). 

 

ε πεηξακαηηθφ κάζεκα ησλ Γαιάλε & Παπαζηάκνπ (2009) γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ, νη καζεηέο ζε νκάδεο δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο θφκηθο. 

Αξρηθά ζπλεξγάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε ζπγγξαθή ζελαξίνπ, ελψ γηα ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ζπλεξγάζηεθαλ κε ζθηηζνγξάθν. Έπεηηα ηα ζθίηζα 

ςεθηνπνηήζεθαλ κε ζαξσηή, ρξσκαηίζηεθαλ κε ην ινγηζκηθφ «δσγξαθηθή» 

(Paint), αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα 

δεθαεμαζέιηδν θφκηθο. Σν κάζεκα είρε κεγάιε απήρεζε ζηνπο καζεηέο. 

 

Γηα ην κάζεκα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηεο Α΄  Λπθείνπ νη πκεσλίδεο & Φψιηα 

(2009) ρξεζηκνπνίεζαλ σο κέζα δηδαζθαιίαο θφκηθο ηνπ Αζηεξίμ κε δηαιφγνπο 

ζηα αξραία ειιεληθά θαη θφκηθο ηνπ Αξθά. Οη καζεηέο είηε κεηέθξαζαλ ηνπο 

δηαιφγνπο ηνπ θφκηθο είηε αθαίξεζαλ ηνπο πξσηφηππνπο θαη ηνπο αληηθαηέζηεζαλ 

κε απνδφζεηο ζηα αξραία κε ην πξφγξακκα «δσγξαθηθή» (Paint). Οη λέεο εηθφλεο 

εληάρζεθαλ ζε PowerPoint θαη πξνβιήζεθαλ ζηελ ηάμε, ελψ νη καζεηέο 

δηάβαζαλ ζε δεπγάξηα ηνπο δηαιφγνπο. Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ππήξρε κεγάιε 

πξνζπκία ζπκκεηνρήο, ελψ ε δηαδηθαζία πξνζέδσζε ελδηαθέξνλ θαη 

εθζπγρξφληζε ην κάζεκα (πκεσλίδεο & Φψιηα, 2009). 

 

3.10.2 Πξνζεγγίζεηο Βαζηζκέλεο ζε Πξνγξάκκαηα Δπξείαο 

Κιίκαθαο κε πλεξγαζία Δπίζεκσλ Φνξέσλ 

 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ δξάζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζε αηνκηθέο πξσηνβνπιίεο 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο δηεμήρζεζαλ δηάθνξεο άιιεο πξνζεγγίζεηο επξείαο 

θιίκαθαο κε ζπλεξγαζία θαη επίζεκσλ θνξέσλ πνπ βαζίζηεθαλ α) ζηε κειέηε 

εκπνξηθψλ ή δηδαθηηθψλ  βηβιίσλ θφκηθο ή / θαη β) ζηε δεκηνπξγία θφκηθο απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δλδεηθηηθά, αθνινπζνχλ νξηζκέλεο (Πίλαθαο 3.1): 
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3.10.2.1 Δπξώπε 

 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία ζε κηα αλαζθφπεζε κε ζέκα Graphic Novels Across the 

Curriculum, ε ιέθηνξαο ζε πνπδέο Παηδηθήο Ζιηθίαο, Gibson Mel (2007), 

πεξηγξάθεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζεηξά απφ κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κειέηε θαη δεκηνπξγία θφκηθο ζε ζρνιεία ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο θσηίαο. Γεληθφηεξνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα εκπινπηηζηνχλ νη 

ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο κε αμηφινγα θφκηθο θαη λα αξρίζεη έλαο γφληκνο δηάινγνο 

αλάκεζα ζε βηβιηνζεθάξηνπο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηα θφκηθο 

θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ήηαλ ε θαιιηέξγεηα πγηψλ 

αλαγλσζηηθψλ ζπλεζεηψλ, ε πξνζέγγηζε ηνπ βηβιίνπ θαη γεληθά ε πξναγσγή ηνπ 

γξακκαηηζκνχ. Ζιηθηαθά νη καζεηέο αλήθαλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

ελψ ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θνηλή. Οη καζεηέο κειεηνχζαλ εκπνξηθά 

θφκηθο, εληφπηδαλ ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, ην ζέκα, ηε δηάηαμε ησλ πάλει, 

έγξαθαλ πεξηιήςεηο, ζπδεηνχζαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο γηα απηά θαη 

δεκηνπξγνχζαλ ζπιινγέο εληφο ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο επράξηζην αλάγλσζκα ή σο εξέζηζκα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

καζεηέο ηα δηθά ηνπο θφκηθο ζε ζρέζε κε δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα είηε ζε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είηε σο πξφηδεθη κεγάιεο θιίκαθαο.  

 

Δπηπξφζζεηα, δεκηνχξγεζαλ θφκηθο ζε νκάδεο ζηηο νπνίεο αλαηέζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο: δεκηνπξγία εμσθχιινπ κε ην ζέκα - θιεηδί ηεο αθήγεζεο, 

ζχληνκεο κηθξέο ηζηνξίεο ζπλήζσο κε αζηείν πεξηερφκελν, θφκηθ ζηξηπ ηεζζάξσλ 

θαξέ θαη αθεγήκαηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο πνπ αθνξνχζαλ καζήκαηα Γιψζζαο, 

Καιιηηερληθψλ, Μέζσλ ή ήηαλ δηαζεκαηηθά, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ θαη 

θπθινθφξεζαλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Αιινχ νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ θφκηθ 

ζηξηπ απφ πνηήκαηα ή ζεαηξηθά έξγα ή έγξαςαλ δηαιφγνπο γηα θφκηθο. Δπηπιένλ, 

θφκηθο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία Μέζσλ θαη Δπηθνηλσλίαο θαη γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο κε ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία 

ηαπσληθψλ (manga) θαη αγγινζαμνληθψλ θφκηθο.  
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 Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ φηη απεπζχλνληαλ ζην 

ζχλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη φρη κφλν ζηνπο «ιηγφηεξν ηθαλνχο» 

καζεηέο, αθνχ ζπρλά πεξηειάκβαλαλ θφκηθο κε απαηηεηηθφ θαη ππθλφ 

πεξηερφκελν. Δπίζεο ιφγσ ηεο κεγάιεο εμάπισζεο ησλ ηαπσληθψλ θφκηθο 

(κάλγθα) ελδηαθέξνλ ππήξρε θαη απφ ηα δχν θχια, αθνχ ζηε ηαπσληθή 

θνπιηνχξα ππάξρνπλ δχν εηδψλ θφκηθο (ηα shojo κε ζεκαηνινγία γηα θνξίηζηα θαη 

ηα shonen γηα αγφξηα). Οη αληηδξάζεηο ήηαλ ζεηηθέο. Οη καζεηέο έδεημαλ 

ελδηαθέξνλ θαη απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε, αθνχ ζπκκεηείραλ φινη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπο, αθφκε θαη αλ ζηελ αξρή είραλ δηζηαγκνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηελ άιιε ην είδαλ σο επθαηξία γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα δεδνκέλεο ηεο 

πνηθηιίαο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ζθίηζα καζεηψλ, θσηνγξαθίεο, 

πιηθφ απφ  πεξηνδηθά (Gibson, 2007). 

 

Σα ελλνηνινγηθά θφκηθο (Concept Cartoons) γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη καζεκάησλ φπσο ε Γιψζζα είλαη κηα ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο 

ησλ Keogh & Naylor (1999) ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη cartoons (έλα 

μερσξηζηφ είδνο θφκηθο) σο ραξαθηήξεο νη νπνίνη ζπδεηνχλ γηα θπζηθά 

θαηλφκελα, ζπλνδεπφκελα απφ ζχληνκα γξαπηά θείκελα ζε δηαινγηθή κνξθή πνπ 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο γηα έλα επηζηεκνληθφ δήηεκα. Ζ έιιεηςε 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

πξνυπφζεζε γηα επηρεηξεκαηνινγία (Jimenez - Aleixandre et al., 2000). ηελ 

νπζία πξφθεηηαη γηα εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, φπνπ παξάιιεια κε ην 

θείκελν ππάξρεη θαη νπηηθφ εξέζηζκα. Οη καζεηέο αληαιιάζζνπλ ηδέεο κέζα απφ 

ην δηάινγν θαη νηθνδνκνχλ ηε γλψζε ηνπο (Γαιαθψζηα et al., 2006).  

 

Πεηξακαηηθά ηα θφκηθο απηά εθαξκφζηεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ConCISE 

Project κε ζηφρν λα εληζρπζνχλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ, λα πξνσζεζεί ε 

επηρεηξεκαηνινγία θαη λα βειηησζεί ε καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

ζρνιεία ζηελ Αγγιία, Οπαιία, θσηία θαη Β. Ηξιαλδία απφ ην 2001 έσο ην 2004. 

Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ (Naylor, Downing & Keogh, 

2001). Αθφκε, βξέζεθε φηη ηα ελλνηνινγηθά θφκηθο εληζρχνπλ ηα θίλεηξα, 
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ειαρηζηνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, 

επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη παξέρνπλ έλαλ 

εχρξεζην ηξφπν λα πινπνηεζεί ε δηδαζθαιία ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

(Kabapınar, 2005). Αξρηθά, ζρεδηάζηεθαλ γηα καζεηέο ειηθίαο 9 - 13 εηψλ, αιιά 

ηειεπηαία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Σν πιηθφ 

δηαηίζεηαη ζε βηβιίν, CD, ελψ ππάξρεη θαη νδεγφο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

(Γαιαθψζηα et al., 2006; http://www.conceptcartoon.com).  

 

ηε Γεξκαλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 2008 ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο δηδαθηηθφ πιηθφ έλα βηβιίν θφκηθο, ην Die Suche/The Search ηνπ Heuvel γηα 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο κε ζέκα ηε λαδηζηηθή πεξίνδν θαη ην Οινθαχησκα κε 

αθνξκή ηελ ηζηνξία κηαο εβξατθήο νηθνγέλεηαο (κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Anne 

Frank Centre ζην Βεξνιίλν θαη ην Άκζηεξληακ). Πεξίπνπ 1.400 καζεηέο 9 έσο 15 

εηψλ ζπκκεηείραλ ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ζην Βεξνιίλν θαη ην ηε Βφξεηα 

Ρελαλία - Βεζηθαιία. Σν βηβιίν απηφ είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ θφκηθο The Discovery 

κε ζέκα ηελ εβξατθή ηζηνξία ζηελ Δπξψπε (1933 - 1940), πνπ είρε δηδαρζεί κέρξη 

ην 2005 ζε ζρνιεία ζηελ Οιιαλδία κε ζεηηθά απνηειέζκαηα (Lautenschläger, 

2008). 

 

ηελ Ηηαιία έλα πηινηηθφ πξφγξακκα κε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ παξαξηεκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν Banchi di Nuvole έιαβε ρψξα ην 2003 ζε 250 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα εηζάγεη ηα θφκηθο ζηα ζρνιεία. 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ λα βειηηψζεη ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, λα πξνσζήζεη 

ηε  ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη λα δηακνξθψζεη κηα δηεζληθή γιψζζα επηθνηλσλίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε δηεζλέο ζπλέδξην 

ζηε Ρψκε ην 2004. Μηα δεχηεξε θάζε μεθίλεζε ην ζρνιηθφ έηνο 2005/06, 

επεθηείλνληαο ην πξφγξακκα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ρσξίο φκσο λα 

γλσζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Οκνίσο, ην 2007 ν νξγαληζκφο Lucca 

Comics & Games in Lucca, κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 200 εηψλ απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ Garibaldi, εηζήγαγε ην βηβιίν θφκηθο I Jeans Di Garibaldi ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νκψλπκε επαξρία ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Lucca Junior e La Storia γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο. 
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Έλα πξφγξακκα κε ηίηιν Common values ησλ Lai - momo and Eurodialog, πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2003) κε ζέκα ηελ έληαμε ησλ 

κεηαλαζηψλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα θφκηθο σο φρεκα γηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο θαη Πνιηηεία. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ είλαη λα 

ελζαξξπλζεί ε αξκνληθή ζπλχπαξμε κεηαλαζηψλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηε 

βνήζεηα βηβιίσλ θφκηθο γηα ζρνιεία πνπ εμεηάδνπλ ηηο εμήο αμίεο: Αγάπε θαη 

πγρψξεζε, Πνιηηηθή ηεο κε Βίαο, εβαζκφο ηνπ Άιινπ, Γελλαηνδσξία, Με 

Γηάθξηζε. ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο επξσπατθέο ρψξεο (Βέιγην, 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία) θαη εληάρζεθε πηινηηθά ζε ηξία βειγηθά ζρνιεία σο 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ καδί κε έλαλ νδεγφ ρξήζεο θαη δηήγεηξε κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνλ Σχπν φπσο θαηαδείρζεθε ζε ζπλέδξην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ (Figel, 2006).  

 

 

3.10.2.2 Βόξεηνο Ακεξηθή 

 

ηηο ΖΠΑ πξνσζήζεθε ην The Comic Book Project (CBP) ηνπ Bitz Michael κε 

ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ κέζσ 

ηεο ζπγγξαθήο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο δεκνζίεπζεο ησλ θφκηθο ηνπο. Ξεθίλεζε ην 

2001 ζηε Νέα Τφξθε πηινηηθά ζε θάπνηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη εμαπιψζεθε ζε 

νιφθιεξε ηελ ακεξηθαληθή επηθξάηεηα. Σν 2002 - 2003 πάλσ απφ 700 παηδηά 

απαζρνιήζεθαλ ζην πξφγξακκα, πνπ ιεηηνχξγεζε ζε ηκήκαηα κεηά ην ζρνιείν, 

(afterschool) δεκηνπξγψληαο θφκηθο κε ζέκα ηε δσή ηνπο, ψζηε ε κάζεζε λα 

βαζίδεηαη ζε απζεληηθέο εκπεηξίεο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ππέδεημε ηελ ηθαλνπνίεζε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ θαηαλφεζε ηα θείκελα, απέθηεζε πινπζηφηεξν ιεμηιφγην, επρέξεηα ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζπγγξαθηθέο δεμηφηεηεο (Bitz, 2003; Bitz, 2004a). 

 

Ζ πξνζπάζεηα απηή βξήθε αξσγνχο ην Teachers College - Columbia University, 

θαη ηελ εηαηξία Dark Horse Comics. Σν 2003 - 2004 ην πξφγξακκα επεθηάζεθε 
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ζην Cleveland, ζε 52 ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο, εληφο πιένλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη 

καζεηέο ελδπλάκσζαλ ηελ νξζνγξαθία, ηε γξακκαηηθή, ηε ζηίμε θαη ηηο 

αθεγεκαηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε Γιψζζα, ελψ φζνλ αθνξά ηα 

Καιιηηερληθά δηδάρζεθαλ πξννπηηθή, ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη ρξσκαηηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, πξνβιεκαηίζηεθαλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηξεληθή επίιπζε 

ησλ δηαθνξψλ (Bitz, 2004b). χληνκα ην πξφγξακκα επεθηάζεθε ζε δηάθνξα 

ζρνιεία ζηηο ΖΠΑ θαη απφ ην 2006 ππήξραλ πξνγξάκκαηα ζρεδφλ ζε θάζε 

Πνιηηεία ηφζν ζε αζηηθέο φζν θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζπρλά πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (Bitz, 2008).  

 

 Δθηφο απφ ην CBP ν Bitz (2009) εθήξκνζε έλα ηεηξαεηέο εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα, ην Manga High (απφ ην 2004), γηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζχγθιηζε ηνπ 

γξακκαηηζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο ζπνπδαζηψλ ζηε δηαδηθαζία ελειηθίσζεο ηνπο κέζα απφ 

ηε δεκηνπξγία θφκηθο κάλγθα (manga), ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ ακεξηθαλψλ 

καζεηψλ κε απηά. Δθαξκφζηεθε ζε ζρνιείν ηεο Νέαο Τφξθεο κε 2.600 

ζπνπδαζηέο (Bitz, 2009). Σα δηάθνξα θαιιηηερληθά ζηπι, άιια κε ζρέδηα ζην ρέξη 

θαη άιια κε πξφηππα ππνινγηζηή ή κε πξνγξάκκαηα φπσο ην Photoshop, 

απνθάιπςαλ κηα επξεία γθάκα εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηαιέληνπ (Carter, 

2009). Σα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο - πνζνηηθά ζηνηρεία δελ 

ππάξρνπλ - δηθαηψλνπλ ηνλ εξεπλεηή, αθνχ κέζα απφ καξηπξίεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη καζεηψλ ππνδεηθλχεηαη φηη ηα θφκηθο πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο γηα 

αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

αζθεζνχλ ζπλεξγαηηθά ζηε δφκεζε κηαο ηζηνξίαο, απφ ηε δηεμαγσγή έξεπλαο 

κέρξη ηε ζχλζεζή ηεο, θαη ζπξξηθλψλνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ θφζκν ησλ 

καζεηψλ θαη ην ζρνιείν (Carter, 2009). 

 

Σν ζρνιηθφ έηνο 2005/06 μεθίλεζε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ζην Maryland 

Βαιηηκφξεο (ΖΠΑ), ην Maryland Comics in the Classroom, ζε ζπλεξγαζία ησλ 

MSDE (ηνπηθφ Τπνπξγείν Παηδείαο), εθπαηδεπηηθψλ παξαγσγψλ ηεο Disney, ηεο 

εηαηξείαο δηαλνκήο θφκηθο Diamond θαη εξεπλεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Φπρνινγίαο 
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ζην νκψλπκν παλεπηζηήκην γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. Βαζίζηεθε ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηεο Πνιηηείαο θαη ζε θφκηθο ηνπ Disney. Ζ πξσηνβνπιία εθαξκφζηεθε 

ζε γισζζηθά καζήκαηα θαη πεξηειάκβαλε ζρέδηα κειέηεο θαη δεκηνπξγία θφκηθο.  

ηφρνο ήηαλ λα πξνάγεη θαη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη 

θαηαλφεζεο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αξρηθά, εθαξκφζηεθε ζε 

νθηψ ζρνιεία φπνπ θαη έγηλε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί 

ε απνδεθηφηεηα/ πξφζιεςή ηνπ απφ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο (Sonnenschein 

et al., 2006). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ ζεψξεζε ην πξφγξακκα 

απνηειεζκαηηθφ, θαηλνηφκν θαη επράξηζην πνπ δηήγεηξε ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ θαη βνήζεζε ζηελ πξαγκάησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δμέθξαζαλ 

ηελ επηζπκία λα ην επαλαιάβνπλ, αιιά κε ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Sonnenschein et al., 2006).  

 

 

3.10.2.3 Νόηηνο Ακεξηθή 

 

Οη νξγαληζκνί REDBIO Network/International Foundation, δηνξγάλσζαλ ην 2002 

καζήκαηα κέζσ θφκηθο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Βηνηερλνινγίαο ζε πεξίπνπ 3000 

καζεηέο ειηθίαο 12-14 εηψλ ζε 30 ζρνιεία ηεο Βξαδηιίαο θαη κε ζηφρν ηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

(Rota & Izquierdo, 2003). Ζ ζεηξά καζεκάησλ Agribiotechnology πεξηειάκβαλε 

θφκηθο κε δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηε βηνηερλνινγία ησλ θπηψλ ζε ζχγρξνλν πιαίζην. 

Τπνζηεξίρζεθε απφ έλα βηβιίν πέληε θεθαιαίσλ κε ηίηιν Σαμίδη ζην θέληξν ηνπ 

Φχιινπ καδί κε έλαλ νδεγφ γηα ην δάζθαιν κε ην πξφγξακκα, ηνπο ζηφρνπο, ην 

ζεσξεηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο, ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

εκπέδσζεο θαη αμηνιφγεζεο. Οη καζεηέο, παξαθνινπζψληαο ηηο πεξηπέηεηεο ησλ 

εξψσλ, δηδάρζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα θπηά. Οη 

δάζθαινη ζεψξεζαλ ηα θφκηθο σο πνιχ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο Βηνηερλνινγίαο (Rota & Izquierdo, 2003). 
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3.10.2.4 Γηαθξαηηθέο Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

 

Ζ Φηλιαλδία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηλδία εθάξκνζαλ ην πξφγξακκα Grassroots 

Comics ζην νπνίν ζπκκεηείραλ επξσπατθέο αιιά θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

(Packalen & Sharma, 2007). πσο αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, ην πξφγξακκα έρεη 

σο βάζε ηε θηινζνθία ηνπ Freire, πνπ πξεζβεχεη φηη ν εθπαηδεπφκελνο 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ, πξνζπαζψληαο λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή. Βαζίζηεθε ζε κειέηεο πεξίπησζεο ησλ νξγαλψζεσλ World Comics 

Finland θαη World Comics India ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, θηλήκαηα θαη αθηηβηζηέο ζηελ Αζία (Ηλδία, ξη Λάλθα, Νεπάι, 

Παθηζηάλ), Αθξηθή (Σαλδαλία, Μπελίλ, Μνδακβίθε), Μέζε Αλαηνιή (Λίβαλνο) 

θαη Δπξψπε (Ζλσκέλν Βαζίιεην). Ζ ινγηθή ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξνζηηφ 

κέζν σο φρεκα αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη σο εξγαιείν εθζηξαηεηψλ 

ελεκέξσζεο γηα θνηλσληθά δεηήκαηα. Οη κεηέρνληεο κέζα απφ ηα θφκηθο ηνπο 

κίιεζαλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά, ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο 

γηα δεηήκαηα φπσο αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζέζε ηεο γπλαίθαο, δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, αγσγή πγείαο, δηαθζνξά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Σν πξφγξακκα 

εθαξκφζζεθε ζε ρψξεο θαη θνηλφηεηεο πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Οξηζκέλα 

θφκηθο εθηφο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία δηαλεκήζεθαλ θαη ζε επξχηεξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κέζα απφ εθζέζεηο, πφζηεξ, θπιιάδηα ή κηθξά βηβιία 

(Packalen & Sharma,  2007). 

 

Σέινο, νη νξγαληζκνί Food and Agriculture Organization of the United Nations 

and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (FAO and WAGGGS) 

θ.ά. πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο καζεηέο γηα δεηήκαηα ηξνθίκσλ θαη 

αζθάιεηαο θαη κε ζθνπφ λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 

ιάβνπλ κέηξα ελάληηα ηεο πείλαο, δεκηνχξγεζαλ ην βηβιίν θφκηθο The right to 

food: A window on the world κε έλαλ νδεγφ δηδαζθαιίαο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξσηνβνπιίαο  Feeding minds fighting hunger. 
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Πίλαθαο 3.1: Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επξείαο θιίκαθαο  

Πξνγξάκκαηα 
Δθαξκνγή ζε ζρνιηθή 

ηάμε/ 

 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ/ 

ρνιηθόο γξακκαηηζκόο  

 

 

Γηδαθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

Γηδαθηηθό 

Τιηθό 

(Guide/ 

Ύπαξμε  

website 

Αμηνιόγεζε/δεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ  

 

Graphic Novels 

Across the 

Curriculum 

(2007) 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε:  
S1, S2: (11-13) θαη S5 

(16-17) 

- Πνιιά ζρνιεία ηεο ΒΑ 

Αγγιίαο θαη ηεο θσηίαο 
 

-Ζκηηππηθφο & 

Σππηθφο 

-Μειέηε εκπνξηθψλ 

θφκηθο 
 

-Γεκηνπξγία θφκηθο απφ 

ηνπο καζεηέο  

ε νξηζκέλα cases 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ςεθηαθέο 
θσηνγξαθίεο  

καδί κε  κπαιφληα 

δηαιφγνπ 

Γελ 

αλαθέξεηαη/ 
Ναη 

  

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 
απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 

-ε ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 

Die Suche/The Search 

(2008) 

Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

- 3.000 καζεηέο 

 

-Ζκηηππηθφο  

 

Μειέηε δηδαθηηθψλ 

θφκηθο 
Γελ αλαθέξεηαη 

Γελ 

αλαθέξεηαη/ 

Ναη 

-Πνηνηηθά θαη νξηζκέλα πνζνηηθά 

δεδνκέλα  
 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 
-ε ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 

Banchi di Nuvole 

(2003 θαη εμήο) 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε κε 
πξννπηηθή επέθηαζεο 

θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

- 250 ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο  
 

-Ζκηηππηθφο  

 

-Μειέηε εκπνξηθψλ 

θφκηθο 

 

-Μειέηε δηδαθηηθψλ 
θφκηθο 

 

-Γεκηνπξγία έληππσλ 

θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο  

-Φεθηνπνίεζε κε 

ζθάλεξ / απιά 

ειεθηξνληθά βηβιία  
 

-Υξήζε PowerPoint 

γηα δεκηνπξγία 

θφκηθο 

Ναη/Ναη 

-Πνηνηηθά θαη νξηζκέλα πνζνηηθά 

δεδνκέλα 

 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 
απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 

-ε ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 
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Πξνγξάκκαηα 
Δθαξκνγή ζε 

ζρνιηθή ηάμε/ 

Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ/ 

ρνιηθόο γξακκαηηζκόο 

 

Γηδαθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ  

Γηδαθηηθό 

Τιηθό 

(Guide/ 

Ύπαξμε 

website 

Αμηνιόγεζε/δεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ  

 

Common Values 

(2003) 

Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα 
Δθπαίδεπζε 

-πκκεηνρή ηεζζάξσλ 
επξσπατθψλ ρσξψλ 

(Βέιγην, Ηηαιία, Ηζπαλία, 

Γαιιία).  

 
-Πηινηηθή ρξήζε ζε ηξία 

βειγηθά ζρνιεία 

 

-Άηππνο 

Μειέηε δηδαθηηθψλ 

θφκηθο 
Γελ αλαθέξεηαη Ναη/Ναη 

Γεκνζίεπζε πξνγξάκκαηνο ζην 

Γηαδίθηπν 

The Comic Book 

Project 

(2001 θαη εμήο) 

Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

- ρνιεία ζε νιφθιεξε ηελ 
ακεξηθάληθε επηθξάηεηα. 

 

-Άηππνο/Ζκηηππηθφο 

Γεκηνπξγία έληππσλ 

θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο  

Φεθηνπνίεζε ησλ 

έληππσλ καζεηηθψλ 

θφκηθο κε ζαξσηή 

Γελ 

αλαθέξεηαη/ 

Ναη 

-Πνηνηηθά δεδνκέλα  

 
-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 

-ε ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 
πεξηνδηθφ 

Manga High   

(2004 θαη εμήο) 

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

- Γπκλάζην ηεο Νέαο 
Τφξθεο κε 2.600 

ζπνπδαζηέο 

 

-Άηππνο/Ζκηηππηθφο  

Γεκηνπξγία έληππσλ 

θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο  

Υξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Photoshop ζε ιίγεο 

πεξηπηψζεηο 

Γελ 

αλαθέξεηαη/ 

ρη 

-Πνηνηηθά δεδνκέλα έξεπλαο. 
 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 
-Γεκνζίεπζε βηβιίνπ 

Maryland Comic Book 

Initiative 

(2005-2006 θαη εμήο) 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

-Αξρηθά ζε νθηψ ζρνιεία 

ηεο πεξηνρήο 

 
-Ζκηηππηθφο/Σππηθφο 

Μειέηε εκπνξηθψλ 

θφκηθο 

 
 

Γελ αλαθέξεηαη Ναη/Ναη 

-Πνηνηηθά θαη νξηζκέλα πνζνηηθά 
δεδνκέλα 

 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν-ε 
ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 
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Πξνγξάκκαηα 
Δθαξκνγή ζε 

ζρνιηθή ηάμε/ 

 

Αξηζκόο 

ζπκκεηερόλησλ/ 

ρνιηθόο γξακκαηηζκόο  

 

 

Γηδαθηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

 

Αμηνπνίεζε ΣΠΔ  

Γηδαθηηθό 

Τιηθό 

(Guide/ 

Ύπαξμε 

website 

Αμηνιόγεζε/δεκνζίεπζε 

απνηειεζκάησλ  

 

Concept Cartoons 

ConCISE Project 

(2001- 2004) 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

- ρνιεία ζηελ Αγγιία, 
Οπαιία, θσηία θαη Β. 

Ηξιαλδία  

 

-Ζκηηππηθφο & 
Σππηθφο 

-Μειέηε δηδαθηηθψλ 

θφκηθο 

 

 

Υξήζε CD κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

ζε δηαδξαζηηθή 

κνξθή 

Ναη/ Ναη 

-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 
απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

 

-ε αλακνλή εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
-ε ζπλέδξην/ε επηζηεκνληθφ 

πεξηνδηθφ 

Agribiotechnology 

REDBIO 

Network/International 

Foundation (2002) 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

-3.000 καζεηέο 

 

-Άηππνο 

Μειέηε δηδαθηηθψλ 

θφκηθο 

Φεθηνπνίεζε  ησλ 

δηδαθηηθψλ θφκηθο 

κε ζθάλεξ  

Ναη/Ναη 
Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

Grassroots Comics  

(2007) 
Γηαβίνπ κάζεζε 

-Δθαξκνγή ζε ρψξεο 

Αζίαο, Μέζεο Αλαηνιήο  
θαη Δπξψπεο 

-Άηππνο 

Γεκηνπξγία έληππσλ 

θφκηθο απφ ηνπο 
καζεηέο  

Γε ρξεζηκνπνηνχλ 
ΣΠΔ 

ρη / ρη 

-Πνηνηηθά δεδνκέλα έξεπλαο. 

 
-Γεκνζίεπζε δηαδηθαζίαο/ 

απνηειεζκάησλ ζην Γηαδίθηπν 

Feeding Minds 

Fighting Hunger Γηαβίνπ κάζεζε 
Γελ αλαθέξεηαη  

-Άηππνο 
Αλάγλσζε θφκηθο  

Φεθηνπνίεζε  ησλ 

δηδαθηηθψλ θφκηθο 

κε ζθάλεξ  

Ναη / Ναη Γελ αλαθέξεηαη 
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ιεο νη παξαπάλσ ελδεηθηηθέο πξνζεγγίζεηο επξείαο θιίκαθαο πνπ εκπιέθνπλ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε κηα δηαδηθαζία κειέηεο ή/θαη δεκηνπξγίαο 

εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο - ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχληαη φιεο νη 

πξνζπάζεηεο -  επειέγεζαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 πκκεηείραλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θξαηηθνί νξγαληζκνί, φπσο 

ππνπξγεία Παηδείαο ή παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη κε θξαηηθέο 

νξγαλψζεηο φπσο ζηα πξνγξάκκαηα γηα αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

 Δληάζζνληαη ρξνληθά ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία (απφ ην 2001 θαη εμήο) 

 Απνδεηθλχνπλ ηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο επείξνπο κε πξσηαγσληζηέο ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ 

 Τπάξρνπλ γηα απηέο αλαθνξέο ζην δηαδίθηπν, ελψ γηα νξηζκέλεο 

πξνζεγγίζεηο ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

ζπλέδξηα ή θαη βηβιία 

 Πνιιέο έρνπλ αμηνινγεζεί απφ επηζηήκνλεο πνπ ηηο εθαξκφδνπλ, θαηά 

βάζε φκσο πνηνηηθά. 

 

 

3.10.3 Γηδαθηηθέο Πξνζεγγίζεηο Μέζσ Γηαδηθηπαθώλ/ 

Τπεξκεζηθώλ Κόκηθο 

 

Αλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο είλαη πνιιέο, δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο. ε 

δηαδηθηπαθή έξεπλα εληνπίζηεθαλ ειάρηζηα online comics ζηελ ππεξεζία ηνπ e -

learning, ηα ηξία πξψηα δεκηνπξγεκέλα κε Flash. πγθεθξηκέλα ηα: 

 

 Factoring with Mr. Yang and Mosely the Alien  

(http://www.humblecomics.com/factoring/index.html). Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεκηλάξην Άιγεβξαο ηνπ ζπγγξαθέα θαη εθπαηδεπηηθνχ Gene Yang. 

Απεηθνλίδεη δχν παξάιιεια αθεγεκαηηθά λήκαηα ππφ κνξθή δχν 

http://www.humblecomics.com/factoring/index.html
http://www.humblecomics.com/factoring/index.html
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νξηδφληησλ ζεηξψλ θαξέ. Ζ θνξπθαία ζεηξά παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ζε 

θαξηνχλ κπξνζηά απφ έλαλ πίλαθα λα δηδάζθεη παξαγνληνπνίεζε ζηελ 

Άιγεβξα. Ζ θαηψηεξε ζεηξά ζην αξηζηεξφ ηκήκα παξνπζηάδεη έλαλ 

εμσγήηλν σο καζεηή, ηνλ Mosley, πνπ δείρλνληαο κε ην δάρηπιν πξνσζεί 

ηελ εμέιημε. Σα θαξέ ιεηηνπξγνχλ σο θνπκπηά πινήγεζεο πνπ θηλνχλ ηε 

δηάιεμε ηνπ Yang. Γελ έρεη φκσο ν αλαγλψζηεο ηε δπλαηφηεηα λα δεη φιν 

ην θφκηθο. Ζ ζεηξά απηή δελ έρεη ζπλερηζηεί. 

 

 

 
Δηθόλα 3.1: εκηλάξην Άιγεβξαο ηνπ Gene Yang 

 

 

 Electric Spirit (http://www.borderwalker.com/electricspirit.asp), ηαπσληθφ, 

δηαδηθηπαθφ manga κε ζηνηρεία δηαδξαζηηθφηεηαο. Δίλαη κηα ηζηνξία 

θαληαζκάησλ πνπ επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα επηιέμεη κπαιφληα 

δηαιφγνπ κεηαμχ αγγιηθψλ - ηαπσληθψλ. Ζ δηεπαθή ηνπ επηηξέπεη λα 

κεηαθέξεη φιν ην θείκελν ή κεκνλσκέλεο ιέμεηο  ζηε κηα γιψζζα κε ην λα 

θπιήζεη πάλσ ηνπ ην πνληίθη ή λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα έλα λέν κπαιφλη 

κε γισζζηθφ πιαίζην. Γεκηνπξγήζεθε ην 2006 θαη κάιινλ δελ είρε 

κεγάιε απήρεζε, αθνχ δελ δεκηνπξγήζεθαλ άιια. 

 

 

 

http://www.borderwalker.com/electricspirit.asp
http://www.borderwalker.com/electricspirit.asp
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Δηθόλα 3.2: Electric Spirit, δηαδηθηπαθφ manga 

 

 The Secret in the Cellar: A Written in Bone forensic mystery from colonial 

America, (http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/index.html). 

Δίλαη ην πην πξφζθαην webcomic (2009) απφ ηνλ Booz Allen Hamilton 

θαη ηελ αλζξσπνινγηθή έθζεζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2009, Written in 

Bone (Smithsonian Museum of Natural History). Αλαθέξεηαη ζε έξεπλα 

γηα λα ηαπηνπνηεζνχλ ηα απνκεηλάξηα ελφο αλζξψπηλνπ ζθειεηνχ 

(έθζεκα), ζπλδπάδνληαο ηερληθέο θφκηθο κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ππεξζπλδέζκνπο ζε δηάθνξα θνπίδ, πξφζζεην θεηκεληθφ ή 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ σο εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζηε αθήγεζε. Χο 

εθπαηδεπηηθφ πξντφλ κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο αλζξψπσλ φισλ ησλ 

ειηθηψλ θαη κνξθσηηθψλ επηπέδσλ αμηνινγήζεθε κε εξσηεκαηνιφγηα, 

ζπλεληεχμεηο, ζηνηρεία απφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ή 

ζην Facebook. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ δηεμήρζε είλαη φηη ην 

δηαδηθηπαθφ θφκηθο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο καζεζηαθφ εξγαιείν κε 

ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε ζηελ αλαδήηεζε επηπξφζζεηεο καζεζηαθήο 

εκπεηξίαο (Costello & Bilton, 2009).  

http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/index.html
http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/index.html
http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/index.html
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Δηθόλα 3.3: The Secret in the Cellar 

 

 Ο Alan Williams ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Illinois απφ ην 2009 δίδαμε ην 

κάζεκα ηεο Έθζεζεο κε ηε βνήζεηα έληππσλ θφκηθο κε ζηφρν λα 

παξαγάγνπλ νη καζεηέο πνιπηξνπηθφ ιφγν ζε κνξθή «δηαδνρηθήο ηέρλεο». 

Μεηά ηελ επηηπρία ηεο πηινηηθήο δνθηκήο, δεκηνχξγεζε ηελ ηζηνζειίδα 

Secret Origins 101 γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο ζηελ νπζία έλα δηαδηθηπαθφ αθήγεκα ζε κνξθή θφκηθο κε 

εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

 

Δηθόλα 3.4: Secret Origins 101 

http://anthropology.si.edu/writteninbone/comic/index.html
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3.11 Κξηηηθή Αλαζθόπεζε ησλ Πξναλαθεξζεηζώλ 

Γηδαθηηθώλ Πξνζεγγίζεσλ  

 

Οη ππάξρνπζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο - αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο - είηε 

ρξεζηκνπνηνχλ έληππα θφκηθο πνπ πξννξίδνληαη γηα αλάγλσζε είηε πξνάγνπλ ηε 

δεκηνπξγία έληππσλ θφκηθο πνπ νξηζκέλεο θνξέο ςεθηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα 

ζαξσηή (Gibson, 2007; Tatalovic, 2009). Σα θφκηθο, δηδαθηηθά ή εκπνξηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζν γηα αλάγλσζε ή γηα λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζε απηά. 

ε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ πξνζπαζεηψλ νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά 

ηνπο θφκηθο ηα νπνία φκσο ζρεδηάζηεθαλ ζην ρέξη θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε 

ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ απιά ςεθηνπνηήζεθαλ (Bitz, 2004; Gibson, 2007; Bitz, 

2009) 

 

ε νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο ζπλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νξηζκέλα πξνγξάκκαηα (software) δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ 

θφκηθο φπσο ηα πξνγξάκκαηα Paint, PowerPoint, Photoshop ή έγηλε ρξήζε 

ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ κε κπαιφληα δηαιφγνπ ή ςεθηαθνχ δίζθνπ (CD) κε 

κηθξνχ φκσο βαζκνχ δπλαηφηεηα δηάδξαζεο. Δχθνια ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε 

ρξήζε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία θφκηθο είλαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε. Αθφκα φκσο θαη αλ θάπνηνο εμεηάζεη ηα ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε νξηζκέλα δηδαθηηθά ζελάξηα ζα δηαπηζηψζεη φηη δελ 

αλαθέξεηαη πνπζελά αλ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηελ ππεξκεζηθή ηερλνινγία (Marrs, 

2005; Gibson, 2007; Frey & Fisher, 2010). Σέινο, ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο 

θαη θπξίσο  πνηνηηθά (Gibson, 2007; Carter, 2009).  

 

 

Γηαδξαζηηθά είλαη ηα θφκηθο ηνπ Yang (2003) θαη ην Electric Spirit, φκσο νη δχν 

απηέο πξνζπάζεηεο εγθαηαιείθζεθαλ ρσξίο λα δνθηκαζηνχλ ζηε δηδαθηηθή 

πξαθηηθή. Γηαδξαζηηθφηεηα θαη ζηνηρεία ππεξκεζηθφηεηαο κε θάπνηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ππάξρνπλ κφλν ζην Written in Bone ηνπ Smithsonian Museum ην νπνίν 

http://www.borderwalker.com/electricspirit.asp
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ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, αιιά εληάζζεηαη ζηνλ άηππν γξακκαηηζκφ θαη 

ζηε δηαβίνπ κάζεζε (κνπζεηαθή εθπαίδεπζε) (Costello & Bilton, 2009). 

Δπηπιένλ, ην παξαγφκελν πξντφλ απνκαθξχλεηαη αξθεηά κνξθνινγηθά απφ ηα 

γλψξηκα θφκηθο. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή θαη φρη γηα 

έλα ππεξκεζηθφ βηβιίν θφκηθο. Σελ ηππηθή κνξθή θξαηά ην δηαδηθηπαθφ θφκηθο 

ηνπ Williams, ην νπνίν φκσο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία πνπ εθάξκνζε ν 

εθπαηδεπηηθφο, ελψ ηα καζεηηθά θφκηθο πεξηγξάθνληαη σο έληππα θαη δελ 

παξνπζηάδνληαη. 

 

 

3.12 Πξνζηηζέκελε Αμία ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο - Έληαμε 

ζην EduComics 

 

Έρνληαο θαηά λνπ φιεο ηηο παξαπάλσ αληηπξνζσπεπηηθέο πξνζπάζεηεο έληαμεο 

ησλ θφκηθο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή, πξνζπαζήζακε λα νξγαλψζνπκε ηε δηεμαγσγή 

πεηξακαηηθψλ καζεκάησλ κε ζηφρν λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα πεξαηηέξσ. 

Έκθαζε δφζεθε θπξίσο ζηε δηαδξαζηηθφηεηα θαη ηελ ππεξκεζηθφηεηα πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δπαδηθή θχζε ηνπο. 

Γηα απηφ ην ιφγν πξνζπαζήζακε λα θξαηήζνπκε έλα ηππηθφ (standard) θνξκάη 

βηβιίνπ θφκηθο, ψζηε λα ζπκίδεη ζηνπο καζεηέο ηα έληππα κε ηα νπνία έξρνληαη 

ζε επαθή απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, αιιά ζε ςεθηαθή κνξθή θαη 

εκπινπηηζκέλν κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία φπσο ππεξζπλδέζκνπο θαη ειεγρφκελε 

αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε (Marrs, 2005). 

 

Με ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ComicLab θαη  

CoSy_ComicStripCreator πινπνηήζακε πηινηηθά εξγαζηήξηα, δεηψληαο απφ 

εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζέγγηζε θαη απφ καζεηέο, ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, λα ζρεδηάζνπλ ηα δηθά 

ηνπο εθπαηδεπηηθά θφκηθο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κε ηδηαίηεξα 
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ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Κηλεζήθακε ζε πιαίζηα θπξίσο εκηηππηθνχ θαη 

ηππηθνχ γξακκαηηζκνχ θαη πξνηείλακε κηα λέα εθδνρή παξαγσγήο/ζρεδίαζεο 

πβξηδηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ βαζηζκέλε ζε γξαπηά θείκελα, ζε εηθφλεο θαη  ζηε 

κεηαμχ ηνπο δηάδξαζε κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Μέζσλ. Δπηπιένλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζε κειέηε πνηνηηθψλ, αιιά θαη πνζνηηθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε είλαη εληαγκέλε ζε έλα πξφζθαην εξεπλεηηθφ 

έξγν πνπ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο θαη 

νλνκάδεηαη EduComics (http://www.educomics.org). Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008, νινθιεξψζεθε ην 2010 θαη ρξεκαηνδνηήζεθε κεξηθψο απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην LifeLong Learning Comenius Programme. ηφρνο 

ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εηαίξνη απφ Ηηαιία, Αγγιία, Ηζπαλία, Κχπξν 

θαη Διιάδα, ήηαλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα 

ην πσο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηαδηθηπαθά θφκηθο ζηελ 

ηάμε, ψζηε λα εληζρπζεί ε κάζεζε, λα παξαθηλεζνχλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

καζεηέο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Σερλνινγία κε έλαλ πξαθηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ έξγνπ ήηαλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα 

είλαη δεκηνπξγνί ππεξκεζηθψλ θφκηθο κέζα απφ δξάζεηο πνπ ζα πξνηείλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη φρη απιά αλαγλψζηεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο νξγάλσζαλ 

πεηξακαηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζηελ ηάμε. Σν 

project πεξηειάκβαλε ηε ζπγθέληξσζε θαη πεξηγξαθή ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

απφ δηάθνξεο ρψξεο ζε πνηθίια δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, βηβιία - νδεγνχο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθέο, αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ ίδξπζε δηαδηθηπαθήο 

θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Οη πηινηηθέο έξεπλεο απεπζχλζεθαλ ζε έλα επξχ θάζκα  ειηθηαθψλ νκάδσλ θαη 

ζρνιηθνχ επηπέδνπ (Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε) θαη 

απαζρφιεζαλ ηνπο καζεηέο απφ 8 έσο 30 δηδαθηηθέο ψξεο νη νπνίεο εθηάζεθαλ ζε 

πεξίνδν κέρξη θαη 4 κελψλ. Δθαξκφζηεθαλ ζηε δηδαθηηθή ηεο Φπζηθήο θαη ζηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ ζπνπδαζηψλ ή ζηε δηδαζθαιία 

μέλσλ γισζζψλ. Κάζε κειέηε πεξίπησζεο είρε μερσξηζηή ζπλεηζθνξά ζηε 

δηδαθηηθή πξαθηηθή αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ  ππεξκεζηθψλ θφκηθο, αιιά 

θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κε ηηο ππφινηπεο, φπσο θνηλνχο επηκέξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ην εξγαιείν ComicLab ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 

νη καζεηέο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηα δηθά ηνπο δηαδηθηπαθά θφκηθο. πγθεθξηκέλα νη 

κειέηεο πεξίπησζεο (εθηφο ησλ ειιεληθψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο) είλαη νη εμήο: 

 

Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ εθάξκνζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κία  (1) 

κειέηε πεξίπησζεο ζε 17 καζεηέο κε ζέκα ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δηάθξηζεο κεηαμχ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

εξκελείαο ζηε Φπζηθή. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κειέηεο θαηέδεημε φηη ηα δηαδηθηπαθά 

θφκηθο βνήζεζαλ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε ζπδεηήζεηο γηα ηα ππφ κειέηε 

επηζηεκνληθά δεηήκαηα, πνπ πξνήγαγαλ δεμηφηεηεο θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο 

ζθέςεο. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο θφκηθο πξνήγαγε κεηαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ιεηηνχξγεζε σο θίλεηξν, δηήγεηξε ηελ πξνζνρή ηνπο θαη επλφεζε ηε 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε  

 

Σν Πνιπηερλείν Μηιάλνπ (Ηηαιία) εθάξκνζε δχν  (2) κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηε 

ρξήζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο, κία ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζε 26 καζεηέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθψλ σο μέλε γιψζζα κε ζέκα ηα 

θφκηθο ηξφκνπ θαη ζηε Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζε 23 καζεηέο κε ζέκα κηα 

ηζηνξία θαληαζίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ αθεγεκαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Ζ.Τ.. Οη καζεηέο ζρεδίαζαλ ηα 

δηθά ηνπο θφκηθο πνπ πεξηειάκβαλαλ θείκελν, εηθφλεο θαη θαηαγεγξακκέλεο 

θσλέο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ ComicLab. Ζ δέζκεπζε, ε ελεξγφο 
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ζπκκεηνρή θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ καζεηψλ ήηαλ κεγάιε, ελψ πξνήρζε θαη ε 

ζπλεξγαηηθφηεηά ηνπο.  

 

Σν Πνιπηερλείν ηεο Γξαλάδαο  (Ηζπαλία) εθάξκνζε ηξεηο (3) κειέηεο πεξίπησζεο 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ππεξκεζηθψλ θφκηθο, δχν ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζε 50 θαη 24 καζεηέο αληίζηνηρα θαη κία ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ζε 15 καζεηέο ζε ειεχζεξν ζέκα ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ηφρνο ήηαλ 

ε βειηίσζε ησλ αθεγεκαηηθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ, ηεο ρξήζεο ησλ Ζ.Τ., ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θαληαζίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε θαηέδεημε φηη κπνξνχλ λα  παξαθηλήζνπλ ηνπο 

ζπνπδαζηέο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο γλψζεο, δηφηη θαζψο ζπγθέληξσλαλ 

πιεξνθνξίεο, απνθηνχζαλ δεμηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, επηθνηλσλίαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη απηναμηνιφγεζεο. Γεληθά βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.  

 

ρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηελ Σζερία 

εθάξκνζε κία (1) κειέηε πεξίπησζεο ζε 60 καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθά 

θφκηθο ζε ειεχζεξν ζέκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηα Αγγιηθά 

θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο σο μέλε γιψζζα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε έδεημε φηη νη καζεηέο δηαζθέδαζαλ κε ηελ 

εξγαζία ηνπο, ελψ ζπκκεηείραλ αθφκε θαη νη πην αδχλακνη. Αθφκε, θάλεθαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα ζπλερίζνπλ ηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο θφκηθο.  

 

Σέινο, ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην εθάξκνζε 

ζε 26 καζεηέο κία (1) κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζε ειεχζεξν ζέκα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 

ζηα Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά σο μέλεο γιψζζεο. Ζ αμηνιφγεζε θαηέδεημε ηελ 

θηλεηήξην δχλακε πνπ παξείραλ ηα ζπγθεθξηκέλα θφκηθο, εηδηθά ζηα αγφξηα. 

 

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[137] 

3.13 Αλαθεθαιαίσζε 

 

Σα θφκηθο ζηελ ηζηνξηθή ηνπο πνξεία, θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 αηψλα κέρξη 

ζήκεξα, γλψξηζαλ ηεξάζηηα απήρεζε ζε φιεο ηηο ειηθίεο αιιά θαη πνιεκηθή ή 

δηψμεηο. Δληνχηνηο, θαηάθεξαλ θαη βξήθαλ ην δξφκν ηνπο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, φπσο απνδεηθλχεη ε πιεζψξα ππαξρνπζψλ κειεηψλ. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πιαίζηα γξακκαηηζκνχ πξνζθέξεη επθαηξίεο 

γηα θαιιηέξγεηα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο επρέξεηαο σο πξνο ηε Γιψζζα, γηα 

δηδαζθαιία δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη γηα βειηίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Αθφκε, απνηειεί θίλεηξν γηα αλάγλσζε πεξηζζφηεξσλ βηβιίσλ, γηα θαιιηέξγεηα 

πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ θαη πνιπηξνπηθφηεηαο, γηα πξνψζεζε ηεο πνιιαπιήο 

λνεκνζχλεο θαη ησλ καζεζηαθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ, γηα απινχζηεπζε 

ζχλζεησλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ θαη γηα πξναγσγή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ. Δπίζεο, ε δηδαζθαιία κε ηε 

βνήζεηά ηνπο πξνζειθχεη απξφζπκνπο αιιά θαη ηθαλνχο αλαγλψζηεο, νη νπνίνη 

αλαδεηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ θαη πην δεζκεπηηθφ είδνο. Σηο εθπαηδεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ κέζσλ απηψλ εθκεηαιιεχνληαη πξνγξάκκαηα δηδαθηηθήο 

αμηνπνίεζήο ηνπο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Αλ ζηα παξαπάλσ νθέιε πξνζηεζνχλ 

θαη απηά πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, 

ε πξφθιεζε γηα παηδαγσγηθή δηεξεχλεζε ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο είλαη κεγάιε.  

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πξνηεηλφκελε 

ζηξαηεγηθή, αλαιχεηαη ε παηδαγσγηθή ηεο αμία, ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο, ε 

αμηνιφγεζή ηεο, ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ ηελ 

ππνζηεξίδνπλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  Ζ Πξνηεηλόκελε Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε 

Αμηνπνίεζεο Τπεξκεζηθώλ Κόκηθο ζηελ Σάμε 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα θεθαιαίνπ  

 

 Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

 ελάξην εθαξκνγήο  

 Παξνπζίαζε εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο  

 Κχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθήο  

 Μεζνδνινγία έξεπλαο  

 

 

4.1.Δηζαγσγή 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε κηα εθπαηδεπηηθή θηινζνθία 

πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ζηνπο καζεηέο κέζσ 

ηεο ζρεδίαζεο απφ ηνπο ίδηνπο έξγσλ γηα ηα Νέα Μέζα (ζηελ πεξίπησζή καο 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο) κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ (Alvermann & Hagood, 

2000; Yang, 2003; Lin, 2003; Cary, 2004; Little, 2005; Schwarz, 2006; Beers et 

al., 2007; Yang, 2008; Barack, 2008; Frey & Fisher, 2010). Μέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο πξνζέγγηζεο παξνπζηάδνληαη νη δηδαθηηθέο δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ 

λα πξνσζήζνπλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ 

άιιε παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζέγγηζεο, δειαδή 

πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη ηεο έξεπλαο - δξάζεο θαη γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ 
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ηερληθψλ ζπιινγήο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ δηάθνξσλ 

εξγαιείσλ, φπσο εξσηεκαηνιφγηα, ξνπκπξίθεο,  ζπλέληεπμε θαη  παξαηήξεζε. 

 

 

4.2 Φηινζνθία ηεο Πξνηεηλόκελεο Πξνζέγγηζεο 

 

Ζ βαζηθή θηινζνθία ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα δνζεί ζηνπο καζεηέο ε 

δπλαηφηεηα λα γίλνπλ δεκηνπξγνί ησλ δηθψλ ηνπο ππεξκεζηθψλ θφκηθο κέζα απφ 

θαινζρεδηαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο ΣΠΔ (Yang, 

2003; Cary, 2004; Little, 2005; Schwarz, 2006; Beers et al., 2007; Yang, 2008; 

Frey & Fisher, 2010). ηφρνο είλαη λα παχζνπλ νη καζεηέο λα είλαη απιά 

παζεηηθνί αλαγλψζηεο απηνχ ηνπ δεκνθηινχο κέζνπ θαη λα ζρεδηάζνπλ 

ζπλεξγαηηθά θαη κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ έλα αθεγεκαηηθφ 

πνιπηξνπηθφ θείκελν κε αλεπηπγκέλε πινθή θαη εκπινπηηζκέλν κε Νέα Μέζα, 

ψζηε λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνιπγξακκαηηζκψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζπλδπάδεηαη ε παηδαγσγηθή αμία ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο (Morrison et al., 2002) κε απηήλ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο (digital 

storytelling) (Sadik, 2008). 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απνηειεί κηα άζθεζε ζηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα θαη ζηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο θαη πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ ηε 

αλάιπζε θαη ηε ζπλεξγαζία θπξίσο εηθνληθψλ θαη ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιπηξνπηθήο αθήγεζεο (Mayer & Moreno, 1998). ε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν ε δηαδηθαζία απηή αληαπνθξίλεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο Γλσζηαθήο 

επηζηήκεο γηα ην δηπιφ ηξφπν (γιψζζα θαη εηθφλεο) κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο 

πξνζιακβάλεη, απνζεθεχεη θαη απνθσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο (Paivio, 1991: 

Θεσξία ηεο Γηπιήο Κσδηθνπνίεζεο). Δπηπιένλ, ζηνηρεία ησλ θφκηθο φπσο νη 

γξακκαηνζεηξέο, ηα ερεηηθά εθέ νη εζσηεξηθνί κνλφινγνη, ν ιφγνο θαη ε απφδνζε 

ηνπο ζε κπαινλάθηα δηαιφγνπ ή ζηηο ιεδάληεο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ηνπο 

ηξφπνπο (modes) ηνπ γισζζηθνχ, νπηηθνχ, αθνπζηηθνχ, απηηθνχ θαη ρσξηθνχ 

λνήκαηνο (linguistic, visual, audio, gestural, spatial meaning) ζε κηα πνιπηξνπηθή 

αιιεινζπζρέηηζε (Cope & Kalantzis, 2000). 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[141] 

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο νη καζεηέο 

ελεξγνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ζρεδίαζεο (design) ηεο νκάδαο ηνπ Νένπ Λνλδίλνπ 

(New London Group, 1996) θαη ζηα ηξία ζηνηρεία ηεο: α) The designed (ην 

ζρεδηαζκέλν): δηαζέζηκα ζρέδηα (ππάξρνληα θφκηθο, ε γιψζζα ησλ θφκηθο, 

εηθφλεο, αθεγεκαηηθφο ιφγνο, ςεθηαθή αθήγεζε, έληππα ή ςεθηαθά πνιπηξνπηθά 

θείκελα), β) Designing (ζρεδηαζκφο): δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απηψλ ησλ πφξσλ θαη 

ζρεδίαζεο ππεξκεζηθψλ θφκηθο κέζα απφ δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γ) The 

redesigned (ην αλαζρεδηαζκέλν): ην ηειηθφ ππεξκεζηθφ θφκηθο σο έλαο λένο 

ηξφπνο λνεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Απηή ε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπ λνήκαηνο γηα 

έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο 

πνιπηξνπηθψλ γξακκαηηζκψλ (Jacobs, 2007). Έηζη, νη καζεηέο θαηαλννχλ πσο 

ιεηηνπξγνχλ απηνί νη ηξφπνη (modes) θαηά κφλαο ή ζε αιιειεμάξηεζε γηα ηελ 

παξαγσγή λνήκαηνο (Cope & Kalantzis 2000). 

 

Αθνινχζσο, ν καζεηήο κεηαθέξεηαη απφ ην ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ή ηνπ παζεηηθνχ 

απνδέθηε ζην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ, πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά, εμσηεξηθεχεη κε 

πνιιαπινχο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο κνηξάδεηαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. Σα θφκηθο αμηνπνηνχλ εθηφο απφ ην γισζζηθφ θαη άιινπο 

ζεκεησηηθνχο θψδηθεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία θαη 

ζηνλ εμσζρνιηθφ γξακκαηηζκφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε  

δηακφξθσζε ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Μέζσλ πνπ έρνπλ 

πξνζσπηθφ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο (Υαξαιακπφπνπινο, 1999).  

 

Μία αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ  

δηακνξθψζεθε είλαη ε έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα νηθνδνκνχλ 

κφλνη ηε γλψζε ηνπο, δεκηνπξγψληαο ςεθηαθά θφκηθο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο. Πξαθηηθά, νη καζεηέο επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνπο ήξσεο, ηελ 

ηζηνξία, ηελ πινθή, ην χθνο, ηε ξεαιηζηηθή ή ζρεκαηνπνηεκέλε απεηθφληζε ησλ 

εξψσλ. Αθφκα, νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα αλαπξνζαξκφζνπλ έλα θιαζηθφ 

θείκελν ζηα δηθά ηνπο κέηξα, λα ην αλαζρεδηάζνπλ θαη λα ην αλαζπλζέζνπλ απφ 

ηε δηθή ηνπο νπηηθή γσλία (π.ρ. κία Ραςσδία ζηελ Ηιηάδα), ρξεζηκνπνηψληαο 
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πιηθά ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν «νη ζπλαηζζεκαηηθέο, πνιηηηζκηθέο [...] θαη θνηλσληθά 

πξνζδηνξηδφκελεο εκπεηξίεο θάζε καζεηή δίλνπλ ζηελ ηάμε ηελ επθαηξία γηα 

εκπινθή ζε κηα επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα αλαγλσζηηθή εκπεηξία» (Fokemma & 

Ibsch, 1997). Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ βήκα κηαο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο 

πνπ αλαγλσξίδεη ηνπο καζεηέο/ ηξηεο σο ελεξγά ππνθείκελα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Κνζζπβάθε, 2003).  

 

ηελ νπζία ε κάζεζε πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο 

πξνηηκήζεηο, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δεμηφηεηεο θάζε 

καζεηή θαη βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ (απηφ-θαηεπζπλφκελε κάζεζε) (Sampson 

et al., 2002). Παξάιιεια, φκσο, νη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε κηα νκάδα εληφο 

ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη κηα δπλακηθή αλάπηπμεο πνπ επηηξέπεη ζηα  κέιε ηεο λα 

μεπεξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζπιινγηθέο κνξθέο ζθέςεο θαη 

δξάζεο ηηο νπνίεο νηθεηνπνηνχληαη θαη ηηο εθθξάδνπλ σο αηνκηθφ επίηεπγκα. 

Δπνκέλσο, ε ζπιινγηθή εξγαζία ζπκβάιιεη θαη ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο δελ 

ζηνρεχεη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, γηα 

παξάδεηγκα αλάινγα κε θάπνηα ηαμηλνκία καζεζηαθψλ ζηπι ή πξνηηκήζεσλ, π.ρ. 

ηχπνη νπηηθνί, αθνπζηηθνί, θηλαηζζεηηθνί ή απηηθνί  (VAKT) (Dunn, 2003). Μία 

ηέηνηα δηαθνξνπνίεζε εμάιινπ ζα ήηαλ πξνβιεκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη κάιινλ 

απινπνηεί ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη καζαίλνπλ, 

αθνχ θαλέλαο ραξαθηεξηζκφο δελ είλαη θνηλσληθά νπδέηεξνο (Coffield et al., 

2004). Ζ επθνιία δειαδή πηνζέηεζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ζηεξενηππηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, πνπ ελδέρεηαη λα απνβνχλ 

παηδαγσγηθά επηθίλδπλεο, αθνχ ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη 

ζηηγκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ (Coffield et al., 2004).  

 

Άιισζηε, νη Moreno & Mayer (1999) δηαπίζησζαλ φηη νη κηθηνί ηξφπνη (νπηηθνί/ 

ιεθηηθνί) είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη, ελψ ν Gregorc (1984) παξαηήξεζε φηη νη 
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εθπαηδεπφκελνη πξνηηκνχλ κηα πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, απιά θαη 

κφλν γηα «λα απνθεχγνπλ ηελ πιήμε». Oη Constantinidou & Baker (2002) 

δηαπίζησζαλ φηη ε εηθνλνγξαθηθή παξνπζίαζε ήηαλ ζπκθέξνπζα γηα φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αθφκε γηα εθείλνπο κε ηζρπξή πξνηίκεζε γηα ιεθηηθή 

επεμεξγαζία. Ο Marzano (1998) ζεψξεζε φηη νη γξαθηθέο θαη νη απηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ έθβαζε 

ηεο κάζεζεο, αλεμάξηεηα απφ ζηπι κάζεζεο. Γεληθά ζηε βηβιηνγξαθία έρεη δνζεί 

κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή πξνζνρή ζηηο πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ιεθηηθήο θαη 

νπηηθήο επεμεξγαζίαο παξά ζηελ επθπή ηαπηφρξνλε ρξήζε θαη ησλ δχν (Coffield 

et al., 2004), φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ησλ θφκηθο. 

 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ζε έλα γεληθφηεξν πλεχκα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη αληί ηεο πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζην καζεηή, ν ίδηνο ν καζεηήο επηιέγεη ηελ πξνζέγγηζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζεσξεί πην θαηάιιειεο γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ κε βάζε 

ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηά ηνπ (Coffield et al.,  2004). Έηζη, δηακνξθψλεηαη 

ην θαηάιιειν θιίκα δηδαζθαιίαο, ψζηε φινη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο επηηπρίαο, λα 

αληινχλ επραξίζηεζε απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα ηελ ληψζνπλ νηθεία θαη 

λα βξίζθνπλ δηέμνδν γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο (Coffield et al., 2004).  

 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ηα δηδαθηηθά ζελάξηα αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ πεδίνπ 

ηεο Θεσξίαο ηεο Δκπιαηζησκέλεο/ Δγθαζηδξπκέλεο Μάζεζεο (Situated Learning 

Theory) (Lave & Wenger, 1991) ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ζε «θνηλφηεηεο κάζεζεο». Ζ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζε Οκάδεο 

Δξγαζίαο, αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο πλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη πινπνηψληαο κε 

δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο έλα ρέδην Δξγαζίαο (Project - Based Learning) (Frey, 

1998) γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο (Problem - Based Learning) (Minder, 

2007). πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο κπξνζηά απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο θαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ Φχιισλ Δξγαζίαο. ην ηέινο 

παξνπζηάδεη θάζε νκάδα ηελ εξγαζία ηεο θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε (Πίλαθαο 4.1).  

ε απηφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πξαγκαηψλνληαη ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο φπσο α) πξνζπάζεηα λα ηθαλνπνηεζνχλ πξνζσπηθέο αλάγθεο, β) 
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δηαδξαζηηθφηεηα, θαζψο νη καζεηέο δνθηκάδνπλ ηελ  ελεξγφ θαη εγθαζηδξπκέλε 

κάζεζε κέζσ πξνζνκνηψζεσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γ) πεξηερφκελν πινχζην ζε κέζα 

(media), δειαδή εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη δ) καζεηνθεληξηθφ 

πεξηβάιινλ, θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπ, 

ελψ ν εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί θαη δελ δηδάζθεη απφ θαζέδξαο (Sampson et al., 

2002). 

 

Πίλαθαο 4.1: Μαζεζηαθά κνληέια / ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

Μαζεζηαθφ κνληέιν  ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο καζεηέο 

Δγθαζηδξπκέλε 

Μάζεζε (Situated 

Learning) 

Οη καζεηέο ππνδχνληαη ηνπο ξφινπο κηαο νκάδαο ζρεδηαζηψλ 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο. Λεηηνπξγνχλ ζε έλα απζεληηθφ πιαίζην 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ, ζε «θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο/κάζεζεο». 

πλεξγαηηθή Μάζεζε Γεκηνπξγία καζεηηθήο κηθξννκάδαο 2-4 αηφκσλ κε 

δηακνηξαζκφ θαζεθφλησλ κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Πξνβιέπνληαη ξφινη 

δηαθνξεηηθνί θαη ελαιιαζζφκελνη.  

Μάζεζε κε βάζε 

ρέδηα Γξάζεο 

(Project - Based 

Learning, PBL) 

Σν πξφηδεθη πνπ αλαιακβάλνπλ είλαη ε νινθιήξσζε ελφο 

ππεξκεζηθνχ θφκηθο ζε ζρέζε κε δεδνκέλν δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζην θνηλφ κε ηνπο εμήο 

άμνλεο: α) επίηεπμε καζεζηαθψλ ζηφρσλ, β) ζχλδεζε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, γ) θαζνξηζκφο ρξνληθνχ πιαηζίνπ 

πεξάησζεο, δ) αλάπηπμε δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ (ιήςεο 

απνθάζεσλ, θξηηηθήο ζθέςεο, επίιπζεο πξνβιεκάησλ), ε) 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα αηνκηθή θαη ζπλεξγαηηθή εξγαζία, 

ζη) αμηνιφγεζε θαη απηφ-αμηνιφγεζε, δ) πνιπηξνπηθή 

παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο (ακαξά et al., 2003). 

Μάζεζε βαζηζκέλε ζε 

Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ 

(Problem-Based 

Learning) 

Οη καζεηέο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ππεξκεζηθνχ θφκηθο 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κε θξηηηθή δηάζεζε έλα 

θνηλσληθφ πξφβιεκα ή λα απεηθνλίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, πξνηείλνληαο ιχζεηο. 
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4.3 ελάξην Δθαξκνγήο ηεο Πξνηεηλόκελεο Πξνζέγγηζεο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ «καλζάλεηλ» θαηά ηελ νπνία νηθνδνκείηαη, αλαδνκείηαη θαη επεθηείλεηαη ε 

γλψζε κε ελεξγεηηθφ ηξφπν κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη ιηγφηεξν ζην καζεζηαθφ πξντφλ (Bereiter & Scardamalia, 

1989; Μαθξάθεο, 2000; Κφκεο, 2004; Βξαζίδαο et al., 2005). Βαζίδεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ελφο ρεδίνπ Γξάζεο κε δηαζεκαηηθή πξννπηηθή. 

 

Γηα ηελ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγήζεθε νδεγφο κε πξνηεηλφκελα δηδαθηηθά ζελάξηα, 

ελδεδεηγκέλνπο δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο, θχιια εξγαζίαο κε 

δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

θαη έλα ππνδεηγκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην. ια ηα παξαπάλσ  δφζεθαλ ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηεο αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Παξάξηεκα).  

 

4.3.1 Γεληθνί Γηδαθηηθνί - Μαζεζηαθνί ηόρνη  

 

Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή/δηδαθηηθή πξνζέγγηζε απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε γεληθψλ 

ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θφκηθο κε 

γλσζηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο ή ςπρνθηλεηηθνχο ζηφρνπο (Bloom, 1956a,b). Οη 

γεληθφηεξνη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη γηα ηνπο καζεηέο  είλαη νη εμήο: 

 

 λα κειεηήζνπλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο πινθήο κηαο αθήγεζεο: 

ρσξνρξνληθφ πιαίζην δξάζεο, πξφζσπα - ραξαθηήξεο, αλαηξνπή κηαο 

αξρηθήο θαηάζηαζεο, δνθηκαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, εκπφδηα θαη 

αλαηξνπέο, θνξχθσζε ηεο δξάζεο, ηειηθή έθβαζε, ιχζε, απνηίκεζε ηεο 

δξάζεο 
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 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηελ παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κε ηελ 

αμηνπνίεζε πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ θαη καζεζηαθψλ πφξσλ φπσο 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα, δηαδίθηπν, ςεθηαθά εξγαιεία, ηερλνινγηθά 

κεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία (wiki) θαη εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε 

(θφκηθο)  (θαιιηέξγεηα πνιπγξακκαηηζκψλ)  

 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ θαη κηληηαθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα (Νέδε et 

al., 2009) 

 λα αμηνπνηήζνπλ ηα µνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά θαηλφκελα πνπ 

έρνπλ δηδαρηεί θαζψο θαη πιεξνθνξίεο απφ πεγέο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξνληθνχ ιφγνπ    

 λα εξγαζζνχλ ζε ζπλζήθεο απζεληηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ θνηλφηεηα 

κάζεζεο, ζρεδηάδνληαο έλα κηληηαθφ πξντφλ 

 λα γλσξίζνπλ ηηο θάζεηο δεκηνπξγίαο ελφο θφκηθο (ζπγγξαθή ζελαξίνπ, 

παξαγσγή, παξνπζίαζε) κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ 

 λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο κέζα απφ ην ζρέδην, ηελ 

αθήγεζε θαη ηε ζχλδεζε εηθφλαο - θεηκέλνπ 

 λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο:  

o λνεηηθέο (θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή θαληαζία, αλάιπζε, 

ζχλζεζε, νξγάλσζε θ.ιπ.) 

o επηθνηλσληαθέο -  θνηλσληθέο (ζπλεξγαηηθφηεηα, αιιειεπίδξαζε, 

απηελέξγεηα, ππεπζπλφηεηα)  

o κεηαγλσζηηθέο (αλαζηνραζκφο, αμηνιφγεζε)   

 λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ θξηηηθά ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο 

ελφηεηαο 

 

Δπηπξφζζεηα, ζε θάζε κειέηε πεξίπησζεο μερσξηζηά επηδηψθνληαη θαη 

εηδηθφηεξνη ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ην εκπιεθφκελν γλσζηηθφ αληηθείκελν. 
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4.3.2 Ρνή Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Ζ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

 

Βήκα 1: Οκάδεο Παξαγσγήο 

Αξρηθά νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ν θαζεγεηήο πεξηγξάθεη κε 

ζπληνκία ηηο εξγαζίεο ηεο θαζεκίαο ρσξηζηά. Απηέο νη νκάδεο πξνζνκνηάδνπλ κε 

απηέο ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φπνπ νκάδα εηδηθψλ 

αλαιακβάλεη δηάθνξεο εξγαζίεο (εξεπλεηήο/Researcher, ζπγγξαθέαο/Writer, 

ζρεδηαζηήο/Penciler, εηδηθφο γηα κειάλη, ρξψκα, ηνπνζέηεζε γξακκάησλ/Inker, 

Colorist, Letterer, επηκειεηήο έθδνζεο/Editor), ψζηε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δεκνζηεχζεη έλα αιεζηλφ βηβιίν θφκηθο. Κάπνηεο εηδηθφηεηεο ζπγρσλεχνληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ θφκηθο.  

 

Βήκα 2: Πινθή  

Οη καζεηέο αξρηθά ζρεδηάδνπλ, δνπιεχνληαο σο ζελαξηνγξάθνη - ζπγγξαθείο, ην 

ζελάξην κηαο ηζηνξίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο, κε ζέκα ζρεηηθφ κε θάπνηα ελφηεηα 

ηνπ ππφ δηδαζθαιία γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξψηα μεθηλνχλ κε κηα εηζαγσγή 

πνπ απνδίδεη πεξηιεπηηθά ζε κηα πξφηαζε ηελ ηζηνξία. Αθνινχζσο, νη καζεηέο 

νξγαλψλνπλ ηελ αθήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο (ζέκα, ρξφλνο, ρψξνο, 

ραξαθηήξεο, πινθή, δξάζε, δηάινγνη). Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αθεγεκαηηθήο 

δνκήο ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάγξακκα πινθήο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππξακίδα 

Freytag, κηα λεφηεξε εθαξκνγή ηεο αξηζηνηειηθήο δνκήο ζε 5 κέξε: exposition 

(αξρηθή θαηάζηαζε, ηα πξφζσπα κηαο ηζηνξίαο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε θάπνην 

πξφβιεκα/ εκπφδην), rising action (αλνδηθή δξάζε, ζεηξά γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ θιηκάθσζε), climax (θνξχθσζε ηεο δξάζεο), falling action (εθπίπηνπζα 

δξάζε, ην πξφβιεκα μεδηαιχλεηαη) θαη dénouement (ιχζε, θάζαξζε, εζηθφ 

δίδαγκα).  
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Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηηο ζθελέο θαη ηα θαξέ πνπ ηηο πεξηέρνπλ, απνθαζίδνπλ 

γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο ζε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πέληε ελφηεηεο θαη 

πξνζαξκφδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ζηηο ζειίδεο, γηα παξάδεηγκα: 

 ειίδα 1: Πφηε, πνηνο θαη πνχ 

 ειίδα 2 - 3: Ζ ζχγθξνπζε 

 ειίδα 4 - 6: Βήκαηα δξάζεο  

 ειίδα 7: Απνηέιεζκα, Λχζε/ Ζζηθφ δίδαγκα 

Έπεηηα, επεμεξγάδνληαη ηα θαξέ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε θάζε ζειίδα, 

πξνζζέηνληαο ιεπηνκέξεηεο. Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ ηνπνζεηήζεη 3 - 

6 θαξέ ζε θάζε ζειίδα θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξηγξαθέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

γξάθνπλ ηα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο εηθφλεο ζε θάζε θαξέ μερσξηζηά. 

Έκθαζε δίλεηαη ζην πσο ρηίδνληαη νη ζθελέο θαη ζην εάλ απνδίδνληαη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: ηφπνο, ρξφλνο, ραξαθηήξεο. ηφρνο είλαη λα ππάξρεη ζηελ 

ηζηνξία πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ, ρσξίο επηκνλή ζε θνπξαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

Πξνζνρή απαηηείηαη σο πξνο ηελ νξζή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην επίπεδν ζχληαμεο, 

ιεμηινγίνπ, ζηίμεο θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο αθήγεζεο.  

 

Βήκα 3: ρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ςεθηαθώλ εξγαιείσλ  

Έπεηηα, σο ζθηηζνγξάθνη ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε ζην θάζε θαξέ κε ηε βνήζεηα ησλ 

δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ ComicLab θαη CoSy_ComicStripCreator. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κεηαθξάδνπλ ηηο ιέμεηο ζε εηθφλεο, ψζηε λα ππεξεηείηαη ην ζελάξην πνπ 

ζπλέγξαςαλ ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, κνηξάδνληαο εθ λένπ ξφινπο ζηελ νκάδα: 

Δπηιέγνπλ:  

 ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Ζ.Τ. 

 ηνλ ζπληνληζηή θαη ππεχζπλν γηα ην θχιιν εξγαζίαο (δηαβάδεη ηηο νδεγίεο 

ζε θάζε ζηάδην) θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θχιισλ αμηνιφγεζεο  

ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ ην ςεθηαθφ εξγαιείν θαη πξνβαίλνπλ ζε επηινγέο 

ζρεηηθά κε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ θφκηθο, φπσο ην θφλην θαη ηνπο ραξαθηήξεο, 

απφ ηε βηβιηνζήθε ηνπ ινγηζκηθνχ ή απφ επεμεξγαζκέλα καζεηηθά ζθίηζα. Οη 
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καζεηέο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ νη ίδηνη ηνπο ήξσεο, ηα αληηθείκελα ή ηα θηήξηα 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, δεηψληαο θαη ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή 

Καιιηηερληθψλ γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ, ηηο ζθηάζεηο, ηελ 

πξννπηηθή θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ απφδνζε αλζξψπηλσλ 

κνξθψλ, δψσλ, ξνχρσλ, θφληνπ θ.ιπ.. Με ζαξσηή ή ςεθηαθή θσηνγξαθηθή 

κεραλή κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηα ζθίηζα ηνπο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ 

εξγαιείνπ. ε απηφ ην ζηάδην ρξεηάδεηαη θάπνηνο πνπ ζα επηκειεζεί ηα γξάκκαηα 

θαη ζα ρξσκαηίδεη ηα ζρέδηα, αλ θαη κπνξνχλ λα είλαη ή λα παξακείλνπλ 

αζπξφκαπξα. Έπεηηα, δεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ην 

θάζε θαξέ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζελάξηφ ηνπο θαη ην εκπινπηίδνπλ κε ηελ 

εηθνλνγξάθεζε πνπ επέιεμαλ ή ζρεδίαζαλ.  

 

Βήκα 4: Λεδάληεο θαη δηάινγνη 

Σέινο, νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ δηαιφγνπο θαη ιεδάληεο (captions) θαη επηιέγνπλ 

γξακκαηνζεηξά, πάρνο γξακκήο, ρξψκαηα θ.ιπ.. Σα θφκηθο, ζπλήζσο γξάθνληαη 

κε θεθαιαία γξάκκαηα. Οη δηάινγνη ζα πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηνη θαη φρη 

ζηξηκσγκέλνη ζε κπαιφληα - ζχλλεθα δηαιφγσλ θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γη‟ 

απηά πνπ ιέεη, ζθέθηεηαη θαη ληψζεη ν ραξαθηήξαο. Οη ιεδάληεο ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζε νξζνγψληα πιαίζηα ζηελ θνξπθή ηνπ θαξέ θαη δίλνπλ  πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο, ην ρψξν θαη ην ρξφλν, φπσο έλαο παληνγλψζηεο αθεγεηήο. 

Αθφκε, ιεηηνπξγνχλ σο κεηαβαηηθφ θείκελν, φηαλ αιιάδεη ε ζθελή.   

 

Βήκα 5: Δπηκέιεηα θεηκέλνπ θαη επαλάιεςε 

Χο επηκειεηέο θεηκέλνπ νη καζεηέο επαλειέγρνπλ ηα εθθξαζηηθά κέζα (ζρέδηα 

θαη θείκελα) σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπλέπεηα, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

εκθάληζε ησλ ραξαθηήξσλ. Δπίζεο ειέγρνπλ ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ θαη 

ην λφεκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζνπλ θάπνην πξφβιεκα ην 

δηνξζψλνπλ. ηε δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο ζπγγξαθείο - ζελαξηνγξάθνη θαη 

ζρεδηαζηέο - ζθηηζνγξάθνη ζπληνλίδνπλ πξνζεθηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο, επαλεμεηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ηελ ειέγρνπλ γηα κηα 

ηειεπηαία θνξά θαη αξηζκνχλ ζειίδεο θαη θαξέ. 
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Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην θαηάιιειν θείκελν πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηηο 

θαηάιιειεο εηθφλεο. Έλα πνιχ ζχληνκν θείκελν κπνξεί λα εκπνδίζεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη ηη έγηλε, πνχ, πφηε θαη πνηνλ ραξαθηήξα αθνξνχζε, ελψ 

έλα πνιχ κεγάιν θείκελν κπνξεί λα είλαη θνπξαζηηθφ. Αληίζηνηρα ιίγεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηηο εηθφλεο κπνξεί λα δπζθνιεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο, ελψ νη ππεξβνιηθέο ιεπηνκέξεηεο  κπνξεί λα κεηψζνπλ 

ηε δηάζεζε ηνπ λα εκβαζχλεη ζην θείκελν. Κείκελν θαη εηθφλα ινηπφλ πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα αθεγνχληαη κηα μεθάζαξε θαη επηβιεηηθή ηζηνξία. Μφλν 

έηζη ην «φινλ» παχεη λα είλαη απιή ζπλάζξνηζε ησλ κεξψλ ηνπ θαη ην θφκηθο 

απνθηά επηθνηλσληαθή δχλακε πξνθαλή ζηνπο αλαγλψζηεο (Cary, 2004).  

 

Βήκα 6: Δκπινπηηζκόο κε πνιπκεζηθό/ ππεξκεζηθό πιηθό 

Σν θφκηθο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ππεξζπλδέζκνπο ζε πνιπκεζηθφ πιηθφ 

(θεηκεληθφ, εηθνληζηηθφ, ερεηηθφ), ψζηε λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηα 

ζεκεία πνπ απαηηείηαη θαη λα αξζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρσξηθφο πεξηνξηζκφο 

ελφο «κπαινληνχ» δηαιφγνπ ή λα ηνληζηνχλ κε εηθφλεο, ήρν ή επηπιένλ θεηκεληθφ 

πιηθφ θάπνηα άιια ζεκεία πνπ επηιέγνπλ νη καζεηέο.  

 

Βήκα 7: Σειείσκα 

Οη ηειεπηαίεο εξγαζίεο πνπ παξακέλνπλ είλαη: εμψθπιιν, splash page, αξίζκεζε 

θαη δέζηκν, εθφζνλ ηππσζεί, ή αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ 

splash page είλαη ε πξψηε ζειίδα ηνπ θφκηθο κε έλα κεγάιν εηθαζηηθφ ζέκα πνπ 

εηζάγεη ζηελ ηζηνξία, παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο θαη δειεάδεη ηνπο 

αλαγλψζηεο λα γπξίζνπλ ζειίδα γηα λα αλαθαιχςνπλ πεξηζζφηεξα. Αλ δελ ην 

επηζπκνχλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ηελ παξαιείςνπλ ην θάησ κέξνο ηεο νη 

ζπληειεζηέο γξάθνπλ ηα νλφκαηα ηνπο. Αλ απνπζηάδεη ε splash page κπνξεί λα 

αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ηνπο ζην εμψθπιιν. 
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Βήκα 8: Πξνβνιή θαη δεκνζίεπζε 

Σέινο, ζην εξγαζηήξην ή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο γίλεηαη πξνβνιή ησλ 

καζεηηθψλ θφκηθο. Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ 

ηάμε. Κάζε νκάδα απηναμηνινγείηαη θαη εηεξναμηνινγείηαη κε ηε βνήζεηα 

ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπο σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ζηα ππεξκεζηθά θφκηθο πνπ δεκηνχξγεζαλ. Σέινο, αθνχ 

γίλνπλ νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ηα θφκηθο 

αλαξηψληαη ζε ζρνιηθφ wiki ή ηζηνζειίδα, ψζηε λα θνηλνπνηεζεί ην έξγν ζηελ 

ππφινηπε καζεηηθή θνηλφηεηα θαη λα δερζεί ζρφιηα ή ζπκπιεξψζεηο. πλεπψο, ε 

θαηλνηφκνο δηαδηθαζία «απιψλεηαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν», απνθηψληαο 

«επηθνηλσληαθφ ζηφρν θαη επηθνηλσληαθή πξννπηηθή», ελψ νη καζεηέο 

εθπαηδεχνληαη ζην ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα κε «δεκφζηα έθθξαζε» κέζα ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο (Νηθνιαΐδνπ, 2009).  

 

 

4.4 Ρνπκπξίθεο Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ αλαπηχρζεθαλ εηδηθέο ξνπκπξίθεο 

αμηνιφγεζεο (assessment rubrics) πνπ κεηξνχλ ηφζν ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ σο 

πξνο ην ηειηθφ πξντφλ (ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο) φζν θαη σο πξνο 

ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ (ζπλεξγαζία, επηηπρεκέλε εθηέιεζε ξφισλ θ.ά.). 

Οη ξνπκπξίθεο ή «θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ» (Κνπινπκπαξίηζε & 

Μαηζαγγνχξαο, 2004) απνηεινχλ κηα ηερληθή πεξηγξαθηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηελ απνηίµεζε µηαο αλαηεζείζαο εξγαζίαο, ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ µαζήµαηνο, µηαο µαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο επίδνζεο 

(performance) ησλ µαζεηψλ µε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη δηαβαζκίζεηο 

πνηφηεηαο (Goodrich - Andrade, 1997; Andrade, 2000; Petkov & Petkova, 2006; 

Arter & Chappuis, 2009). Οη πνζνηηθέο πεξηγξαθέο δηεπθνιχλνπλ ηε βαζκνινγία, 

ελψ νη πνηνηηθέο ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε (Lee, 2005).  
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Απεηθνλίδνληαη κε ηε κνξθή πίλαθα ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη:  

 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο (criteria) ζηνλ θάζεην άμνλα, κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνί έλα έξγν γηα λα θξηζεί ζσζηφ θαη 

πιήξεο (Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξαο, 2004).  

 Δπίπεδα/δηαβαζµίζεηο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ (standards), 

ζηνλ νξηδφληην άμνλα, δειαδή πεξηγξαθή κε ηε βνήζεηα ραξαθηεξηζκνχ 

(π.ρ. άξηζην, πνιχ θαιφ, κέηξην, θ.ιπ.), ηνπ επίπεδνπ πνηφηεηάο ηνπ 

(Κνπινπκπαξίηζε & Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

 Λεπηνκεξήο θαη δηαθξηηή πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ ηεο επίδνζεο ζχκθσλα 

κε ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Andrade, 2000; Stevens & Levi, 

2005). 

 Κιίκαθα βαζκνινγίαο (numeric scale) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηα επίπεδα επίδνζεο (Andrade, 2000; Stevens & Levi, 2005). 

 

Ζ παηδαγσγηθή αμία ηνπο πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

 Οη ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ, ψζηε νη καζεηέο λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο κάζεζεο ηνπο, 

θαηαβάινληαο κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα (Petropoulou, Vasilikopoulou  & 

Retalis, 2009). 

 Οη πεξηγξαθέο ησλ επηδφζεσλ (θξηηήξηα) παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλαµίεο ησλ έξγσλ ηνπο 

θαη ηνπο βνεζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ πνηνηηθή ή κε εξγαζία (Andrade, 

2001).  

 Υξεζηκνπνηνχληαη σο µέζν απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο, 

ψζηε νη µαζεηέο λα ελδπλακψλνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Andrade, 

2000; Καξηζηψηεο et al., 2007). 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα κηα αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε (Goodrich - 

Andrade, 1997; Petropoulou et al., 2009).  

 

Σα κηληηαθά πξντφληα/εξγαζίεο θαη ε πνιπηξνπηθή γξαπηή έθθξαζε απαηηνχλ 

«θαηλνηφκνπο θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο» (νθφο & Ληάπε, 2000; 

Sorapure, 2005). Θεσξήζακε ινηπφλ ηηο ξνπκπξίθεο πξφζθνξν κέζν 
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αμηνιφγεζεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα, φπσο ε δπζθνιία ζηελ 

θαιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζπρλά έρνπλ νη καζεηέο αλαθνξηθά 

κε ηηο πξάμεηο ηνπο ή νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε δηαδηθαζία ή ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε κηα ζπλεξγαηηθή νκάδα ή ζε κηα θνηλφηεηα 

κάζεζεο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλαηξνθνδφηεζε 

(Daradoumis et al., 2006).  

 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη πνζνηηθέο θαη νη πνηνηηθέο 

πεξηγξαθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, δειαδή ηνπ ςεθηαθνχ 

βηβιίνπ θφκηθο ησλ καζεηψλ, ζηα πιαίζηα θαη ηεο 

απηναμηνιφγεζεο/εηεξναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.  

 

 

4.4.1 Ζ Γνκή ησλ Ρνπκπξηθώλ θαη ε Δθαξκνγή ηνπο ζηηο Μειέηεο 

Πεξίπησζεο 

 

Οη άμνλεο ησλ ξνπκπξηθψλ έρνπλ σο ζηφρν λα απνηηκεζεί ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ (πνηφηεηα θφκηθο) θαη λα ειεγρζεί - κεηξεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Χζηφζν κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο γηα θάζε κειέηε πεξίπησζεο. Χο πξνο ηε δνκή ηνπο ζε γεληθέο 

γξακκέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 Θέκα ηζηνξίαο: ειέγρεηαη ε πξσηνηππία, ε αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ (δεκηνπξγψλ - απνδεθηψλ) θαη ε εκβάζπλζε ζην 

πξνο επίιπζε πξφβιεκα.  

 

 Πινθή: ειέγρεηαη αλ ηα κέξε ηεο πινθήο (αξρηθή θαηάζηαζε - πεξηπέηεηα 

- ιχζε) είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλα. 
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 Δλφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο: ειέγρεηαη αλ ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 

είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη. 

 

 Υαξαθηήξεο (εκθάληζε, πξνζσπηθφηεηα, ζπκπεξηθνξά): εμεηάδεηαη αλ νη 

βαζηθνί ραξαθηήξεο εμειίζζνληαη θαη πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο 

θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν  ν αλαγλψζηεο ελεκεξψλεηαη γηα απηνχο. 

 

 Γηάινγνη θαη ιεδάληεο: εμεηάδεηαη αλ πξνσζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 

θαη αλ είλαη θαηαλνεηνί. 

 

 Λεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο: εμεηάδεηαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη νξζά ε 

γιψζζα ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο ζηίμεο θ.ά. ζην 

πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εξψσλ. 

 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα: εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδνληαη νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ -  

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο. 

 

 Καιιηηερληθή ζθνπηά/εηθνλνγξάθεζε: ειέγρεηαη αλ ην θαιιηηερληθφ ζηπι 

ησλ εηθφλσλ «δέλεη» κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

Σα σο άλσ θξηηήξηα πεξηγξάθνπλ κε πιεξφηεηα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

εκπεξηέρεη έλα αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν (εδψ έλα ππεξκεζηθφ θφκηθο).  

 

Μηα δεχηεξε ξνπκπξίθα πνπ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.  Ζ πξνζζήθε ηεο κπνξεί λα θαιχςεη φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηεο καζεζηαθήο πνξείαο, δειαδή φρη κφλν ην ηειηθφ πξντφλ, αιιά 

θαη ηε δηαδηθαζία πξνο ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ δεχηεξε απηή 

ξνπκπξίθα έρεη αληίζηνηρε δνκή κε ηελ παξαπάλσ, δειαδή νθηψ (8) θξηηήξηα θαη 

ηέζζεξηο (4) δηαβαζκίζεηο πνηφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο:  
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 πλεξγαηηθή παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ζε απζεληηθέο 

ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο: Διέγρεηαη ε επηθνηλσληαθή ηνπ δηάζηαζε, ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ε αξκνληθή ή κε 

ζχλδεζε εηθφλαο - ιφγνπ θαη ε ρξήζε ππεξκεζηθψλ ζηνηρείσλ 

 

 Άζθεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ: 

ειέγρεηαη αλ ε νξγάλσζή ηνπ είλαη πιήξεο κε ζσζηή αλάπηπμε ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε 

 

 Αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο αθεγεκαηηθήο ζθελήο (ελφηεηα 

ηφπνπ, ρξφλνπ, πξνζψπσλ): ειέγρεηαη αλ νη αθεγεκαηηθέο ζθελέο είλαη 

πιήξεηο 

 

 Γεκηνπξγία ηίηισλ: ειέγρεηαη ε αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ σο 

πξνο ηελ επζχλνπηε θαη επηθνηλσληαθά θαηάιιειε ρξήζε νλνκαηηθψλ 

ζπλφισλ γηα ηε δεκηνπξγία ηίηισλ 

 

 Αλαπιαηζίσζε  γλψζεσλ ηνπ ζπληαθηηθνχ γηα ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο 

πξνο ηε δνκή, ηε ζεκαζία, ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο άιιεο: ειέγρεηαη αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά νη ζπληαθηηθνί θαλφλεο ζχκθσλα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

 

 Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ απφδνζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: ειέγρεηαη ε ζσζηή θαη 

πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπο  

 

 Αλαγλψξηζε ηνπ θπξίαξρνπ, ζπκπιεξσκαηηθνχ ε δηαθνζκεηηθνχ ξφινπ 

ηεο εηθφλαο ζην  πνιπηξνπηθφ θείκελν: ειέγρεηαη αλ ε εηθφλα ιεηηνχξγεζε 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ «φινπ» ζην παξαγφκελν θφκηθο 
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 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη αμηνιφγεζεο: 

εμεηάδεηαη αλ έγηλε ε παξάδνζε νινθιεξσκέλνπ πξντφληνο ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν, αλ ππήξρε κεζνδηθφηεηα ζηε ζπκπιήξσζε θαη 

αμηνπνίεζε  ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο θαη, 

ηέινο, αλ ε ζπκκεηνρή ήηαλ ελεξγφο ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε 

 

Οη ξνπκπξίθεο ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη γλσζηνπνηήζεθαλ εμ αξρήο ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαη σο εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο θαη 

απηνειέγρνπ απφ ηνπο καζεηέο (Παξάξηεκα). 

 

 

4.5 Δξγαιεία Γεκηνπξγίαο Κόκηθο γηα ηελ Τπνζηήξημε 

ηεο Πξνηεηλόκελεο Πξνζέγγηζεο 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

δηαδξαζηηθά εξγαιεία. Σν πξψην, ην CoSy_ComicStripCreator πνπ δεκηνχξγεζε 

ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ CoSy-LLab, ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ζχληνκσλ 

ηζηνξηψλ θφκηθο, θφκηθ ζηξηπ δειαδή, πνπ μεδηπιψλνληαη ζε ιίγα θαξέ. Σν 

δεχηεξν, ην ComicLab ελζσκαηψλεη πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο πεξηνδηθνχ ή βηβιίνπ θφκηθο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

α) Δξγαιείν CoSy_ComicStripCreator 

Ζ εθαξκνγή απηή επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζχλζεζε ζχληνκσλ ηζηνξηψλ 

θφκηθο (comic strips) κε ηελ εηζαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία εηθφλσλ θαη 

θεηκέλσλ. Μέζα απφ απιέο δηαδηθαζίεο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

εηθφλεο σο θφλην (background) ή σο ραξαθηήξεο, (cliparts), λα εηζάγνπλ ηα 

θείκελά ηνπο ζε κηα πιεζψξα απφ πιαίζηα - κπαιφληα δηαιφγνπ (speech balloons) 

θαη λα εμάγνπλ θαη λα δηακνηξάζνπλ ζε κνξθή εηθφλαο ηε δηθή ηνπο ηζηνξία κε 
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πξψηε χιε εηθφλεο, ραξαθηήξεο - ήξσεο θαη θείκελα, κέζα απφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγίαο θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε.  

 

Οη παξαθάησ εηθφλεο δείρλνπλ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο comic strip κε ην 

εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator. 

 

  

Δηθόλα 4.1: Δλδεηθηηθέο νζφλεο ηνπ CoSy_ComicStripCreator 

 

Oη εξγαζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη ρξήζηεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Γηαρείξηζε Πάλει (Frames) 

 Πξνζζήθε Frame 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Frame 

 Αλαζηξνθή Frame (Οξηδφληηα) 

 Αλαζηξνθή Frame (Κάζεηα) 

 Πεξηζηξνθή Frame 

 Γηαγξαθή Frame 

 

Γηαρείξηζε Φόληνπ γηα θάζε πάλει (Background) 

 Δηζαγσγή Δηθφλαο γηα θφλην 

 Αληηθαηάζηαζε εηθφλαο θφληνπ 

 Γπλαηφηεηα γξήγνξεο ηνπνζέηεζεο ηξέρνληνο θφληνπ 
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Γηαρείξηζε Υαξαθηήξσλ (Cliparts) 

 Πξνζζήθε Clipart 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Clipart 

 Αλαζηξνθή Clipart (Οξηδφληηα) 

 Αλαζηξνθή Clipart (Κάζεηα) 

 Πεξηζηξνθή Clipart 

 Γηαγξαθή Clipart 

 

Γηαρείξηζε Γηαιόγσλ (Balloons) 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ Οκηιίαο 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ θέςεο 

 Πξνζζήθε Γηαιφγνπ Φίζπξνπ 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Γηαιφγνπ 

 Πξνζζήθε Κεηκέλνπ ζηνπο Γηαιφγνπο 

 Αιιαγή Μεγέζνπο Γξακκαηνζεηξάο Κεηκέλνπ 

 Δπηινγή Έληνλεο, Πιάγηαο Γξαθήο & Τπνγξάκκηζεο Κεηκέλνπ 

 Αιιαγή Υξψκαηνο Κεηκέλνπ 

 Αλαδίπισζε Κεηκέλνπ 

 Γηαγξαθή Γηαιφγνπ 

 

Δηζαγσγή Μεηαδεδνκέλσλ 

 Δηζαγσγή Σίηινπ Κφκηθο 

 Δηζαγσγή ηνηρείσλ Γεκηνπξγνχ 

 

Δμαγσγή 

 Απνζήθεπζε θφκηθο ζε κνξθή εηθφλαο 

  

β)  Λνγηζκηθό ComicLab  

Σν ινγηζκηθφ ComicLab είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν νη ρξήζηεο - καζεηέο 

κπνξνχλ κε απιά βήκαηα λα ζπλζέηνπλ ηα δηθά ηνπο ςεθηαθά δηαδξαζηηθά 

θφκηθο ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πνιιαπιέο ζειίδεο κε πιαίζηα/θαξέ. Σν 
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ινγηζκηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κνξθνπνίεζεο ησλ πιαηζίσλ (θαξέ) ηνπ θφκηθο 

αλά ζειίδα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ δεκηνπξγψλ. Οη δεκηνπξγνί - καζεηέο 

κπνξνχλ λα κεηαθηλνχλ, λα πεξηζηξέθνπλ ή λα αιιάδνπλ ην κέγεζνο ησλ 

πιαηζίσλ ζε κία ζειίδα, πξνθεηκέλνπ απηά λα πάξνπλ ηελ επηζπκεηή κνξθή, 

αθνινπζψληαο ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε ζπγγξαθή θφκηθο. 

ε θάζε θαξέ ν καζεηήο κπνξεί λα εηζάγεη εηθφλεο γλσζηψλ ηχπσλ αξρείσλ 

(JPEG, BMP, GIF, PNG) θαη κπαιφληα δηαιφγσλ (text balloons). Σα «κπαιφληα» 

δηαιφγνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ απιφ θείκελν αιιά θαη ππεξζπλδέζκνπο, ψζηε 

λα κελ πεξηνξίδνληαη ηα θείκελα ζηα φξηα ηνπ «κπαινληνχ» ή ηεο ιεδάληαο, αιιά 

θαη γηα λα εηζάγνπλ ήρν ή/θαη βίληεν ή λα παξαπέκπνπλ ζε ηζηνζειίδεο. Μία 

ραξαθηεξηζηηθή νζφλε ηνπ ComicLab θαίλεηαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα (Δηθφλα 

4.2). 

 

 
Δηθόλα 4.2: Υαξαθηεξηζηηθή νζφλε ηνπ ComicLab 

 

 Σν ComicLab έρεη ηε δηθή ηνπ βηβιηνζήθε εηθφλσλ θαη clipart πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ 

ζην θφκηθο ηνπο εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν ή αληίγξαθα ησλ δηθψλ ηνπο ζρεδίσλ 

κέζα απφ ζαξσηή. Σν εξγαιείν πξνζθέξεη ζε καζεηέο ρσξίο έθεζε ζην 

θαιιηηερληθφ ζρέδην θαη ζην ζθίηζν ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

θφκηθο κε drag and drop έηνηκσλ γξαθηθψλ ραξαθηήξσλ (clipart) πάλσ ζηηο 

εηθφλεο - ππφβαζξα ζηα δηάθνξα θαξέ κηαο ζειίδαο. Σν παξαγφκελν δηαδηθηπαθφ 

θφκηθο δχλαηαη λα έρεη ηφζεο ζειίδεο θαη θαξέ αλά ζειίδα φζεο επηζπκνχλ νη 
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καζεηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ επίζεο λα επηιέμνπλ απφ ιεθηηθά κπαιφληα δηαθφξσλ 

ηχπσλ αλάινγα κε ην χθνο ησλ κελπκάησλ θαη ηεο νκηιίαο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, δειαδή ςηζχξηζκα, δπλαηή νκηιία, θ.ιπ..   

 

Έλα άιιν θαηλνηφκν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ComicLab, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είλαη φηη επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πξνζζέηεη ππεξζπλδέζκνπο  

ζην θείκελν ησλ ιεθηηθψλ κπαινληψλ ή ζηηο ιεδάληεο. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχλ 

λα πξνζζέηνπλ πνιπκεζηθά αξρεία νπηηθά ή αθνπζηηθά, ψζηε λα εκπινπηηζηεί ην 

πνιπηξνπηθφ ηνπο θείκελν. Απηή ε δηαδηθαζία παξάγεη δηαδηθηπαθά θφκηθο ζηε 

κνξθή ελφο δηαδξαζηηθνχ βηβιίνπ (flip book), ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

«θνξησζεί» ζε νπνηνδήπνηε ηζηνρψξν. Καηά ζπλέπεηα ην ComicLab επηηξέπεη ζε 

έλαλ καζεηή λα δεκηνπξγήζεη ςεθηαθέο ηζηνξίεο πινχζηεο ζε πνιπκέζα θαη κε 

ζπλδέζκνπο ζε ππεξθεηκεληθφ πιηθφ, αιιά ζε ζρήκα βηβιίνπ θφκηθο, πνπ δίλεη 

ηελ αίζζεζε ηνπ μεθπιιίζκαηνο, ηεο παξαδνζηαθήο αλάγλσζεο ελφο έληππνπ 

βηβιίνπ. Έλαο ηέηνηνο ζπλδπαζκφο δηαδξαζηηθφηεηαο θαη πνιπκέζσλ δίλεη κηα 

λέα ψζεζε ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε (digital storytelling), θαζηζηψληαο ηνπο 

καζεηέο πην ελεξγά κέιε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο παξαγσγήο ηνπο 

(Vassilikopoulou et al., 2011). 

 

 

4.6 Κύξηνο θνπόο ηεο Γηαδηθαζίαο Αμηνιόγεζεο ηεο 

Πξνηεηλόκελεο Πξνζέγγηζεο - Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, πνπ μεθίλεζε ην 2007 θαη 

νινθιεξψζεθε ην 2010 ζε καζεηέο θπξίσο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

απεηέιεζε ε δηεξεχλεζε ηεο καζεζηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αμηνπνίεζεο 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ (θπξίσο γισζζηθψλ) αλάινγα 

κε ηα βηψκαηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 

Κίλεηξν ήηαλ λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο ΣΠΔ, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε αδπλακία ηνπ 

παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο λα απνκαθξπλζεί απφ ηε δαζθαινθεληξηθφηεηα θαη ηελ 
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παζεηηθή θαη «κεραληζηηθή» πξφζιεςε έηνηκσλ γλψζεσλ απφ ην κνλαδηθφ 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Γλσξίδνπκε επίζεο φηη ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΣΠΔ, ζπρλά 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). Αλ θαη ηα λεφηεξα Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π.. ηνπ 2003 θαηαβάιινπλ 

νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηαβνιή απηήο ηεο θαηάζηαζεο, εληνχηνηο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα αιιάμνπλ βαζηά ξηδσκέλεο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο, ρσξίο ηε 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζπκβνιή λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). ε απηά ηα πιαίζηα αμηνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο CoSy_ComicStripCreator θαη ComicLab, ψζηε νη 

καζεηέο λα απηελεξγήζνπλ, ζρεδηάδνληαο κεζνδηθά θαη θξηηηθά ην δηθφ ηνπο 

κηληηαθφ πξντφλ. 

 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή δηαηππψζεθε ην θπξίαξρν εξεπλεηηθφ 

δήηεκα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην νπνίν είλαη:  

 

«Αλ ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηα βηψκαηά ηνπο είλαη κηα καζεζηαθά απνηειεζκαηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ εκπινπηίδεη ηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή πξαθηηθή» 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ειέγρεηαη κέζα απφ ηα 

παξαθάησ εξεπλεηηθά δεηνχκελα:  

 

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο: 

 

1. Βνεζά ζηελ επίηεπμε γλσζηηθψλ ζηφρσλ: α. θαηαλφεζε θαη αλάιπζε 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, β. ζχλζεζε/ζρεδίαζε αθεγεκαηηθνχ 

πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ, γ. ιεηηνπξγηθή ρξήζε γιψζζαο - αλαπιαηζίσζε 

γλψζεσλ γξακκαηηθήο, ιεμηινγίνπ, ζπληαθηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην. 

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[162] 

2. Πξνάγεη ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο (νπηηθφο, κηληηαθφο ή ςεθηαθφο, 

θξηηηθφο, πνιηηηζκηθφο θ.ιπ.), ψζηε ην κάζεκα  λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ. 

 

3. Καιιηεξγεί κεηαγλσζηηθέο (αλαζηνραζκφο, απηναμηνιφγεζε θαη 

εηεξναμηνιφγεζε) θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο (ζπλεξγαζία, ρξήζε 

δηαιφγνπ, ζπκκεηνρή, δηακνηξαζκφο εξγαζηψλ θαη θαζεθφλησλ, ππαθνή 

ζε θαλφλεο, αιιεινζεβαζκφο, δέζκεπζε).  

 

4. Αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξνζθέξεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, 

ελεξγνπνηψληαο ηε θαληαζία, ηε βησκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζχλδεζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην κάζεκα. 

 

5. Δίλαη κηα δηαζθεδαζηηθή θαη ειθπζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή. 

 

 

4.7 Αμηνιόγεζε ηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο εθαξκφζηεθε ε πνιπκεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε έξεπλαο. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα έξεπλα δξάζεο πνπ 

επηκεξίδεηαη ζε πέληε (5) κειέηεο πεξίπησζεο κε δείγκα καζεηέο θαη ζε κία (1) κε 

δείγκα εθπαηδεπηηθνχο. Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζε φιεο ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο ήηαλ ε επηζθφπεζε κε εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

πνπ αθνξνχζαλ καζεηέο αμηνπνηήζεθαλ ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο 

ηνπο σο πξνο ην καζεηηθφ πξντφλ θαη - ζε νξηζκέλεο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο- σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ 

απφ καζεηέο θαη θαζεγεηέο, ε λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε θαη νη ζπλεληεχμεηο. 
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Σα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο κε εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο κε πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ ηξφπν. 

 

 

4.7.1 Ζ Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο Γξάζεο 

 

Ζ εθαξκνζκέλε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ νλνκάδεηαη έξεπλα δξάζεο είλαη κηα 

«λαηνπξαιηζηηθή» θαη ζπλεξγαηηθή παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κηα εμέηαζε απφ θνληά ησλ επηδξάζεσλ απηήο ηεο 

παξέκβαζεο (Halsey, 1972; Belanger, 1992). Ζ πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζε παηδαγσγηθέο έξεπλεο σο δνθηκή ηδεψλ ζηελ πξάμε θαη σο κέζν γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ, ηεο κάζεζεο, ηεο δηδαζθαιίαο κέζα 

απφ ηελ αλακφξθσζε ησλ κεζφδσλ ηεο θαη ηεο ζρεδίαζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

(Elliott, 1991; McNiff, 1995). Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο κηαο θαηλνηνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε (Cohen & Manion, 

1994).  

 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δξάζεο αθνινπζεί έλα ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπεηξνεηδή δνκή κε θχθινπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

παξαθάησ βαζηθά ζηάδηα (Kemmis & Wilkinson, 1998; Scott, 1999) ηα νπνία θαη 

εθαξκφζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο: 

 Αληίιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο  

 ρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ 

 Γξάζε - εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ 

 Παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 Αλαζηνραζκφο ή απηνδηεξεχλεζε (αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ)  
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 Αλαζρεδηαζκφο κε βάζε ηελ θξηηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο κέζα απφ 

δηαδηθαζία ζπλερνχο αμηνιφγεζεο (λέα βήκαηα, βειηηψζεηο, 

αλαζεσξήζεηο) (Hopkins, 1993). 

 

4.7.2 Οη Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο (case study) είλαη κηα εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε κειέηε ελφο παξαδείγκαηνο ζηελ πξάμε (ζε πξαγκαηηθά δειαδή 

ζπκθξαδφκελα) θαη ζρεδηάδεηαη ζπρλά γηα λα δηαζαθελίζεη κία πην γεληθή αξρή. 

Σν παξάδεηγκα απηφ κπνξεί λα είλαη κηα ηάμε, έλα ζρνιείν, κηα θνηλφηεηα, έλα 

παηδί θ.ά. (Cohen, Manion & Morrison, 2000). Χο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ε 

δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζε βάζνο 

θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη πην 

εχθνιν λα δηεηζδχζεη θαλείο ζε φιεο «ηηο πηπρέο θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο 

εκπεηξίεο» ηνπ ππφ κειέηε δεηήκαηνο (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).  

 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο νξγαλψζεθαλ πέληε (5) κειέηεο 

πεξίπησζεο κε δείγκα καζεηέο θαηά θαλφλα γπκλαζηαθψλ ηάμεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Ζ 1ε κειέηε πεξίπησζεο αθνξνχζε 76 καζεηέο Πξσηνβάζκηαο (51) θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (25), θπξίσο Γπκλαζίνπ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

εθδήισζε/εκεξίδα Ζκέξα γηα ην Αζθαιέο Γηαδίθηπν - Wiki Internet Day (12 

Φεβξνπαξίνπ 2008) ζηα εθπαηδεπηήξηα Καίζαξε. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε ηπραία 

απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο καζεηέο, ην δείγκα φκσο ζεσξείηαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαη ησλ δχν θχισλ ζην ζηάδην ηεο παηδηθήο, πξνεθεβηθήο θαη 

εθεβηθήο ειηθίαο, ρσξίο λα ελδηαθέξνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηέο ηηο 

κεηαβιεηέο. Ζ πηινηηθή απηή δξάζε πινπνηήζεθε γηα λα θαηαγξαθνχλ 

αδηακφξθσηεο ζηάζεηο θαη πξσηνγελή ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα 

θφκηθο γεληθά θαη ζηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή εηδηθφηεξα. Οη καζεηέο 
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δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ θφκηθο κε ζέκα απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηα 

βηβιία Γιψζζαο ηεο Δ΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

Σν εξγαιείν δεκηνπξγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην 

CoSy_ComicStripCreator. 

 

Ζ 2ε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε ζε απζεληηθά πιαίζηα ζρνιηθήο ηάμεο θαη 

αθνξνχζε έλα κάζεκα εκηηππηθνχ γξακκαηηζκνχ. Σν ζρνιηθφ έηνο 2007/08 κε 

αθνξκή έλα πιαίζην παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΔΘΗ (Κέληξν Δξεπλψλ 

γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο ησλ Γχν Φχισλ ζηα 

πιαίζηα ζχκπξαμεο πέληε ζρνιείσλ, 25 καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 1νπ  Γπκλαζίνπ 

Παπάγνπ δεκηνχξγεζαλ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία ςεθηαθψλ θφκηθο κε ζηφρν λα 

πξνβάινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ Ηζφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ήηαλ Νενειιεληθή Γιψζζα 

θαη Πιεξνθνξηθή. 

 

Ζ 3ε κειέηε πεξίπησζεο πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ project 

EduComics ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2008/09. Δθ λένπ ζε απζεληηθά πιαίζηα ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζε έλα κάζεκα 

εκηηππηθνχ γξακκαηηζκνχ, 28 καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο δεκηνχξγεζαλ κηα ηζηνξία 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο κε ζέκα ηε ρνιηθή Βία, ηα αίηηα, ηηο κνξθέο θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ComicLab. Καιχθζεθαλ 

γεληθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

Ζ 4ε κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε επίζεο ζην Βαξβάθεην Γπκλάζην ην ζρνιηθφ 

έηνο 2008/09 κε αθνξκή ην επξσπατθφ project EduComics, γηα πξψηε θνξά ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ, ζην κάζεκα Νενειιεληθήο 

Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηα καζήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, κε άμνλα ην ζέκα 

«Γηαηξνθή», πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 4ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, 

νξγαλψζεθε ε δηδαζθαιία γχξσ απφ ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Problem- Based 

Learning): θαηαζθεπή αθεγήζεσλ ζε δηαδηθηπαθφ θφκηθο γηα ηελ πξναγσγή ησλ 

θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ καζεηψλ θαη αλάξηεζή ηνπο ζην καζεηηθφ 
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πεξηνδηθφ http://efivoidimosiografoi.pbworks.com (πεξηβάιινλ wiki) απφ 26 

καζεηέο. 

 

Ζ 5ε θαη ηειεπηαία καζεηηθή κειέηε πεξίπησζεο δηεμήρζε ζην Βαξβάθεην 

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην ην ζρνιηθφ έηνο 2009/10, ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, φπνπ δηδάζθεηαη ε 

Ηιηάδα, κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζην κάζεκα ησλ Καιιηηερληθψλ θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ project EduComics. ηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ νη καζεηέο/ ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο δηαζθεπέο 

ηνπ ηιηαδηθνχ θεηκέλνπ ζε κνξθή ππεξκεζηθνχ θφκηθο θαη λα ηηο αλαξηήζνπλ ζην 

ειεθηξνληθφ καζεηηθφ πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ (πεξηβάιινλ wiki). Οη καζεηέο 

/ηξηεο απαζρνιήζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ αξθεηέο 

ελδνζρνιηθέο θαη εμσζρνιηθέο ψξεο θαη εληαηηθά ην δεχηεξν ηξίκελν ζε 8 

δηδαθηηθέο ψξεο. Έιαβαλ κέξνο νη  εηθνζηνθηψ (28) καζεηέο /ηξηεο ηνπ ηκήκαηνο.  

 

Δπηδηψρηεθε, επίζεο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε θαη 

θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο. Έηζη, ζηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ 

πλέδξηνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε (Λεκεζφο, 25 - 28 

επηεκβξίνπ, 2008) δηεμήρζε έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην, ζην νπνίν έιαβαλ 

κέξνο 15 εθπαηδεπηηθνί. Αθνχ παξνπζηάζηεθε ην εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θφκηθ ζηξηπ θαη δηάθνξεο 

πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα 

εθπνλήζνπλ έλα ζχληνκν δηδαθηηθφ ζελάξην, ρξεζηκνπνηψληαο κία ή 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ γηα νπνηνδήπνηε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Με ηε ιήμε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζηάζεηο, 

απφςεηο θαη αληηιήςεηο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

κέζα απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο έγηλε πνζνηηθά κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/
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θαη ηεο λνπκεξηθήο θιίκαθαο ησλ ξνπκπξηθψλ θαη πνηνηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ 

θαη ηελ παξαηήξεζε. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ δχν κεζφδσλ ηεο πνηνηηθήο θαη ηεο 

πνζνηηθήο ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε (Μαθξάθεο, 1998). 

 

Δπίζεο, αμηνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηζθφπεζεο. χκθσλα κε ηνπο Cohen & 

Manion (1994) ε επηζθφπεζε είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε πεξηγξαθηθή κέζνδνο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη κπνξεί λα είλαη επξείαο ή κηθξήο θιίκαθαο. ηηο 

επηζθνπήζεηο ζπιιέγνληαη δεδνκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ψζηε λα πεξηγξάςνπλ ηε θχζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ή λα εληνπίζνπλ 

ζηαζεξέο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ή 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα (Ρψζζηνπ, 

2010). Ζ κέζνδνο απηή επηιέρηεθε γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα πξνθχςνπλ θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ρξήζηκα γηα ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ θαη αλαιχζεθαλ εμεηάζηεθαλ απφ δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο κέζα απφ ηνλ ηξηγσληζκφ ή ηελ ηξηγσλνπνίεζε (triangulation) ησλ 

κεζφδσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα απιή αξρή - ηερληθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζεθηηθή επηινγή ηερληθψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο  

κπνξεί λα θσηίζεη κηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο (Waters - Adams, 

2006). «Οη ηερληθέο ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο επηρεηξνχλ λα 

ζρεδηάζνπλ ή λα εμεγήζνπλ πην νινθιεξσκέλα ηνλ πινχην θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, εμεηάδνληάο ηελ απφ 

πεξηζζφηεξεο νπηηθέο γσλίεο θαη ην θάλνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα» (Cohen & Manion, 1994). ηελ παξνχζα δηαηξηβή επειέγε 

απηή ε ηερληθή έξεπλαο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ ε 

εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ θαη κία φζν ην δπλαηφλ νιφπιεπξε 

ζέαζε θαη θαηαλφεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαηάζηαζεο. 
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4.8 Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ 

 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλειέγεζαλ κε ηε βνήζεηα ξνπκπξηθψλ 

αμηνιφγεζεο, εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ θαη παξαηήξεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο. 

 

4.8.1 Οη Ρνπκπξίθεο Αμηνιόγεζεο σο Γηαδηθαζία πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 

 

Οη ξνπκπξίθεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 4.4., είραλ δηηηφ δνκηθφ ξφιν 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Απφ ηε κία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζν αμηνιφγεζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

θξηηήξηα. Απφ ηελ άιιε ιεηηνχξγεζαλ σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ αλάιπζε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ησλ πνηνηηθψλ θαη ησλ 

πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ ξνπκπξηθψλ - φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 5ν 

θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο - πξφζθεξε πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο. 

 

4.8.2 Σα Δξσηεκαηνιόγηα σο Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ - 

Άμνλεο θαη Δθαξκνγή  

 

Ζ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο επηιέρζεθε ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο α) ζπιινγήο πνιιψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, β) ζπγθξίζεσλ, γ) 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη δ) ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή επηιέρζεθε, ε αλσλπκία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ ε εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ (Παπαλαζηαζίνπ, 1996; 

Κπξηαδή, 1998; Βάκβνπθαο, 2002). Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εξσηήζεηο αλνηθηνχ θαη θιεηζηνχ ηχπνπ. 
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Οη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

δχν εηδψλ: α) επηινγήο κηαο απάληεζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ απαληήζεσλ 

β) πνζνηηθήο δηαβαζκηζηηθήο επηινγήο βαζηζκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert 

(Μαθξάθεο, 1998) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά «Καζφινπ, πάληα, Mεξηθέο θνξέο, 

πρλά, Πνιχ ζπρλά» ή «Καζφινπ, Πνιχ ιίγν, Μέηξηα, Πνιχ, Πάξα πνιχ».  Ζ 

θιίκαθα Likert, έρεη σο κεηνλέθηεκα φηη νη πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο κπνξεί λα 

κελ εθθξάδνπλ πιήξσο ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ ή λα πεξηνξίδνπλ 

ηελ έθθξαζε θαη επηινγή απαληήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν πξνζηέζεθαλ θαη 

εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο/ηξηεο θαηαγξάθνπλ εκπεηξίεο, 

ζηάζεηο ή απφςεηο.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλά κειέηε 

πεξίπησζεο έμη (6) ελφηεηεο: Ζ πξψηε έδηλε πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Ζ δεχηεξε δηεξεπλνχζε ηελ απνδεθηφηεηα ησλ 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ηξίηε εμέηαδε ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ 

γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επρξεζηία ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ. Ζ ηέηαξηε 

εμέηαδε ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ εκπέδσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ζ πέκπηε 

εθκαίεπε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σέινο, ε 

έθηε ελφηεηα δηεξεπλνχζε ηελ επηζπκία ησλ καζεηψλ γηα επέθηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιια καζήκαηα ή δηδαθηηθέο ελφηεηεο. 

 

Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθε θαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, γηα λα απνηππψζεη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη ζηάζεηο σο πξνο 

ηελ πξννπηηθή έληαμεο ησλ ππεξκεζηθψλ/ςεθηαθψλ θφκηθο ζην κάζεκα ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο, ην νπνίν φκσο πεξηείρε εξσηήζεηο θπξίσο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ελ είδεη ζπλέληεπμεο. 

 

Οη άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε βνήζεηα εξσηεκαηνινγίσλ 

δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 
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 Σν πξνθίι ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε ζρέζε κε ηε κειέηε θαη ηνλ 

παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ κε κεηξήζηκα θξηηήξηα ηελ αλάγλσζε ή κε 

βηβιίσλ θαη θφκηθο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

 Ζ επαθή ηνπο κε ηα ςεθηαθά/ππεξκεζηθά θφκηθο κε θξηηήξηα ην θαηά 

πφζν ζα ήζειαλ λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα ηνπο θαη αλ 

πηζηεχνπλ φηη κε απηά ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην  

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο κε θξηηήξηα ην βαζκφ 

επθνιίαο θαη ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ComicLab ή ηνπ 

CoSy_ComicStripCreator θαη ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο πνπ ζα 

επηζπκνχζαλ 

 Ο βαζκφο εκπέδσζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κε κεηξήζηκα θξηηήξηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ππφ κειέηε δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

 Οη εληππψζεηο ηνπο απφ ην κάζεκα 

 Ζ επηζπκία ησλ καζεηψλ γηα επέθηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζε άιια καζήκαηα ή ελφηεηεο κε κεηξήζηκα θξηηήξηα ην αλ επηζπκνχλ 

λα επαλαιάβνπλ ηε δηαδηθαζία ή ζε πνηα καζήκαηα πηζηεχνπλ φηη κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ επηηφπνπ (in situ) θαη ηδηνρείξσο ζηνπο καζεηέο γηα 

ζπκπιήξσζε κε ην πέξαο ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο, κε πξνζδνθία κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ πην αληηπξνζσπεπηηθέο θαη αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ εμεηάδεηαη (Faulkner & Woodhead, 1999), 

αιιά θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ καζήκαηνο. 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο θπξίσο έξεπλαο εμεηάζηεθαλ νη 

ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο.  
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4.8.3 Ζ πλέληεπμε  σο Γηαδηθαζία πιινγήο Γεδνκέλσλ - Άμνλεο 

θαη Δθαξκνγή  

 

Δθηφο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο ξνπκπξίθεο, σο εξεπλεηηθή ηερληθή 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ζπλέληεπμε. ηελ παξνχζα δηαηξηβή ε εξεπλεηηθή 

ζπλέληεπμε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη εθάξκνζαλ ηε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, ήηαλ κηα ζπδήηεζε δχν ή θαη ηξηψλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα πιεξνθνξηψλ. Ζ ζπλέληεπμε επηθεληξψζεθε 

ζε πεξηερφκελν θαζνξηζκέλν απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο (Cannell & Kahn, 

αλαθνξά ζην Cohen & Manion, 1994).  θνπφο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζθέςε 

πνπ ελππάξρεη ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, ε αηνκηθή εκπεηξία θαη ε γλψζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Bogdan & Biklen, 2007).  

 

Δθαξκφζηεθαλ αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, δειαδή δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην ή θαηάινγνο, αιιά έλα γεληθφ πιαίζην 

επηιεγφκελσλ ζεκάησλ γχξσ απφ ηα νπνία νδεγήζεθε ε ζπλέληεπμε (Bell, 1997). 

Οη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηρηνχ ηχπνπ δειαδή «εθείλεο πνπ παξέρνπλ έλα πιαίζην 

αλαθνξάο γηα ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, αιιά βάδνπλ ειάρηζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο απαληήζεηο θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο» (Kerlinger, αλαθνξά ζην 

Cohen & Manion, 1994). Δπίζεο ππήξρε πξφβιεςε, ψζηε λα είλαη ζχληνκεο, γηα 

λα κε δεκηνπξγήζνπλ θφπσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χο πξνο ηε δνκή νη άμνλεο 

θαη νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα ινγηθή κε εθείλεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ ξνπκπξηθψλ. ηελ νπζία, επειέγεζαλ κεηαμχ εθείλσλ 

ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο αλακέλεην λα πξνθχςνπλ δεδνκέλα πνπ 

λα θαιχπηνπλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη θαη εθάξκνζαλ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ δηαδηθαζία ηνπο πινπνηήζεθε 

είηε ηειεθσληθά είηε δηα δψζεο κε ην πέξαο ηεο θάζε πηινηηθήο δξάζεο ζε 

πεξίπνπ 15 έσο 20 ιεπηά θαη ν ζπλεληεπθηήο ήηαλ ε εξεπλήηξηα. Οη απαληήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ ζε θχιιν εξγαζίαο. 
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4.8.4 Ζ Παξαηήξεζε Πεδίνπ (Field Observation) σο Γηαδηθαζία 

πιινγήο Γεδνκέλσλ - Άμνλεο θαη Δθαξκνγή  

 

ηε θάζε δηεμαγσγήο ησλ πηινηηθψλ δξάζεσλ ε εξεπλήηξηα, πξνζπαζψληαο λα 

παξαθνινπζήζεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ πνξεία ηνπο αθνινχζεζε ηελ άκεζε κε 

ζπκκεηνρηθή, ή «λαηνπξαιηζηηθή ή θπζηθή» («naturalistic»), παξαηήξεζε (Elliott, 

1991) γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζην θπζηθφ ρψξν ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο ζηηο ζρνιέο Καίζαξε θαη ηε θάζε δεκηνπξγίαο θφκηθο ηεο 

εξεπλεηηθήο δξάζεο κε ζέκα ηελ Ηιηάδα ζην Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην, 

ηηο νπνίεο θαηέγξαςε κε κνιχβη θαη ραξηί ξεαιηζηηθά θαη πεξηγξαθηθά (Altrichter, 

Posch & Somekh, 2001). Ζ παξαηήξεζε έγηλε θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Οη άμνλεο ηεο 

παξαηήξεζεο ήηαλ ζρεδφλ νη ίδηνη κε απηνχο ηεο ζπλέληεπμεο. Καηά βάζε 

θαηαγξάθεθαλ ζηνηρεία απφ ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ 

θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φπσο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εξγάδνληαλ θαη επηθνηλσλνχζαλ.   

 

 

4.9 Αλαθεθαιαίσζε 

 

ην θεθάιαην απηφ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο παξνπζηάζηεθε ε θηινζνθία ηεο 

πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο, ην δηδαθηηθφ ζελάξην, ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηεο, 

ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, νη ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αλάιπζήο ηνπο 

θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο.  

 

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο πεξίπησζεο (case studies)  

θαηά ηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ζε απζεληηθά 

πεξηβάιινληα ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηα επξήκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:  Οη Μειέηεο Πεξίπησζεο 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα θεθαιαίνπ  

 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ έμη  (6) κειεηψλ πεξίπησζεο: 

o Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε  

o θνπφο ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή ζελαξίνπ 

o Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ζελαξίνπ 

o Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη 

o Μέζα αμηνιφγεζεο  

o Δπξήκαηα - απνηειέζκαηα απφ εξσηεκαηνιφγηα, ξνπκπξίθεο, 

ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε ρσξηζηά (θαηά πεξίπησζε) 

 πλνιηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ θνηλψλ κεηαβιεηψλ ησλ κειεηψλ 

πεξίπησζεο 

 πγθξηηηθνί πίλαθεο ησλ ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

βηψκαηά ηνπο θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο ζπκπιεξσκαηηθνχ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο ζηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζε έλα πιαίζην εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο. 

Δθαξκφζηεθε θαη πινπνηήζεθε σο έξεπλα δξάζεο κέζα απφ πέληε (5) κειέηεο 

πεξίπησζεο κε δείγκα καζεηέο/ηξηεο ζε απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη κία 

(1) κε δείγκα εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηελ αλάιπζε, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζέγγηζεο ζπιιέρζεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα απφ φιεο ηηο κειέηεο πεξίπησζεο κε κέζα εξσηεκαηνιφγηα, ξνπκπξίθεο 
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αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο, ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο θαη παξαηήξεζε. Ζ 

κεζνδνινγία θαη ε πινπνίεζε ησλ ζελαξίσλ κε ηα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

 

5.2  Μειέηε Πεξίπησζεο 1ε - Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε  

 

5.2.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.2.1.1. θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή 

ελαξίνπ 

 

Με αθνξκή ηελ Ζκέξα γηα ην Αζθαιέο Γηαδίθηπν - Safer Internet Day (12- 02-

2007) ζε θεληξηθή εθδήισζε ζηα εθπαηδεπηήξηα Καίζαξε νξγαλψζεθε έλα 

εξγαζηήξην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ ησλ εθπαηδεπηήξησλ Καίζαξε ελεξγνπνηήζεθαλ ζηε δφκεζε κηαο 

ηζηνξίαο κε εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν, κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator ζε ζέκα ηεο αξεζθείαο ηνπο, αιιά ελδεηθηηθά 

πξνηεηλφκελν απφ ηα βηβιία Νενειιεληθήο Γιψζζαο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ.  

 

Σν ζελάξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ άηππνπ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ, 

πνπ μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία (Κνπηζνγηάλλεο, 2007). Δληνχηνηο, ηα καζήκαηα 

αλαθνξάο ήηαλ ε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ε Πιεξνθνξηθή.  

 

Σν εξγαζηήξην πνπ νξγαλψζεθε αμηνπνίεζε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ σο πξνο ηα δνκηθά θαη ηα κνξθνινγηθά γισζζηθά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο 

θαη ηα ελέηαμε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ηε ζρεδίαζε ελφο 
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πνιπηξνπηθνχ θαη ςεθηαθνχ θεηκέλνπ πνπ αμηνπνηεί πνηθίια ζεκεησηηθά 

ζπζηήκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ησλ καζεηψλ. Σν εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα 

ζρεδηάζνπλ έλα ςεθηαθφ θφκηθ ζηξηπ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ Ζ.Τ. 

κέζα απφ ηηο απιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ (Βαζηιηθνπνχινπ et al., 2008). 

 

 

5.2.1.2 Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

Ζ πηινηηθή απηή δξάζε ήηαλ δηεξεπλεηηθή θαη δελ ζηφρεπε ζηε δηδαζθαιία κε 

βάζε ηα Α.Π.., δεδνκέλεο ηεο εηεξφθιεηεο ζχλζεζεο ηνπ δείγκαηνο. Δληνχηνηο, 

είρε σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα δνκήζνπλ κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε 

θαη ηέινο, πξνηείλνληαο ζηελ νπζία κηα λέα εθδνρή παξαγσγήο ιφγνπ ζε 

πνιπηξνπηθή κνξθή, ε νπνία βαζίδεηαη φρη κφλν ζε γξαπηά θείκελα, αιιά θαη ζε 

εηθφλεο κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο δηάδξαζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

(Βαζηιηθνπνχινπ et al., 2008). 

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη ζην 4ν θεθάιαην, ελψ 

εηδηθφο ζηφρνο ήηαλ πξνβιεκαηηζηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο κε εηθφλεο θαη θείκελν γηα θάπνην θνηλσληθφ ή ηνπ άκεζνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο δήηεκα. 

 

 

5.2.1.3 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο είρε ηε κνξθή εξγαζίαο ζε νκάδεο 2 - 3 αηφκσλ ζην 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Οη καζεηέο/ηξηεο σο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Γιψζζαο εθάξκνζαλ γεληθά ζηνηρεία γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ, ζηίμεο θαη 

παξαγσγήο ειεθηξνληθνχ ιφγνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πφξνη θχιια εξγαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο θαη ην ινγηζκηθφ 

CoSy_ComicStripCreator. Απαηηήζεθαλ 2 - 3 δηδαθηηθέο ψξεο ζε δχν ελφηεηεο: 
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1ε ελφηεηα. Παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ:  

 Ζ νκάδα παξνπζίαζε ην εξγαιείν κε ηε βνήζεηα PowerPoint θαη εμήγεζε 

πεξηιεπηηθά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

 Γφζεθε ζηνπο καζεηέο έληππν πιηθφ νθηψ ζειίδσλ κε ζέκα «Γεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ θφκηθο» ην νπνίν ζπκπεξηειάκβαλε ηηο ελφηεηεο «Πσο ζα 

θηηάμσ έλα θαιφ θφκηθ ζηξηπ» θαη «Πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα ην θφκηθ 

ζηξηπ ζαο» φπνπ δίλνληαλ:  

o ζηνηρεία δνκήο κηαο ζχληνκεο ηζηνξίαο  

o νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηελ πξάμε δεκηνπξγίαο κηαο ηζηνξίαο 

θφκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator  

o πξνηεηλφκελα ζέκαηα απφ ηα βηβιία Γιψζζαο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη φισλ ηνπ Γπκλαζίνπ, φπσο Σαμίδηα 

ζηελ Διιάδα, Ο Φίινο καο ην Πεξηβάιινλ, ινη Γηαθνξεηηθνί θαη 

ινη Ίδηνη θ.ά. 

 

2ε ελφηεηα: Γεκηνπξγία απφ καζεηέο/ηξηεο ςεθηαθψλ θφκηθο κε εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν. 

 Οη καζεηέο/ηξηεο δεκηνχξγεζαλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, απνηππψλνληαο 

πξψηα ζε θείκελν ηνπ Word ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο, 

ελψ κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ απέδσζαλ ηελ ηζηνξία ζε πνιπηξνπηθή 

εθδνρή.  

 ε κηθξέο νκάδεο δχν ή ηξηψλ αηφκσλ δεκηνπξγνχζαλ ηηο δηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί επέβιεπαλ ηε δηαδηθαζία θαη απαληνχζαλ ζε 

εξσηήζεηο θαη απνξίεο, επηιχνληαο πξνβιήκαηα.  

 πγθεληξψζεθαλ φια ηα θφκηθ ζηξηπ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηφρεπε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο φζν 

θαη ζηε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο αλά δχν ή ηξεηο κπξνζηά ζε θάζε 

ζηαζκφ εξγαζίαο κνηξάζηεθαλ ηα θχιια εξγαζίαο. Ζ εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφο 

εμήγεζε ην πεξηερφκελν ησλ θχιισλ εξγαζίαο, κειέηεζε απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά 
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θάπνηα θφκηθο ηνπ Αξθά πνπ εκπεξηέρνληαλ ζην θχιιν εξγαζίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα έδσζε νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Έπεηηα νη καζεηέο/ηξηεο αθέζεθαλ κφλνη ηνπο γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην 

εξγαιείν, ελψ ε εθπαηδεπηηθφο κε ηελ ππφινηπε νκάδα παξαθνινπζνχζε απφ 

θνληά, ψζηε λα ηνπο θαζνδεγεί, λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηνπο, λα ηνπο 

ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο βνεζά φπνπ ζπλαληνχζαλ δπζθνιίεο (π.ρ. λα επεμεγεί ηηο 

εξσηήζεηο). Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο θξφληηδε, ψζηε φινη λα 

πξνρσξνχλ παξάιιεια κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ξπζκφ (Khan & Yip, 1996). Οη 

καζεηέο/ηξηεο ήηαλ ζηξακκέλνη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο κε αθνζίσζε θαη 

δνχιεπαλ ζπλεξγαηηθά ηελ ηζηνξία ηνπο, δεηψληαο βνήζεηα νπνηεδήπνηε 

παξνπζηαδφηαλ θάπνην πξφβιεκα. ε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία έδεηρλαλ δσεξφ 

ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή θαη ζπκκεηείραλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δφκεζε, αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηνπο. εκαληηθά ζηνηρεία ήηαλ ε 

έθδειε ραξά ηνπο, ε πεξηέξγεηα θαη ε πεξεθάληα, φηαλ νινθιήξσλαλ ην έξγν 

ηνπο. 

 

5.2.1.4 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν έλα 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο, ψζηε λα αληρλεπηνχλ 

νη ζηάζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη εληππψζεηο θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μέζν αμηνιφγεζεο απεηέιεζαλ θαη ηα καζεηηθά ςεθηαθά 

θφκηθο σο πξντφληα (artifacts) ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

5.2.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 76 καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ ηεο 

ρνιήο Καίζαξε ζηελ Αηηηθή φπνπ παξνπζηάζηεθε ην εξγαιείν.  
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Οη καζεηέο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην 9 (ελλέα) εξσηήζεσλ, 

νκαδνπνηεκέλεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Πξνθίι Μαζεηψλ:   

1. Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο (Δξ. 1) 

2. Δπηζπκία γηα αλάγλσζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζε Ζ. Τ. (Δξ. 2) 

Δπξήκαηα: 

3. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Δξ. 3- 5) 

i. Δπηζπκία γηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 3) 

ii. Δπραξίζηεζε - Φπραγσγία (Δξ. 4) 

iii. Καηαλφεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δξ. 5) 

iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα  

4. Δπρξεζηία Δξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 6, 7) 

i. Δπθνιία ζηε ρξήζε 

ii. Αιιαγέο 

5. πλαηζζήκαηα - Δληππψζεηο (Δξ. 8, 9) 

 

Πξνθίι Μαζεηώλ 

5.2.2.1 ρεηηθά κε ηηο Αλαγλσζηηθέο Πξνηηκήζεηο ησλ Μαζεηώλ 

(Δξ. 1) 

ην 76,32% άξεζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ηα βηβιία θφκηθο, ζην 18,42%, 

«αξθεηά», ζην 5,26 «ιίγν», ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα κελ ηνπ 

άξεζαλ «θαζφινπ» ηα βηβιία θφκηθο (ρήκα 5.1). 
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ρήκα 5.1: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αξέζνπλ ηα βηβιία θφκηθο 

 

 

5.2.2.2  Δπηζπκία γηα Αλάγλσζε Φεθηαθώλ Κόκηθο ζε Ζ. Τ (Δξ. 2) 

Πνιχ ζεηηθνί ήηαλ νη καζεηέο/ηξηεο θαη ζηελ ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαζψο ζην 69,74% επί ηνπ ζπλφινπ ε ηδέα άξεζε «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ», ζην 27,63% άξεζε «αξθεηά» θαη κφιηο ζην 2,63% άξεζε 

«ιίγν», ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα κελ ηνπ άξεζε «θαζφινπ» ε 

ηδέα (ρήκα 5.2). 

 

 

ρήκα 5.2: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αξέζεη ε ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο 

ζε Ζ.Τ. 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 40,79% 28,95% 27,63% 2,63% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 31 22 21 2 0 
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νπ αξέζεη ε ηδέα λα δηαβάδεηο θόκηθο ζε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή; (Δξ. 2) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Δπξήκαηα 

5.2.2.3 ρεηηθά κε ηα Φεθηαθά Κόκηθο ζηε Μαζεζηαθή 

Γηαδηθαζία 

 

 Δπηζπκία γηα Φεθηαθά Κφκηθο ζην Μάζεκα (Δξ. 3) 

 

Απφ ην δείγκα ησλ 76 καζεηψλ ε πιεηνςεθία (58 καζεηέο ή 76,32% επί ηνπ 

ζπλφινπ) απάληεζε φηη ζα ηνπο άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη 

ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ην 10,53% «αξθεηά», ελψ ζην 

13,16% άξεζε «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». 

 

 

ρήκα 5.3: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ δηδαζθαιία κε ςεθηαθά 

θφκηθο 

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο άξεζαλ ηα 

βηβιία θφκηθο θαη απηψλ πνπ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο ζε ππνινγηζηή (Πίλαθαο 5.1) δηαπηζηψζακε φηη απφ 

ηνπο 58 καζεηέο (ή 76,32% ηνπ ζπλφινπ) πνπ ηνπο άξεζαλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» ηα βηβιία θφκηθο, ζηνπο 48 ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 53,95% 22,37% 10,53% 9,21% 3,95% 

Αξ. καζεηψλ 41 17 8 7 3 
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Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθώλ θόκηθο ζε ππνινγηζηή; (Δξ. 3) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ζηνπο 5 

«αξθεηά» θαη ζε 5 «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ».  

 

Απφ ηελ άιιε, απφ ηνπο 4 καζεηέο (ή 5,26% επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ ηνπο άξεζαλ 

«ιίγν» ή θαη «θαζφινπ» ηα βηβιία θφκηθο, ζηνλ έλαλ (1) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» 

θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο θαη 

ζηνπο άιινπο 3 ζα άξεζε «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ».  

 

Πίλαθαο 5.1: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ 

βηβιία θφκηθο θαη απηψλ πνπ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

  

  

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά 

ζνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο (ζε 

ππνινγηζηή); 

    

Πάξα 

πνιχ & 

Πνιχ 

Αξθεηά 
Λίγν & 

Καζφινπ 
χλνιν 


ν

π
 α

ξ
έζ

ν
π
λ 

ηα
 β

ηβ
ι
ία

 

θ
φ

κ
ηθ

ο;
 

Πάξα 

πνιχ & 

Πνιχ 

48 5 5 58 

63,16% 6,58% 6,58% 76,32% 

Αξθεηά 
9 3 2 14 

11,84% 3,95% 2,63% 18,42% 

Λίγν & 

Καζφινπ 

1  3 4 

1,32% 0,00% 3,95% 5,26% 

χλνιν 
58 8 10 76 

76,32% 10,53% 13,16% 100,00% 

 

 

ηε κέζε βξίζθνληαη 14 καζεηέο (ή 18,42% επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ ηνπο άξεζαλ 

«αξθεηά» ηα βηβιία θφκηθο. ηνπο 9 ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ζηνπο 3 ζα 

άξεζε «αξθεηά» θαη κφλν ζηνπο 2 ζα ηνπο άξεζε «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». 

Δπνκέλσο, ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αγάπε γηα ηα βηβιία θφκηθο θαη ζηελ 

πξννπηηθή λα εληαρζνχλ ζην κάζεκα ζε ςεθηαθή κνξθή. 

 

 

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[182] 

Δπραξίζηεζε θαη Φπραγσγία ζην κάζεκα (Δξ. 4) 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (55 ζηνπο 76 ή ην 72,37% επί ηνπ ζπλφινπ) ησλ 

καζεηψλ πίζηεπε φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. 

ηε κέζε βξίζθνληαλ 13 καζεηέο (17,11%), νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα ζα 

ήηαλ «αξθεηά» πην επράξηζην, ελψ ππήξραλ θαη 8 καζεηέο (10,53%) πνπ πίζηεπαλ 

φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ» πην επράξηζην.  

 

 

ρήκα 5.4: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ ζε έλα πην 

επράξηζην κάζεκα κε ςεθηαθά θφκηθο 

 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο άξεζαλ ηα βηβιία θφκηθο 

θαη απηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην επράξηζην κε ςεθηαθά 

θφκηθο, ν πίλαθαο ζπλάθεηαο 5.2 δείρλεη φηη απφ ηνπο 58 καζεηέο (75,32%) πνπ 

ηνπο άξεζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ηα βηβιία θφκηθο, νη 47 (61,84%) πίζηεπαλ 

φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην, νη 5 «αξθεηά» πην 

επράξηζην θαη νη 6 «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». 

 

 Αληηζηνίρσο απφ ηνπο 4 καζεηέο πνπ ηνπο άξεζαλ «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ» ηα 

βηβιία θφκηθο, νη 2 πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο ζα ήηαλ «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην αλ ν θαζεγεηήο/δάζθαινο ρξεζηκνπνηνχζε 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 50,00% 22,37% 17,11% 6,58% 3,95% 

Αξ. καζεηψλ 38 17 13 5 3 
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Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην επράξηζην, αλ ν θαζεγεηήο/ 

δάζθαιόο ζνπ ρξεζηκνπνηνύζε ςεθηαθά θόκηθο; (Δξ. 4) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ςεθηαθά θφκηθο, έλαο (1) πίζηεπε «αξθεηά» πην επράξηζην θαη άιινο έλαο (1) 

πίζηεπε «ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». Δπνκέλσο, ε επραξίζηεζε πνπ κπνξεί λα 

πεγάζεη απφ ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο, αθνξά αθφκε θαη φζνπο δελ 

αγαπνχλ ηα θφκηθο ζηελ έληππε κνξθή ηνπο. 

 

Αθφκα θαη απφ ηνπο 14 καζεηέο πνπ ηνπο άξεζαλ «αξθεηά» ηα θφκηθο, νη 6 

πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο ζα ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

πην επράξηζην, αλ ν θαζεγεηήο/δάζθαινο ρξεζηκνπνηνχζε ςεθηαθά θφκηθο, άιινη 

7 πίζηεπαλ «αξθεηά» πην επράξηζην, ελψ κφλν έλαο (1) πίζηεπε «ιίγν» ή/θαη 

«θαζφινπ». 

  

Πίλαθαο 5.2: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ 

βηβιία θφκηθο θαη απηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην επράξηζην κε 

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

  

  

Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην 

επράξηζην, αλ ν θαζεγεηήο/ δάζθαιφο ζνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ςεθηαθά θφκηθο; 

    

Πάξα πνιχ 

& Πνιχ 
Αξθεηά 

Λίγν & 

Καζφινπ 
χλνιν 


ν

π
 α

ξ
έζ

ν
π
λ 

ηα
 β

ηβ
ι
ία

 θ
φ

κ
ηθ

ο;
 

Πάξα πνιχ 

& Πνιχ 

47 5 6 58 

61,84% 6,58% 7,89% 76,32% 

Αξθεηά 
6 7 1 14 

7,89% 9,21% 1,32% 18,42% 

Λίγν & 

Καζφινπ 

2 1 1 4 

2,63% 1,32% 1,32% 5,26% 

χλνιν 
55 13 8 76 

74,37% 17,11% 10,53% 100,00% 
      

 

 

Καηαλφεζε Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ (Δξ. 5) 

 

Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ ηα θφκηθο ζα βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ 

ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ηνπο ξσηήζακε ηελ άπνςή ηνπο (ρήκα 5.5). Οη 44 

απφ ηνπο 76 (ή ην 57,89%) ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ζα ηνπο βνεζνχζε «πάξα 
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πνιχ» θαη «πνιχ», ην 23,68% απάληεζε «αξθεηά» θαη ην 18,42% «ιίγν» έσο 

«θαζφινπ». 

 

 

ρήκα 5.5: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα θφκηθο βνεζνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ρξήζεο ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Γηα λα ππάξρεη έλα κέγεζνο γηα ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο, 

δεκηνπξγήζεθε ε έλλνηα ηνπ «βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο» πνπ νξίζηεθε σο ν 

κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζε ηξεηο εξσηήζεηο: α) αλ ζα ηνπο άξεζε λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο, β) 

αλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα ζα ήηαλ πην επράξηζην κε ςεθηαθά/ππεξκεζηθά θφκηθο 

γ) αλ πίζηεπαλ φηη ηα θφκηθο ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα έλα 

δχζθνιν κάζεκα. Με άιια ιφγηα ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε 

ζπληζηακέλε ηνπ αλ νη καζεηέο απνιακβάλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε 

ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη ζα 

θαηαλννχζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 

 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 36,84% 21,05% 23,68% 13,16% 5,26% 

Αξ. καζεηψλ 28 16 18 10 4 
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θαιύηεξα έλα δύζθνιν κάζεκα; (Δξ. 5) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ρήκα 5.6: Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (ρήκα 5.6) έδεημε φηη ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία νη 

54 ζηνπο 76 (ή 71,05% επί ηνπ ζπλφινπ) ζεψξεζαλ φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο κπνξεί λα είλαη «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

απνηειεζκαηηθή, έλαληη 15 καζεηψλ (19,74%) νη νπνίνη ηελ ζεψξεζαλ «αξθεηά» 

θαη 7 καζεηψλ ή 9,21% πνπ ηε ζεψξεζαλ «ιίγν» απνηειεζκαηηθή. 

 

 

5.2.2.4 ρεηηθά κε ηελ Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ ComicLab  

 

Δπθνιία ζηε Υξήζε (Δξ. 6) 

 

Σν 80,26% (61) ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ην εξγαιείν ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, ην 17,11% φηη ήηαλ «αξθεηά» εχθνιν θαη ην 

2,63% «ιίγν» ( ρήκα 5.7). 
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ρήκα 5.7: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εχθνιν ην εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator  

 

Πξνηάζεηο γηα αιιαγέο - Παξαηεξήζεηο - Δληππψζεηο  (Δξ. 7, 8,9) 

 

Οη 58 ζηνπο 76 καζεηέο (76,32%) δελ ήζειαλ λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν. Απφ 

ηνπο ππφινηπνπο 18 καζεηέο (23,68%) νη 12 αλέθεξαλ φηη ζα ήζειαλ λα κπνπλ 

πην πνιιά clipart - ραξαθηήξεο, εηθφλεο θαη backgrounds, 4 ζα ήζειαλ 

κεγαιχηεξα θφκηθο ζε έθηαζε θαη απφ έλαο (1) θίλεζε, μερσξηζηή απνζήθεπζε 

εηθφλαο θαη γεληθά πην εχθνιε ρξήζε (ρήκα 5.8 θαη Πίλαθαο 5.3).  

 

 

ρήκα 5.8: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ αιιαγέο ζην εξγαιείν 

ζρεδίαζεο ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 55,26% 25,00% 17,11% 2,63% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 42 19 13 2 0 

0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Σν εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ; (Δξ. 6) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 

76,32 % 
(58) 

23,68 % 
(18) 

Θα ήθελεσ να αλλάξει κάτι ςτο εργαλείο, 
ώςτε να ςου αρζςει περιςςότερο; (Ερ. 7.α) 

Όχι Ναι 
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Πίλαθαο 5.3: Αιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ νη καζεηέο/ηξηεο 

Αλ λαη, πνηεο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; (Δξ. 7.β) 

«Θα πξφζζεηα πην πνιιά backgrounds cliparts εηθφλεο frames ραξαθηήξεο, 

εκπινπηηζκφ βηβιηνζήθεο»(12) 

«Μεγαιχηεξα θφκηθο, πεξηζζφηεξα frames» (4) 

«Πην εχθνια πξνγξάκκαηα» 

«Πην εχθνιε ρξήζε» 

«Ξερσξηζηή απνζήθεπζε εηθφλαο» 

«Κίλεζε» 

«Να κπνξψ λα γξάθσ πεξηζζφηεξα» 

«Να θαίλνληαη πην θαζαξά νη ήξσεο» 

 

Ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 100% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

πηινηηθή δνθηκή είραλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη δήισζαλ φηη ηνπο άξεζε ε πξάμε 

δεκηνπξγίαο θφκηθο απφ «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ» (ρήκα 5.9). 

 

 

ρήκα 5.9: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο άξεζε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

Χο πξνο ηηο δπζθνιίεο αλέθεξαλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ αξρείσλ 

cliparts θαη ησλ κπαινληψλ δηαιφγσλ, ηελ πξνζπάζεηα λα θάλνπλ resize θαη λα 

κεηαθηλήζνπλ ηηο εηθφλεο, ηε δηαρείξηζε ησλ εληνιψλ ηνπ εξγαιείνπ, αιιά θαη ηελ 

έκπλεπζε, φζνλ αθνξά ηνπο δηαιφγνπο κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ.  

 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 69,74% 26,32% 3,95% 0,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 53 20 3 0 0 
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νπ άξεζε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθώλ θόκηθο; (Δξ. 8) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Δλζνπζηψδεηο ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ εξψηεζε ηη ηνπο άξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πνιινί κίιεζαλ γηα έλα εχρξεζην, θαηαπιεθηηθφ πξφγξακκα κε 

σξαίεο εηθφλεο, θφληα, ραξαθηήξεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη 

θαλείο φπνην θφκηθο επηζπκεί, κε εχθνιε εθκάζεζε θαη απιφ ζηε ρξήζε. Αθφκε 

εμήξαλ ηελ επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία, ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάδνπλ ηε ζθέςε ηνπο κέζα απφ θφκηθο, λα θηηάρλνπλ πνηθίιεο δηθέο ηνπο 

ηζηνξηνχιεο, βάδνληαο ηα πξφζσπα πνπ ζέινπλ ζ‟ απηέο θαη λα γξάθνπλ φ,ηη 

ζέινπλ ζηα κπαινλάθηα δηαιφγνπ. ηα ζεηηθά αλέθεξαλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο, ηελ πινχζηα «βηβιηνζήθε» γηα πνιιέο 

επηινγέο, ηελ πνηθηιία ζηελ επηινγή ζεκάησλ θαη ην φηη δελ ρξεηάζηεθε λα βξνπλ 

δηθέο ηνπο εηθφλεο. 

 

Πίλαθαο 5.4: Πξνηηκήζεηο θαη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ (Δξ. 9) 

ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΜΔ ΓΤΚΟΛΔΦΔ 

«Δχρξεζην, θαηαπιεθηηθφ πξφγξακκα κε σξαίεο 

εηθφλεο, θφληα, ραξαθηήξεο, (15) πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο φπνην θφκηθο 

ζέιεη» 

«Ζ ηνπνζέηεζε θαη ν ρεηξηζκφο 

ησλ αξρείσλ cliparts (3) θαη ησλ 

κπαινληψλ δηαιφγσλ» (4) 

«Έρεη πιάθα, επράξηζηε δηαδηθαζία λα θηηάρλεηο 

θφκηθο ζε ππνινγηζηή, δηαζθεδαζηηθή αζρνιία» (6) 

«Ζ δεκηνπξγία ηνπο (3) ζηελ 

αξρή» (1) 

«Μπνξνχλ λα θηηάρλνπκε ηζηνξηνχιεο δηθέο καο, λα 

γξάθνπκε φ,ηη ζέινπκε ζηα κπαινλάθηα δηαιφγνπ, 

αιιά θαη λα βάδνπκε ηα πξφζσπα πνπ ζέινπκε ζε θάηη 

δηθφ καο» (ραξά δεκηνπξγίαο) (4)  

«H πξνζπάζεηα λα θάλνπκε 

resize θαη λα κεηαθηλήζνπκε ηηο 

εηθφλεο» (3) 

«Δχθνιε εθκάζεζε - ζε ιίγν ρξφλν θαη απιφ ζηε 

ρξήζε» (3) 

«Οη ραξαθηήξεο  πνπ θξχβνληαη» 

«Έθθξαζε ζθέςεο κέζα απφ θφκηθο» (2)  «Να βξσ ιφγηα» 

«Ο θαληαζηηθφο θφζκνο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ην κπαιφ» (ελεξγνπνίεζε θαληαζίαο) (2) 

«Να αιιάδσ ζπλέρεηα απφ frames 

ζε backgrounds απφ 

backgrounds ζε cliparts θαη απφ 

cliparts ζε balloons» 

«Σα backgrounds θαη cliparts θαη νη ραξαθηήξεο πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο αζηείαο 

ηζηνξίαο» (2) 

 

«Πνηθηιία ζηελ επηινγή ζεκάησλ» (2)  

«Γελ ρξεηάζηεθε λα βξσ δηθέο κνπ εηθφλεο» (2)  

«Ζ πνηθηιία ησλ θφκηθο πνπ κπνξνχκε νη ίδηνη λα 

δεκηνπξγήζνπκε»  

 

«Πινχζηα βηβιηνζήθε γηα πνιιέο επηινγέο»  
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5.2.3 Δπξήκαηα - Αλαιύνληαο ηα Μαζεηηθά Κόκηθο 

 

Σα θφκηθ ζηξηπ πνπ ζρεδίαζαλ νη καζεηέο/ηξηεο παξνπζίαζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. 

Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ιφγσ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ αιιά θαη ηεο έιιεηςεο 

εμνηθείσζεο κε ην εξγαιείν ήηαλ εκηηειή θαη είραλ ειιείςεηο σο πξνο ηε δνκή θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ραξαθηήξσλ, εληνχηνηο δηαθάλεθε ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ 

λα εθθξάζνπλ δηάθνξεο αλεζπρίεο ηνπο πνπ αθνξνχζαλ ζην πεξηβάιινλ, εηθφλεο 

απφ ην κέιινλ ή ζχληνκεο ηζηνξίεο πεξηπέηεηαο. ηα δείγκαηα ησλ καζεηηθψλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο αμηνπνηήζεθε ε δχλακε ησλ εηθφλσλ θαη θάλεθε φηη νη 

καζεηέο/ηξηεο πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη 

απηή ε θαηλνηφκνο ζηξαηεγηθή. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλεξγαηηθή ζρεδίαζε έδσζε 

ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηάινγν, γηα λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ σο πξνο ηε δφκεζε κηαο ηζηνξίαο κε πιηθφ ιέμεηο θαη εηθφλεο. 

 

 

5.2.4 ύλνςε 

 

Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο δξάζεο θαη ηνπ εξγαιείνπ κε ηε βνήζεηα 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο παξαηήξεζεο αλέθπςε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ απφιαπζε ηε δηαδηθαζία θαη είρε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, 

νη πεξηζζφηεξνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ζα ήζειαλ λα δηδάζθνληαη ηα ζρνιηθά 

καζήκαηα κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, φηη ην κάζεκα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

ήηαλ πην επράξηζην θαη ζα ην θαηαλννχζαλ θαιχηεξα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη παξαηεξήζεηο νξηζκέλσλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ηε ραξά δεκηνπξγίαο πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ 

ηα ςεθηαθά θφκηθο, αθνχ κέζσ απηψλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θηηάρλνπλ 

δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη λα βάδνπλ ζε απηέο ηα πξφζσπα πνπ ζέινπλ. Αλ θαη 

ειάρηζηνη  καζεηέο/ηξηεο ήηαλ κάιινλ αξλεηηθνί ζηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζην 

ζρνιείν, θαλέλαο δελ εμέθξαζε δπζαξέζθεηα ζηε γεληθή εξψηεζε πνηα ήηαλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απελαληίαο φινη εθθξάζηεθαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά, 
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πεξηγξάθνληαο δπλαηά ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ελδηαθέξνπζεο απφςεηο γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην κέζν. 

 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ θαη κε απηέο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο (Μαξηηλίδεο, 1996; Versaci, 2001; Morrison et al., 2002; 

McVicker, 2007) ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο είλαη ε πξσηνηππία, 

ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ε ραξά πνπ πξνζθέξνπλ, ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη καζεηψλ - 

εθπαηδεπηηθψλ, ε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, ε απηελέξγεηα, ε βησκαηηθφηεηα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην κάζεκα πνπ ηψξα απνθηά 

κηα πην νηθεία κνξθή (ν καζεηήο ην ληψζεη «δηθφ ηνπ»), ε θαιιηέξγεηα ησλ 

θαιιηηερληθψλ αλεζπρηψλ ησλ παηδηψλ, ε πξναγσγή ησλ γλψζεσλ, ε δηέγεξζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο κέζα απφ ηε ζχκπιεπζε εηθφλαο 

- θεηκέλνπ (Βαζηιηθνπνχινπ et al., 2008).  

 

 

 

5.3 Μειέηε Πεξίπησζεο 2ε - Ηζόηεηα ησλ Γύν Φύισλ 

5.3.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.3.1.1 θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή 

ελαξίνπ 

 

ηελ πεηξακαηηθή απηή δξάζε έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα λα εληαρηεί ε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/δηαδηθηπαθψλ θφκηθο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε καζήκαηα εκηηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ. 

Κχξηνο ζθνπφο ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπλεξγαηηθή δφκεζε κηαο 

ηζηνξίαο ςεθηαθψλ θφκηθο κε ζέκα ηελ Ηζφηεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ CoSy_ComicStripCreator καδί κε άιια ςεθηαθά εξγαιεία, φπσο ν 

επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ θαη ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ. Μαζήκαηα αλαθνξάο 

ήηαλ ε Νενειιεληθή Γιψζζα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ε Πιεξνθνξηθή. 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, κε αθνξκή έλα πιαίζην παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΚΔΘΗ (Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο 

ησλ Γχν Φχισλ πνπ εθαξκφζηεθε ζε πέληε ζρνιεία, νξγαλψζεθε κηα εξεπλεηηθή 

δξάζε-ζελάξην εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ην β΄ ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

2007 - 2008. Οη 25 καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ΄ ηάμεο θιήζεθαλ λα ζρεδηάζνπλ ςεθηαθά 

θφκηθο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, γηα λα επηιχζνπλ ην εμήο θνηλσληθφ 

πξφβιεκα: λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηέο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο Ηζφηεηαο ησλ Γχν Φχισλ (Βαζηιηθνπνχινπ et al., 

2009). 

  

 

5.3.1.2 Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ήηαλ ζχκθσλε κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο (Γ.Δ.Π.Π.., 2003). Δπηδηψρζεθε 

δειαδή ε δηακφξθσζε ειεχζεξσλ πνιηηψλ κε δεκνθξαηηθή θξηηηθή θαη ππεχζπλε 

ζηάζε ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, κε ζεβαζκφ ζην δηάινγν θαη κε πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο. Χο πξνο ηε γιψζζα νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δνκηθά θαη γξακκαηηθά ζηνηρεία ηεο ζηνλ πξνηαζηαθφ θαη 

θεηκεληθφ ιφγν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλάινγν επίπεδν ιφγνπ γηα ηελ 

πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγισζζηθά θαη εμσγισζζηθά 

ζηνηρεία θαη λα ζπλζέζνπλ κηα εξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. 

Οη γεληθνί καζεζηαθνί ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη ζην 4ν θεθάιαην, ελψ 

εηδηθνί ζηφρνη ήηαλ: 

 Να αλαδεηήζνπλ ηηο φςεηο ηεο θαηαπίεζεο πνπ ελδερνκέλσο λα δέρεηαη 

κηα γπλαίθα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηεο αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν 

 Να πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο Ηζφηεηαο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο 

γηα ηελ θαιιηέξγεηά ηεο 
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 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζχλεο σο πξνο ην ζεβαζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ άιινπ. 

 

5.3.1.3 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο 2 - 3 αηφκσλ πξψηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη έπεηηα ζην 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ, πινπνίεζαλ ηε δηδαθηηθή δξάζε ζε 8 δηδαθηηθέο ψξεο 

εληφο δχν εβδνκάδσλ. ρεκάηηζαλ 10 νκάδεο θαη παξέδσζαλ ηζάξηζκα ςεθηαθά 

θφκηθο. 

 

1ε - 2ε δηδαθηηθή ψξα: Αξρηθά, επεμεγήζεθαλ αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ CoSy_ComicStripCreator κέζσ ελφο PowerPoint θαη έπεηηα 

ζπδεηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο γιψζζαο ησλ θφκηθο κε ηε βνήζεηα ζρεηηθνχ 

γισζζάξηνπ (Παξάξηεκα).  Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 2 έσο 3 

αηφκσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο έιαβε ππφςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, 

θαη μεθίλεζαλ ηε δνθηκή ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθνί βνεζνχζαλ θαη 

θαηεχζπλαλ ηνπο καζεηέο, πξφζθεξαλ αλαηξνθνδφηεζε θαη έιπλαλ απνξίεο. 

 

3ε - 4ε δηδαθηηθή ψξα: Αθνχ δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν καζεζηαθφ θιίκα κε 

ηε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα Ηζφηεηαο θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο, νη 

καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ ζρεηηθφ εηθνληζηηθφ θαη θεηκεληθφ πιηθφ 

ζην δηαδίθηπν γηα ην δηθφ ηνπο ςεθηαθφ θφκηθο κε κεραλέο αλαδήηεζεο ή ζε 

πξνηεηλφκελνπο ηζηνρψξνπο. Σν θφκηθο πνπ θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ είρε σο 

ζέκα: «Ζ θαζεκεξηλφηεηα ελφο άληξα θαη κηαο γπλαίθαο ζην ζπίηη». ηε ζπλέρεηα 

θαηαλεκήζεθαλ νη ξφινη εληφο ηεο νκάδαο (ησλ ζελαξηνγξάθσλ θαη ησλ 

εηθνλνγξάθσλ) απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη 

κνηξάζηεθαλ ηα θχιια εξγαζίαο πνπ εκπεξηείραλ ζε δνκεκέλε κνξθή ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη νη καζεηέο μεθίλεζαλ ηε ζπγγξαθή ηνπ 

ζελαξίνπ γηα ηελ ηζηνξία ηνπο, απνηππψλνληαο ζε θείκελν ηνπ Word ζηνηρεία ηεο 

αθεγεκαηηθήο δνκήο. 
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5ε - 6ε δηδαθηηθή ψξα: Οη καζεηέο/ηξηεο ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

κεηέηξεςαλ ην ζελάξην πνπ δεκηνχξγεζαλ ζε κνξθή θφκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ComicLab, εηζάγνληαο έηνηκεο εηθφλεο, ηηο νπνίεο επέιεγαλ νη ίδηνη 

θαη πξνζάξκνδαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο, ζπγθεληξψζεθαλ ηα θφκηθ ζηξηπ φισλ ησλ νκάδσλ. 

 

7ε - 8ε δηδαθηηθή ψξα: Παξνπζηάζηεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηα έξγα φισλ ησλ 

καζεηηθψλ νκάδσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη 

νπνίνη επηπιένλ ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηφρεπε ηφζν ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο φζν θαη ζηε ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 

 

 

5.3.1.4 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζα ηα εμήο: Πξψηα, 

ην εξσηεκαηνιφγην, πνπ ζπκπιήξσζαλ νη καζεηέο/ηξηεο, ψζηε λα αληρλεπηνχλ νη 

ζηάζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Έπεηηα αμηνπνηήζεθε κηα ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ σο 

πξνο ηα καζεηηθά θφκηθο, ε νπνία πεξηέγξαθε ηα θξηηήξηα επηηπρνχο ζρεδίαζήο 

ηνπο (πνηφηεηα θφκηθο). Με βάζε απηή ηε ξνπκπξίθα αμηνινγήζεθαλ ηα 

δηαδηθηπαθά θφκηθο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ζηνηρεία ηεο ξνπκπξίθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε πξνθνξηθφ επίπεδν ζηε ζρνιηθή ηάμε, ψζηε λα 

απηναμηνινγεζνχλ θαη νη καζεηηθέο νκάδεο. Σέινο, ε εξεπλήηξηα πήξε 

ζπλέληεπμε απφ ηνλ θαζεγεηή πνπ ηα εθάξκνζε ζηελ ηάμε ηνπ, ψζηε λα αληιήζεη 

ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρία ή κε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 
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5.3.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 25 καζεηέο/ηξηεο. πκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην 16 

εξσηήζεσλ παξέδσζαλ φινη. Οη εξσηήζεηο ήηαλ νκαδνπνηεκέλεο ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο: 

 

Πξνθίι Μαζεηψλ:   

1. Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο (Δξ. 1, 2, 3, 4) 

Δπξήκαηα: 

2. Δπηζπκία γηα αλάγλσζε ςεθηαθψλ θφκηθο (Δξ. 5) 

3. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

i. Δπηζπκία γηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 6) 

ii. Δπραξίζηεζε - Φπραγσγία ζην κάζεκα (Δξ. 7) 

iii. Καηαλφεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δξ. 8,9,10) 

iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ρξήζεο ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

4. Δπρξεζηία Δξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 11, 12, 13, 14, 16) 

5. Δπέθηαζε πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιια καζήκαηα ή δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

(Δξ. 15) 

 

Πξνθίι Μαζεηώλ 

5.3.2.1 ρεηηθά κε ηηο Αλαγλσζηηθέο Πξνηηκήζεηο (Δξ. 1,  2,  3,  4) 

 

Έλα απφ ηα ζηνηρεία ζην νπνίν δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία, ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδε βηβιία ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ 25 καζεηψλ, νη 8 (ή 32%) δηάβαδαλ βηβιία «ζπρλά» θαη «πνιχ 

ζπρλά» ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ελψ 4 (ή 29,16%) δηάβαδαλ «ζπάληα». Οη 

ππφινηπνη 13 (52%) δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» βηβιία (ρήκα 5.10).  

Χο πξνο ην είδνο βηβιίσλ πνπ δηάβαδαλ νη καζεηέο, 9 έδεημαλ πξνηίκεζε ζηα 

γεληθά βηβιία θαη ζηε Λνγνηερλία, 6 ζηηο Φπραγσγηθέο Σέρλεο, 4 ζηελ 

Σερλνινγία θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 3 ζηε Φηινζνθία θαη ζηελ Δπηζηεκνληθή 
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Φαληαζία θαη 2 ζηηο Καιέο Σέρλεο, ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ζηνλ Αζιεηηζκφ 

θαη ηελ Φπρνινγία (Πίλαθαο 5.5). 

 

ρήκα 5.10: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη θφκηθο ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

 

Άιιν έλα ζηνηρείν  πνπ ελδηέθεξε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ δηάβαδε θφκηθο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Έηζη, «πνιχ ζπρλά» ή 

«ζπρλά» δηάβαδε ην 40%, «κεξηθέο θνξέο» ην 32% θαη «ζπάληα» έσο «θαζφινπ» 

ην 28% (ρήκα 5.10). 

 

Πίλαθαο 5.5: Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο καζεηψλ 

Ση είδνπο βηβιία πξνηηκάο λα δηαβάδεηο;  

(Δξ. 2) 

Ση είδνπο Comics πξνηηκάο λα 

δηαβάδεηο; (Δξ. 4) 

Γεληθά βηβιία  9 ζαηηξηθά 13 

Λνγνηερλία 9 κπζηεξίνπ 12 

Φπραγσγηθέο ηέρλεο 6 πεξηπέηεηαο 10 

Σερλνινγία 4 εθεβηθά 4 

Φπζηθέο επηζηήκεο 4 θαληαζίαο 4 

Φηινζνθία 3 ζπκβνιηθά 4 

Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο 3 αζηπλνκηθά 3 

Καιέο ηέρλεο 2 θνηλσληθά 1 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο   2 θηινζνθηθά 1 

Αζιεηηζκφο 2 ηζηνξηθά 2 

Φπρνινγία 2 πνιεκηθά 2 

Αξραηνινγία, Αξραηφηεηα, Διιεληθή 

Ηζηνξία 1 ςπρνινγηθά 2 

 

8,00% 

24,00% 

52,00% 

16,00% 
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Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεύζεξό ζνπ 

ρξόλν; (Δξ. 1) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 

8,00% 

32,00% 32,00% 
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Γηαβάδεηο θόκηθο ζηνλ ειεύζεξό 

ζνπ ρξόλν; (Δξ. 3) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ζνλ αθνξά ηα είδε ησλ θφκηθο πνπ πξνηηκνχζαλ λα δηαβάδνπλ είραλ σο εμήο: 

ζαηηξηθά 13 καζεηέο, κπζηεξίνπ 12, πεξηπέηεηαο 10, εθεβηθά, θαληαζίαο θαη 

ζπκβνιηθά απφ 4, αζηπλνκηθά 3, ηζηνξηθά, πνιεκηθά θαη ςπρνινγηθά απφ 2 θαη 

θνηλσληθά θαη θηινζνθηθά έλαο (1) καζεηήο. 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5.6 δηαπηζηψλνπκε φηη ππήξραλ 3 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ 

ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία θαη θφκηθο, έλαληη θαλελφο καζεηή πνπ λα δηάβαδε 

«ζπάληα» ή λα κε δηάβαδε «θαζφινπ» βηβιία θαη θφκηθο. Αληίζηνηρα, ππήξραλ 2 

καζεηέο πνπ δηάβαδαλ βηβιία «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θαη δηάβαδαλ 

ζπγρξφλσο «ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θφκηθο θαη 3 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ βηβιία 

«ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θαη ζπγρξφλσο «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θφκηθο. Οη 

ππφινηπνη 17 βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε, δειαδή άιινη δηάβαδαλ «κεξηθέο 

θνξέο» βηβιία θαη πεξηζζφηεξν θφκηθο, άιινη «κεξηθέο θνξέο» θφκηθο θαη 

πεξηζζφηεξν βηβιία. 

 

 

Πίλαθαο 5.6: Πίλαθαο ζπλάθεηαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία 

θαη απηώλ πνπ δηαβάδνπλ θόκηθο 

  Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 

  

Πνιχ 

πρλά & 

πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πάληα & 

Καζφινπ 
χλνιν 

Γ
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ηο

 β
ηβ
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ην
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ει
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ζ
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φ
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ν
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; 

 

Πνιχ πρλά 

& πρλά 

3 3 2 8 

12,00% 12,00% 8,00% 32,00% 

Μεξηθέο 

θνξέο 

4 4 5 13 

16,00% 16,00% 20,00% 52,00% 

πάληα & 

Καζφινπ 

3 1   4 

12,00% 4,00% 0,00% 16,00% 

χλνιν 
10 8 7 25 

40,00% 32,00% 28,00% 100,00% 
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Δπξήκαηα 

5.3.2.2  Δπηζπκία γηα Αλάγλσζε Φεθηαθώλ Κόκηθο ζε Ζ.Τ. (Δξ. 5) 

 

Πνιχ ζεηηθνί ήηαλ νη καζεηέο θαη ζηελ ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαζψο ζην 32% ηνπ ζπλφινπ άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ε ηδέα, 

ζην 36% άξεζε «κέηξηα», ζην 24% άξεζε «πνιχ ιίγν», ελψ ζην 8% ησλ καζεηψλ 

δελ άξεζε «θαζφινπ» (ρήκα 5.11). 

 

 

ρήκα 5.11: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάγλσζε ςεθηαθψλ 

θφκηθο 

 

5.3.2.3  ρεηηθά κε ηα Φεθηαθά Κόκηθο ζηε Μαζεζηαθή 

Γηαδηθαζία 

 

Δπηζπκία γηα Φεθηαθά Κφκηθο ζην Μάζεκα (Δξ. 6) 

 

Απφ ην δείγκα ησλ 25 καζεηψλ ε πιεηνςεθία (17 ή 68%) απάληεζε φηη ζα ηνπο 

άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο, ην 24,00% «κέηξηα», ελψ ζε έλα 8% άξεζε «πνιχ ιίγν». Γελ 

ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα κελ ηνπ άξεζε «θαζφινπ» ε ηδέα λα δηδάζθνληαη 

ηα καζήκαηά ηνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο (ρήκα 5.12). 
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ρήκα 5.12: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ δηδαζθαιία κε ςεθηαθά 

θφκηθο 

Δπραξίζηεζε θαη Φπραγσγία ζην Μάζεκα (Δξ. 7) 

 

ην ρήκα 5.13 θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (20 ζηνπο 

25 ή ην 80% επί ηνπ ζπλφινπ) πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο. ηε κέζε βξίζθνληαλ 4 καζεηέο, νη 

νπνίνη πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε «κέηξηα» πην επράξηζην, ελψ ππήξρε θαη 

έλαο (1) καζεηήο πνπ πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πνιχ ιίγν» πην επράξηζην.  

 

 

ρήκα 5.13: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ άληιεζαλ επραξίζηεζε απφ ην κάζεκα 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 36,00% 32,00% 24,00% 8,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 9 8 6 2 0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθώλ θόκηθο (ζε ππνινγηζηή); (Δξ. 6) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 36,00% 44,00% 16,00% 4,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 9 11 4 1 0 
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Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα έγηλε  πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θόκηθο; (Δξ. 7) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Καηαλφεζε Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ (Δξ. 8, 9, 10) 

 

Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ νη καζεηέο πίζηεπαλ φηη θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ηνπο ξσηήζακε αλ ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ κε ζέκα ηελ ηζφηεηα ησλ 

δχν θχισλ ηνπο βνήζεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζέκα (ρήκα 

5.14). Σν 36% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ηνπο βνήζεζαλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ», ην 48% απάληεζε «κέηξηα» θαη ην 16% «πνιχ ιίγν» έσο «θαζφινπ». 

 

 

ρήκα 5.14: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο 

 

ην επφκελν ζρεηηθφ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν εξψηεκα «Tα θφκηθο πνπ 

έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα δηαθξίλεηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαίλεηαη ην πξφβιεκα ζηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ;» ην 60% ησλ καζεηψλ απάληεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ», ην 32% «κέηξηα» θαη κφιηο ην 8% απάληεζε «πνιχ ιίγν», ελψ δελ 

ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα κελ ηνλ βνήζεζαλ «θαζφινπ» (ρήκα 5.15).  

 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 4,00% 32,00% 48,00% 12,00% 4,00% 

Αξ. καζεηψλ 1 8 12 3 1 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο κε ζέκα ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ ζε 

βνήζεζαλ λα εκπινπηίζεηο ηηο γλώζεηο ζνπ γηα ην ζέκα; (Δξ. 8) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[200] 

 

ρήκα 5.15: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηέθξηλαλ παξαδείγκαηα ζηελ θνηλσλία 

 

Σέινο, γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ηελ αμία ηεο ηζφηεηαο 

ηνπο ξσηήζακε αλ ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ ηνπο βνήζεζαλ λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο. To 64% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη 

ηνπο βνήζεζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 20% «κέηξηα» θαη ην 16% «πνιχ 

ιίγν» (ρήκα 5.16). 

 

 

ρήκα 5.16: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ εμήγαγαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

Ηζφηεηα 

 

 

 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 16,00% 44,00% 32,00% 8,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 4 11 8 2 0 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα δηαθξίλεηο  πεξηπηώζεηο 

ζηελ θνηλσλία όπνπ θαίλεηαη ην πξόβιεκα ζηηο ζρέζεηο ησλ δύν 

θύισλ; (Δξ. 9) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 8,00% 56,00% 20,00% 16,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 2 14 5 4 0 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα βγάιεηο ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ζεκαζία ηεο ηζόηεηαο; (Δξ. 10) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο Υξήζεο ησλ Τπεξκεζηθψλ Κφκηθο 

 

Γηα λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία, δεκηνπξγήζεθε ε έλλνηα 

ηνπ «βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο» ηεο δηδαθηηθήο ρξήζεο ησλ ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο πνπ νξίζηεθε σο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο 

ζηηο εξσηήζεηο:  α) αλ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, β) αλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε 

ηα ςεθηαθά θφκηθο θαη γ) ζε πνην βαζκφ θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Με άιια ιφγηα ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπληζηακέλε ηνπ αλ νη 

καζεηέο απφιαπζαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο θαη 

ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν πίζηεπαλ φηη θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 

 

ρήκα 5.17: Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ρξήζε 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Σν ρήκα 5.17 δείρλεη φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη 15 ζηνπο 25 

καζεηέο (ή 60% επί ηνπ ζπλφινπ), ζεψξεζαλ ηελ φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε 

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» απνηειεζκαηηθή έλαληη 9 

καζεηψλ (36%) νη νπνίνη ηελ ζεψξεζαλ «αξθεηά» απνηειεζκαηηθή θαη ελφο (1) 

καζεηή πνπ ηελ ζεψξεζε «ιίγν» απνηειεζκαηηθή. 
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5.3.2.4 ρεηηθά κε ηελ Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ 

CoSy_ComicStripCreator  (Δξ. 11, 12, 13, 15) 

 

Αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ 

 

Με ην ηξίην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ πξνζπαζήζακε λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά 

πφζν ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο CoSy_ComicStripCreator, είλαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Σν 72% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ην εξγαιείν ήηαλ 

«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, ην 16% φηη ήηαλ «κέηξηα» 

εχθνιν θαη ην 12% «πνιχ ιίγν» ( ρήκα 5.18). 

 

 

ρήκα 5.18:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εχθνιν ην εξγαιείν 

CoSy_ComicStripCreator 

 

Οη 15 ζηνπο 25  καζεηέο δελ ήζειαλ λα αιιάμεη ην εξγαιείν, ζεσξψληαο ην πνιχ 

θαιφ, ελδηαθέξνλ, ηθαλνπνηεηηθφ, εχθνιν θαη ςπραγσγηθφ. Απφ ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο  νη 8 αλέθεξαλ φηη ζα ήζειαλ λα κπνπλ πην πνιιά clipart - εηθφλεο θαη 

background, αιιά θαη ραξαθηήξεο. Έλαο (1) καζεηήο δήισζε φηη ζα ήζειε λα 

κπνξεί λα ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ ραξαθηήξεο, γηα λα απνδίδεη θαιχηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Γεληθά, απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπλ φηη ηνπο δπζθφιεςαλ, 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 40,00% 32,00% 16,00% 12,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 10 8 4 3 0 
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Σν εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ; (Δξ. 12) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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θάπνηα ήηαλ ηερληθήο θχζεο, φπσο ν εκπινπηηζκφο ηεο «βηβιηνζήθεο», θαη 

βειηηψζεθαλ ζε επφκελεο κειέηεο πεξίπησζεο (Πίλαθαο 5.7). 

 

Πίλαθαο 5.7: Δπηζπκία αιιαγψλ ζην εξγαιείν  (Δξ. 13) 

ΟΥΗ                                            15 ΝΑΗ 

«ρη πηζηεχσ φηη είλαη εχθνιν θαη 

ςπραγσγηθφ» 
«Να είλαη πην εχθνιν ζηε ρξήζε» (2) 
 

 «Δίλαη αξθεηά θαιφ δε ρξεηάδεηαη 

αιιαγέο ίζσο πεξηζζφηεξα features» 

«Θα ήζεια λα εκπινπηηζηεί κε πεξηζζφηεξεο 

εηθφλεο» 
 

«ρη είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ» 

«Να κε βγαίλνπλ ηα αλζξσπάθηα πίζσ απφ 

κπαινχλ ηνπ πξψηνπ παξαζχξνπ θαη λα 

εκθαλίδνληαη ζην frame πνπ έρνπκε επέιεμαλ, 

ζηηο ζέζεηο πνπ ζέινπκε» (2)  

«ρη κνπ άξεζε πάξα πνιχ θαη ήηαλ 

πνιχ ελδηαθέξνλ» 

«Θα κπνξνχζε ν θάζε ρξήζηεο λα θηηάρλεη 

κφλνο ηνπ πξφζσπν, έθθξαζε καηηψλ θαη 

ζηφκαηνο, ρξψκα δέξκαηνο, ξνχρα θ.ιπ. γηα 

θαιχηεξε απφδνζε ζπλαηζζήκαηνο» 

 «Σν εξγαιείν ήηαλ θαιφ θαη φηη γεληθά 

δε ρξεηάδεηαη αιιαγέο, ίζσο κεγαιχηεξε 

πνηθηιία ζηηο εηθφλεο»  

«Να έρεη πεξηζζφηεξεο θηγνχξεο αγνξηνχ -

θνξηηζηνχ» 

«Πνιχ θαιά θηηαγκέλν δελ ζα ήζεια λα 

αιιάμεη θάηη» 

«Να εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ εηθφλεο, 

backgrounds θ.ιπ.» 

«ρη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ» 

«Θα ήζεια λα κπνξνχζα λα έρσ πην πνιιά 

ζηξηπ ζε θάζε ζειίδα θαη λα κελ ήηαλ δχν ην 

κέγηζην» 

 «Γελ πηζηεχσ πσο ρξεηάδνληαη 

αιιαγέο» 

 

«Θα ήζεια λα έρεη πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο 

απνζεθεπκέλνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά 

πνπ δελ μέξνπλ θαιά ππνινγηζηέο θαη δελ 

μέξνπλ πσο λα βάδνπλ δηθέο ηνπο 

θσηνγξαθίεο. Δθφζνλ δίλεηαη ζε παηδηά Γ΄ 

Γπκλαζίνπ λα γίλεη πην πεξίπινθν γηα λα ηνπο 

θξαηά ην ελδηαθέξνλ θαη γηα ρξήζε κεηά ην 

ζρνιείν»  

  

«Αξθεηά πιήξεο, αιιά κε ελνριεί ν 

πεξηνξηζκφο ησλ backgrounds θαη cliparts, 

φκσο απηφ αιιάδεη» 

  

«Σα αλζξσπάθηα λα πεγαίλνπλ ζηηο ζέζεηο πνπ 

ηα ζεο θαη φρη λα θξχβνληαη πίζσ απφ 

θνχζθεο» 

  

«Θα κπνξνχζε λα έρεη πην πνιιέο εηθφλεο 

cliparts (7) θαη ραξαθηήξεο»   (8) 

 

Χο πξνο ην ηη άξεζε ζηνπο καζεηέο ή ηη ηνπο δπζθφιεςε (Πίλαθαο 5.8) ηα 

ζηνηρεία πνπ ηνπο άξεζαλ θαη παξνπζηάδνπλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ηα 

εμήο: δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, ιήςε απνθάζεσλ κε ζπδήηεζε, θαηάζεζε 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ γηα ην ζέκα, πξνβιεκαηηζκφο, δεκηνπξγηθφηεηα, 
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δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο δηθνχ ηνπο θφκηθο, ην εηθνληζηηθφ πιηθφ ηνπ 

εξγαιείνπ, δηαζθέδαζε, επραξίζηεζε, δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ ηα δηθά ηνπο 

κελχκαηα, αιιά θαη λα δψζνπλ κνξθή ζηε θαληαζία ηνπο. 

 

Πίλαθαο 5.8: Αξέζθεηα ή δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην εξγαιείν (Δξ. 11) 

ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΜΔ ΓΤΚΟΛΔΦΔ 

«Δχθνιν πξφγξακκα ην κάζεκα έγηλε πην 

επράξηζην» 

«Σν πξφγξακκα κεξηθέο θνξέο 

ήηαλ δχζθνιν ζην ρεηξηζκφ» (3) 

«Πνιχ εχθνιν αιιά πεξηνξηζκφο ηεο θαληαζίαο ζε 

ιίγα θφληα θαη ραξαθηήξεο. Λχζε λα θηηαρηεί site κε 

ραξαθηήξεο θαη θφληα πνπ κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ 

απφ ηα παηδηά θαη κε ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην εξγαιείν ψζηε λα μεθεχγνπλ 

απφ ηα φξηα ηνπ εξγαιείνπ»  

«Να βξσ θάπνηεο έμππλεο αηάθεο 

θαη ε ηζηνξία λα είλαη θαιά 

δνκεκέλε» 

«Μνπ άξεζαλ πνιχ ηα θφληα θαη νη ήξσεο» (6) 

«Σν πξφγξακκα ήηαλ θαληαζηηθφ θαη δελ 

ππεξβάιισ» 

«Ση θφκηθο λα βάισ θαη πσο λα 

εγθαηαζηήζνπκε ηα θιηπαξηο θαη ηα 

θφληα ζην εξγαιείν» 

«Απφ ην γεγνλφο φηη θαηαθέξακε λα ζπλεξγαζηνχκε 

κε ηα ππφινηπα παηδηά ζεκαίλεη φηη καο θάλεθε 

απίζηεπηα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Ήηαλ θάηη 

ηδηαίηεξν θαη πξσηφηππν»  

«Ζ δπζθνιία ππήξρε κέρξη λα 

θαηαιάβσ πσο ιεηηνπξγνχζε ην 

ζχζηεκα, κεηά δελ είρε πξφβιεκα» 

«Γελ κε θνχξαζε θάηη, κέρξη λα αλαθαιχςνπκε πσο 

δνπιεχνπλ φια», «δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία», 

«πνιχ επράξηζην κάζεκα» (8) 

«Γπζθακςία πνην ζπλαίζζεκα 

αληηζηνηρεί ζε πνηα έθθξαζε. ηα 

ζπλλεθάθηα δελ ρψξαγαλ ηα 

γξάκκαηα» 

«Μνπ άξεζε φηη ζπλεξγάζηεθα κε δχν θίιεο κνπ θαη 

ςάρλακε καδί ην ζέκα ηνπ θφκηθ. Έηζη κπνξέζακε 

λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα γηα ηελ ηζφηεηα θαη λα 

αθνχζσ θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ζέκα, δελ 

πεξηνξίζηεθα ζηηο δηθέο κνπ ηδέεο» (7) 

«Σα αλζξσπάθηα έβγαηλαλ πίζσ 

απφ ηα balloons θαη ζηελ αξρή δελ 

ηα έβξηζθα»  

«Με ην πάηεκα ιίγσλ θνπκπηψλ έθηηαμα κηα 

νιφθιεξε ηζηνξία» 

«Με δπζθφιεςε ε εγθαηάζηαζε θαη 

ε απνζήθεπζε» (2) 

«Μπνξνχζα λα πεξάζσ ηα δηθά κνπ κελχκαηα κε 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν» 

«Αξρηθά φηαλ ζψζακε ηελ εξγαζία 

κεηά δελ μέξακε πνπ ηελ είρακε 

βάιεη» 

«Δχθνιν ζηε ρξήζε» (3), «κπνξείο λα βάιεηο δηθέο 

ζνπ θσηνγξαθίεο», «ηδηαίηεξν πξσηφηππν», 

«απίζηεπηα ελδηαθέξνλ», «θαληαζηηθφ ρσξίο 

ππεξβνιέο» 

«Μεηαθίλεζε κπαινληψλ», «λα 

βξσ θαηάιιειν κέγεζνο, ψζηε λα 

ρσξάλε ηα ιφγηα»  

«Οη ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγία θφκηθο» «Γχζθνιε ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα έρεη 

απήρεζε» 

«Μνπ άξεζε πνπ κπνξνχζεο λα δψζεηο κνξθή ζηε 

θαληαζία ζνπ» 

«Μέρξη λα ην κάζσ, πσο 

ιεηηνπξγεί ζηελ αξρή» (2) 

«Γε κε δπζθφιεςε ηίπνηε ηδηαίηεξα», «κνπ άξεζαλ νη 

θηγνχξεο, ε νξγάλσζε θαη ην φηη κπνξνχζεο λα 

γξάθεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο θσλέο ησλ 

εξψσλ» 

«Ζ αξρή ησλ θφκηθο», «ήηαλ 

δχζθνιν λα βξεηο ηε γεληθή ηδέα», 

«δπζθνιία πνιχ ιίγν ζηνπο 

δηαιφγνπο» 

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[205] 

Δληνχηνηο, αλαθέξζεθαλ θαη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εχξεζε θαηάιιεισλ 

δηαιφγσλ, ηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε έθθξαζε, 

ηελ εχξεζε έμππλσλ δηαιφγσλ, ηελ νξζή δφκεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο θφκηθο. Δπίζεο, θάλεθε φηη νη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα 

μεθηλήζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο απφ κηα γεληθή ηδέα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ηζηνξία κε απήρεζε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ κε απηή ηε δηαδηθαζία (Νηθνιαΐδνπ, 

2009). 

 

Παξαηεξήζεηο - Δληππψζεηο γηα ην Μάζεκα κε ηε Βνήζεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 16) 

 

Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα πεξηέγξαςαλ ην 

κάζεκα σο επράξηζην, δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ, δηφηη μέθπγαλ απφ ηα 

ζπλεζηζκέλα θαη κπφξεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθά ηνπο έξγα ζρεηηθά κε ηελ 

Ηζφηεηα κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Ζ θνχξαζή ηνπο ήηαλ επράξηζηε, 

δηφηη γέιαζαλ πνιχ θαη ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά κε ηνλ θαζεγεηή, αιιά θαη 

κεηαμχ ηνπο. Σέινο, ε εκπεηξία ηνπο ήηαλ πην ελδηαθέξνπζα απφ κηα απιή 

Έθζεζε γηα ην ίδην ζέκα (Πίλαθαο 5.9). Απφ φια ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη 

έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θφκηθο, αιιά θαη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (Hutchinson, 1949; Haugaard, 

1973; Alongi, 1974; Green, 1993; Morrison et al., 2002; Norton, 2003; Little, 

2005; Schwarz, 2006; Carter, 2007b; Lesesne, 2007; McVicker, 2007). 
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Πίλαθαο 5.9: Παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο, ζπλαηζζήκαηα 

Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εληππώζεηο ζνπ γηα ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator; (Δξ. 16) 

«Ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ θαη έθαλε επράξηζην ην κάζεκα» (6) 

«Δίκαη ραξνχκελνο, γηαηί κε απηφ ην πξφγξακκα κπνξψ λα θηηάρλσ φπνηε ζέισ θφκηθο», 

«κπνξεί θαλείο λα γξάςεη φζεο ρηνπκνξηζηηθέο ηζηνξίεο ζέιεη κε πνιχ θέθη θαη ζε πνιχ 

ιίγν ρξφλν» (2) 

«Έλα σξαίν θαη επράξηζην πξφγξακκα πνπ ρξεηάδεηαη ιίγε αθφκα αλάπηπμε» (3) 

«Πνιχ ζεηηθέο εληππψζεηο, έθαλε ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ» (3) 

«Σν κάζεκα έγηλε πην θηιηθφ θαη ελδηαθέξνλ πξνο ην καζεηή, αιιά θαη πην επράξηζην 

πξνο ην δάζθαιν» 

«Δπράξηζην κάζεκα», «ζπλεξγαζία καζεηψλ ζε νκάδεο», «πνιχ ζεηηθέο εληππψζεηο» (2) 

«Φνβεξφ κάζεκα», «άςνγε ζπλεξγαζία καζεηή - θαζεγεηή», «ηέιεηνο ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηζφηεηαο» 

«Χξαίεο. Ήηαλ θάηη λέν πνπ έπξεπε λα κάζνπκε κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ πεξηζψξην θαη λα 

θηηάμνπκε δηθέο καο ηζηνξίεο. Ήηαλ πξφθιεζε λα ην θηηάμνπκε θαη λα ην παξαδψζνπκε 

κέζα ζε ιίγν θαηξφ» 

«Πνιχ θαιέο εληππψζεηο. Πξνζέθεξε πνηθηιία ζην κάζεκα» 

« Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ δνχιεπα ζην πξφγξακκα θαη ην επραξηζηήζεθα» 

«Σν κάζεκα έγηλε πην ελδηαθέξνλ, εθφζνλ μεθχγακε απφ ηα θαζηεξσκέλα. Γηαθνξεηηθά 

ζα ήηαλ έλα θνηλφ κάζεκα πιεξνθνξηθήο» 

«Πνιχ ελδηαθέξνλ πξφγξακκα θαη εηδηθά ε αθνξκή/ζέκα γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Ξεθχγακε απφ ην κάζεκα θαη δείμακε ελδηαθέξνλ γηα ηελ Πιεξνθνξηθή» 

«Δπράξηζηε εκπεηξία θαη πην ελδηαθέξνλ απφ κηα απιή Έθζεζε» (3) 

«Θεηηθέο εληππψζεηο, φκνξθα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ πνιχ επράξηζηα» 

«Πνιχ γέιην, επράξηζηε θνχξαζε θαη κνλαδηθή εκπεηξία κεηαμχ ζπκκαζεηψλ, 

δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ακεζφηεηα κεηαμχ καζεηψλ-θαζεγεηψλ, ηέιεην 

πξαγκαηηθά» 

«Ήηαλ πξσηφηππν θαη καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα μεθχγνπκε απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο» 

 

 

 

 

Πξνζζήθε Τπεξκεζηθψλ ηνηρείσλ ζηα Κφκηθο 

 

ηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξκέζσλ νη καζεηέο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ ζεηηθνί, επεηδή πίζηεπαλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα θφκηθο 

πην ξεαιηζηηθά, δσληαλά θαη ελδηαθέξνληα. Ο ζπλδπαζκφο ήρνπ, εηθφλαο θαη 

θίλεζεο ζεψξεζαλ φηη παξνηξχλεη ην ρξήζηε λα ηα παξαθνινπζήζεη. Οη αξλεηέο 

ηνπο απφ ηελ άιιε δελ επηζπκνχζαλ λα κεηαηξαπνχλ ηα αγαπεκέλα ηνπο θφκηθο 

ζε «ηαηλίεο» ή «βηληεάθηα». Αλ θαη παξαδέρζεθαλ φηη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ 

θαζηζηά ηα θφκηθο πην παξαζηαηηθά, δελ ζα ήζειαλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ 

ηδέα ησλ θιαζηθψλ ζηαηηθψλ θφκηθο, γηαηί πίζηεπαλ φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα 
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ράζνπλ ηελ παξαδνζηαθή αμία θαη νκνξθηά ηνπο θαη λα γίλνπλ ηαηλία ή θηλνχκελα 

ζρέδηα - αλ θαη ηα ζεψξεζαλ θαη απηά ρξήζηκα. Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί 

φηη νη απφςεηο απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζέζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνζέγγηζεο θαζψο ζηφρνο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ 

θφκηθο κε εληνπηζκέλα ππεξκεζηθά ζηνηρεία, φπσο ππεξζπλδέζκνπο ζε 

πνιπκεζηθφ πιηθφ, ην νπνίν φκσο λα απνπλέεη ηελ αίζζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα μεθπιιίζκαηνο, ηελ χπαξμε ζειίδσλ κε θαξέ δηαθφξσλ 

ζρεκάησλ, κε ζπλλεθάθηα δηαιφγνπ, κε ιεδάληεο θ.ιπ.. 

 

Πίλαθαο 5.10: Πξνηηκήζεηο ζηαηηθψλ ή πνιπκεζηθψλ θφκηθο 

Θα πξνηηκνύζεο ςεθηαθά θόκηθο ζε ζηαηηθή κνξθή ή κε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη 

ππεξκέζσλ (ήρνο, video θ.ιπ.); Γηαηί; (Δξ. 14) 

κε ρξήζε πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ (19) ζε ζηαηηθή κνξθή (4) 

«Θα έρεη θαιχηεξε αλάιπζε» «Αλ έπαπαλ λα είλαη ζε ζηαηηθή κνξθή ζα 

ήηαλ θηλνχκελα ζρέδηα θαη φρη θφκηθο αλ θαη 

απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν» 

«Πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε» «Γεληθά 

ηξαβάλε πην πνιχ ην θάζε παηδί λα αζρνιεζεί κε 

απηφ» (3) 

«Έρνπλ κείλεη ζηελ ηζηνξία, έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί δηαρξνληθά, αιιά ε 

ηερλνινγία ζπλερίδεη κε αικαηψδε βήκαηα 

θαη νη άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηα λέα 

πξάγκαηα»  

«Ο ήρνο θαη ηα βίληεν θάλνπλ ην θφκηθο πνιχ 

πην ξεαιηζηηθφ»  

«Με ηα πνιπκέζα θαη ππεξκέζα 

ζπκβαδίδνπκε κε ηελ ηερλνινγία θαη 

ζβήλνπκε ηελ αθφξεζηε πείλα γηα θαηλνχξηα 

πξάγκαηα» 

«πην ελδηαθέξνληα» (8), «παξαζηαηηθά» (3), 

«ελδηαθέξνληα», «εληππσζηαθά» (2), «αζηεία» 

(2), «επράξηζηα» (4), «δσληαλά» (8),  «θαιή θαη 

ελδηαθέξνπζα ηδέα» 

«Με ηε ρξήζε ππεξκέζσλ ράλεη ηελ 

παξαδνζηαθή ηνπ αμία - νκνξθηά θαη γίλεηαη 

ηαηλία» 

«πλδπάδνπλ ήρν, εηθφλα, θίλεζε κε απνηέιεζκα 

λα θεληξίδνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα παξνηξχλνπλ ην 

ρξήζηε λα ηα παξαθνινπζήζεη» 

«Ίζσο λα απνκαθξχλνληαλ απφ ηελ ηδέα ησλ 

θιαζηθψλ θφκηθο θαη ζα κηιάκε γηα 

βηληεάθηα» 

 

 

 

5.3.2.5 ρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζε Άιια 

Μαζήκαηα ή Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο (Δξ. 15) 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζην αλ ζα ήζειαλ νη καζεηέο λα επαλαιάβνπλ 

ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ζε θάπνην άιιν κάζεκα ή ζε άιιε 
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δηδαθηηθή ελφηεηα, απφ ηελ νπνία κπνξεί λα εμάγεη θαλείο ην ζπκπέξαζκα ηεο 

γεληθφηεξεο απνδνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πξνέθπςε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

καζεηέο ζα ήζειαλ λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, 

κε εμαίξεζε δχν (2) νη νπνίνη δελ επηζπκνχζαλ ηελ επέθηαζή ηνπο ζε άιια 

καζήκαηα γηαηί «ηα πην πνιιά καζήκαηα δελ ρξεηάδνληαη ππνινγηζηή». Χο πξνο ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη ηα ςεθηαθά θφκηθο είλαη 

θαηάιιεια γηα φια ηα καζήκαηα, ελψ άιινη κίιεζαλ γηα θηινινγηθά, 

Πιεξνθνξηθή, Βηνινγία, ζεσξψληαο φηη γεληθά κε ηα ςεθηαθά θφκηθο ην κάζεκα 

γίλεηαη πην επράξηζην θαη θεληξίδεηαη ην ελδηαθέξνλ. Δχθνια κπνξεί θαλείο λα 

ζπκπεξάλεη φηη νη καζεηέο ζα επηζπκνχζαλ λα επαλαιάβνπλ ηελ θαηλνηνκηθή 

απηή δξάζε θαη κάιηζηα ζρεδφλ ζε φια ηα καζήκαηα (Πίλαθαο 5.11). 

 

Πίλαθαο 5.11: Δπηζπκία γηα επέθηαζε θαη ζε άιια καζήκαηα 

ε πνηα καζήκαηα θαη κε πνην ηξόπν πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator; (Δξ. 14) 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠ (3) ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

«ε νπνηνδήπνηε κάζεκα κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν» (9) 

«Δχρξεζην κε αλάινγεο αηάθεο, κάζεκα πην 

ελδηαθέξνλ» 

«ε ιίγα ή θαη θαζφινπ» (2) «Σα πην πνιιά καζήκαηα δελ ζέινπλ 

ππνινγηζηή» 

«ε πνιιά» «Γηα εθκάζεζε χιεο» (2) 

«Σερλνινγία» «Πξφηδεθη, εκθάληζε δηαθαλεηψλ» 

«Ηζηνξία» (3) «Λφγσ κπαθγθξάνπλη» 

«Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή»  «Γηα ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο» 

«Γιψζζα, Ηζηνξία, Νενειιεληθά Κείκελα»  «Πιεξνθνξίεο» 

Θξεζθεπηηθά   

«Πιεξνθνξηθή» (3), «Θεηηθέο Δπηζηήκεο» 

(3) 

«Αλάπηπμε ζθέςεσλ, ηδεψλ πξνο άιινπο 

κέζσ δηθψλ καο θφκηθο»  

«Βηνινγία»  «Πεξηβάιινλ, κφιπλζε»  

«Δλεκέξσζε κέζσ θφκηθο θαη φρη κε 

θπιιάδηα» 
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5.3.3 Δπξήκαηα: Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηα Μαζεηηθά Κόκηθο   

 

Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηηθνχ θφκηθο (Πίλαθαο 5.12) αμηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ νη καζεηέο απηναμηνινγήζεθαλ θαη 

εηεξναμηνινγήζεθαλ ζε πξνθνξηθφ επίπεδν. 

 

Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ αληαπνθξίζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία ζηα δεηνχκελα ηεο 

έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ ππεξκεζηθψλ θφκηθο γηα ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. 

Οη δέθα νκάδεο γεληθά παξέδσζαλ απφ πνιχ θαιφ έσο εμαηξεηηθφ θφκηθο, ελψ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ 

νκάδσλ ήηαλ 1,75 δειαδή πνιχ θαιή επίδνζε ζπλνιηθά.  

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο 

πνιχ θαιέο ή θαη άξηζηεο. πγθεθξηκέλα, 4 νκάδεο (40%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή 

επίδνζε, πξσηνηχπεζαλ ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο, αμηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο 

εκπεηξία θαη εκβάζπλαλ ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. Οη 5 (50%) είραλ πνιχ 

θαιή επίδνζε θαη κία (1) νκάδα (10 %) κέηξηα επίδνζε, δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα 

ηεο ηζηνξίαο ηεο δελ είρε αξθεηή πξσηνηππία νχηε εκβάζπλε ζην πξνο επίιπζε 

πξφβιεκα. Ο κέζνο φξνο 1,70 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν 

ησλ θξηηεξίσλ: 1,75. 

 

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν πνιχ θαιέο ή θαη 

εμαηξεηηθέο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πινθή 2 νκάδεο (20%) ζεκείσζαλ 

εμαηξεηηθή επίδνζε θαη αλέπηπμαλ πιήξσο ηα κέξε ηεο πινθήο, 6 (60%) είραλ 

πνιχ θαιή επίδνζε, δειαδή επαξθή αλάπηπμε θαη 2 (20%) κέηξηα αλάπηπμε. Ο 

κέζνο φξνο 2,00 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ 

θξηηεξίσλ: 1,75. Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηζηνξίεο κε αλαπηπγκέλε πινθή, 

ελφηεηα ηφπνπ θαη ρξφλνπ ζηηο ζθελέο θαη ελδηαθέξνληεο ραξαθηήξεο 
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Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο («πφηε» θαη «πνχ»), 5 νκάδεο 

(50%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε, πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη 

ην ρξφλν. Οη 4 (40%) είραλ πνιχ θαιή επίδνζε, αθνχ ζηα θφκηθο ηνπο ν ηφπνο θαη 

ν ρξφλνο ήηαλ επαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη, ελψ ζε κία (1) (10%) ήηαλ αλεπαξθψο 

πξνζδηνξηζκέλνη ή δελ θαζνξίδνληαλ. Ο κέζνο φξνο 1,60 ήηαλ θαιχηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηελ εκθάληζε, ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ  4 

νκάδεο (40%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε. Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπο 

εμειίζζνληαλ πιήξσο θαη πεξηγξάθνληαλ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν 

αλαγλψζηεο ελεκεξσλφηαλ κε αθξίβεηα γηα απηνχο. Αθφκε, 5 νκάδεο (50%) είραλ 

πνιχ θαιή επίδνζε, αθνχ νη βαζηθνί ραξαθηήξεο εμειίζζνληαλ θαη 

πεξηγξάθνληαλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε κηα θαιή  

ηδέα γηα απηνχο. Μία (1) νκάδα (10%) είρε κέηξηα επίδνζε, δηφηη νη βαζηθνί 

ραξαθηήξεο απνδίδνληαλ κε ιίγεο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε 

αδξά κηα ηδέα γηα απηνχο. Ο κέζνο φξνο 1,70 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν. 

 

 Χο πξνο ηνπο δηαιφγνπο θαη ηηο ιεδάληεο κία (1) νκάδα (10%) ζεκείσζε  

εμαηξεηηθή επίδνζε, νη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο ηεο πξνσζνχζαλ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ήηαλ απφιπηα θαηαλνεηνί, ελψ 8 (80%) νκάδεο είραλ πνιχ θαιή 

επίδνζε, δειαδή νη ιεδάληεο θαη νη δηάινγνη ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζρεηηθνί κε ηελ ηζηνξία θαη γίλνληαλ θαηαλνεηνί. Σέινο, κία (1) νκάδα (10%)  

είρε κέηξηα επίδνζε, αθνχ νη δηάινγνη παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα. Ο κέζνο φξνο 

2,00 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 
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Πίλαθαο 5.12: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο: Κφκηθο γηα Ηζφηεηα 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ Μ. Ο.  
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 2 

ΜΔΣΡΗΑ 

ΔΠΗΓΟΖ 3 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 4 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΧΝ 

ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) 1,70 
4 

40,00% 

5 

50,00% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 
10 

100,00% 

ΠΛΟΚΖ (Πψο; Γηαηί;) 2,00 
2 

20,00% 

6 

60,00% 

2 

20,00% 

0 

0,00% 

10 

100,00% 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - 

ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ 

(Πνχ; Πφηε;) 

1,60 
5 

50,00% 

4 

40,00% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 

10 

100,00% 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: 

εκθάληζε, πξνζσπηθφηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 

1,70 
4 

40,00% 

5 

50,00% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 

10 

100,00% 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΚΑΗ ΛΔΕΑΝΣΔ 2,00 
1 

10,00% 

8 

80,00% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 
10 

100,00% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 
1,40 

6 

60,00% 

4 

40,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 
10 

100,00% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

& ΑΠΟΓΔΚΣΣΖΣΑ 
1,80 

4 

40,00% 

4 

40,00% 

2 

20,00% 

0 

0,00% 

10 

100,00% 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΟΠΗΑ/ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
1,80 

3 

30,00% 

6 

60,00% 

1 

10,00% 

0 

0,00% 

10 

100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ 

θξηηεξίσλ 
1,75         
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Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ζε 6 νκάδεο (60%) ρξεζηκνπνηήζεθε 

νξζά ε γιψζζα ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο ζηίμεο θ.ά. ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εξψσλ. Σέινο, 4 νκάδεο 

(40%) ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γιψζζα ζσζηά ζε πνζνζηφ 50 - 70% ζην πιαίζην ηεο 

επηθνηλσλίαο δηαιφγσλ (πνιχ θαιή επίδνζε). Ο κέζνο φξνο 1,40 ήηαλ θαιχηεξνο 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 1,75, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη φηη ηα ππεξκεζηθά θφκηθο ζπκβάιινπλ ζηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα. 

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα ζε 4 (40%) νκάδεο  

αλαγλσξίδνληαλ πιήξσο νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη επεηεχρζε ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο, ζε 4 (40%) 

αλαγλσξίδνληαλ πνιχ θαιά, ζε 2 (20%) αλαγλσξίδνληαλ κέηξηα θαη δελ 

επεηεχρζε πιήξσο ν ζθνπφο  ηνπ θφκηθο. Ο κέζνο φξνο 1,80 ήηαλ θαηψηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. Οη καζεηέο θαηέζεζαλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ζέκαηα Ηζφηεηαο κε θξηηηθή καηηά θαη δηάζεζε βειηίσζεο ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Απνηχπσζαλ πεξηζηαηηθά ελδννηθνγελεηαθψλ ζθελψλ 

πνπ αλαπαξήγαγαλ ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο, ηα νπνία θαη 

θαηαδίθαζαλ. 

 

Χο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ζθνπηά/εηθνλνγξάθεζε ζε 3 νκάδεο (30%) ην 

θαιιηηερληθφ ζηπι ησλ εηθφλσλ «έδελε» απφιπηα κε ην  χθνο ηεο ηζηνξίαο, ελψ  

εηθφλα θαη θείκελν βξίζθνληαλ ζε πιήξε αξκνλία (εμαηξεηηθή επίδνζε). ε 6 

(60%) ην θαιιηηερληθφ ζηπι «έδελε» πνιχ θαιά κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο, εηθφλα 

θαη θείκελν ζπλεξγάδνληαλ πνιχ θαιά (πνιχ θαιή επίδνζε) θαη ζε κία (1) (10%) 

ην θαιιηηερληθφ ζηπι νχηε πξφζζεηε νχηε αθαηξνχζε θάηη απφ ην χθνο ηεο 

ηζηνξίαο (κέηξηα επίδνζε). Ο κέζνο φξνο 1,80 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 1,75. Ζ εηθνλνγξάθεζε ήηαλ επηηπρεκέλε, 

απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην ζχγρξνλν 

πνιπκεζηθφ πεξηβάιινλ. 
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Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ 1,75 θαλεξψλεη επίδνζε αλάκεζα ζηελ 

εμαηξεηηθή θαη ηελ πνιχ θαιή, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο 

αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο κε επηηπρία (Πίλαθαο 5.12). 

 

 

5.3.4 Δπξήκαηα: πλέληεπμε Δθπαηδεπηηθνύ  

 

Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθφ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Οη άμνλέο ηεο 

αθνξνχζαλ ηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, ην καζεζηαθφ θιίκα, ηε ζηάζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. 

  

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο ηφληζε φηη ππήξραλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

ζηελ αξρή, έσο φηνπ νη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ «κπαινληψλ» δηαιφγνπ, ηνπ ππνβάζξνπ, ησλ ραξαθηήξσλ 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θφκηθο. Σα δεηήκαηα 

απηά φκσο επηιχζεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ππεπζχλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Αθφκε, 

ηφληζε φηη κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ/δηαδηθηπαθψλ θφκηθο ην κάζεκα έγηλε 

βησκαηηθφ, γηαηί νη καζεηέο δηεξεχλεζαλ θαη πξνζέγγηζαλ ηε γλψζε, 

αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο. Παξάιιεια, ππνζηήξημε, «πξνσζείηαη ε νκαδηθή 

εξγαζία θαη ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε θξηηηθή 

ζθέςε, ε αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ελίζρπζε ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ» ελψ «κέζα ζηε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ν καζεηήο 

γίλεηαη δεκηνπξγφο, παχεη λα είλαη παζεηηθφο δέθηεο θαη επηιέγεη ν ίδηνο ην 

καζεζηαθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη».  

 

πλεπαθφινπζα, ηφληζε φηη «ην κάζεκα έγηλε πην ειθπζηηθφ, ππήξμε κεγάιε 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ελεξγνχζαλ κε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ: 

αλαδεηνχζαλ πιηθφ, ζπδεηνχζαλ έθαλαλ πξφρεηξα ζρέδηα, έγξαθαλ δηαιφγνπο θαη 

πξνζπαζνχζαλ λα πξνζαξκφζνπλ φια ηα ζηνηρεία ζην ςεθηαθφ εξγαιείν». «ε 
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απηή ηε δηαδηθαζία», είπε, «ζπκκεηείραλ φινη, αθφκε θαη φζνη γεληθά ήηαλ ακέηνρνη 

ή θαη αδηάθνξνη ζην παξαδνζηαθφ κάζεκα» θαη φηη ζε απηφ ζπλέβαιε «ε έιμε πνπ 

αζθνχζαλ ηα θφκηθο, ε παηγληψδεο δηαδηθαζία θαη ε  ρξήζε ππνινγηζηψλ». 

 

 πλέρηζε ιέγνληαο φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζεηηθνχ θφκηθο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε επίπεδν απηναμηνιφγεζεο θαη 

εηεξναμηνιφγεζεο, πάλσ ζε άμνλεο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ ίδην ζρεηηθά κε ην ζέκα, 

ηελ πινθή, ηνπο ραξαθηήξεο, ηε γιψζζα θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ θφκηθο. Οη 

καζεηέο αμηνιφγεζαλ ηα έξγα ησλ άιισλ αιιά θαη ηα δηθά ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο 

επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο πνπ βνήζεζε ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Σα ςεθηαθά θφκηθο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο 

«αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί, είραλ αμηνζεκείσηα 

ζηνηρεία, απεηθφληδαλ αζηείεο θαηαζηάζεηο αιιά κε ζνβαξφ ππφζηξσκα πνπ έδσζαλ 

ηελ επθαηξία λα ζπδεηεζνχλ ζηελ ηάμε ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ησλ 

θχισλ θαη λα θαηαδηθαζηνχλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο» δηαπίζησζε ν 

εθπαηδεπηηθφο.  

 

Γεληθά ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξηζε σο πνιχ ζεηηθή ηελ εκπεηξία, ελψ ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ αληηκεηψπηζε ζεηηθά θαη κε πνιχ ελζνπζηαζκφ ηελ πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία. 

 

5.3.5 ύλνςε 

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην νη εθπαηδεπφκελνη επεμεξγάζηεθαλ ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, εμνηθεηψζεθαλ κε έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν, 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, θαιιηέξγεζαλ ηελ θξηηηθή θαη 

αλαιπηηθή ζθέςε κέζα απφ δηάινγν, πξνήγαγαλ ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν θαη 

δεκηνχξγεζαλ ζπλεξγαηηθά έλα επηηπρεκέλν αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν  

πνπ ην παξέδσζαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα, ψζηε λα γίλεη πξάμε ε 

ζπλέπεηα πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη καζεηέο ζηηο εξγαζίεο ηνπο.  
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ε γεληθέο γξακκέο επηβεβαηψζεθε φηη ηα ςεθηαθά θφκηθο κπνξνχλ κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία σο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, αθνχ ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο είλαη ε 

πξσηνηππία, ε πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ε ραξά πνπ 

πξνζθέξνπλ, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ, αιιά θαη 

καζεηψλ - εθπαηδεπηηθψλ, ε δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο, ε απηελέξγεηα, ε 

βησκαηηθφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην κάζεκα, 

ε θαιιηέξγεηα ησλ θαιιηηερληθψλ αλεζπρηψλ ησλ παηδηψλ, ε πξναγσγή ησλ 

γλψζεσλ, ε έθθξαζε ζθέςεο κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε εηθφλαο - 

θεηκέλνπ θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ Νέσλ Μέζσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο (Βαζηιηθνπνχινπ et al., 2009). 

 

 

5.4 Μειέηε Πεξίπησζεο 3ε  - Δλδνζρνιηθή Βία 

 

5.4.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.4.1.1 θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή 

ελαξίνπ 

 

ηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ project EduComics νξγαλψζεθε έλα πεηξακαηηθφ 

κάζεκα (ζρνιηθφ έηνο 2008/09, β΄ ηξίκελν) κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ ζηε ζπλεξγαηηθή δφκεζε κηαο ηζηνξίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

ζρεηηθά κε ηε Δλδνζρνιηθή Βία. Χο δείγκα επηιέρζεθαλ 28 καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ 

ηάμεο ηνπ Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ. Ζ δηδαθηηθή δξάζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ εκηηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ κε 

καζήκαηα αλαθνξάο ηε Νενειιεληθή Γιψζζα θαη ηελ Πιεξνθνξηθή. 
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πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο εμέθεξαλ πξνζσπηθφ πξνθνξηθφ 

ιφγν, αζθήζεθαλ ζηε ζπλεξγαηηθή αθήγεζε πνιπηξνπηθψλ ηζηνξηψλ, ζρεδίαζαλ 

θαη θαηαζθεχαζαλ ςεθηαθά θφκηθο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ψζηε 

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ νη ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηέο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. Σν πξφβιεκα πνπ ηέζεθε 

πξνο επίιπζε ήηαλ απζεληηθφ θαη ελεξγνπνίεζε ηνπο καζεηέο, θαζψο 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπο. Σν ζελάξην πεξηειάκβαλε δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κε ιφγν θαη εηθφλεο ησλ ίδησλ ησλ 

καζεηψλ.  

 

ηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ ComicLab, ην 

νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βηβιίσλ θφκηθο, θαη φρη απιψλ θφκηθ 

ζηξηπ, ελψ παξέρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα εηζαγσγή πνιπκεζηθνχ 

πιηθνχ κέζσ ππεξζπλδέζκσλ, αιιά θαη γηα εμαγσγή ησλ παξαγφκελσλ 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζε δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ. 

 

5.4.1.2 Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο 

ζην Γπκλάζην (Γ.Δ.Π.Π.., 2003) νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν ζε ςεθηαθή κνξθή, ζπγθεληξψλνληαο 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο (γξαπηέο ή πξνθνξηθέο), αλάινγα 

µε ην ζθνπφ θαη ηελ πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, αμηνπνηψληαο ηα µνξθνζπληαθηηθά 

θαη ιεμηινγηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηδαρηεί θαη εκπινπηίδνληαο ηα θείµελά ηνπο 

µε πξαγκαηνινγηθέο θαη ζεκαζηαθέο απνρξψζεηο (θπξηνιεμία, µεηαθνξά, 

ρηνχκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκφο  θ.ιπ.).  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην 4ν  

θεθάιαην, ελψ εηδηθνί ζηφρνη ήηαλ: 

 Να αλαδεηήζνπλ ηηο φςεηο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο 
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 Να νξίζνπλ ηελ ελδνζρνιηθή βία, λα αλαδεηήζνπλ ηα αίηηα θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηεο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ πξναγσγή 

ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν, γηα ηελ θαηαγγειία ησλ πεξηζηαηηθψλ 

εθθνβηζκνχ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

 

5.4.1.3 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο είρε ηε κνξθή εξγαζίαο ζε νκάδεο 2 αηφκσλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε θαη ζην εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 8 - 9 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ε εξγαζία νινθιεξψζεθε ζε δχν 

εβδνκάδεο, ελψ κηθξφ κέξνο δφζεθε σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. Οη καζεηέο/ηξηεο 

ζρεκάηηζαλ 15 νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ (εθηφο απφ 2 πνπ δνχιεςαλ αηνκηθά) θαη 

ζπγθεληξψζεθαλ ηζάξηζκα θφκηθ ζηξηπ ζε ςεθηαθή κνξθή. πγθεθξηκέλα: 

 

1ε - 2ε  δηδαθηηθή ψξα: Αξρηθά, παξνπζηάζηεθε έλα θφκηθο κε ζέκα κηα κνξθή 

ελδνζρνιηθήο βίαο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε 

«Πνην ζέκα ζίγεη ν δεκηνπξγφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφκηθο;». ηε ζπλέρεηα, κε ηε 

βνήζεηα PowerPoint επεμεγήζεθε αλαιπηηθά ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

ComicLab θαη δφζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε «γιψζζα» ησλ θφκηθο κε ηε βνήζεηα ελφο 

γισζζάξηνπ (Παξάξηεκα). Έπεηηα νη καζεηέο/ηξηεο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 2 

αηφκσλ, μεθίλεζαλ νη δνθηκέο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπδεηήζεθαλ απνξίεο. 

 

3ε - 4ε δηδαθηηθή ψξα: Μέζα απφ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ελδνζρνιηθή βία 

έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν, γηα λα ζπγγξάςνπλ ζηε ζπλέρεηα ζην ζπίηη ηνπο ζελάξην γηα έλα 

θφκηθο ζχκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο, βαζηζκέλν ζε έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο 

βίαο. Οη καζεηέο/ηξηεο, παξάιιεια, θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν ηφζν ζε κεραλέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζε πξνηεηλφκελνπο 

ηζηνρψξνπο, φπσο ηελ ηζηνζειίδα ηεο νξγάλσζεο «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε γηα ηα 
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Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» [http://www.0-18.gr] θαη ηε «Γηεζλή χκβαζε ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ», ε νπνία έγηλε λφκνο ζηε ρψξα καο ην 

1992 (Ν. 2101/92). Δπίζεο, πξνηάζεθε ζηνπο καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ην 

ινγηζκηθφ ComicLab, πνπ ηνπο δφζεθε ζε κνξθή ςεθηαθνχ δίζθνπ (CD).     

 

5ε - 6ε δηδαθηηθή ψξα: Οη καζεηέο/ηξηεο ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Βαξβαθείνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ κεηέηξεςαλ ην ζελάξην πνπ ζπλέγξαςαλ 

ζε δηαδηθηπαθφ θφκηθο κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ComicLab θαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο (Παξάξηεκα). 

 

7ε - 8ε δηδαθηηθή ψξα: Παξνπζηάζηεθαλ, απηναμηνινγήζεθαλ θαη 

εηεξναμηνινγήζεθαλ πξνθνξηθά ηα έξγα ησλ καζεηψλ θαη ζπκπιεξψζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηφρεπε ηφζν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο φζν θαη ζηε 

ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

 

 

5.4.1.4 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηα έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (4ν 

θεθάιαην). Έπεηηα, αμηνπνηήζεθε κηα ξνπκπξίθα βάζεη ηεο νπνίαο αμηνινγήζεθε 

ε πνηφηεηα ησλ καζεηηθψλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Δπηπιένλ, ε ίδηα ξνπκπξίθα δφζεθε ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα ηε ζπκβνπιεχνληαη 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη κε βάζε απηήλ εθαξκφζηεθε 

ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε ζε πξνθνξηθφ επίπεδν. Σέινο, ε 

εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν αμηνιφγεζεο ηε ζπλέληεπμε κε ηνλ θαζεγεηή 

πνπ εθάξκνζε ηε δξάζε ζηελ ηάμε ηνπ. 
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5.4.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 28 καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο 

εθ ησλ νπνίσλ νη 24 παξέδσζαλ ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην. Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε 15 εξσηήζεηο νη νπνίεο ήηαλ νκαδνπνηεκέλεο ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Πξνθίι Μαζεηψλ:   

Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο (Δξ. 1, 2, 3, 4) 

Δπξήκαηα: 

1. Δπηζπκία γηα αλάγλσζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζε Ζ.Τ. (Δξ. 5) 

2. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

i. Δπηζπκία γηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 6) 

ii. Δπραξίζηεζε - Φπραγσγία (Δξ. 7) 

iii. Καηαλφεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δξ. 8, 9, 10) 

iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ρξήζεο ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

3. Δπρξεζηία εξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 11, 12, 13, 15) 

4. Δπέθηαζε πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιια καζήκαηα ή δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

(Δξ. 14) 

 

5.4.2.1 Πξνθίι Μαζεηώλ - ρεηηθά κε ηηο Αλαγλσζηηθέο 

Πξνηηκήζεηο ησλ Μαζεηώλ/ (Δξ. 1, 2, 3, 4) 

 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ δηάβαδε βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 24 

καζεηψλ, νη 12 (ή 50%) δηάβαδαλ βηβιία «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ελψ κφλν 2 (ή 8,33%) δηάβαδαλ «ζπάληα» θαη «θαζφινπ». 

Οη ππφινηπνη 10 (41,67%) δηάβαδαλ βηβιία «κεξηθέο θνξέο» (ρήκα 5.19). Άιιν 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ δηάβαδε θφκηθο ζηνλ 

ειεχζεξν ηνπ ρξφλν. Έηζη, «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» δηάβαδε ην 41,67%, 
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«κεξηθέο θνξέο» άιιν έλα 20,83% θαη «ζπάληα» έσο «θαζφινπ» ην 37,50% 

(ρήκα 5.19). 

 

 

ρήκα 5.19:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη θφκηθο 

 

Χο πξνο ην είδνο βηβιίσλ πνπ δηάβαδαλ νη καζεηέο, 8 έδεημαλ πξνηίκεζε ζηε 

Λνγνηερλία, 7 ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 5 ζηελ Ηζηνξία, ηε Γεσγξαθία θαη ηηο 

ςπραγσγηθέο ηέρλεο, 4 ζηελ Αξραηνινγία, ηελ Αξραηφηεηα θαη ηελ Διιεληθή 

Ηζηνξία, 3 ζηελ Σερλνινγία, 2 ζηε Φηινζνθία θαη έλαο (1) ζηα γεληθά βηβιία, ηε 

Γιψζζα θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (Πίλαθαο 5.13). 

 

Πίλαθαο 5.13: Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο καζεηψλ ζε βηβιία θαη θφκηθο 

Ση είδνπο βηβιία πξνηηκάο  

λα δηαβάδεηο; (Δξ. 2) 

Ση είδνπο Comics πξνηηκάο λα 

δηαβάδεηο; (Δξ. 4) 

Λνγνηερλία 8 πεξηπέηεηαο            16 

Φπζηθέο επηζηήκεο                                               7 κπζηεξίνπ             10 

Ηζηνξία, Γεσγξαθία 5 αζηπλνκηθά 8 

Φπραγσγηθέο ηέρλεο 5 ζαηηξηθά 6 

Αξραηνινγία, Αξραηφηεηα, 

Διιεληθή Ηζηνξία     

4 θαληαζίαο 6 

Σερλνινγία                                                           3 πνιεκηθά 5 

Φηινζνθία                               2 εθεβηθά 5 

Γεληθά βηβιία  1 ςπρνινγηθά 3 

Γιψζζα    1 ηζηνξηθά                2 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο   1 θνηλσληθά             1 
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Ζ πξνηίκεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηα είδε ησλ θφκηθο πνπ δηάβαδαλ ήηαλ: 

πεξηπέηεηαο 16 καζεηέο, κπζηεξίνπ 10 καζεηέο, αζηπλνκηθά 8 καζεηέο, ζαηηξηθά 

θαη θαληαζίαο 6 καζεηέο πνιεκηθά θαη εθεβηθά 5, ςπρνινγηθά 3 ηζηνξηθά 2, 

θηινζνθηθά 2 θαη θνηλσληθά, έλαο (1) καζεηήο (Πίλαθαο 5.13). 

 

Πνηά φκσο ήηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ ή δελ δηάβαδαλ 

βηβιία θαη κε απηνχο πνπ δηάβαδαλ ή φρη θφκηθο; Απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο 

(Πίλαθαο 5.14) δηαπηζηψλνπκε φηη ππήξραλ 8 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ 

ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία αιιά θαη θφκηθο, έλαληη 2 καζεηψλ νη νπνίνη 

δηάβαδαλ «ζπάληα» ή θαη «θαζφινπ». Αληίζηνηρα, ππήξρε έλαο (1) καζεηήο πνπ 

δηάβαδε βηβιία «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θαη δηάβαδε ζπγρξφλσο «ζπάληα» 

ή/θαη «θαζφινπ» θφκηθο, ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα δηάβαδε βηβιία 

«ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θαη ζπγρξφλσο «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θφκηθο. Οη 

ππφινηπνη 13 βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε, δειαδή άιινη δηάβαδαλ «κεξηθέο 

θνξέο» βηβιία θαη πεξηζζφηεξν θφκηθο, άιινη «κεξηθέο θνξέο» θφκηθο θαη 

πεξηζζφηεξν βηβιία. Απφ ηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο επηβεβαηψλεηαη ε ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αλάγλσζεο γεληθψλ βηβιίσλ θαη θφκηθο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο πνπ κειεηνχλ βηβιία κειεηνχλ θαη θφκηθο. Αθφκε ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ πνπ δήισζαλ φηη δελ δηαβάδνπλ θαζφινπ ή κειεηνχλ ζπάληα βηβιία, 

δηαβάδεη θφκηθο. Άξα ηα θφκηθο πξνζειθχνπλ θαη απξφζπκνπο αλαγλψζηεο φπσο 

πξφηεηλαλ θαη νη Alongi (1974) θαη Haugaard (1973).  

 

Πίλαθαο 5.14: Πίλαθαο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία 

θαη απηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο 

  Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 
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& πρλά 
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  2 2 
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χλνιν 
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41,67% 20,83% 37,50% 100,00% 
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Δπξήκαηα 

5.4.2.2 Δπηζπκία γηα Αλάγλσζε Φεθηαθώλ Κόκηθο ζε Ζ.Τ. 

 

Πνιχ ζεηηθνί ήηαλ νη καζεηέο θαη ζηελ ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε Ζ.Τ. θαζψο 

ζην 45,84% ηνπ ζπλφινπ άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ε ηδέα, ζην 25% άξεζε 

«αξθεηά», ελψ ζην 29,17% άξεζε «πνιχ ιίγν» ή θαη «θαζφινπ» (ρήκα 5.20). 

 

 

ρήκα 5.20:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ αλάγλσζε ςεθηαθψλ 

θφκηθο 

 

 

5.4.2.3 ρεηηθά κε ηα Φεθηαθά Κόκηθο ζηε Μαζεζηαθή 

Γηαδηθαζία 

 

Δπηζπκία γηα Φεθηαθά Κφκηθο ζην Μάζεκα (Δξ. 6) 

 

Απφ ην δείγκα ησλ 24 καζεηψλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (19 ή 79,17% ζην 

ζχλνιν) απάληεζε φηη ζα ηνπο άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ην 12,5% «κέηξηα», ελψ 

ππήξραλ 2 καζεηέο πνπ ηνπο άξεζε «πνιχ ιίγν». 

 

Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Αξθεηά Λίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 16,67% 29,17% 25,00% 16,67% 12,50% 

Αξ. καζεηψλ 4 7 6 4 3 
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8 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 

νπ αξέζεη ε ηδέα λα δηαβάδεηο θόκηθο ζε ειεθηξνληθό 

ππνινγηζηή; (Δξ. 5) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ρήκα 5.21:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ δηδαζθαιία κε ςεθηαθά 

θφκηθο 

 

Δπραξίζηεζε θαη Φπραγσγία ζην Μάζεκα (Δξ. 7) 

 

ην ρήκα 5.22 θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (20 ζηνπο 24 καζεηέο ή 

ην 83,33%) ησλ καζεηψλ πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο. ηε κέζε βξίζθνληαλ 3 κφλν καζεηέο, νη 

νπνίνη πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε «κέηξηα» πην επράξηζην, ελψ έλαο (1) 

καζεηήο πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πνιχ ιίγν» πην επράξηζην.  

 

 

ρήκα 5.22:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ άληιεζαλ επραξίζηεζε απφ ην κάζεκα 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 33,33% 50,00% 12,50% 4,17% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 8 12 3 1 0 
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40,00% 

50,00% 

60,00% 

Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα έγηλε  πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θόκηθο; (Δξ. 7) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Καηαλφεζε Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ (Δξ. 8,9,10) 

 

ηελ εξψηεζε αλ ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ κε ζέκα ηελ ελδνζρνιηθή βία ηνπο 

βνήζεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην ζέκα (ρήκα 5.23), ην 70,83% 

ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ηνπο βνήζεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 20,83% 

απάληεζε «κέηξηα» θαη κφιηο ην 8,34% «πνιχ ιίγν» έσο «θαζφινπ». 

 

 

ρήκα 5.23:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο 

 

ην εξψηεκα «Σα θφκηθο πνπ έθηηαμεο πεξηγξάθνπλ πεξίπησζε/ζεηο 

ελδνζρνιηθήο βίαο πνπ έρεηο παξαηεξήζεη ζην ζρνιείν ζνπ;» ην 62,50% ησλ 

καζεηψλ απάληεζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 25,00% «κέηξηα», θαλέλαο 

«πνιχ ιίγν», ελψ 3 καζεηέο απάληεζαλ «θαζφινπ» (ρήκα 5.24). Δπνκέλσο, νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο αθεγήζεθαλ βησκαηηθά κηα ηζηνξία.  

 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 20,83% 50,00% 20,83% 4,17% 4,17% 

Αξ. καζεηψλ 5 12 5 1 1 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο κε ζέκα ηελ ελδνζρνιηθή βία ζε 

βνήζεζαλ λα εκπινπηίζεηο ηηο γλώζεηο ζνπ γηα ην ζέκα; (Δξ. 8) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ρήκα 5.24:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηέθξηλαλ παξαδείγκαηα ζην ζρνιείν 

 

Απφ ην ρήκα 5.25 θαίλεηαη φηη ην 66,67% ησλ καζεηψλ βνεζήζεθε «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ» λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο αληηκεηψπηζεο 

θαη πξφιεςεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο απφ ηα θφκηθο, ην 8,33% «κέηξηα», ην 

16,67% «πνιχ ιίγν» θαη ην 8,33% «θαζφινπ». 

 

ρήκα 5.25:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ εμήγαγαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη πξφιεςε ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο 

 

Πάρα 
Πολφ   

Πολφ   Μέτρια  
Πολφ 
Λίγο   

Καθόλου  

Κατανομή 41,67% 20,83% 25,00% 0,00% 12,50% 

Αρ. μαθητών 10 5 6 0 3 
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0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
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35,00% 
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Τα κόμικσ που ζφτιαξεσ περιγράφουν περίπτωςη/ςεισ 
ενδοςχολικήσ βίασ που ζχεισ παρατηρήςει ςτο ςχολείο ςου; (Ερ. 9) 

Κατανομή Αρ. μαθητών 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 16,67% 50,00% 8,33% 16,67% 8,33% 

Αξ. καζεηψλ 4 12 2 4 2 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα βγάιεηο ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ζεκαζία ηεο αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο ηεο 

ελδνζρνιηθήο βίαο; (Δξ. 10) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[226] 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο Υξήζεο ησλ Τπεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Γηα κηα γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πεηξάκαηνο δεκηνπξγήζεθε ε έλλνηα ηνπ 

«βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο» ηνπ καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο 

θαη νξίζηεθε σο ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζηηο 

εξσηήζεηο α) αλ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο, β) αλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα 

ςεθηαθά θφκηθο θαη γ) αλ θαηαλνήζεθε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Με άιια ιφγηα 

ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπληζηακέλε ηνπ αλ νη καζεηέο 

απφιαπζαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο θαη ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν πίζηεπαλ φηη θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 

ρήκα 5.26: Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ρξήζε 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Σν παξαπάλσ ζρήκα (5.26) έδεημε φηη νη καζεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία (19 ζηνπο 24 ή 79,17% επί ηνπ ζπλφινπ) ζεψξεζαλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

απνηειεζκαηηθή, έλαληη 2 (8, 33%) νη νπνίνη ηε ζεψξεζαλ «ιίγν» 

απνηειεζκαηηθή. Οη ππφινηπνη 3 καζεηέο (12,5%) ζεψξεζαλ ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία «αξθεηά» απνηειεζκαηηθή. Μαζεηέο πνπ λα ζεψξεζαλ ηελ φιε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία «θαζφινπ» απνηειεζκαηηθή δελ ππήξραλ. 

29,17% 

50,00% 

12,50% 

8,33% 

0,00% 
0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Πάξα Πνιχ=1 Πνιχ=2 Αξθεηά=3 Λίγν=4 Καζφινπ=5     
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5.4.2.4 ρεηηθά κε ηελ Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 

11, 12, 13, 15) 

 

Αμηνιφγεζε ηνπ εξγαιείνπ 

 

Με ην ηξίην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ πξνζπαζήζακε λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά 

πφζν ην εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί ςεθηαθά θφκηθο είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (20 ή 83,33% ζην ζχλνιν) ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη 

ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, ην 16,67% (4) φηη ήηαλ 

«κέηξηα» εχθνιν, ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα ην ζεψξεζε «πνιχ 

ιίγν» ή «θαζφινπ» εχθνιν (ρήκα 5.27). Δπνκέλσο νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ σο 

πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ. 

 

 

ρήκα 5.27:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εχθνιν ην εξγαιείν 

ComicLab 

 

Δπηπξφζζεηα νη 15 ζηνπο 24 (62,5%) καζεηέο δελ ήζειαλ λα αιιάμεη θάηη ζην 

εξγαιείν (Πίλαθαο 5.15). Απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο νη 7 εθδήισζαλ επηζπκία 

λα βειηησζεί ε έθδνζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηερληθά πξνβιήκαηα, λα κπνξνχλ 

λα αληηγξάθνπλ clipart, λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ραξαθηήξεο, αιεζηλέο εηθφλεο, 

ελψ έλαο πίζηεπε φηη ζα έπξεπε λα γίλεη πην εχθνιν. 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 45,83% 37,50% 16,67% 0,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 11 9 4 0 0 
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Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; (Δξ.12) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Πίλαθαο 5.15: Δπηζπκία αιιαγψλ ζην εξγαιείν ζρεδίαζεο ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Θα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν, ώζηε λα ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν;  

Αλ λαη, πνηεο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; (Δξ. 13) 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΑΡ. ΑΠΑΝ 

15 «Να κπνξείο λα θάλεηο αληηγξαθή cliparts» 1 

  «Να έρεη αιεζηλά ηνπία θαη πξφζσπα» 1 

  «Βειηίσζε έθδνζεο ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ» 2 

  «Να κε ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο νη ραξαθηήξεο» 1 

  «Λίγν πην εχθνιν απφ πιεπξάο ρξήζεο» 2 

  «Πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο» 3 

  «Αιιαγή folder ησλ ραξαθηήξσλ γηα επθνιία εχξεζεο» 1 

 

Απφ ηα ιίγα ζηνηρεία πνπ αλέθεξαλ φηη ηνπο δπζθφιεςαλ θάπνηα ήηαλ ηερληθήο 

θχζεο (Πίλαθαο 5.16) θαη ειήθζεζαλ ππφςε ζηηο επφκελεο βειηηψζεηο ηνπ 

εξγαιείνπ. Γηα παξάδεηγκα ειάρηζηνη αλέθεξαλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε 

ραξαθηήξσλ ή φηη ην ζχζηεκα «θνιινχζε». Άιινη πάιη αλέθεξαλ δπζθνιίεο 

ζρεηηθά κε ην ηη λα γξάςνπλ.  

 

Πίλαθαο 5.16: Αξέζθεηα ή δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην εξγαιείν (Δξ. 11) 

ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΜΔ ΓΤΚΟΛΔΦΔ 

«Πην επράξηζην κάζεκα» «Λίγν» 

«Μνπ άξεζε γεληθά φιν ην comic» «Δίρε πνιιά 

ζέκαηα» (2) 
«Έιιεηςε θάπνησλ ραξαθηήξσλ» 

«Ζ ηδέα» «Διάρηζηα ν κεραληζκφο» 

«Οη ραξαθηήξεο ησλ θφκηθο θαη ην θφλην – ηνπία» (3) «Κακία δπζθνιία» 

«Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηθψλ καο θφκηθο (4) 
«Μηθξή δπζθνιία ιφγσ θνιιεκάησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη επαλεθθίλεζεο ηνπ» 

« Ζ πξνζπάζεηα ηνπ φηη γξάθνπκε λα κνηάδεη κε 

αιεζηλφ» 
«Έιιεηςε πνηθηιίαο ραξαθηήξσλ θαη θφλην» 

« ια εχθνια» «Γηα ην ηη έπξεπε λα γξάςσ» 

«Αζηείνη ραξαθηήξεο» «Μηθξή δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία» 

 «Υαξαθηήξεο κε ζπλαίζζεκα» «Ζ επηινγή ησλ cliparts έλα έλα» 

«Γεληθφηεξα ζαλ ηδέα, δπλαηφηεηα κάζεζεο λέσλ 

πξαγκάησλ» 
 «Γπζθνιία ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ» 

«Γπλαηφηεηα πνιιψλ επηινγψλ (άλζξσπνη, ηνπία, 

αληηθείκελα)» 
 «Μηθξή δπζθνιία ζηε δηαδηθαζία» 

«Πνιχ ελδηαθέξνλ κάζεκα» «Γπζθνιία εχξεζεο ραξαθηήξσλ θαη θφληνπ» 

 «Απηφ πνπ κνπ άξεζε ήηαλ φηη, φ,ηη ζπλαίζζεκα ήζεια 

λα έρεη ν ραξαθηήξαο ην έβξηζθα θαηεπζείαλ» 

«Κνιινχζε κεξηθέο θνξέο ν Ζ.Τ. δπζθνιεχνληαο 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ θφκηθ, κε απνηέιεζκα λα 

ράλεηο φιε ηε δνπιεηά ζνπ» (2) 

«Σν ζέκα πνπ αζρνιεζήθακε» 
«Γπζθνιία εχξεζεο ελφο απφ ηα πνιιά ζέκαηα 

ελδνζρνιηθήο βίαο» 

 «Γπλαηφηεηα ππεξζχλδεζεο» 
«Σν ζχζηεκα ήηαλ ιίγν πεξίπινθν θαη πνιιέο 

θνξέο θνιινχζε» 
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Σα ζηνηρεία πνπ ηνπο άξεζαλ θαη παξνπζηάδνπλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ε 

θαηλνηνκηθή ηδέα, νη ραξαθηήξεο (Versaci, 2001; Dunsworth & Atkinson, 2007), 

ην ζέκα, ε δπλαηφηεηα πνιιψλ επηινγψλ (άλζξσπνη, ηνπία, αληηθείκελα), ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ελφο δηθνχ ηνπο θφκηθο, ε πξνζπάζεηα λα κνηάδεη κε 

αιεζηλφ, νη ππεξζχλδεζκνη, ηα ζθίηζα ηνπ εξγαιείνπ, ε δηαζθέδαζε θαη ε 

πνηθηιία πνπ πξφζζεζε ζην κάζεκα. 

 

Παξαηεξήζεηο - Δληππψζεηο γηα ην Μάζεκα κε ηε Βνήζεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ (Δξ. 15) 

 

Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη ζηηο εληππψζεηο ησλ καζεηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ 

κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην κάζεκα ηηο 

ιέμεηο «επράξηζην», «δηαζθεδαζηηθφ», «ζπλαξπαζηηθφ», «εληππσζηαθφ», 

«δσληαλφ», «δεκηνπξγηθφ», «ελδηαθέξνλ», «πξσηφηππν», «κνηάδεη κε αιεζηλφ».  

 

Πίλαθαο 5.17: Παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο, ζπλαηζζήκαηα (Δξ. 15) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ – ΔΝΣΤΠΧΔΗ ΑΡΗΘ.  

«Πην ελδηαθέξνλ κάζεκα/ πνιχ δηαζθεδαζηηθφ» 2 

«Σν κάζεκα γίλεηαη πην δεκηνπξγηθφ θαη επράξηζην» 4 

«Μαζαίλεηο εχθνια θαη επράξηζηα θαη γεληθψο είλαη ζπλαξπαζηηθφ»  

«Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα» 3 

«Γηαζθεδαζηηθφ κάζεκα, ρσξίο λα ράλεη ηελ αμία ηνπ»  

«Πνιχ ρξήζηκν θαη σξαίν κέζσ δεκηνπξγίαο»  

«Μνπ άξεζε πνιχ, ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ θαη ζε θάλεη λα θαηαιάβεηο θαιχηεξα 

ην κάζεκα» 2 

«Με βνήζεζε ζην λα μέξσ πσο ζα ην αληηκεησπίζσ θαη λα κελ 

ζηελαρσξηέκαη, γηαηί φπνηνο θνξντδεχεη, θνξντδεχεη ηνλ εαπηφ ηνπ»  

«Έκαζα λα θηηάρλσ επράξηζηα έλα ειεθηξνληθφ θφκηθ»  

«Δληππσζηαθφ, κηα κνλαδηθή εκπεηξία/ Πξσηφηππν θαη επράξηζην»  

«Γπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο ησλ ζεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ»  

«Πξσηφηππν, δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή, πνιχ 

γξήγνξν ζηελ εθκάζεζή ηνπ»  

«Σαρχηαην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο»  

«Μνπ άξεζε πάξα πνιχ γηαηί ήηαλ έλα δηαθνξεηηθφ κάζεκα»   

«Δκπινχηηζα ηηο γλψζεηο κνπ ζρεηηθά κε ηελ ελδνζρνιηθή βία» 2 

«Γπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο»  

«Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηαηί θάλεη πην δσληαλφ απηφ πνπ ζθεθηφκαζηε 

λα γξάςνπκε»  
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Δπίζεο νξηζκέλνη κίιεζαλ γηα πην εχθνιε κάζεζε, θαιχηεξε θαηαλφεζε, 

αληηκεηψπηζε ρσξίο θφβν ηεο βίαο θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θφκηθο γηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Άιισζηε ε ζρέζε ησλ θφκηθο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, έιθεη ηνπο καζεηέο, επεηδή επηζπκνχλ λα δηαβάζνπλ γηα 

δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζε απηνχο (Gorman, 2003).   

 

5.4.2.5 ρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζε Άιια 

Μαζήκαηα ή Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο (Δξ. 14) 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ήζειε λα επεθηαζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε θάπνην άιιν κάζεκα, έλαληη 2 (δχν) πνπ απάληεζαλ «δελ 

μέξσ». Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο απάληεζαλ φηη ηα θφκηθο ελδείθλπληαη γηα ην 

κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο θαη Ηζηνξίαο.  

 

Πίλαθαο 5.18: Δπηζπκία γηα επέθηαζε θαη ζε άιια καζήκαηα 

 

ε πνηα καζήκαηα θαη κε πνην ηξόπν πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν ComicLab; (Δξ. 14) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

4 «Νέα Διιεληθά»   

«Γηα λα γίλεη πην 

επράξηζην ην 

κάζεκα» 

6 «Λνγνηερλία» «Μεηαηξνπή θεηκέλσλ ζε θφκηθ» 

5 «Ηζηνξία»   

3 «κεξνο» 
«Γεκηνπξγία ζθελψλ απφ ην 

βηβιίν» 

3 «Αξραία»   

8 «ε φια» 

«Κφκηθο κε κνξθή ηεζη, 

θσηνηππίεο, αλαπαξαζηάζεηο 

δηαθφξσλ ηνπνζεζηψλ ή γηα ηε 

ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο» 

«Γηα λα γίλεη πην 

επράξηζην θαη εχθνιν 

ην κάζεκα θαη λα 

θαηαλνεζεί ην 

κάζεκα θαιχηεξα 

απφ ηνπο καζεηέο» 

2 «Γελ μέξσ»     

1 «Γιψζζα» 
«Γεκηνπξγία ζσζηψλ 

πξνηάζεσλ» 
 

1 «Πιεξνθνξηθή»     

1 «Οηθηαθή Οηθνλνκία»     

1  «Μνπζηθή»   

1 
«Πνιηηηθή θαη 

Κνηλσληθή Αγσγή» 
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Γεληθά πίζηεπαλ φηη πξνζθέξνληαη γηα αμηνιφγεζε, αλαπαξαζηάζεηο, ζσζηή 

ρξήζε ησλ ειιεληθψλ θαη γεληθά γηα έλα πην επράξηζην κάζεκα. Άιινη πξφηεηλαλ 

ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο δηφηη κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα θείκελα ζε θφκηθο, 

ηεο Γιψζζαο γηα λα θηηάρλνπλ ζσζηέο πξνηάζεηο, ηεο Ηζηνξίαο θαη ησλ Αξραίσλ 

π.ρ. δηαζθεπή ζθελψλ απφ ηνλ κεξν. Απφ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα θαίλεηαη ε 

ζπλνιηθή απνδνρή ηνπ καζήκαηνο.  

 

5.4.3 Δπξήκαηα: Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηα Μαζεηηθά Κόκηθο   

 

Ζ ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ην καζεηηθφ θφκηθο 

αμηνπνηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ νη καζεηέο απηναμηνινγήζεθαλ θαη 

εηεξναμηνινγήζεθαλ ζε πξνθνξηθφ επίπεδν. 

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο 

πνιχ θαιέο ή θαη άξηζηεο. πγθεθξηκέλα, 3 νκάδεο (20%) ζεκείσζαλ  εμαηξεηηθή 

επίδνζε, νη δεκηνπξγίεο ηνπο είραλ πξσηνηππία, αμηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο εκπεηξία θαη εκβάζπλαλ ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. Οη 9 (60%) είραλ πνιχ 

θαιή επίδνζε θαη 3 (20%) κέηξηα επίδνζε, δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα ηνπο δελ είρε 

αξθεηή πξσηνηππία νχηε εκβάζπλε ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. Ο κέζνο φξνο 

2,00 ήηαλ ίδηνο κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν πνιχ θαιέο ή θαη 

εμαηξεηηθέο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πινθή κία (1) νκάδα (6,67%) ζεκείσζε  

εμαηξεηηθή επίδνζε θαη αλέπηπμε πιήξσο ηα κέξε ηεο πινθήο, 8 (53,33%) είραλ 

πνιχ θαιή επίδνζε, δειαδή επαξθή αλάπηπμε, θαη 6 (40%) κέηξηα αλάπηπμε πνπ 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εμνηθείσζεο ησλ Διιήλσλ καζεηψλ κε 

ηε δεκηνπξγηθή γξαθή (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Ο κέζνο φξνο 2,33 ήηαλ θαηψηεξνο 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,00. 

 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[232] 

Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο («πφηε» θαη «πνχ»), 3 νκάδεο 

(20%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε, πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη 

ην ρξφλν. Οη 9 (60%) είραλ πνιχ θαιή επίδνζε, αθνχ ζηα θφκηθο ηνπο ν ηφπνο θαη 

ν ρξφλνο ήηαλ επαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη, ελψ ζε 3 (20%) ήηαλ αλεπαξθψο 

πξνζδηνξηζκέλνη ή δελ θαζνξίδνληαη. Ο κέζνο φξνο 2,00 ήηαλ ίδηνο κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηελ εκθάληζε, ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ 3 

νκάδεο (20%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε. Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπο 

εμειίζζνληαλ πιήξσο θαη πεξηγξάθνληαλ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν 

αλαγλψζηεο ελεκεξψζεθε κε αθξίβεηα γηα απηνχο. Έπεηηα, 11 νκάδεο (73,33%) 

είραλ πνιχ θαιή επίδνζε, αθνχ νη βαζηθνί ραξαθηήξεο εμειίζζνληαλ θαη 

πεξηγξάθνληαλ κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε κηα θαιή 

ηδέα γηα απηνχο. Μία (1) νκάδα (6,67%) είρε κέηξηα επίδνζε: νη βαζηθνί 

ραξαθηήξεο εμειίζζνληαλ θαη πεξηγξάθνληαλ κε ιίγεο ιεπηνκέξεηεο, ελψ ν 

αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε αδξά κηα ηδέα γηα απηνχο. Ο κέζνο φξνο 1,87 ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

 Χο πξνο ηνπο δηαιφγνπο θαη ηηο ιεδάληεο 4 νκάδεο (26,67%) ζεκείσζαλ 

εμαηξεηηθή επίδνζε, νη ιεδάληεο θαη νη δηάινγνί ηνπο πξνψζεζαλ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ήηαλ απφιπηα θαηαλνεηνί. Δλληά (9) (60%) νκάδεο είραλ πνιχ θαιή 

επίδνζε, δειαδή ιεδάληεο θαη δηαιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ ηζηνξία θαη 

θαηαλνεηνχο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Σέινο, 2 νκάδεο (13,33%) είραλ κέηξηα 

επίδνζε, αθνχ νη δηάινγνη παξνπζίαδαλ πξνβιήκαηα. Ο κέζνο φξνο 1,87 ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

  

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 4 νκάδεο (26,67%) 

ρξεζηκνπνηήζεθε νξζά ε γιψζζα ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο 

ζηίμεο θ.ά. ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εξψσλ. 

Έπεηηα,  10 νκάδεο (66,67%) ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά ηε γιψζζα ζε πνζνζηφ 50 - 

70% ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο (πνιχ θαιή επίδνζε) θαη κία (1) νκάδα 

(6,67%) είρε κέηξηα επίδνζε. Ο κέζνο φξνο 1,80 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην 
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ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ, γεγνλφο πνπ παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ζην 

δεδνκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο εληζρχεηαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζην 

επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηεο ζηίμεο. 

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα - απνδεθηφηεηα ζε 3 (20%) νκάδεο  

αλαγλσξίδνληαλ πιήξσο νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ 

- δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη επεηεχρζε ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο, ν 

πξνβιεκαηηζκφο δειαδή γηα ην θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο. ε 8 (53,33%) 

αλαγλσξίδνληαλ πνιχ θαιά, ελψ ζε 4 (26,67%) αλαγλσξίδνληαλ κέηξηα θαη δελ 

επεηεχρζε πιήξσο ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο. Ο κέζνο φξνο 2,07 ήηαλ θαηψηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. Γεληθά, νη καζεηέο 

πξνβιεκαηίζηεθαλ γφληκα γηα ην θαηλφκελν ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη κέζα απφ 

ηα θφκηθο δηαθάλεθε ε πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν κε ηε 

βνήζεηα εηθφλσλ θαη δηαιφγσλ, αιιά θαη λα ην θαηαδηθάζνπλ, πξνηείλνληαο 

ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 

Πίλαθαο 5.19: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο -Κφκηθο γηα 

Δλδνζρνιηθή Βία 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

Μέζνο 

Όξνο 

Οκάδσλ 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ 

ΚΑΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 

2 

ΜΔΣΡΗΑ 

ΔΠΗΓΟΖ 

3 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 

4 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΧΝ 

ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) 2,00 
3 

20,00% 

9 

60,00% 

3 

20,00% 

0 

0,00% 

15 

100,00% 

ΠΛΟΚΖ (Πψο; Γηαηί;) 2,33 
1 

6,67% 

8 

53,33% 

6 

40,00% 

0 

0,00% 
15 

100,00% 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - 

ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ 

(Πφηε; Πνχ;) 
2,00 

3 

20,00% 

9 

60,00% 

3 

20,00% 

0 

0,00% 
15 

100,00% 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: (Πνηνο;: 

εκθάληζε, πξνζσπηθφηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 
1,87 

3 

20,00% 

11 

73,33% 

1 

6,67% 

0 

0,00% 
15 

100,00% 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΚΑΗ ΛΔΕΑΝΣΔ 1,87 
4 

26,67% 

9 

60,00% 

2 

13,33% 

0 

0,00% 

15 

100,00% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 

1,80 
4 

26,67% 

10 

66,67% 

1 

6,67% 

0 

0,00% 

15 

100,00% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΣΖΣΑ 

& ΑΠΟΓΔΚΣΣΖΣΑ 
2,07 

3 

20,00% 

8 

53,33% 

4 

26,67% 

0 

0,00% 
15 

100,00% 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΟΠΗΑ/ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
2,07 

3 

20,00% 

8 

53,33% 

4 

26,67% 

0 

0,00% 
15 

100,00% 

Μέζνο Όξνο όισλ ησλ 

Κξηηεξίσλ 
2,00         
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Χο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ζθνπηά/εηθνλνγξάθεζε ζε 3 νκάδεο (20%) ην 

θαιιηηερληθφ ζηπι ησλ εηθφλσλ «έδελε» απφιπηα κε ην  χθνο ηεο ηζηνξίαο, ελψ 

εηθφλα θαη θείκελν βξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία (εμαηξεηηθή επίδνζε). ε 8 

(53,33%) ην θαιιηηερληθφ ζηπι «έδελε» πνιχ θαιά κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο, ελψ 

εηθφλα θαη θείκελν ζπλεξγάδνληαλ πνιχ θαιά (πνιχ θαιή επίδνζε) θαη ζε 4 

νκάδεο (26,67%) ην θαιιηηερληθφ ζηπι νχηε πξφζζεηε νχηε αθαηξνχζε θάηη απφ 

ην χθνο ηεο ηζηνξίαο (κέηξηα επίδνζε). Ο κέζνο φξνο είλαη 2,07 απνηέιεζκα πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ θαιή ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ηηο πνιπηξνπηθέο 

πξνζιακβάλνπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ 

είλαη 2,00 θαη θαλεξψλεη πνιχ θαιή επίδνζε.  

 

Γεληθά νη νκάδεο αληαπνθξίζεθαλ κε επηηπρία ζηα δεηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ ςεθηαθψλ θφκηθο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο 

ελδνζρνιηθήο βίαο. Οη 3 ζηηο 11 νκάδεο παξνπζίαζαλ εξγαζία, ε νπνία 

αληαπνθξίζεθε κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ζηα δεηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο 

φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Διιηπείο ήηαλ 2 κφλν 

νκάδεο. πλνιηθά, νη 10 νκάδεο κε δηαθπκάλζεηο ζηελ επηκέξνπο αμηνιφγεζε 

παξέδσζαλ πνιχ θαιφ έξγν, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ην κέζν φξν ηεο 

βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ήηαλ 2 (Πίλαθαο 5.19). 

 

5.4.4 Δπξήκαηα: πλέληεπμε Δθπαηδεπηηθνύ 

 

Οη άμνλεο ηεο ζπλέληεπμεο αθνξνχζαλ ην καζεζηαθφ θιίκα, ηε ζηάζε θαη ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

 

χκθσλα κε ηνλ δηδάζθνληα εθπαηδεπηηθφ, θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο, ζε αξρηθφ 

ζηάδην παξαηεξήζεθε ελζνπζηαζκφο, ιφγσ ηεο επηθείκελεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο. ηε ζπλέρεηα, δηαπίζησζε φηη πξνέθπςαλ 
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δπζθνιίεο, φηαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα κέιε ησλ καζεηηθψλ νκάδσλ 

δεηνχζαλ πεξαηηέξσ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο σο πξνο ηελ έληαμε εηθφλσλ θαη ηε δεκηνπξγία ιεδάληαο. 

Δληνχηνηο, θαηέιεμε φηη «νη δπζθνιίεο αληηκεησπίζηεθαλ γξήγνξα θαη ηα παηδηά 

ζπκκεηείραλ ελεξγά, ζπκπνξεχνληαλ ζηελ πξνζπάζεηα ζηνηρεηνζέηεζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη αζρνινχληαλ κε ηελ πξάμε δεκηνπξγίαο θφκηθο κε δσεξφ 

ελδηαθέξνλ, πξνζνρή θαη θαιή δηάζεζε». 

 

Σα ςεθηαθά θφκηθο βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε πνπ θαηέζηεζε ηε δηδαζθαιία απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην 

επράξηζηε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζρνιίαζε φηη «νη καζεηέο είραλ πνιχ ζεηηθή ζηάζε θαη 

επέδεημαλ κεγάιε δηάζεζε ζπκκεηνρήο θαη αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Βνεζεηηθά 

ιεηηνχξγεζε ην ρηνχκνξ, ε παηγληψδεο δηάζεζε πνπ είραλ νη καζεηέο, ε πξσηνηππία 

θαη ε θαηλνηνκία ηεο δηαδηθαζίαο. Σέινο, εληζρχζεθε ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, 

θαζψο αθφκε θαη φζνη δελ ζπλήζηδαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, παξέδσζαλ ην 

δηθφ ηνπο θφκηθο γηα ην νπνίν έκνηαδαλ λα είλαη πεξήθαλνη».  

 

«Σειηθά», είπε, «θηλεηνπνηήζεθε θαη ζπκκεηείρε ελεξγεηηθά ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ελψ θάζε καζεηήο μερσξηζηά θαηφξζσζε λα αμηνπνηήζεη 

ηηο θξηηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ». Τπνζηήξημε φηη ε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο: «είλαη έλα επηπιένλ θίλεηξν, γηαηί 

ζπλδπάδεη ηα γλψξηκα θαη αγαπεκέλα θφκηθο κε ηηο δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθνχ, ηνπ κηληηαθνχ θαη ηνπ 

ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, δεκηνπξγψληαο λέεο δπλαηφηεηεο ζην ρψξν ηεο 

δηδαθηηθήο». 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο ηφληζε φηη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε πηνζεηήζεθε ην κνληέιν ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ηεο εηεξναμηνιφγεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηηθφ. Ζ πινπνίεζε ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθνξηθά κε 

επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ξνπκπξηθψλ. Πεξηγξάθνληαο ηε 

δηαδηθαζία είπε φηη «ε  παξνπζίαζε ηνπ θφκηθο έγηλε απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο, 

ελψ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο έζεηε εξσηήζεηο, έθξηλε θαη αμηνινγνχζε ην απνηέιεζκα 
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γηα ηελ θάζε νκάδα κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ξνπκπξίθαο. Οη δηδάζθνληεο 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηζφηηκα θαη έθξηλαλ ηελ εξγαζία κεηά ηνπο καζεηέο».  

 

Γεληθά, ν εθπαηδεπηηθφο ζρνιίαζε φηη ηα παηδηά απηελέξγεζαλ, δεκηνπξγψληαο 

δηθά ηνπο έξγα ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη έηζη θαιιηέξγεζαλ ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηε θαληαζία ηνπο. πλέρηζε, ιέγνληαο φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ ζελαξίνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ θαη είραλ πξνζσπηθφ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, αθνχ ζπκκεηείραλ 

βησκαηηθά θαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία. ρνιηάδνληαο ην ηειηθφ πξντφλ, δήισζε φηη 

ην ππεξκεζηθφ θφκηθο πνπ δεκηνχξγεζαλ απεηθφληδε θαηαζηάζεηο ελδνζρνιηθήο 

βίαο πνπ πξνβιεκάηηζαλ ηνπο καζεηέο. Έηζη, δφζεθε ην έλαπζκα λα ζπδεηεζνχλ 

δηεμνδηθά ζηελ ηάμε νη φςεηο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο, ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηέο 

ηεο, ε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ πξναγσγή ελφο ζεηηθνχ θιίκαηνο 

ζην ζρνιείν, γηα ηελ θαηαγγειία ησλ πεξηζηαηηθψλ εθθνβηζκνχ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

5.4.5 ύλνςε 

 

Ζ ζρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο 

καζεηέο κε ζέκα ηε ζρνιηθή βία αληαπνθξίζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζε φινπο 

ηνπο ζηφρνπο -άμνλεο πνπ είραλ ηεζεί. Πξψηα, νη καζεηέο δηδάρζεθαλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία κηαο αθήγεζεο θαη ηα εθάξκνζαλ ηθαλνπνηεηηθά ζηε δηθή ηνπο ηζηνξία 

κε κνξθή ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο, κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο ηδέεο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα 

ζέκαηα ζρνιηθήο βίαο, πξνβιεκαηίζηεθαλ, ζπδήηεζαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο κε εηθφλεο θαη δηαιφγνπο γηα απηφ ην ζνβαξφ 

ζέκα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. Σα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ πεξηέγξαθαλ ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο πεξηπηψζεηο ελδνζρνιηθήο βίαο πνπ είραλ παξαηεξήζεη 

ζην ζρνιείν ηνπο. Έηζη, βνεζήζεθαλ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκαζία 

ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο κε βησκαηηθφ ηξφπν.  
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Έπεηηα, ζηα θφκηθο ηνπο νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε 

ηα µνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ δηδαρζεί, ελψ 

παξάιιεια θαιιηέξγεζαλ δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ, κηληηαθνχ, νπηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ComicLab θαη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θφκηθο. Οη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, ε ζπλέληεπμε θαη ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαίσζαλ ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ππήξμαλ ηζρπξφηαηεο ελδείμεηο φηη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηε ζπλεξγαηηθή 

παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία, πξνάγεη 

ην γισζζηθφ επίπεδν, εμνηθεηψλεη πεξαηηέξσ κε ηνλ νπηηθφ πνιηηηζκφ θαη ηα Νέα 

Μέζα θαη θαιιηεξγεί λνεηηθέο, κεηαγλσζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 

 

5.5 Μειέηε Πεξίπησζεο 4ε - Γηαηξνθή 

 

5.5.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.5.1.1 θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή 

ελαξίνπ 

 

ηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ project EduComics νξγαλψζεθε έλα αθφκε 

πεηξακαηηθφ κάζεκα (ζρνιηθφ έηνο 2008/09, β΄ ηξίκελν) κε ζθνπφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπλεξγαηηθή δφκεζε κηαο ηζηνξίαο 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζρεηηθά κε ηε 4ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ ηεο Γιψζζαο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ «Φξνληίδσ γηα ηε δηαηξνθή θαη ηελ 

πγεία κνπ». Χο δείγκα επηιέρζεθαλ 26 καζεηέο/ηξηεο ηνπ Βαξβαθείνπ 

Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ. Ζ δηδαθηηθή δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηα πιαίζηα ηνπ ηππηθνχ ζρνιηθνχ γξακκαηηζκνχ ζην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Οη δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο αθνξνχζαλ ηα καζήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. 
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Οη καζεηέο/ηξηεο, αθνχ παξαθνινχζεζαλ ην ληνθηκαληέξ Super Size Me (2004) 

ηνπ Morgan Spurlock κε ζέκα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ Fast Food ζηελ 

πγεία, θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο ζηελ πλεπκαηηθή, 

ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία θαη λα ηνπο κπήζνπλ ζε πγηεηλέο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηο. Σα έξγα ηνπο αλαξηήζεθαλ ζην καζεηηθφ πεξηνδηθφ 

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com (πεξηβάιινλ wiki) (Vassilikopoulou et 

al., 2011).  

 

5.5.1.2 Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

Σν δηδαθηηθφ πξφβιεκα πνπ θαηεχζπλε ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε 

αλάγθε αλάπηπμεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ζηξαηεγηθψλ θαη δεμηνηήησλ λένπ 

ηχπνπ γξακκαηηζκνχ (θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ) ή 

πνιπγξακκαηηζκψλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο. 

 

χκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ησλ Γ.Δ.Π.Π.. (2003) θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο νη καζεηέο/ηξηεο 

ζπληάζζνπλ πνιπηξνπηθά θείµελα αλάινγα µε ην ζθνπφ θαη ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, αλαπιαηζηψλνληαο δηδαγκέλα µνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά 

ζηνηρεία θαη εµπινπηίδνληάο ηα κε πξαγµαηνινγηθέο θαη ζεµαζηαθέο απνρξψζεηο 

(θπξηνιεμία, µεηαθνξά, ρηνχκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκφο θ.ιπ.).  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην 4ν 

θεθάιαην, ελψ νη εηδηθνί ήηαλ: 

 λα εθθέξνπλ πξνζσπηθφ ιφγν ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο γηα έλα δήηεκα πνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ίδηνπο, φπσο ην 

ζέκα ηεο δηαηξνθήο  

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/
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 λα εθαξκφζνπλ ζηελ επηθνηλσληαθή πξάμε γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

θεηκέλνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα, φπσο νη κνξθέο ησλ 

νλνκαηηθψλ ζπλφισλ, ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηε δνκή θαη 

ζεκαζία ηνπο, ηα ζεκεία ζηίμεο  

 λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο γηα ηελ πγεία. 

 

 

5.5.1.3 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζρεκάηηζαλ 13 νκάδεο ησλ δχν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ςεθηαθνχ 

εξγαιείνπ ComicLab δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο δηαδηθηπαθά θφκηθο ζρεηηθά κε 

ην ππφ δηδαζθαιία γλσζηηθφ αληηθείκελν. Οινθιεξσκέλν πξντφλ παξέδσζαλ νη 

11 νκάδεο, ελψ νη ππφινηπεο δελ πξφιαβαλ λα νινθιεξψζνπλ ην θφκηθο ηνπο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απαηηήζεθαλ πεξίπνπ 2 δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ληνθηκαληέξ Super Size Me (2004) θαη 8 δηδαθηηθέο ψξεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

1ε - 2ε δηδαθηηθή ψξα: Αθηεξψζεθαλ ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

αλαγθαίνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο (αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο) θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο-ληνθηκαληέξ. 

 

3ε - 4ε  δηδαθηηθή ψξα: ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο πξψηα παξνπζηάζηεθε ην 

ινγηζκηθφ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη έπεηηα γισζζάξην κε ζηνηρεία γηα ηε 

«γιψζζα» ησλ θφκηθο ζε PowerPoint (Παξάξηεκα). Οη καζεηέο/ηξηεο αζθήζεθαλ 

ζην εξγαιείν δεκηνπξγία ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο.  

 

5ε - 6ε δηδαθηηθή ψξα: Οη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο ησλ δχν (2) αηφκσλ 

ζρεδίαζαλ ηα ζελάξηα ησλ ηζηνξηψλ ηνπο θαη νξγάλσζαλ ηελ αθήγεζε ηεο 

ηζηνξίαο πξνζδηνξίδνληαο ην ζέκα, ην ρξφλν, ην ρψξν, ηνπο ραξαθηήξεο, ηελ 
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πινθή-δξάζε θαη ηνπο δηαιφγνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Έπεηηα, δφζεθε ην 

πξψην θχιιν εξγαζίαο. 

 

7ε - 8ε δηδαθηηθή ψξα: ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ζρεδίαζαλ ηα ςεθηαθά 

θφκηθο (κεηαθνξά ηεο δξάζεο ζην θάζε θαξέ, νξγάλσζε ζθελψλ) κε βάζε ην 

ζελάξην ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ComicLab. Σέινο, 

δφζεθε ην δεχηεξν θχιιν εξγαζίαο. 

 

9ε - 10ε δηδαθηηθή ψξα: Πξνβιήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ ηα ςεθηαθά θφκηθο 

θαη ζπλνιηθά φιε ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη μεθίλεζε ε 

αλάξηεζε ησλ καζεηηθψλ έξγσλ ζην ζρνιηθφ  wiki.  Σέινο, ζπκπιεξψζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Σν ηειηθφ πξντφλ ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν θφκηθο κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία, ην 

νπνίν αληαπνθξίζεθε ζηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. Έκθαζε δφζεθε ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ, πνπ ζηφρεπε ζηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ, ζηελ 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζε κηα κέζνδν εξγαζίαο πνπ απαηηεί πξσηνβνπιία, 

απηελέξγεηα θαη ππεπζπλφηεηα θαη φρη ζην απνηέιεζκα. Σα ζπλνδεπηηθά θχιια 

εξγαζίαο πεξηειάκβαλαλ ζε δνκεκέλα ζρέδηα ηηο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Νέδε et al., 2009). 

 

 

5.5.1.4 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά κέζα. 

Πξψηα, ζπκπιεξψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

αληρλεπηνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Έπεηηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθέο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, δηφηη 

ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα ζπκπιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ φρη κφλν σο 

πξνο ην ηειηθφ πξντφλ, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο κέρξη ηεο παξνχζεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, αιιά θαη σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Ζ απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε έγηλε ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, ελψ νη 
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καζεηέο/ηξηεο είραλ κπξνζηά ηνπο ηηο ξνπκπξίθεο, ψζηε λα ηηο ζπκβνπιεχνληαη, 

γηα λα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ σο πξνο ηνπο άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο θαη γηα λα 

γλσξίδνπλ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζνχλ. Σέινο, ε εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνίεζε ηε ζπλέληεπμε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ εθάξκνζε ηελ 

πξνζέγγηζε ζηελ ηάμε ηεο, ψζηε λα αληιήζεη ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο.  

 

 

5.5.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 26 καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ηεο 

Βαξβαθείνπ ρνιήο. Απφ απηνχο νη 24 απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην 16 

εξσηήζεσλ νη νπνίεο ήηαλ νκαδνπνηεκέλεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Πξνθίι Μαζεηψλ:   

1. Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο  (Δξ. 1, 2, 3, 4) 

Δπξήκαηα: 

2. Δπηζπκία γηα αλάγλσζε ςεθηαθψλ θφκηθο ζε Ζ.Τ. (Δξ. 5) 

3. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

i. Δπηζπκία γηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 6) 

ii. Δπραξίζηεζε - Φπραγσγία ζην κάζεκα (Δξ. 7) 

iii. Καηαλφεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δξ. 8, 9, 10) 

iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα  

4. Δπρξεζηία εξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 11, 12, 13) 

5. Δπέθηαζε πξνγξάκκαηνο θαη ζε άιια καζήκαηα ή δηδαθηηθέο ελφηεηεο 

(Δξ. 16) 
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Πξνθίι Μαζεηώλ 

5.5.2.1 ρεηηθά κε ηηο Αλαγλσζηηθέο Πξνηηκήζεηο ησλ Μαζεηώλ 

(Δξ. 1, 2, 3, 4) 

 

Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ελδηέθεξαλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ ην πνζνζηφ 

ηνπ δείγκαηνο πνπ δηάβαδε βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

24 καζεηψλ, νη 7 (ή 29,17%) δηάβαδαλ βηβιία «ζπρλά» θαη «πνιχ ζπρλά» ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ελψ 7 (ή 29,16%) δηάβαδαλ «ζπάληα» θαη «θαζφινπ». Οη 

ππφινηπνη 10 (41,67%) δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» (ρήκα 5.28). 

 

Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ δηάβαδε θφκηθο. 

Έηζη, «ζπρλά» ή «πνιχ ζπρλά» δηάβαδε ην 41,67%, «κεξηθέο θνξέο» ην 37,5% 

θαη «ζπάληα» έσο «θαζφινπ» ην 20,83% (ρήκα 5.28). 

 

Οη καζεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία κειεηνχζαλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο βηβιία απφ «κεξηθέο θνξέο» κέρξη «πνιχ ζπρλά», κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα 

κειεηνχλ βηβιία «κεξηθέο θνξέο» ελψ ιίγνη (29,16%) «ζπάληα» ή θαη «θαζφινπ». 

Απφ ηελ άιιε πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνηηκνχζαλ ηε κειέηε βηβιίσλ θφκηθο. 

πγθεθξηκέλα ιίγν πεξηζζφηεξνη καζεηέο δηάβαδαλ πνιχ ζπρλά ή ζπρλά θφκηθο 

ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δηάβαδαλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα βηβιία (ρήκα 5.28). 

 

 

ρήκα 5.28:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη θφκηθο ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 
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Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεύζεξό ζνπ 

ρξόλν; (Δξ. 1) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Γηαβάδεηο γεληθά Comics; (Δξ. 3) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Χο πξνο ην είδνο βηβιίσλ 9 καζεηέο πξνηηκνχζαλ Λνγνηερλία, 5 Ηζηνξία, 

Γεσγξαθία θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, 4 γεληθά βηβιία, 3 Αξραηνινγία, Αξραηφηεηα, 

Διιεληθή Ηζηνξία, Σερλνινγία θαη Φπραγσγηθέο Σέρλεο, έλαο (1) Καιέο Σέρλεο, 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Λανγξαθία θαη Φηινζνθία, ελψ 7 καζεηέο δελ 

πξνζδηφξηζαλ είδνο (Πίλαθαο 5.20).  

 

Ζ πξνηίκεζε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηα είδε ησλ θφκηθο πνπ δηαβάδνπλ ήηαλ: 

πεξηπέηεηαο: 15 καζεηέο, ζαηηξηθά θαη κπζηεξίνπ: 12, θαληαζίαο: 9, εθεβηθά θαη 

αζηπλνκηθά: 6, πνιεκηθά: 3, ηζηνξηθά: 2, θνηλσληθά, θηινζνθηθά, ςπρνινγηθά 

έλαο (1) καζεηήο ζην θαζέλα, ελψ έλαο (1) καζεηήο δελ πξνζδηφξηζε είδνο 

(Πίλαθαο 5.20). 

 

Πίλαθαο 5.20: Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο καζεηψλ ζε βηβιία θαη θφκηθο 

Ση είδνπο βηβιία πξνηηκάο λα 

δηαβάδεηο;  (Δξ. 2) 

Ση είδνπο comics πξνηηκάο λα 

δηαβάδεηο; (Δξ. 4) 

Λνγνηερλία 9 πεξηπέηεηαο             15 

Ηζηνξία. Γεσγξαθία 5 ζαηηξηθά  12 

Φπζηθέο επηζηήκεο                                               5 κπζηεξίνπ              12 

Γεληθά βηβιία  4 θαληαζίαο  9 

Αξραηνινγία. Αξραηφηεηα. 

Διιεληθή Ηζηνξία     3 εθεβηθά  6 

Σερλνινγία                                                           3 αζηπλνκηθά  6 

Φπραγσγηθέο ηέρλεο 3 πνιεκηθά  3 

Καιέο ηέρλεο                                                        1 ηζηνξηθά                 2 

Κνηλσληθέο επηζηήκεο,  

Λανγξαθία,   Φηινζνθία    3 

Κνηλσληθά,             

θηινζνθηθά    2 

Άιιν… 7 Άιιν…     1 

 

Πνηα φκσο ήηαλ ε ζρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ βηβιία κε απηνχο 

πνπ δηάβαδαλ θφκηθο; Απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 5.21) δηαπηζηψλνπκε 

φηη 7 καζεηέο δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία αιιά θαη θφκηθο, 

έλαληη 5 καζεηψλ νη νπνίνη δηάβαδαλ «ζπάληα» ή θαη «θαζφινπ». Αληίζηνηρα, δελ 

ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα δηαβάδεη βηβιία «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θαη 

λα δηαβάδεη ζπγρξφλσο «ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θφκηθο ή καζεηέο πνπ λα 

δηαβάδνπλ βηβιία «ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θαη ζπγρξφλσο «πνιχ ζπρλά» θαη 

«ζπρλά» θφκηθο. Οη ππφινηπνη 12 βξίζθνληαη ζηε κέζε, δειαδή άιινη δηάβαδαλ 

«κεξηθέο θνξέο» βηβιία θαη πεξηζζφηεξν θφκηθο, άιινη «κεξηθέο θνξέο» θφκηθο 
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θαη πεξηζζφηεξν βηβιία. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ππάξρεη ζηελή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ αλάγλσζε θφκηθο θαη ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ (Anderson, Wilson & 

Fielding, 1988; Ujjie & Krashen, 1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο πνπ κειεηνχλ βηβιία κειεηνχλ θαη θφκηθο, ελψ θαλέλαο απφ απηνχο πνπ 

κειεηνχλ «ζπρλά» ή «πνιχ ζπρλά» βηβιία δελ αξλείηαη ηα θφκηθο.   

 

Πίλαθαο 5.21: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ 

πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο 

  Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 

  

Πνιχ πρλά & 

πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πάληα & 

Καζφινπ 
χλνιν 

Γ
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ά
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ηο

 β
ηβ
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ία
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ην

λ 

ει
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ζ
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φ
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ν
π
 ρ

ξ
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λν
; 

 

Πνιχ πρλά & 

πρλά 

7   7 

29,17% 0,00% 0,00% 29,17% 

Μεξηθέο θνξέο 
3 7  10 

12,50% 29,17% 0,00% 41,67% 

πάληα & 

Καζφινπ 

 2 5 7 

0,00% 8,33% 20,83% 29,17% 

χλνιν 
10 9 5 24 

41,67% 37,50% 20,83% 100,00% 

 

Δπξήκαηα 

5.5.2.2 Δπηζπκία γηα Αλάγλσζε Φεθηαθώλ Κόκηθο ζε Ζ.Τ. 

 

Πνιχ ζεηηθνί ήηαλ νη καζεηέο θαη ζηελ ηδέα λα δηαβάδνπλ θφκηθο ζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαζψο ζην 58,34% επί ηνπ ζπλφινπ άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» ε 

ηδέα, ζην 33,33% άξεζε «κέηξηα», ελψ κφλν ζην 8,33% άξεζε «πνιχ ιίγν» θαη 

δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα κελ ηνπ άξεζε «θαζφινπ» (ρήκα 5.29). 

 

ρήκα 5.29:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ ςεθηαθά θφκηθο 
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5.5.2.3 ρεηηθά κε ηα Φεθηαθά Κόκηθο ζηε Μαζεζηαθή 

Γηαδηθαζία 

 

Σα Φεθηαθά Κφκηθο ζην Μάζεκα (Δξ. 6) 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (22 ή 91,66% επί ηνπ ζπλφινπ) ησλ καζεηψλ 

απάληεζε φηη ζα ηνπο άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ην ππφινηπν 8,33% «κέηξηα», 

ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα ηνπ άξεζε «πνιχ ιίγν» ή λα κελ ηνπ 

άξεζε «θαζφινπ», θάηη πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε λα ζπλδεζεί ν ελδνζρνιηθφο 

γξακκαηηζκφο κε ηνλ εμσζρνιηθφ, αιιά θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ ζε 

θαηλνηνκηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο (Hutchinson, 1949; Flood & Lapp, 1998; 

Morrison et al., 2002). 

 

 

ρήκα 5.30: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

 

 

 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 45,83% 45,83% 8,33% 0,00% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 11 11 2 0 0 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% 
50,00% 

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθώλ θόκηθο ζε ππνινγηζηή; (Δξ. 6) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Δπραξίζηεζε θαη Φπραγσγία ζην Μάζεκα (Δξ. 7) 

 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (22 ζηνπο 24 ή ην 91,66% ηνπ ζπλφινπ) 

πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην κε ηα 

ςεθηαθά θφκηθο. ηε κέζε βξίζθνληαλ 2 κφλν καζεηέο, νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ην 

κάζεκα έγηλε «κέηξηα» πην επράξηζην, ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα 

πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ» πην επράξηζην. Απηφ 

εληζρχεη ηα επηρεηξήκαηα εξεπλεηψλ γηα ηε ζρέζε θφκηθο θαη ςπραγσγίαο, αιιά 

θαη γηα ηελ έιμε πνπ αζθνχλ ζηνπο καζεηέο (Little, 2005; Μνπιά & Κνζεγηάλ, 

2010). 

  

 

ρήκα 5.31:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ άληιεζαλ επραξίζηεζε απφ ην κάζεκα 

 

 

Καηαλφεζε Γλσζηηθνχ Αληηθείκελνπ (Δξ. 8,9,10) 

 

Γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ θαηαλνήζεθε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ξσηήζακε ηνπο 

καζεηέο αλ ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ ηνπο βνήζεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην ζέκα (ρήκα 5.32). Σν 41,67% ησλ καζεηψλ 

απάληεζε φηη ηνπο βνήζεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 37,5% απάληεζε 

«κέηξηα» θαη ην 20,84% «πνιχ ιίγν» έσο «θαζφινπ». 
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ρήκα 5.32:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη εκπινχηηζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο 

 

Α. Οξγάλσζε ηεο  Αθήγεζεο 

 

Δπεηδή ε νξγάλσζε ηεο αθήγεζεο είλαη «βαζηθή παξάκεηξνο ηεο λνεηηθήο 

δηάπιαζεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο» (Γεσξγαθνπνχινπ & Γνχηζνο, 1999) 

κεηξήζεθε ν βαζκφο θαηαλφεζήο ηεο. ην εξψηεκα αλ θαηαλφεζαλ ηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο κηαο αθήγεζεο, ην 75% απάληεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 

16,67% «κέηξηα», ην 8,33% «πνιχ ιίγν», ελψ δελ ππήξρε θαλέλαο πνπ λα κελ ηνλ 

βνήζεζε «θαζφινπ». 

 

ρήκα 5.33:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη θαηαλφεζαλ ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο ηεο αθήγεζεο 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 12,50% 29,17% 37,50% 16,67% 4,17% 

Αξ. καζεηψλ 3 7 9 4 1 

0 
2 
4 
6 
8 
10 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο κε αθνξκή ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ζε 

βνήζεζαλ λα εκπινπηίζεηο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζνπ γηα ην ζέκα; 

(Δξ. 8) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 16,67% 58,33% 16,67% 8,33% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 4 14 4 2 0 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο; (Δξ. 9) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Β. εκεία ηίμεο, Δίδε Πξνηάζεσλ θαη Λεηηνπξγία Ολνκαηηθψλ 

πλφισλ ζηελ Πξάμε ηεο Δπηθνηλσλίαο 

 

ζνλ αθνξά ηα ζεκεία ζηίμεο, ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νλνκαηηθψλ ζπλφισλ ζηελ πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ παξαγσγή 

αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, νη καζεηέο βνεζήζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο «πνιχ» θαη 

«παξά πνιχ». Αλ πξνζηεζεί θαη ην «κέηξηα» ηφηε βνεζήζεθαλ ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπο (23 καζεηέο). 

 

 

ρήκα 5.34:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη αμηνπνίεζαλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζε κνξθνζπληαθηηθά γισζζηθά ζηνηρεία 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο Υξήζεο ησλ Τπεξκεζηθψλ Κφκηθο 

 

Γηα λα ππάξρεη έλα κέγεζνο ην νπνίν ζα έδηλε ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο, νξίζηεθε ν «βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο» σο ν κέζνο φξνο ησλ 

απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζηηο εξσηήζεηο: α) αλ ζα ηνπο άξεζε λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, β) αλ πίζηεπαλ 

φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο θαη γ) ζε πνην βαζκφ 

θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Με άιια ιφγηα ν βαζκφο 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 20,83% 33,33% 41,67% 4,17% 0,00% 

Αξ. καζεηψλ 5 8 10 1 0 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα αμηνπνηήζεηο ηηο γλώζεηο 

ζνπ γηα ηα ζεκεία ζηίμεο, ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νλνκαηηθώλ ζπλόισλ ζηελ πξάμε ηεο 

επηθνηλσλίαο; (Δξ. 10) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπληζηακέλε ηνπ αλ νη καζεηέο επραξηζηήζεθαλ ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν 

πίζηεπαλ φηη θαηαλφεζαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 

 

ρήκα 5.35: Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ρξήζε 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα (ρήκα 5.35) έδεημε φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία νη 22 ζηνπο 24 (ή 91,67% επί ηνπ ζπλφινπ) ζεψξεζαλ ηελ φιε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

απνηειεζκαηηθή, έλαληη 2 καζεηψλ (8, 33%) νη νπνίνη ηελ ζεψξεζαλ «αξθεηά» 

απνηειεζκαηηθή. Μαζεηέο πνπ λα ζεψξεζαλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία «ιίγν» ή 

θαη «θαζφινπ» απνηειεζκαηηθή δελ ππήξραλ. 
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5.5.2.4 ρεηηθά κε ηελ Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 

9,10,11,12) 

 

Αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

 

Με ην ηξίην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ πξνζπαζήζακε λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά 

πφζν ην εξγαιείν ComicLab είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Σν 54,17% ησλ 

καζεηψλ απάληεζε φηη ην εξγαιείν ήηαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» εχθνιν ζηε 

ρξήζε ηνπ, ην 29,17% φηη ήηαλ «κέηξηα» εχθνιν θαη ην 16,66% «πνιχ ιίγν» έσο 

«θαζφινπ» (ρήκα 5.36) 

 

 

ρήκα 5.36:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εχθνιν ην εξγαιείν 

ComicLab 

 

Οη 10 ζηνπο 24 (41,67%) καζεηέο δελ ήζειαλ λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν, ελψ 

απφ ηνπο ππφινηπνπο 14 καζεηέο, νη 7 ζα ήζειαλ πεξηζζφηεξνπο ήξσεο θαη θφληα 

θαη νη 5 ζα επηζπκνχζαλ ιχζεηο ζε ηερληθά πξνβιήκαηα. Άιινη αλέθεξαλ 

κεκνλσκέλεο αιιαγέο, φπσο αιιαγέο ζην ζρήκα ησλ θαξέ, δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο θ.ά.. 

 

Πάξα 

Πνιχ   
Πνιχ   Μέηξηα  

Πνιχ 

Λίγν   
Καζφινπ  

Καηαλνκή 29,17% 25,00% 29,17% 8,33% 8,33% 

Αξ. καζεηψλ 7 6 7 2 2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; (Δξ. 12) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Πίλαθαο 5.22: Δπηζπκία αιιαγψλ ζην εξγαιείν ComicLab 

 

Θα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν, ώζηε λα ζνπ αξέζεη 

πεξηζζόηεξν;  Αλ λαη, πνηεο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; (Δξ. 13) 

ΟΥΗ:10 ΝΑΗ:14 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΠΑΝΣ 

 «Πεξηζζφηεξνπο ήξσεο θαη backgrounds» 7 

  «Αιιαγή ζρήκαηνο θαξέ» 1 

  «Λχζεηο ζηα ηερληθά πξνβιήκαηα»  5 

  «Πεξηζζφηεξεο ζηάζεηο ζηηο θηγνχξεο» 1 

  «Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο» 1 

  

«ηαλ αλαπαξάγεηαη έλα αξρείν ήρνπ, λα κελ θξχβεηαη ην 

θφκηθο» 1 

  «Γηφξζσζε ζην ζπγγξαθέα θαη ηνλ ηίηιν» 1 

 

Χο πξνο ην ηη ηνπο άξεζε θαη ηη ηνπο δπζθφιεςε, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο άξεζαλ νη 

εηθφλεο πνπ δηέζεηε ην εξγαιείν ζηε «βηβιηνζήθε» ηνπ. Αθφκε, κίιεζαλ γηα έλα 

πξσηφηππν εξγαιείν, γηα ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηεο ζθέςεο ηνπο, αιιά θαη γηα 

κηα δηαζθεδαζηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία. Απφ ηελ άιιε πνιινί αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα, ην δηαζέζηκν ρξφλν, ηνπο δηαιφγνπο, ην εμψθπιιν 

αθφκε θαη κε ηε ζπλεξγαζία. 

 

Πίλαθαο 5.23: Αξέζθεηα ή δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην εξγαιείν 

(Δξ. 11) 

ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΜΔ ΓΤΚΟΛΔΦΔ 

«Με γνήηεπζε φιε ε δηαδηθαζία κε ηα 

background» 
«Σερληθά πξνβιήκαηα» (10) 

«Backgrounds θαη cliparts» (7) «Σερληθά πξνβιήκαηα ζε video θαη κνπζηθή» 

«Πξσηφηππν εξγαιείν, δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο θφκηθο» 2 

«Έπξεπε λα βάδνπκε ζπλερψο backgrounds 

θαη ραξαθηήξεο» 

«Μπνξείο λα εθθξάζεηο απηφ πνπ 

ζθέθηεζαη» 
«Γχζθνιε ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ» (2) 

«Πνιχ επράξηζηε θαη δηαζθεδαζηηθή 

εκπεηξία» (2) 
«Λίγν δχζθνιν ζέκα» (2) 

«Μνπ άξεζαλ ηα πάληα» «Λίγνο ρξφλνο γηα πινπνίεζε» (2) 

 
«Πψο λα βάισ ηελ εηθφλα, ηνπο ήξσεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ, ην εμψθπιιν» 

 «Γπζθνιία ζην εμψθπιιν, δηαιφγνπο» (2) 
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Παξαηεξήζεηο - Δληππψζεηο γηα ην Μάζεκα κε ηε Βνήζεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ (Δξ. 15) 

 

Σα ζεσξεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εληππψζεηο γηα ην 

κάζεκα πνπ παξνπζηάδνπλ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ είλαη: πξσηνηππία ηνπ 

εξγαιείνπ, δπλαηφηεηα απηνέθθξαζεο, δηαζθέδαζε, ραξά, επραξίζηεζε 

(αλαθέξνληαη απφ 15), κεγαιχηεξνο βαζκφο θαηαλφεζεο, δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζε, ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, δπλαηφηεηα ρξήζεο ππεξζπλδέζκσλ, 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία, επηζπκία γηα επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην κάζεκα έγηλε πην εχθνιν, 

αληηπξνζψπεπε ηα παηδηά θαη πέξαζε ε ψξα πην γξήγνξα. Σα ζηνηρεία απηά  

ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξνζθνξά ησλ θφκηθο (Μαξηηλίδεο, 1996; Versaci, 2001; Williams, 1995; 

Morrison et al., 2002). 

 

Πίλαθαο 5.24: Παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο, ζπλαηζζήκαηα (Δξ. 15) 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ - ΔΝΣΤΠΧΔΗ 

«Δπράξηζηε εκπεηξία» (3) 

«Μνπ άξεζε πάξα πνιχ θαη κπνξεί ηα παηδηά επεηδή ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ θφκηθο λα ηα 
θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα» 

«Έλησζα ραξνχκελνο γηαηί έθηηαμα ην δηθφ κνπ θφκηθ» (2) 

«Ήηαλ πνιχ θαιχηεξν απφ ηα ζπλεζηζκέλα πνπ θάλνπκε ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη κνπ άξεζε πνιχ 
γηαηί είρε πνιχ πιάθα» 

«Έγηλε πην επράξηζην ην κάζεκα» (6) 

«Μνπ άξεζε πάξα πνιχ. Ήηαλ δηαζθεδαζηηθφ, φ,ηη έπξεπε κπξνζηά ζηηο θηινδνμίεο κνπ. 

Αληηπξνζψπεπε ζσζηά ην ραξαθηήξα κνπ σο παηδί» 

«Πέξαζα πνιιέο δεκηνπξγηθέο θαη ραξνχκελεο ψξεο» 

«Έκεηλα ραξνχκελνο γηαηί έθηηαμα θφκηθο» 

«Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο» 

«Λίγν ζπαζηηθφ απηφ κε ηα πξνβιήκαηα αλ θαη δηαζθεδαζηηθφ. Οκαδηθά ήηαλ ιίγν πξφβιεκα, νπφηε 

θαιχηεξα αηνκηθή δνπιεία. Πιάθα είρε θαη πεξάζακε θαιά» 

«Ήκνπλ ραξνχκελε πνπ ζα δνχιεπα ζε Ζ.Τ» 

«Σν κάζεκα έγηλε ηέιεην δηφηη απηφ ην εξγαιείν είλαη έλα άιιν κέζν εθπαίδεπζεο» 

«Δίλαη θάηη θαηλνχξγην γη' απηφ κνπ αξέζεη. Έρεη πιάθα λα βξίζθεηο θαη λα θηηάρλεηο ηε δηθή ζνπ 
ηζηνξία» 

«Πέξαζα πνιχ σξαία θαη λνκίδσ φηη πέξαζα απηέο ηηο ψξεο δεκηνπξγηθά» 

«Πην εχθνιν ην κάζεκα, ην πξφγξακκα κεξηθέο θνξέο ζε δπζθνιεχεη ιφγσ κηθξνπξνβιεκάησλ» 

«Πεξλάεη γξήγνξα ε ψξα κε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ» 

«Μνπ άξεζε πάξα πνιχ. Θέισ λα μαλαέρσ ηέηνηα επθαηξία» 

«Δληχπσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ λα βάδνπκε ππεξζπλδέζκνπο. Γεληθά είλαη έλα πνιχ 
θαιφ πξφγξακκα» 
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5.5.2.5 ρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζε Άιια 

Μαζήκαηα ή Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο (Δξ. 14) 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ήζειε λα επεθηαζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε πνηθίια καζήκαηα, έλαληη ελφο κφλν ν νπνίνο δελ ήζειε ζε 

θαλέλα. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο επέιεμαλ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, δηφηη 

πίζηεπαλ φηη ε δηαδηθαζία δηεπθνιχλεη ζην πληαθηηθφ θαη ηε Λνγνηερλία, 

δσληαλεχεη ην κάζεκα θαη δηαθσηίδεη ηνπο καζεηέο, βνεζψληαο ηνπο λα 

θαηαλνήζνπλ απηφ πνπ δηαβάδνπλ. Απφ απηφ ην απνηέιεζκα θαίλεηαη ε ζπλνιηθή 

απνδνρή πνπ είρε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ζην γισζζηθφ 

κάζεκα απφ ηνπο καζεηέο (Πίλαθαο 5.25). 

 

Πίλαθαο 5.25: Δπηζπκία γηα ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ζε άιια καζήκαηα 

 

ε πνηα καζήκαηα θαη κε πνην ηξόπν πηζηεύεηο όηη 

ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν; (Δξ. 

14) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΜΑΘΖΣΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

15 «Γιψζζα» 
«…είδε πξνηάζεσλ, ζεκεία 

ζηίμεο…» 

14 «Λνγνηερλία» 

«…πην δσληαλφ, πην 

δηαθσηηζηηθφ απηφ πνπ 

δηαβάδνπκε…» 

8 «Αξραία»   

6 «Ηζηνξία» 
«Μαο δίλνληαη ηα ιφγηα θαη 

θηηάρλνπκε ηηο εηθφλεο» 

4 «Πιεξνθνξηθή»   

3 
«Οηθηαθή 

Οηθνλνκία» 
  

2 «Μαζεκαηηθά» «…ζε κηθξφηεξεο ηάμεηο…» 

1 «Καλέλα κάζεκα»   

1 «Σερλνινγία»   

1 «ε φια»   

1 «Ξέλεο Γιψζζεο»   
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 5.5.3 Δπξήκαηα: Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Ρνπκπξηθώλ 

Αμηνιόγεζεο  

 

Οη ξνπκπξίθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δχν: α) ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζεηηθνχ θφκηθο θαη β) ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπο πινπνηήζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

καζεηέο απηναμηνινγήζεθαλ θαη εηεξναμηνινγήζεθαλ κε ηηο ίδηεο ξνπκπξίθεο ζε 

πξνθνξηθφ επίπεδν. 

 

 

5.5.3.1 Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηα Μαζεηηθά Κόκηθο  

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

πνιχ θαιέο. πγθεθξηκέλα 2 νκάδεο (18,18%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε, νη 

δεκηνπξγίεο ηνπο είραλ πξσηνηππία, αμηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο εκπεηξία 

θαη εκβάζπλαλ ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. Οη 4 (36,36%) είραλ πνιχ θαιή 

επίδνζε θαη νη 3 (27,27%) κέηξηα, δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα ηνπο δελ είρε αξθεηή 

πξσηνηππία νχηε εκβάζπλαλ ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα. Σέινο, 2 (18,18%) 

νκάδεο είραλ ρακειή επίδνζε. Ο κέζνο φξνο 2,45 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ 2,56. 

  

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν κέηξηεο. Απηφ 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα κηα άζθεζε πνπ ιεηηνχξγεζε ζε 

ζηελά ρξνληθά πιαίζηα κηαο δνθηκήο. Μνιαηαχηα ππήξραλ θαη πεξηπηψζεηο 

καζεηψλ πνπ μερψξηζαλ. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πινθή 2 νκάδεο ( 18,18%) 

ζεκείσζαλ  εμαηξεηηθή επίδνζε θαη αλέπηπμαλ πιήξσο ηα κέξε ηεο πινθήο, κία 

(1) (9,09%) είρε πνιχ θαιή επίδνζε δειαδή επαξθή αλάπηπμε, 3 (27,27%) κέηξηα 

αλάπηπμε θαη 5 (45,45%) ρακειή, αθνχ ηα κέξε ηεο πινθήο ηνπο ήηαλ 
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αλεπαξθψο αλεπηπγκέλα. Ο κέζνο φξνο 3,00 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,56.  

 

Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο («πφηε» θαη «πνχ»), νη 2 

(18,18%) νκάδεο ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε, πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα 

ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν, ελψ άιιεο 2 (18,18%) είραλ πνιχ θαιή επίδνζε, αθνχ ζηα 

θφκηθο ηνπο ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ήηαλ επαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη. ηηο 6 

(54,55%) ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ήηαλ αλεπαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη, ελψ ζε κία 

νκάδα (9,09%) δελ θαζνξίζηεθε. Ο κέζνο φξνο 2,55 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε 

ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,56. 

 

Χο πξνο ηελ εκθάληζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ  

2 νκάδεο (18,18%) ζεκείσζαλ εμαηξεηηθή επίδνζε. Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπο 

εμειίρζεθαλ πιήξσο θαη πεξηγξάθεθαλ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο 

ελεκεξψζεθε κε αθξίβεηα γηα απηνχο. Έπεηηα, 3 νκάδεο (27,27%) είραλ πνιχ 

θαιή επίδνζε, αθνχ νη βαζηθνί ραξαθηήξεο εμειίρζεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ κε 

αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε κηα θαιή  ηδέα γηα απηνχο. Οη 

4 (36,36%) είραλ κέηξηα επίδνζε, δηφηη νη βαζηθνί ραξαθηήξεο είραλ ιίγεο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ζρεκάηηζε αδξά κηα ηδέα γηα απηνχο, ελψ 3 

(27,27%) είραλ ρακειή, αθνχ νη βαζηθνί ραξαθηήξεο δελ εμειίρζεθαλ επαξθψο 

(απιψο νλνκαηίζηεθαλ). Ο κέζνο φξνο 2,82 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,56. 

 

Οη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο γηα 2 νκάδεο (18,18%) ήηαλ εμαηξεηηθήο επίδνζεο, 

αθνχ πξνψζεζαλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ήηαλ απφιπηα θαηαλνεηνί. Άιιεο 

2 (18,18%) νκάδεο είραλ πνιχ θαιή επίδνζε, δειαδή νη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο 

ηνπο ήηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηηθνί κε ηελ ηζηνξία θαη γίλνληαλ 

θαηαλνεηνί. Σέινο, 7 (63,64%) νκάδεο είραλ κέηξηα επίδνζε, δηφηη ιίγεο θνξέο νη 

δηάινγνη ηνπο ήηαλ ζρεηηθνί κε ηελ ηζηνξία, ελψ ζε θάπνηα ζεκεία δελ γίλνληαλ 

θαηαλνεηνί. Ο κέζνο φξνο 2,45 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν 

φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,56. 
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Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 2 νκάδεο (18,18%) 

ρξεζηκνπνηήζεθε νξζά ε γιψζζα ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο 

ζηίμεο θ.ά. ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εξψσλ. 

Σέινο, 7 νκάδεο (63,64%) ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γιψζζα ζσζηά ζε πνζνζηφ 50 -  

70% (πνιχ θαιή επίδνζε) θαη 2 νκάδεο (18,18%) ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 50% 

(κέηξηα απφδνζε). Ο κέζνο φξνο 2,00 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ 2,56, γεγνλφο πνπ παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο φηη κέζσ 

ησλ ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο πξνήρζε ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε 

επίπεδν ζχληαμεο, ιεμηινγίνπ θαη ζηίμεο ζε δεδνκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο.  

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα ζε 2 νκάδεο (18,18%)  

αλαγλσξίζηεθαλ πιήξσο νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ 

- δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη επεηεχρζε ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο, ελψ ζε 3 

(27,27%) αλαγλσξίζηεθαλ πνιχ θαιά. Οη καζεηέο θαηφξζσζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν λα πξνβάινπλ κέζα ζηα θφκηθο ηνπο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην 

ζέκα ησλ ζχγρξνλσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. ε 2 νκάδεο (18,18%) 

αλαγλσξίζηεθαλ κέηξηα νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ θαη δελ επεηεχρζε πιήξσο ν 

ζθνπφο ηνπ θφκηθο, ελψ ζε 4 (36,36%) ε επίδνζε ήηαλ ρακειή (δελ 

αλαγλσξίζηεθαλ νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ -  

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη δελ επεηεχρζε ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο). Ο κέζνο φξνο 

2,73 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,56.  

 

Χο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ζθνπηά/εηθνλνγξάθεζε ζε κία νκάδα (9,09%) ην 

θαιιηηερληθφ ζηπι ησλ εηθφλσλ «έδελε» απφιπηα κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο, ελψ  

εηθφλα θαη θείκελν βξίζθνληαλ ζε πιήξε αξκνλία (εμαηξεηηθή επίδνζε). ε 4 

(36,36%) ην θαιιηηερληθφ ζηπι «έδελε» πνιχ θαιά κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο, ελψ 

εηθφλα θαη θείκελν ζπλεξγάδνληαλ πνιχ θαιά θαη ζε 6 (54,55%) ην θαιιηηερληθφ 

ζηπι νχηε πξφζζεηε νχηε αθαηξνχζε θάηη απφ ην χθνο ηεο ηζηνξίαο (κέηξηα 

επίδνζε). Σν απνηέιεζκα επηβεβαηψλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα 

πνιπηξνπηθά θείκελα, αιιά θαη ηελ επλντθή δηάζεζή ηνπο απέλαληη ζηελ εηθφλα. 

Ο κέζνο φξνο 2,45 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ 

θξηηεξίσλ: 2,56. 
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Πίλαθαο 5.26: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο - Κφκηθο γηα Γηαηξνθή 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μέζνο Όξνο 

Οκάδσλ 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 2 

ΜΔΣΡΗΑ 

ΔΠΗΓΟΖ 3 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 4 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΧΝ 

ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) 2,45 
2 

18,18% 

4 

36,36% 

3 

27,27% 

2 

18,18% 

11 

100,00% 

ΠΛΟΚΖ (Πψο; Γηαηί;) 3,00 
2 

18,18% 

1 

9,09% 

3 

27,27% 

5 

45,45% 
11 

100,00% 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ 

ΚΖΝΔ (Πφηε; Πνχ;) 
2,55 

2 

18,18% 

2 

18,18% 

6 

54,55% 

1 

9,09% 
11 

100,00% 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: εκθάληζε, 

πξνζσπηθφηεηα, ζπκπεξηθνξά) 
2,82 

1 

9,09% 

3 

27,27% 

4 

36,36% 

3 

27,27% 

11 

100,00% 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΚΑΗ ΛΔΕΑΝΣΔ 2,45 
2 

18,18% 

2 

18,18% 

7 

63,64% 

0 

0,00% 

11 

100,00% 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ (ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 
2,00 

2 

18,18% 

7 

63,64% 

2 

18,18% 

0 

0,00% 

11 

100,00% 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΣΖΣΑ & 

ΑΠΟΓΔΚΣΣΖΣΑ 
2,73 

2 

18,18% 

3 

27,27% 

2 

18,18% 

4 

36,36% 
11 

100,00% 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΟΠΗΑ/ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ 
2,45 

1 

9,09% 

4 

36,36% 

6 

54,55% 

0 

0,00% 
11 

100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 2,56           
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Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ 2,56 θαλεξψλεη επίδνζε αλάκεζα ζηε 

κέηξηα θαη ηελ πνιχ θαιή, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο, άιινηε κε κεγαιχηεξε θαη άιινηε κε κηθξφηεξε 

επηηπρία (Πίλαθαο 5.26).  

 

5.5.3.2 Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηε Γηαδηθαζία Δπίηεπμεο ησλ 

Μαζεζηαθώλ θαη Γηδαθηηθώλ ηόρσλ  

 

Χο πξνο ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο ζε 2 νκάδεο (18,18%) ε επίδνζε ήηαλ 

εμαηξεηηθή, δειαδή ζρεδίαζαλ απφ θνηλνχ νινθιεξσκέλν, ελδηαθέξνλ θαη 

επηθνηλσληαθά θαηάιιειν αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν κε αξκνληθή 

ζχλδεζε εηθφλαο θαη ιφγνπ. ε 2 νκάδεο (18,18%) ε επίδνζε ήηαλ πνιχ θαιή, 

ελψ 7 νκάδεο (63,64%) είραλ ακεραλία ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή 

αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ κε απνηέιεζκα ηε παξαγσγή κέηξηνπ 

θεηκέλνπ, ρσξίο επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε εηθφλαο ιφγνπ. Ο κέζνο 

φξνο 2,45 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ, 

2,32. Αλ θαη δελ ππήξραλ ρακειέο επηδφζεηο, πνιιέο ήηαλ κέηξηεο, αιιά απηφ 

δηθαηνινγείηαη, δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθφ ζελάξην ήηαλ κηα απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία γηα καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηελ 

νκαδηθή εξγαζία κε ρέδηα Δξγαζίαο (Project-based).   

 

Ζ άζθεζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζε 2 

νκάδεο (18,18%) ήηαλ πιήξεο θαη ππήξρε ζσζηή αλάπηπμε ζηα ζπζηαηηθά ηνπ 

κέξε. ε κία (1) νκάδα (9,09%) ππήξρε πνιχ θαιή νξγάλσζε αθεγεκαηηθνχ 

θεηκέλνπ κε επαξθή αλάπηπμε ζηα ζπζηαηηθά κέξε, ζε 5 (45,45%) κέηξηα 

νξγάλσζε κε αλεπαξθή αλάπηπμε ζηα ζπζηαηηθά κέξε θαη 3 (27,27) είραλ 

ρακειή επίδνζε δειαδή ειιηπέο αθεγεκαηηθφ θείκελν, ρσξίο αλάπηπμε. Ο κέζνο 

φξνο 2,82 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 
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Μνιαηαχηα, ε κέηξηα επίδνζε δηθαηνινγείηαη, δηφηη δελ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ν 

ρξφλνο πνπ αξκφδεη ζε κία εξγαζία κε ηε κέζνδν Project, ψζηε λα εξγαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ.  

 

Χο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο αθεγεκαηηθήο ζθελήο ζε 2 

νκάδεο (18,18%) ππήξραλ πιήξεηο αθεγεκαηηθέο ζθελέο (ελφηεηα ηφπνπ, ρξφλνπ, 

πξνζψπσλ), ζε 3 (27,27%) πνιχ θαιέο, ζε 5 (45,45%) αλεπαξθείο θαη ζε κία (1)  

(9,09%) ειιηπείο. Ο κέζνο φξνο 2,45 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο ηε ρξήζε νλνκαηηθψλ ζπλφισλ γηα ηε δεκηνπξγία ηίηισλ ζε 2 νκάδεο 

(18,18%) ε δεκηνπξγία ηίηισλ ήηαλ επζχλνπηε θαη επηθνηλσληαθά θαηάιιειε, ζε 

6 (54,55%) ήηαλ επηθνηλσληαθά επαξθήο θαη ζε 3 (27,27%) ππήξρε αδπλακία 

ζηελ επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ησλ νλνκαηηθψλ ζπλφισλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηίηισλ. Ο κέζνο φξνο 2,09 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

 

Ζ αλαπιαηζίσζε γλψζεσλ ηνπ ζπληαθηηθνχ γηα ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ, ηε δνκή, 

ηε ζεκαζία θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο άιιεο ζε 2 νκάδεο (18,18%) ήηαλ 

εμαηξεηηθή, ζχκθσλα ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. Δπηά (7) νκάδεο (63,64%) 

ρξεζηκνπνίεζαλ πνιχ ζσζηά ηνπο ζπληαθηηθνχο θαλφλεο, ελψ 2 (18,18%) ήηαλ 

κέηξηεο. Ο κέζνο φξνο 2,00 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν 

ησλ θξηηεξίσλ, γεγνλφο πνπ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο ελδείμεηο, φπσο θαη 

παξαπάλσ, γηα ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα καζεηηθά θφκηθο.  

 

Ζ εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ήηαλ ζε 2 νκάδεο (18,18%) εμαηξεηηθή, ζε 7 (63,64%) 

πνιχ θαιή θαη, ηέινο, ζε 2 (18,18%) κέηξηα. Ο κέζνο φξνο 2,00 ήηαλ θαιχηεξνο 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θπξίαξρνπ, ζπκπιεξσκαηηθνχ ή δηαθνζκεηηθνχ 

ξφινπ ηεο εηθφλαο ζην  πνιπηξνπηθφ θείκελν ζε κία (1) νκάδα (9,09%) ε εηθφλα 

ήηαλ θπξίαξρε θαη ιεηηνχξγεζε σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ φινπ (εμαηξεηηθή 

επίδνζε), ζε 7 (63,64%)  ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά σο κέξνο ηνπ φινπ (πνιχ 
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θαιή επίδνζε) θαη ζε 3 (27,27%) είρε κάιινλ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζην 

παξαγφκελν θφκηθο (κέηξηα επίδνζε). Ο κέζνο φξνο 2,18 ήηαλ θαιχηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ θπξίαξρν νπηηθφ πνιηηηζκφ. 

 

Χο πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη αμηνιφγεζεο 

εμαηξεηηθή επίδνζε είραλ 2 νκάδεο (18,18%), πνπ παξέδσζαλ νινθιεξσκέλν 

πξντφλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, έδεημαλ κεζνδηθφηεηα ζηε ζπκπιήξσζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε. Μία (1) νκάδα (9,09%) 

παξέδσζε πξντφλ έγθαηξα, είρε κεζνδηθφηεηα ζηε ζπκπιήξσζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ 

πξνθνξηθή αμηνιφγεζε. Σέινο, 8 νκάδεο (72,73%), αλ θαη παξέδσζαλ πξντφλ 

ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, αμηνπνίεζαλ κεξηθψο ηα θχιια εξγαζίαο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο θαη είραλ ρακειή ζπκκεηνρή. Ο κέζνο φξνο 2,55 ήηαλ 

θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ.  

 

πλνιηθά, ε πξνζπάζεηα ησλ νκάδσλ αληαπνθξίζεθε επαξθψο ζηα δεηνχκελα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, 

αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ ςεθηαθψλ θφκηθο γηα ηελ 

πξναγσγή ησλ θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Οη 2 ζηηο 11 νκάδεο πνπ παξνπζίαζαλ εξγαζία είραλ 

εμαηξεηηθή επίδνζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο ελδηαθέξνληνο βηβιίνπ θφκηθο σο απφξξνηα θξηηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ. Οη 7 νκάδεο κε δηαθπκάλζεηο ζηελ 

επηκέξνπο αμηνιφγεζε, γεληθά παξέδσζαλ ηθαλνπνηεηηθφ έξγν κε ελδείμεηο φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ. Σέινο, ειιηπείο ήηαλ νη πξνζπάζεηεο ησλ 2 ππνινίπσλ 

νκάδσλ.  
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Πίλαθαο 5.27: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ Μ. Ο.  
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 2 

ΜΔΣΡΗΑ 

ΔΠΗΓΟΖ 3 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 4 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΓΧΝ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ 

ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
2,45 

2 

18,18% 

2 

18,18% 

7 

63,64% 

0 

0,00% 
11 

100,00% 

ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΝΟ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 
2,82 

2 

18,18% 

1 

9,09% 

5 

45,45% 

3 

27,27% 
11 

100,00% 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΜΗΑ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΚΖΝΖ (ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ, 

ΥΡΟΝΟΤ, ΠΡΟΧΠΧΝ) 

2,45 
2 

18,18% 

3 

27,27% 

5 

45,45% 

1 

9,09% 

11 

100,00% 

ΥΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΟΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΗΣΛΧΝ 
2,09 

2 

18,18% 

6 

54,55% 

3 

27,27% 

0 

0,00% 

11 

100,00% 

ΑΝΑΠΛΑΗΗΧΖ  ΓΝΧΔΧΝ ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΗΚΟΤ ΓΗΑ 

ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΓΟΜΖ, ΣΖ 

ΖΜΑΗΑ, ΣΖ ΥΔΖ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗ ΑΛΛΔ 
2,00 

2 

18,18% 

7 

63,64% 

2 

18,18% 

0 

0,00% 
11 

100,00% 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΣΗΞΖ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

2,00 
2 

18,18% 

7 

63,64% 

2 

18,18% 

0 

0,00% 

11 

100,00% 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟ  ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 
2,18 

1 

9,09% 

7 

63,64% 

3 

27,27% 

0 

0,00% 
11 

100,00% 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ, 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
2,55 

2 

18,18% 

1 

9,09% 

8 

72,73% 

0 

0,00% 
11 

100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 2,32           
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5.5.4 Δπξήκαηα: πλέληεπμε Δθπαηδεπηηθνύ 

 

χκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ εθάξκνζε ηε κειέηε πεξίπησζεο βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ «ε αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ», ε εμνηθείσζε ηνπο δειαδή κε ηα θφκηθο θαη κε ηηο 

δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο, θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε ηφζν απφ ηα παξαγφκελα 

πξντφληα, φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθδήισζαλ νη καζεηέο γηα ηελ 

άζθεζε.  

 

Ζ εθπαηδεπηηθφο παξαηήξεζε φηη ην εξγαιείν απνδείρζεθε ιεηηνπξγηθφ θαη φηη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζρεκαηηζκφο νκάδσλ, 

πνιπηξνπηθφ πξντφλ) ήηαλ επηηπρεκέλε. Γηαπίζησζε φηη νη γλσζηηθνί ζηφρνη 

επηηεχρζεθαλ απνηειεζκαηηθά, αθνχ «νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ην πξνο επίιπζε 

ζέκα θαη αλαπιαηζίσζαλ ηελ πξνυπάξρνπζα αιιά θαη ηε λέα γλψζε, εληάζζνληαο 

ηελ ζε απζεληηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο». 

 

Έπεηηα πεξηέγξαςε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηηθψλ θφκηθο πνπ έγηλε 

πξνθνξηθά θαη απφ ηνπο καζεηέο/ ηξηεο κε ηε ζπλδξνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο 

(αλαζηνραζκφο, αμηνιφγεζε) ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ ξνπκπξίθεο (Πίλαθαο 5.26 & Πίλαθαο 5.27) νη 

νπνίεο ζπκπιεξψζεθαλ πξνθνξηθά κέζα ζηελ ηάμε. Ζ εθπαηδεπηηθφο δηαπίζησζε 

φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο είραλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε απηήλ 

ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε θάπνηα ηάζε κεγαιχηεξεο επηείθεηαο ζηελ πξψηε.   

 

Μέζα απφ ηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ζηελ νπνία κεηείραλ νη καζεηέο έιαβαλ 

ζεκαληηθή αλαηξνθνδφηεζε (feedback). Ζ εθπαηδεπηηθφο παξαηήξεζε φηη «ν 

αλαζηνραζκφο ηνπο βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ιάζε ηνπο, φζα δελ 

πξφιαβαλ ή δελ ζθέθηεθαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπο» θαη φηη «ην 

θιίκα κέζα ζηελ ηάμε ήηαλ δεκηνπξγηθφ θαη νη καζεηέο/ηξηεο έθξηλαλ κε σξηκφηεηα 

ηφζν ην δηθφ ηνπο έξγν φζν θαη ην έξγν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο». Κάζε νκάδα 
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παξνπζίαδε ην θφκηθο ηεο, ην ζρνιίαδε θαη δερφηαλ παξαηεξήζεηο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο. Ζ δηδάζθνπζα επίζεο ρξεζηκνπνίεζε ηηο ξνπκπξίθεο γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ επηηπρία ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί θαη λα 

απνηηκήζεη ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία.  

 

Αθφκε, ε εθπαηδεπηηθφο παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο/ηξηεο πξνζπάζεζαλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο ππεξζπλδέζκνπο κε εηθνληζηηθφ, κνπζηθφ ή 

θεηκεληθφ πιηθφ κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηε δηαηξνθή, αθνχ «ζε δχν απφ ηα 

επηά θφκηθο έγηλε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ». Δπηπιένλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, ηελ «αλέβαζαλ» ζην καζεηηθφ wiki, ψζηε νιφθιεξε ε καζεηηθή 

θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά θαη άιισλ ζρνιείσλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηε δεη ή λα ηε κειεηήζεη. Σέινο, κεηά ηελ αλάξηεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην 

καζεηηθφ πεξηνδηθφ, ε δηδάζθνπζα θαη νη καζεηέο/ηξηεο ζπλέρηζαλ ηελ 

επηθνηλσλία ζε αζχγρξνλε κνξθή αλαθνξηθά κε ηα έξγα ηνπο.  

 

Γεληθά, ε δηδάζθνπζα εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη ε εθπαηδεπηηθή απηή δξάζε είρε 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, αθνχ παξείρε ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηε δεθηηθφηεηα 

ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ κε ςεθηαθά θφκηθο θαη ζηε 

δηεμαγσγή καζήκαηνο κε ηε βνήζεηά ηνπο. Αθφκε ζεψξεζε φηη «αληαπνθξίλεηαη 

ζε βαζηθέο αξρέο ηεο Γηδαθηηθήο, φπσο ζπλνιηθφηεηα, επνπηεία, εγγχηεηα ζηε δσή, 

βησκαηηθφηεηα, απηελέξγεηα θαη παηδνθεληξηθφηεηα». Σέινο, ζεψξεζε φηη θάπνηα 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία θαη κηα ζρεηηθά αδχλακε απφδνζε δηθαηνινγνχληαη, αθνχ 

επξφθεηην γηα άζθεζε, θαη ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπλέληεπμε έθιεηζε κε ηελ άπνςε φηη «κηα λέα 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζε εχξνο ρξφλνπ κπνξεί λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηα 

απνηειέζκαηα». 

 

 

5.5.5 ύλνςε 

 

Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο, παξφιεο ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηηθψλ θφκηθο, 

ζεσξήζεθε γεληθά επηηπρήο. Ζ πξνζπάζεηα φισλ ησλ νκάδσλ αληαπνθξίζεθε κε 
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επηηπρία ζηα δεηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηαηξνθήο. Οη επηά (7) νκάδεο κε 

δηαθπκάλζεηο ζηελ επηκέξνπο αμηνιφγεζε γεληθά παξέδσζαλ ηθαλνπνηεηηθφ έξγν.  

 

Απνδείρζεθε φηη ηα ππεξκεζηθά θφκηθο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηδαζθαιία γισζζηθψλ καζεκάησλ, επεηδή είλαη έλα κέζν πνπ γίλεηαη επξέσο 

απνδεθηφ απφ ηνπο καζεηέο θαη πξνάγεη ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο. Μέζα απφ 

δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κε ιφγν θαη εηθφλεο σο πιηθφ 

θαη κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, νη καζεηέο/ηξηεο αιιειεπίδξαζαλ κε ηα 

δεκηνπξγήκαηά ηνπο θαη ηελ επνρή ηνπο. Άιισζηε, ηα ίδηα ηα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία δεκηνπξγίαο θφκηθο βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε επλντθψλ καζεζηαθψλ 

ζπλζεθψλ, ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε απηά θαη ιφγσ ησλ απζεληηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ πνπ πξνήγαγαλ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο νη καζεηέο/ηξηεο πιαηζίσζαλ ηε δξάζε κε ελδηαθέξνλ, 

πεξηέξγεηα θαη θαιή δηάζεζε, δηφηη ζπλδχαδε ηε κάζεζε κε ηε δηαζθέδαζε. Σα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή κάζεζεο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επέθεξαλ απνηειέζκαηα, αθνχ επεηεχρζεζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ 

ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ κέζα απφ ηε δηαζθεπή ηνπ θεηκέλνπ, ε γισζζηθή πξναγσγή θαη ε 

αλάπηπμε λνεηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Vassilikopoulou et al., 

2011).  
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5.6 Μειέηε Πεξίπησζεο 5ε - Ηιηάδα  

 

5.6.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.6.1.1 θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή 

ελαξίνπ 

 

Ζ δηδαθηηθή απηή δξάζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ  

καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ νξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε (ηππηθφο γξακκαηηζκφο) θαη 

ηνπ επξσπατθνχ project EduComics (ζρνιηθφ έηνο 2009/10). Χο ζθνπφ είρε ηε 

δηαζθεπή απνζπαζκάησλ ηεο Ηιηάδαο - ζπγθεθξηκέλα ζθελψλ ηεο Α Ραςσδίαο - 

ζε πνιπηξνπηθφ θείκελν ςεθηαθψλ θφκηθο κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη ηα Καιιηηερληθά. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, νη 28 

καζεηέο/ηξηεο πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα (Problem - Based  

Learning) πνπ αθνξνχζε ζηελ αλαζχλζεζε πηπρψλ ηνπ ηιηαδηθνχ θφζκνπ, ζηε 

κειέηε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε ζηνηρείσλ 

ηνπ νκεξηθνχ πνιηηηζκνχ (Σξηαληνπνχινπ et al., 2011). 

 

Γηα πξψηε θνξά νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα αλαδηεγεζνχλ ζθελέο απφ έλα 

ππάξρνλ θιαζηθφ κλεκείν ιφγνπ θαη φρη λα αθεγεζνχλ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία. Ζ 

πξνζσπηθή πηλειηά ηνπ θάζε καζεηή έγηλε θαλεξή κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή 

αλάπιαζε ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία απέθηεζε έλαλ παηγληψδε ραξαθηήξα, αθνχ 

πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα επαλαζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θεηκέλνπ κε 

δηαθνξεηηθή κνξθή, ιεθηηθή ή δνκηθή, αλαδεηθλχνληαο ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο 

ηνπ λνήκαηνο ηνπ (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Δπνκέλσο, αλ θαη νη ραξαθηήξεο, ε πινθή 

θαη ε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο ήηαλ ζηνηρεία γλσζηά, εληνχηνηο ην δεηνχκελν ήηαλ λα 

«ρηίζνπλ» νη καζεηέο/ηξηεο φια απηά ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο κε ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν, πξνζζέηνληαο γηα παξάδεηγκα ρηνπκνξηζηηθέο παξεκβάζεηο ή άιια 

δηθά ηνπο επεηζφδηα θαη αλαπαξάγνληαο ζηελ νπζία ην θείκελν ζε πιαίζηα 
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δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Άιισζηε, νη ίδηνη επέιεμαλ ην ρσξίν ηεο Α Ραςσδίαο πνπ 

ηνπο εληππσζίαζε πεξηζζφηεξν, ψζηε λα ην επνπηηθνπνηήζνπλ. 

 

5.6.1.2 Γεληθνί θαη Δηδηθνί ηόρνη 

 

χκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ζην 

Γπκλάζην, κε ην παξφλ ζελάξην δφζεθε ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ θείκελν ηεο αξραίαο πνιηηηζκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ, ε νπνία φκσο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ζχγρξνλε δσή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζεκεξηλνχ λένπ. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο επηδηψρζεθε λα γλσξίζνπλ ην κχζν, λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ αθεγεκαηηθή ηέρλε θαη ηελ πινθή ηνπ, λα γλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ ηεο Ηιηάδαο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηεο 

πινθήο θαη λα εκπεδψζνπλ ηνλ θφζκν - πνιηηηζκφ ηεο Ηιηάδαο, δειαδή ηηο αμίεο, 

ηα ήζε, ηα έζηκα, ηνπο ζεζκνχο θαη ηνλ πιηθφ πνιηηηζκφ (αληηθείκελα, θαηαζθεπέο 

θ.ά.) (Γ.Δ.Π.Π.., 2003 - Α.Π.., 2003).  

 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην 4ν 

θεθάιαην, ελψ εηδηθνί ζηφρνη ήηαλ: 

 

 Αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ γηα ην αξραίν θείκελν. 

 Καηαλφεζε ηεο νκεξηθήο επνρήο κε ηξφπν ελεξγεηηθφ απφ ηνπο καζεηέο.  

 Αλαζχζηαζε ηνπ παξειζφληνο θαη δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ  

ηιηαδηθφ θφζκν θαη εθείλνλ ηνπ λεαξνχ αλαγλψζηε. 

 Απνζηηγκαηηζκφο ηεο θαζεκεξηλήο αλαγλσζηηθήο εκπεηξίαο ησλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηα θφκηθο θαη αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ 

αξραίνπ θεηκέλνπ» (Σξηαληνπνχινπ et al., 2010).  

 Άξζε ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζηνλ νξίδνληα πξνζδνθηψλ ηνπ αξραίνπ 

θεηκέλνπ θαη ηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία ησλ ζπκκαζεηψλ/ ηξηψλ ηνπο 

(Gadamer, 1996[1960]).   
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 πλάληεζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαβνιέο ησλ 

αξραηνειιεληθψλ αθεγήζεσλ, αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θεηκέλνπ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο/ηξηεο ηελ πξνζιακβάλνπλ, θαηάζεζε ηεο δηθήο 

ηνπο αλαγλσζηηθήο θαη εξκελεπηηθήο εκπεηξίαο θαη πνξεία πξνο ηελ 

αξραηνγλσζία (Σζάθνο, 2004).  

 

Γεληθά, σο κάζεκα Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο απφ κεηάθξαζε ζεσξήζακε 

φηη κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί ηφζν αξραηνγλσζηηθά φζν θαη σο ινγνηερληθφ έξγν 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο ηάζεηο (Βεξηζέηεο, 2002). 

 

 

5.6.1.3 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζρεκάηηζαλ επηά (7) νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ θαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ςεθηαθνχ εξγαιείνπ ComicLab δεκηνχξγεζαλ ηα δηθά ηνπο δηαδηθηπαθά 

θφκηθο. Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πινπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα:  

 

Α.) ηάδην πξνεξγαζίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ: 

 α) Αξρηθά ζπγθξνηήζεθαλ νη νκάδεο (απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο), 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα 

αλαπηπρζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο ζηελ νκάδα, πνπ επηηξέπεη 

ζην άηνκν λα μεπεξάζεη ηα φξηά ηνπ (δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο) 

(Μαηζαγγνχξαο, 2003). Οη καζεηέο/ηξηεο επέιεμαλ ηνπο ξφινπο ηνπο κε ηε 

δηαθξηηηθή επέκβαζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηηκεο θαη 

νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ (Μαηζαγγνχξαο, 2003). 

β) Έπεηηα ζρεδηάζηεθαλ ηα ζθίηζα ησλ εξψσλ θαη ηνπ θφληνπ ησλ ζθελψλ απφ 

νκάδα καζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Καιιηηερληθψλ κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαλ γηα θάζε ήξσα ζην θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, ην 

εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ην πιαηζίσλε, θαζψο θαη πιηθφ απφ άιιεο πεγέο. ηε 

θάζε απηή αμηνπνηήζεθε θαη ε θαιιηηερληθή ξνπή ησλ καζεηψλ, ελψ παξάιιεια 

εκπινπηίζηεθε ε «βηβιηνζήθε» ηνπ ινγηζκηθνχ ComicLab κε λέν πιηθφ.   
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γ) Σέινο, ςεθηνπνηήζεθαλ ηα ζθίηζα. H δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο μεθίλεζε κε ηε 

ςεθηαθή επεμεξγαζία ησλ ζθίηζσλ κε ηε βνήζεηα ζαξσηή θαη νινθιεξψζεθε κε 

ηε γξαθηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ. 

 

Β) ηάδην παξαγσγήο θαη ζρεδίαζεο ηνπ ππεξκεζηθνχ πιηθνχ θφκηθο 

α) 1ε - 2ε δηδαθηηθή ψξα: χληνκε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ γηα ηε «γιψζζα ησλ 

θφκηθο» κε βάζε ζρεηηθφ γισζζάξην (Παξάξηεκα). ρεδίαζε ηεο δηαζθεπήο θαη 

νξγάλσζε ηεο αθήγεζεο (ζθελέο, ραξαθηήξεο, θφλην, δηάινγνη) ζε θαξέ θφκηθο 

απφ ηηο καζεηηθέο νκάδεο (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Ραςσδίαο 

Α ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο).   

 

β) 3ε - 5ε δηδαθηηθή ψξα: Τινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαζθεπήο θαη 

δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ComicLab θαζψο θαη 

απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ζην 

Δξγαζηήξην Τπνινγηζηψλ ησλ Φηινινγηθψλ Μαζεκάησλ. ην ζηάδην απηφ 

επηκεξίζηεθαλ πεξηζζφηεξν νη ξφινη εληφο ηεο νκάδαο: επειέγε ν ρεηξηζηήο ηνπ 

Ζ.Τ. θαη ν ππεχζπλνο γηα ηε κεηαγξαθή ησλ δηαζθεπαζκέλσλ θεηκέλσλ ζε 

ςεθηαθέο εηθφλεο θαη δχν ζπληνληζηέο πνπ θξφληηδαλ: ν πξψηνο λα αθνινπζεζεί 

ην θχιιν εξγαζίαο θαη ν δεχηεξνο λα ζπκπιεξσζεί ε ξνπκπξίθα 

απηναμηνιφγεζεο ηεο νκάδαο. ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο απνηίκεζαλ ηελ επίδνζή 

ηνπο σο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ παξαπάλσ ξνπκπξίθα, πνπ είρε 

δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο καζεηέο. 

 

ηηο παξαπάλσ δηδαθηηθέο ψξεο αμηνπνηήζεθαλ νξγαλσκέλα θχιια εξγαζίαο σο 

γλσζηηθή ζθαισζηά (scaffolding) (Collis & Moonen, 2005). Πεξηειάκβαλαλ ζε 

δνκεκέλα ζρέδηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ φθεηιαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

νκάδεο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ.  

 

γ) 6ε - 7ε δηδαθηηθή ψξα: Παξνπζίαζε ησλ ςεθηαθψλ δηαζθεπψλ,  

απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ νκάδσλ σο πξνο ην 

ππεξκεζηθφ θφκηθο κε κία αθφκε ξνπκπξίθα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. 
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δ) 8ε δηδαθηηθή ψξα: Πξνεηνηκαζία γηα αλάξηεζε ησλ ςεθηαθψλ δηαζθεπψλ ζην 

καζεηηθφ wiki (Έθεβνη Γεκνζηνγξάθνη http://efivoidimosiografoi.pbworks.com) 

θαη παξνπζίαζε ηνπο ζην έληππν πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ ΛΟΓΟΔΗΓΧΛΟ. 

πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

Οη καζεηέο/ηξηεο δνχιεπαλ ζε πάγθνπο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

νκαδνζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο, ζε κηθξννκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ εληφο ησλ 

νπνίσλ αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνπο ξφινπο (Μαηζαγγνχξαο, 

2003). Ζ νκαδνπνίεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηε δπλακηθή ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο/ηξηεο επέιεμαλ ηελ 

έληαμή ηνπο ζηηο νκάδεο ησλ ζελαξηνγξάθσλ, ησλ ζθηηζνγξάθσλ θαη ησλ 

ζπληνληζηψλ - ππεπζχλσλ γηα ην θχιιν εξγαζίαο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

θφξκαο αμηνιφγεζεο. Αθφκε, δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη ηα ζθίηζα ηνπο, 

εκπινπηίδνληαο ην ππάξρνλ πιηθφ ηεο «βηβιηνζήθεο» ηνπ εξγαιείνπ θαη 

αλαλεψλνληαο ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηηο 

θαιιηηερληθέο ηάζεηο ηνπο. Σειηθά νη επηά (7) νκάδεο παξέδσζαλ φιεο 

ειεθηξνληθά βηβιία θφκηθο κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία.  

 

5.6.1.4 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά κέζα. 

Πξψηα, ζπκπιεξψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

αληρλεπηνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Αθφκε, ηξνπνπνηήζεθαλ νη δχν πξνεγνχκελεο ξνπκπξίθεο (ππνελφηεηα 5.6.3) 

απφ ηε δηδάζθνπζα, ηελ εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφ θαη κία θηιφινγν-

επηκνξθψηξηα ζε ΣΠΔ. ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ππεξκεζηθνχ θφκηθο άιιαμαλ νη πεξηγξαθέο ησλ δηαβαζκίζεσλ πνηφηεηαο, ψζηε 

λα θαιχπηνπλ ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νκεξηθφ έπνο. ηε 

δεχηεξε ξνπκπξίθα έγηλε ζχκπηπμε ησλ θξηηεξίσλ θαη πεξηγξάθεθαλ κε 

ιεπηνκεξέζηεξν ηξφπν νη δηαβαζκίζεηο θαη ηα επίπεδα πνηφηεηαο, ψζηε λα 

αμηνινγεζεί πιεξέζηεξα ε πνξεία πξνο ηε δεκηνπξγία ηνπ ππεξκεζηθνχ θφκηθο. 
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Αθφκε, ε απηναμηνιφγεζε θαη ε εηεξναμηνιφγεζε, πνπ έγηλαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

πεηξακαηηθή δηδαζθαιία κφλν ζε πξνθνξηθφ επίπεδν, κε βνήζεηα ξνπκπξηθψλ 

(πνπ είραλ νη καζεηέο/ηξηεο κπξνζηά ηνπο γηα λα ηηο ζπκβνπιεχνληαη), ηψξα 

πινπνηήζεθε θαη κε ηε γξαπηή ζπκπιήξσζή ηνπο, ψζηε λα ζπγθξηζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθά θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα (Πίλαθαο 5.40 θαη 

Πίλαθαο 5.41). Σέινο, ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε ηε ζπλέληεπμε κε ηελ 

θαζεγήηξηα πνπ εθάξκνζε ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ηάμε ηεο, αιιά θαη ηε 

λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε, αθνχ παξεπξέζεθε ή ίδηα ζηε ζρνιηθή ηάμε θαηά 

ηε δηεμαγσγή κέξνπο ηεο πεηξακαηηθήο δηδαζθαιίαο. 

 

 

5.6.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 28 καζεηέο/ηξηεο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Βαξβαθείνπ 

Γπκλαζίνπ ζην νπνίν παξνπζηάζηεθε ην εξγαιείν ComicLab εθ ησλ νπνίσλ νη 23 

παξέδσζαλ ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην 16 εξσηήζεσλ, νκαδνπνηεκέλσλ 

ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Πξνθίι Μαζεηψλ:   

1. Αλαγλσζηηθέο πξνηηκήζεηο (Δξ. 1, 2) 

Δπξήκαηα: 

2. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

i. Δπηζπκία γηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 3) 

ii. Δπραξίζηεζε - Φπραγσγία (Δξ. 4) 

iii. Καηαλφεζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (Δξ. 5, 6, 7, 8) 

iv. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

3. Γηαθνξά παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο απφ ην κάζεκα κε ρξήζε ςεθηαθψλ 

θφκηθο (Δξ. 13) 

4. Δπρξεζηία εξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 9, 10, 11, 12) 

5. χγθξηζε κειεηψλ πεξίπησζεο (Δξ. 14,15) 

6. Δπέθηαζε δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζε άιια καζήκαηα ή δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο (Δξ. 16) 
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Πξνθίι Μαζεηώλ 

5.6.2.1 ρεηηθά κε ηηο Αλαγλσζηηθέο Πξνηηκήζεηο  (Δξ. 1, 2) 

 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ δηάβαδε βηβιία 

ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν. Απφ ηνπο 23 καζεηέο νη 8 (34,78%) δηάβαδαλ βηβιία 

«ζπρλά» θαη «πνιχ ζπρλά» ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ελψ 6 (26,09%) «ζπάληα». 

Οη ππφινηπνη 9 (39,13%) δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» (ρήκα 5.37). 

 

Απφ ηελ άιιε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη γηα ηε κειέηε βηβιίσλ 

θφκηθο. Έηζη, «ζπρλά» ή «πνιχ ζπρλά» δηάβαδαλ 8 (34,78% ηνπ δείγκαηνο), 8 

(34,78%) «κεξηθέο θνξέο» θαη 7 (30,44%) «ζπάληα» έσο «θαζφινπ» (ρήκα 

5.37). 

 

 

ρήκα 5.37:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη θφκηθο ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 5.28) εκθαλίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ ή δελ δηάβαδαλ βηβιία ή θφκηθο. Αξρηθά, 4 καζεηέο 

δήισζαλ φηη δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία αιιά θαη θφκηθο, έλαληη 

ελφο (1) καζεηή ν νπνίνο δηάβαδε «ζπάληα» ή θαη «θαζφινπ» βηβιία ή/θαη θφκηθο. 

Αληίζηνηρα, 2 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ βηβιία «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά», δηάβαδαλ 

«ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θφκηθο έλαληη 2 άιισλ καζεηψλ νη νπνίνη δηάβαδαλ 
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βηβιία «ζπάληα» ή/θαη «θαζφινπ» θαη «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θφκηθο. Οη 

ππφινηπνη 14 βξίζθνληαλ ζηε κέζε, δειαδή άιινη δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» 

βηβιία θαη πεξηζζφηεξν θφκηθο, άιινη «κεξηθέο θνξέο» θφκηθο θαη πεξηζζφηεξν 

βηβιία. 

 

Πίλαθαο 5.28: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ 

πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο 

  Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 

  
Πνιχ πρλά 

& πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο 

πάληα & 

Καζφινπ 
χλνιν 

Γ
ηα

β
ά

δε
ηο

 β
ηβ

ι
ία

 ζ
ην

λ 
ει

εχ
ζ
εξ

φ
 ζ

ν
π
 

ρξ
φ

λν
; 

Πνιχ πρλά 

& πρλά 

4 2 2 8 

17,39% 8,70% 8,70% 34,78% 

Μεξηθέο 

θνξέο 

2 3 4 9 

8,70% 13,04% 17,39% 39,13% 

πάληα & 

Καζφινπ 

2 3 1 6 

8,70% 13,04% 4,35% 26,09% 

χλνιν 
8 8 7 23 

34,78% 34,78% 30,43% 100,00% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο αλάγλσζεο γεληθψλ 

βηβιίσλ θαη ηεο αλάγλσζεο θφκηθο ζπκθψλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Dorrell 

& Carroll, 1981; Dorrell & Southall, 1988; Anderson et al., 1988; Ujjie & 

Krashen, 1996). πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ κειεηνχλ βηβιία 

κειεηνχλ θαη θφκηθο, ελψ ειάρηζηνη απφ απηνχο πνπ κειεηνχλ «ζπρλά» ή «πνιχ 

ζπρλά» βηβιία δελ κειεηνχλ θφκηθο.  
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Δπξήκαηα 

5.6.2.2 ρεηηθά κε ηα Φεθηαθά Κόκηθο ζηε Μαζεζηαθή 

Γηαδηθαζία (Δξ. 3, 4) 

 

Σα Φεθηαθά Κφκηθο ζην Μάζεκα (Δξ. 3) 

Πνηα είλαη φκσο ε αληαπφθξηζε πνπ έρεη ζηνπο καζεηέο ε ηδέα λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο; Απφ ην δείγκα ησλ 23 καζεηψλ 

νη 16 (ή 69,6% επί ηνπ ζπλφινπ) απάληεζαλ φηη ζα ηνπο άξεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ην 

17,4% «κέηξηα» θαη ην 13% «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία δείρλνπλ ηελ έιμε πνπ αζθνχλ ηα θφκηθο ζηα παηδηά, φπσο ππνδεηθλχεη 

θαη ε βηβιηνγξαθία (Marston ζην Sones, 1944; Elkins & Bruggemann, 1971; 

Alongi, 1974; Yoshihiro, 1992; Conrad, 1993; Wright & Sherman, 1999). 

 

 

ρήκα 5.38:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ δηδαζθαιία κε ςεθηαθά 

θφκηθο 

 

 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 34,78% 34,78% 17,39% 8,70% 4,35% 

Αξ. καζεηψλ 8 8 4 2 1 
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Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθώλ θόκηθο; (Δξ. 3) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Δπραξίζηεζε θαη Φπραγσγία ζην Μάζεκα (Δξ. 4) 

 

ην ρήκα 5.39 θαίλεηαη φηη νη 17 ζηνπο 23 καζεηέο ( 83,91%) πίζηεπαλ φηη ην 

κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο θαη 

κφλν 3 καζεηέο ήηαλ αξλεηηθνί θαη πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε «πνιχ ιίγν» 

ή/θαη «θαζφινπ» πην επράξηζην. Οη ππφινηπνη 3 βξίζθνληαλ ζηε κέζε. Σν 

απνηέιεζκα απηφ εληζρχεη ηα επηρεηξήκαηα εξεπλψλ γηα ηε ζρέζε θφκηθο θαη 

ςπραγσγίαο, αιιά θαη ηεο έιμεο πνπ αζθνχλ ζηνπο καζεηέο (Yang, 2003; Little, 

2005). 

 

 

ρήκα 5.39:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ άληιεζαλ επραξίζηεζε απφ ην κάζεκα 

 

Καηαλφεζε Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ (Δξ. 5,6,7,8) 

 

Σν 56,5% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ κε αθνξκή ηελ 

Ηιηάδα ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ νκεξηθφ θφζκν θαη ηνπο ήξσέο ηνπ 

«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ», ην 30,4% απάληεζε «κέηξηα» θαη ην 13% «πνιχ ιίγν» 

έσο «θαζφινπ» (ρήκα 5.40). 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 34,78% 39,13% 13,04% 8,70% 4,35% 

Αξ. καζεηψλ 8 9 3 2 1 
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25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% 

Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θόκηθο; (Δξ. 4) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ρήκα 5.40:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη θαηαλφεζαλ ηε 

δηδαρζείζα ελφηεηα 

 

 

Α. Δκπέδσζε ηνπ Οκεξηθνχ Κφζκνπ 

 

Δπηπιένλ, ζε άιιε εξψηεζε παξνπζηάζηεθαλ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ (11 ζε αξηζκφ) κέζσ ηεο αλαζχλζεζήο ηνπ κε 

ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο θαη δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα ηα εληνπίζνπλ 

(Πίλαθαο 5.29). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ πςειφηεξε ζέζε είλαη νη ζρέζεηο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην ζείν θαη νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ελψ ζηηο 

ηειεπηαίεο ε αξρηηεθηνληθή, ε ελδπκαζία θαη ε ζξεζθεία. Σα απνηειέζκαηα απηά 

είλαη ζε αξκνλία κε απφςεηο φηη νη καζεηέο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ραξαθηήξεο 

(Versaci, 2001) θαη κε ην ζέκα ηεο Α Ραςσδίαο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ αηηία ηεο 

νξγήο ηνπ Αρηιιέα θαη ηελ παξέκβαζε ησλ ζεψλ ζηα αλζξψπηλα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο θαη δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαηαλφεζαλ 

ην ζέκα θαη ην πεξηερφκελν ηεο Ραςσδίαο. 

 

 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 13,04% 43,48% 30,43% 8,70% 4,35% 

Αξ. καζεηψλ 3 10 7 2 1 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο κε αθνξκή ηελ Ηιηάδα ζε βνήζεζαλ λα 

θαηαλνήζεηο ηνλ νκεξηθό θόζκν θαη ηνπο ήξσέο ηνπ; (Δξ. 5) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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Πίλαθαο 5.29: Δκπέδσζε ζηνηρείσλ ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ (Δξ. 6) 

ηνηρεία αλαζύλζεζεο νκεξηθνύ θόζκνπ Αξ. καζεηώλ θαη % 

επί ηνπ πλόινπ 

1. ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ  (11/23 ή 47,82%) 

2. ηελ θαηαλφεζε ηεο δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ εξψσλ  (12/23 ή 52,17%) 

3. ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ   (15/23 ή 65, 21%) 

4. ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ  (10/23 ή 43,48%) 

5. ηηο αμίεο ηεο επνρήο, π.ρ. θηιία, θηινμελία θ.ά.   (11/23 ή 47,82%) 

6. ηε ζξεζθεία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ  (8/23 ή 34,78%) 

7.  ηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ ησλ ζεψλ  (13/23 ή 56, 52%) 

8. ηηο ζρέζεηο ησλ ζεψλ κεηαμχ ηνπο  (14/23 ή 60,86%) 

9.  ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο ζενχο  (16/23 ή 69,57%) 

10. ηα ήζε θαη έζηκα ηεο επνρήο  (10/23 ή 43,48%) 

11. ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ελδπκαζία  (9/23 ή 39,13%) 

 

 

Απφ ην ζπγθξηηηθφ πίλαθα ησλ δχν παξαπάλσ εξσηήζεσλ (Πίλαθαο 5.30) 

πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαηαλφεζε απφ αξθεηά έσο φια ηα 

ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα 3 καζεηέο απάληεζαλ ζε 11 ζηνηρεία, 2 απάληεζαλ ζε 8, 

6 απάληεζαλ ζε 7 ζηνηρεία, 3 απάληεζαλ ζε 5, έλαο (1) απάληεζε ζε 4, 4 

απάληεζαλ ζε 3, 2 απάληεζαλ ζε 2 θαη 2 απάληεζαλ ζε έλα (1). πλνιηθά θαη απφ 

ηηο δχν εξσηήζεηο πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο θαηαλφεζαλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ζηνηρεία ηνπ ηιηαδηθνχ θφζκνπ. 

 

Πίλαθαο 5.30: πγθξηηηθφο πίλαθαο: Καηαλφεζε θαη εκπέδσζε ζηνηρείσλ ηνπ 

νκεξηθνχ θφζκνπ 

 

 

Άπνςε 

καζεηψλ 

(Δξ. 5) Σα θφκηθο πνπ 

έθηηαμεο κε αθνξκή ηελ 

Ηιηάδα ζε βνήζεζαλ λα 

θαηαλνήζεηο ηνλ 

Οκεξηθφ θφζκν θαη ηνπο 

ήξσέο ηνπ; 

Αξ. ηνηρείσλ 

(Δξ. 6) Ζ αλαζχλζεζε 

ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ κε 

ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο ζε βνήζεζε λα 

εκπεδψζεηο ζηνηρεία: 

Πάξα πνιχ 3 13,04% 
10-11 

ζηνηρεία 
3 13,04% 

Πνιχ 10 43,48% 7-9 ζηνηρεία 8 34,78% 

Μέηξηα 7 30,43% 4-6 ζηνηρεία 4 17,39% 

Πνιχ ιίγν 2 8,70% 1-3 ζηνηρεία 8 34,78% 

Καζφινπ 1 4,35% 0 ζηνηρεία 0 0,00% 

χλνιν 

καζεηψλ 
23 100,00%  23 100,00% 
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Β. Με Πνην Σξφπν Βνήζεζαλ ηα Φεθηαθά Κφκηθο ζηελ Καηαλφεζε ηνπ 

Οκεξηθνχ Κφζκνπ (Δξ. 7) 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ ζε 3 - 5 

ζεηξέο ην πψο ηα ςεθηαθά θφκηθο ηνπο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ νκεξηθφ 

θφζκν. Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη θσδηθνπνηεκέλεο θαηά ζέκαηα γηα ηελ 

εμαγσγή αξηηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ:  

 

Πίλαθαο 5.31: Θεκαηηθή νκαδνπνίεζε απαληήζεσλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

νκεξηθνχ θφζκνπ 

α. Δηθφλεο 

 «ηαλ βιέπεηο κηα ηζηνξία απιά γξακκέλε ίζσο λα κελ ηελ θαηαλνείο ηφζν θαιά 

φζν φηαλ ηελ βιέπεηο θαη κε εηθφλεο. Με βνήζεζε λα ηα θαηαλνήζσ φια απηά, γηαηί 

κε ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δηαιφγνπο ζπκάκαη θαιχηεξα ηελ ηζηνξία» 

«Γεληθά ν θαζέλαο καο κπνξεί λα εκπεδψζεη δηάθνξα πξάγκαηα πην εχθνια κε ηηο 

εηθφλεο θαη φρη κφλν λα ηα εκπεδψζεη αιιά θαη λα ηα θαηαλνήζεη»  

«Σν θείκελν ήηαλ πην δσληαλφ κε ηηο εηθφλεο» 

«Οη θηγνχξεο θαη ηα ιφγηα κε βνήζεζαλ» 

«Με ηε βνήζεηα ησλ εηθφλσλ [...] δίλεηο βάξνο ζε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία 

πξνζπαζείο λα ηα δηαηππψζεηο ίζσο θαη ιίγν δηαθνξεηηθά, εκπινπηίδνληαο ηα 

θείκελα, κε θάλνπλ λα θαηαιαβαίλσ θαιχηεξα ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα» 

 

β. Καηαλφεζε θεηκέλνπ 

 «Μέζα απφ ηα θφκηθο θαηάιαβα ην πψο ζπλδένληαλ φια απηά, κε βνήζεηα βέβαηα 

θαη απφ ην θείκελν» 

«Με ην λα δεκηνπξγψ ην θφκηθο απηφ πάλσ ζηελ Ηιηάδα, έπξεπε θαη λα θαηαλνήζσ 

ην θείκελν θαη λα κειεηήζσ, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχπησ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ» 

«ηα θφκηθο έπξεπε λα γξάςνπκε εκείο ηνπο δηαιφγνπο θαη ζε ζπλλεθάθηα ηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Έηζη αζρνιεζήθακε πεξηζζφηεξν κε ην δηάινγν» 

«Καηάιαβα ην πψο ζπλδένληαλ φια απηά...» 

«Μπνξνχζα λα ζπκάκαη ηα νπζηψδε πξάγκαηα» 

 «Με βνήζεζαλ λα μαλαζπκεζψ ην θείκελν ηεο Ηιηάδαο θαη λα εκπεδψζσ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο» 

Απφ ην παξαπάλσ δείγκα, κφλν έλαο καζεηήο απάληεζε: «Γελ βνεζήζεθα πάξα 

πνιχ, αιιά βνεζήζεθα απφ ηνπο δηαιφγνπο» 
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γ. Αξραηνγλσζία 

 «Καηαξράο επαλαδηαηππψλνληαο ην θείκελν κε δηθά κνπ ιφγηα θαηαλφεζα αξθεηά 

ζηνηρεία ηεο επνρήο. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηα ζθίηζα πνπ θαλέξσλαλ ηηο 

ελδπκαζίεο ησλ εξψσλ»  

 «Καηάιαβα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ απφ ηα ζθίηζα, φπσο θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ελδπκαζία. Σελ εμέιημε ηνπ κχζνπ ηελ εκπέδσζα θαιχηεξα 

γηαηί φιν απηφ κε ηα θφκηθο ήηαλ πνιχ πην επράξηζην» 

«Καηαξράο ηα θφκηθο κε βνήζεζαλ λα εκπεδψζσ ηηο ζρέζεηο αλζξψπσλ - ζεψλ κε 

ηνλ αλζξσπηζκφ ησλ ζεψλ θαη ην αίζζεκα επζχλεο ησλ αλζξψπσλ. Καηαλφεζα ηελ 

εμέιημε ηνπ κχζνπ θαη θαηάθεξα λα μεδηαιχλσ ηε δχζθνιε γιψζζα ηνπ Οκήξνπ» 

«Με βνήζεζε λα θαηαιάβσ εθεί πνπ πήγε ε Θέηηδα θαη παξαθάιεζε ηνλ Γηα γηα λα 

ληθήζνπλ νη Σξψεο» 

 

δ. Φπραγσγία 

«Με βνήζεζαλ γηαηί γηλφληνπζαλ κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν, θαη αθνχ δηαζθέδαδα 

ήηαλ εχθνιν λα ηα κάζσ» 

 «Πεξλάεη επράξηζηα ε ψξα ρσξίο λα βαξηέκαη»  

«Με βνήζεζαλ κε έλα ηξφπν κνλαδηθφ, δηφηη έηζη κπνξνχζα λα ζπκάκαη ηα 

νπζηψδε πξάγκαηα θαη λα θηηάμσ θάηη δηαζθεδαζηηθφ ζπκπιεξψλνληαο θαη ηελ 

έληαζε πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηνπο ήξσεο» 

«Ζ κάζεζε γηλφηαλ κε δηαζθεδαζηηθφ θαη επράξηζην ηξφπν. ρη βαξεηφ, κέζα απφ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία»  

 

ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

εηθφλσλ ζε ζπιιεηηνπξγία κε ην θείκελν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δπηβεβαηψλνληαη νη απφςεηο γηα ηελ πξναγσγή ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ κέζσ 

ησλ θφκηθο, αιιά θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηή ε ζχδεπμε εηθφλαο - ιφγνπ 

βνεζά ηελ θαηαλφεζε, ηελ απνζήθεπζε ζηε κλήκε, ηε δσληάληα, ηελ εκπέδσζε 

ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο (Brocka, 1979; Williams, 

1995; Little, 2005).  

 

Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία ησλ θφκηθο θαη ε ζπγγξαθή ησλ δηαιφγσλ απφ ηνπο 

καζεηέο απεηέιεζε θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ηιηαδηθνχ θεηκέλνπ. Οη 

καζεηέο ζηξάθεθαλ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ πξνο απηφ θαη 

πξνζπάζεζαλ λα ην θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο. Δπνκέλσο, επηβεβαηψλνληαη 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη νπηηθέο ελδείμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε δηαινγηθή κνξθή θαη ε θπζηθή έιμε (affinity) ησλ καζεηψλ γηα 
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ην είδνο παξέρεη πξνζηηζέκελα θίλεηξα, ψζηε νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε γισζζηθά καζήκαηα (Wright & Sherman, 1999).  

 

Δπηπιένλ, σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο αξραηνγλσζίαο νη καζεηέο πίζηεπαλ φηη ηα 

ζθίηζα ησλ εξψσλ, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ελδπκαζηψλ, έδσζαλ δσληάληα ζην 

θείκελν, ηνπο ζπλάξπαζαλ θαη έλησζαλ ζαλ λα κεηαθέξνληαη κέζσ απηψλ ζε 

άιιε επνρή. Βίσζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ, ηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ - ζεψλ 

θαη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία θαηαλφεζαλ ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ, ηνλ 

νκεξηθφ θφζκν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. εκαληηθή είλαη θαη ε 

αλαθνξά ζηε δχζθνιε γιψζζα ηνπ Οκήξνπ πνπ έγηλε πην βαηή θαη απηφ 

παξαπέκπεη ζε απφςεηο γηα ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ θφκηθο θαη ηελ 

απινχζηεπζε θιαζηθψλ θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο (Yang, 2003; Tiemensma, 

2009).  

  

Σέινο, γηα άιιε κηα θνξά ηνλίζηεθε ν παηγληψδεο ραξαθηήξαο πνπ ιακβάλεη ε 

κάζεζε θαη ε αμία ηεο ραξάο θαη ηεο ςπραγσγίαο. Άιισζηε, ε δηαζθέδαζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ, 

αθνχ ε παηγληψδεο δηαδηθαζία νδεγεί ζηε ραξά ηεο γλψζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο (Green, 1993; Little, 2005; Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010).  

 

 

Γ. Ζ Αθήγεζε ζηνλ Οκεξηθφ θφζκν 
 

ην εξψηεκα «Σα θφκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο;» ην 56,5% ησλ καζεηψλ 

απάληεζαλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», ην 30,4% «κέηξηα», ελψ ην 13% «θαζφινπ» 

έσο «πνιχ ιίγν». Γεληθά, νη καζεηέο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απέθηεζαλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δφκεζε κηαο αθήγεζεο κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο. 
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ρήκα 5.41:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη θαηαλφεζαλ ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο ηεο αθήγεζεο 

 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο Υξήζεο ησλ Τπεξκεζηθψλ Κφκηθο 

 

Χο «βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο» νξίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ νη καζεηέο ζηηο εξσηήζεηο, α) αλ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, β) αλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα 

έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο θαη γ) ζε πνην βαζκφ θαηαλφεζαλ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν.  

 

χκθσλα κε ην ρήκα 5.42 νη 15 ζηνπο 23 (ή 65,22% επί ηνπ ζπλφινπ) ζεψξεζαλ 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ θφκηθο «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» 

απνηειεζκαηηθή, έλαληη 2 καζεηψλ (8,70%) νη νπνίνη ηελ ζεψξεζαλ «πνιχ ιίγν» 

ή θαη «θαζφινπ» απνηειεζκαηηθή. Οη ππφινηπνη 6 (26,09%) βξίζθνληαλ ζηε 

κέζε. Δίλαη θαλεξφ φηη γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ήηαλ απφ «αξθεηά» έσο «πάξα πνιχ» απνηειεζκαηηθή, ελψ ειάρηζηνη 

έκεηλαλ αδηάθνξνη. 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 13,04% 43,48% 30,43% 4,35% 8,70% 

Αξ. καζεηψλ 3 10 7 1 2 
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Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο; (Δξ. 8) 

Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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ρήκα 5.42: Βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε ρξήζε 

ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

 

 

5.6.2.3 ρεηηθά κε ηε Γηαθνξά Παξαδνζηαθνύ Μαζήκαηνο από ην 

Μάζεκα κε Υξήζε Φεθηαθώλ/Τπεξκεζηθώλ Κόκηθο (Δξ. 13) 

 

Οη καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζηηο δηαθνξέο πνπ ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ αλάκεζα ζην 

παξαδνζηαθφ κάζεκα δηδαζθαιίαο ηεο Ηιηάδαο θαη ζην κάζεκα κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμέθξαζαλ ηηο εμήο απφςεηο 

νη νπνίεο νκαδνπνηνχληαη ζεκαηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 5.32). 

 

Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ  γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζνρήο, 

ην ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο (αλαθνξά ζε16 καζεηέο) πνπ νδεγεί 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο γελλψληαη απφ ηηο εηθφλεο, 

ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ απνδίδνληαη «δσληαλά» κπξνζηά ηνπο, αιιά θαη ην 

ξφιν ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ θαζηζηά ην κάζεκα «κνληέξλν», «εχθνιν» 

«δηαζθεδαζηηθφ», «πην δεκηνπξγηθφ» κε απνηέιεζκα λα ηνπο θεληξίδεη ην 

ελδηαθέξνλ. Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη απφςεηο ππέξ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

καζήκαηνο, νη νπνίεο φκσο είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζέζε καο φηη ε πξνηεηλφκελε 

21,74% 
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δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη δελ αληηθαζηζηά ην 

παξαδνζηαθφ κάζεκα. 

 

Πίλαθαο 5.32: Γηαθνξά κε ην παξαδνζηαθφ κάζεκα 

Θεηικά ζηοιτεία 

Γηαζθέδαζε: 

«Γίλεηαη πην δηαζθεδαζηηθφ, επράξηζην θαη ελδηαθέξνλ» 

«Γηαζθεδάδεηο θαη  δελ βαξηέζαη»  

 «Σν παξαδνζηαθφ κάζεκα δελ έρεη πιάθα» (16) 

Καηαλφεζε: 

«Καιχηεξε εκπέδσζε»  

«Καηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ»  

«Μαζαίλνπκε ηελ Ηιηάδα πην εχθνια» (4) 

Σερλνινγία: 

«Γνπιεχεηο κε ηερλνινγία πνπ αξέζεη ζηνπο λένπο, γη' απηφ είλαη εχθνιν»  

«Ζ ζεκεξηλή επνρή δεη κε ηνπο ππνινγηζηέο»  

«Δίλαη πην κνληέξλν ην κάζεκα, επεηδή έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο» (4)  

Δηθφλεο: 

«Με ηηο εηθφλεο ζηα θφκηθ ηα εληππψλεηο θαιχηεξα» 

«Υσξίο εηθφλεο είλαη πην δχζθνιε ε θαηαλφεζε» 

«ην θφκηθο έρνπκε ζθίηζα, εηθφλεο, ελψ ζην βηβιίν φρη θαη πνιιέο θνξέο κηα εηθφλα 

κπνξεί λα καο βγάιεη πάξα πνιιά ζπλαηζζήκαηα» (7) 

ηνηρεία πνιηηηζκνχ: 

«(Σν παξαδνζηαθφ κάζεκα) δελ δίλεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελδπκαζίεο θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή» 

«Γίλεηαη ζπλεξγαζία, ελψ ζην κάζεκα φρη θαη ηφζν πνιχ» (2) 

Γεκηνπξγηθφηεηα: 

«Πην δεκηνπξγηθφ κάζεκα» 

«πλδπάδεηαη ε δηθή καο δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηνηρεία ηεο Ηιηάδαο» (4) 

Γηάινγνο: 

«Υξεζηκνπνηείο δηάινγν θαη φρη πνιχ αθήγεζε»  

Πξνζνρή: 

«Οη καζεηέο πξνζέρνπλ ζην κάζεκα θαη ζπκκεηέρνπλ πην πνιχ απ' φηη ζε κηα 

παξαδνζηαθή δηδαζθαιία» 

Αρνηηικά ζηοιτεία 

«Θέιεη πεξηζζφηεξν ρξφλν» 

«Σν βηβιίν ηεο Ηιηάδαο καο δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απφ ην θφκηθο» 
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5.6.2.4 ρεηηθά κε ηελ Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ ComicLab (Δξ. 

9, 10, 11, 12) 

 

Αμηνιφγεζε ηνπ Δξγαιείνπ 

 

Με ην ηξίην κέξνο ησλ εξσηήζεσλ δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ην εξγαιείν 

ComicLab, είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ. Σν 65,2% ησλ καζεηψλ απάληεζε φηη ην 

εξγαιείν ήηαλ «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ» εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ, ην 21,7% φηη 

ήηαλ «κέηξηα» εχθνιν θαη ην 13% «θαζφινπ» έσο «πνιχ ιίγν».  

 

ην εξψηεκα αλ επηζπκνχζαλ αιιαγέο ζην εξγαιείν ComicLab νη 10 ζηνπο 23 

(43,47%) καζεηέο δελ ήζειαλ λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν θαη κάιηζηα έλαο 

αλέθεξε φηη «ρη, πηζηεχσ φηη είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε», ελψ έλαο άιινο είπε 

«Πηζηεχσ φηη ην ComicLab είλαη κηα ραξά. Γελ ρξεηάδεηαη δηνξζψζεηο». 

 

 

ρήκα 5.43:  Καηαλνκή ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχλ εχθνιν ην εξγαιείν 

ComicLab 

 

Χζηφζν ππήξμε θαη έλαο καζεηήο ν νπνίνο αλέθεξε φηη πξέπεη λα ππάξμνπλ 

αιιαγέο γηα λα γίλεη πην εχθνιν. Απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο (56,52%) νη 5 

αλέθεξαλ θάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα, άιινη 5 ζα επηζπκνχζαλ «πην πνιιά 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Καηαλνκή 39,13% 26,09% 21,74% 4,35% 8,70% 

Αξ. καζεηψλ 9 6 5 1 2 
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Καηαλνκή Αξ. καζεηψλ 
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clipart κε ήξσεο θαη θφληα γηα πην πνιιέο επηινγέο» θαη έλαο (1) ζα ήζειε 

«πιήθηξν ζπληφκεπζεο». Σέινο, 2 ζα ήζειαλ λα απινπνηεζεί ην εξγαιείν. 

 

Πίλαθαο 5.33: Δπηζπκία αιιαγψλ ζην εξγαιείν ComicLab 

 

Θα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη ζην εξγαιείν, ώζηε λα ζνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν;  

Αλ λαη, πνηέο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; (Δξ. 10) 

ΟΥΗ ΝΑΗ ΜΑΘΖΣΔ 

10  «Κάπνηα ηερληθά πξνβιήκαηα θαη φηη ε εθαξκνγή θφιιαγε»  5 

  «Να κπνπλ πην πνιιά clipart - εηθφλεο & backgrounds»   2 

  

«Σν εξγαιείν λα έρεη πεξηζζφηεξνπο ήξσεο θαη θφληα γηα πην 

πνιιέο επηινγέο» 3 

  

«Θα ήζεια πιήθηξν ζπληφκεπζεο φηαλ πξνζπαζνχλ λα 

ελεξγνπνηήζσ ηνλ ήξσα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ςάρλσ πάιη ζε 

θαθέινπο»  1 

  

«Οη θνχζθεο ήηαλ δχζθνιεο ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη αξγνχζε λα 

θνξηψζεη ην πξφγξακκα ζηελ εληνιή λα αιιάμεη ζειίδα» 1 

  «Σν εξγαιείν ComicLab ζα πξέπεη λα γίλεη ιίγν πην απιφ» 1 

  «ια πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη λα κπαίλνπλ εχθνια νη ρξήζηεο»  1 

 

Πίλαθαο 5.34: Αξέζθεηα ή δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ην εξγαιείν 

ComicLab (Δξ. 11) 

ΜΟΤ ΑΡΔΔ ΜΔ ΓΤΚΟΛΔΦΔ 

«Μνπ άξεζε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

κνπ» θαηά ηελ νπνία «ν θαζέλαο έιεγε ηελ 

άπνςή ηνπ» 

 «πδεηνχζακε θαη απνθαζίδακε ελψ 

ζπγρξφλσο θάλακε θάηη πνιχ δεκηνπξγηθφ» (4) 

 «Με δπζθφιεςε ην φηη θάπνηα ζθίηζα 

δελ καο ηα εκθάληδαλ, θάπνηα θαξέ δελ 

δηαγξάθνληαλ κε απνηέιεζκα λα 

δηαγξάςσ φιε ηε ζειίδα θαη θάπνηα 

θφληα δελ εκθαλίδνληαλ επίζεο» 

 «Μνπ άξεζε πνπ είρα ηε δπλαηφηεηα λα 

ηνπνζεηψ ηνλ ήξσα φπσο ζέισ αιιά θαη λα 

ηππψλσ ην δηθφ κνπ θφκηθο» 

«ηαλ έθηηαμα ηα δηθά κνπ ςεθηαθά 

θφκηθο, κε δπζθφιεςε λα βάισ ήρν θαη 

βίληεν ζην θφκηθο πνπ έθηηαμα» 

«Απηφ πνπ κνπ άξεζε είλαη ηα ζθίηζα, νη εηθφλεο 

γηα ηα θφλην θαη ηνπο ήξσεο»  

«Οη ήξσεο πνπ είραλ ζρεδηάζεη θάπνηνη 

ζπκκαζεηέο κνπ ήζειαλ ηξνπνπνίεζε γηα 

λα "κπνπλ" κέζα ζην θφκηθο» 

«Μνπ άξεζε πνπ φρη κφλν δνπιεχακε, αιιά θαη 

δηαζθεδάδακε» 

«Με δπζθφιεςε πνπ ζηα ζπλλεθάθηα δελ 

ρσξνχζαλ νη δηάινγνη» 

«Δίρε πιάθα. Δίλαη θάηη δηαθνξεηηθφ» 

«Πέξλαγα θαιά»  

«Σα κηθξά γξάκκαηα κε δπζθφιεςαλ» 

«Γελ κε δπζθφιεςε θαζφινπ ίζσο θαη επεηδή ην 

είρα ρξεζηκνπνηήζεη θαη πέξζη» 

«Ζ θνχξαζε ήηαλ λα ςάρλσ θάζε θνξά 

ηνπο ήξσεο θαη ηα θφληα μερσξηζηά» 

 «Ζ εθαξκνγή πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα βάιεηο 

ηίηιν»  

 «Κάπνηεο θνξέο θνιινχζε ιίγν»,  

«κε δπζθφιεςαλ κεξηθά ηερληθά 

πξνβιήκαηα»  

«Γεληθά ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, ήηαλ θαιφ ην 

ComicLab» 

«Ήηαλ δχζθνιν ζηε ρξήζε ηνπ»  
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ηελ εξψηεζε ηη ηνπο άξεζε ή ηη ηνπο δπζθφιεςε, φηαλ έθηηαρλαλ ηα δηθά ηνπο 

ςεθηαθά θφκηθο (Πίλαθαο 5.34) εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απφςεηο 

γηα δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, δεκηνπξγίαο ελφο δηθνχ ηνπο θφκηθο κε δηθνχο ηνπο 

ραξαθηήξεο, ιήςεο απνθάζεσλ κεηά απφ ζπδήηεζε θαη θαηάζεζεο πξνζσπηθψλ 

απφςεσλ. Αθφκε, νη καζεηέο έδσζαλ έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε 

δηαζθέδαζε, ηελ θαηλνηφκν πξφηαζε, ηελ εχθνιε κάζεζε θαη ηελ θαιχηεξε 

εκπέδσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

 

Παξαηεξήζεηο - Δληππψζεηο γηα ην Μάζεκα κε ηε Βνήζεηα ηνπ 

Δξγαιείνπ (Δξ. 12) 

 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ πνηθίινπλ αλάκεζα ζηηο ιέμεηο «επράξηζην», 

«δηαζθεδαζηηθφ», «ςπραγσγηθφ», «δεκηνπξγηθφ», «ελδηαθέξνλ», «πξσηφηππν».  

 

Πίλαθαο 5.35: Παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο, ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά) (Δξ. 12) 

ΘΔΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 

«Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηιηάδαο πηζηεχσ έγηλε κε πνην επράξηζην ηξφπν» (4) 

«Με ην εξγαιείν ComicLab ην κάζεκα έγηλε πνην επράξηζην θαη πην δηαζθεδαζηηθφ θαη 

νη εληππψζεηο κνπ είλαη πάξα πνιχ θαιέο» (2) 

«Ήηαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη είρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ κε ζπκκαζεηέο κνπ» 

«Δίλαη ζαθψο πην δηαζθεδαζηηθφ θαη κπνξψ λα ηα ζπκάκαη θαιχηεξα» 

«Δίκαη πνιχ επραξηζηεκέλε κε ην ComicLab γηαηί πεξάζακε ηελ ψξα καο 

δηαζθεδάδνληαο,  ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία καο θαη απηά πνπ μέξακε γηα ηελ ηζηνξία 

ηεο Ηιηάδαο» 

 «ρη κφλν ήηαλ θαιή βνήζεηα, αιιά θαη καο ςπραγψγεζε πνπ δνπιεχακε κε απηφ. Σα 

ζπλαηζζήκαηα είλαη πνιχ θαιά» 

 «Με βνήζεζε λα θαηαλνήζσ δηαθνξεηηθά ηνλ ςεθηαθφ θφζκν θαη λα δεκηνπξγήζσ 

δηαθνξεηηθέο εληππψζεηο» 

«Έηζη νη καζεηέο εκπεδψλνπλ θαιχηεξα ηελ Ηιηάδα» 

 «Ήηαλ πνιχ σξαία γηαηί κε βνήζεζαλ λα κάζσ πην εχθνια» 

 «Μνπ θάλεθε πνιχ ελδηαθέξνλ θαη πξσηφηππν» 

 «Υάξεθα φηαλ είπε ε θαζεγήηξηα πσο ζα δνπιέςνπκε κε ην ComicLab, γηαηί κνπ αξέζεη 

πνιχ ζαλ ηδέα θαη ζέισ λα δνπιεχσ κε απηφ ην εξγαιείν» 

«Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν θηηάρλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα έλα 

θφκηθο» 

«Απφ πάληα κνπ άξεζε ε Ηιηάδα αιιά κε ην ComicLab ηελ ππεξαγάπεζα» 

 «Πνιχ θαιφ» «Αξθεηά θαιέο» «Σέιεηα!!!» 
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Δπίζεο, νξηζκέλνη καζεηέο πεξηέγξαςαλ ηα γεληθφηεξα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε 

εθθξάζεηο φπσο «ηέιεηα», «αξθεηά θαιέο», «πνιχ θαιφ», «κνπ άξεζε», «είκαη 

ελζνπζηαζκέλνο», «ράξεθα», «ππεξαγάπεζα ηελ Ηιηάδα». 

 

Χζηφζν δχν καζεηέο είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε: 

 

Πίλαθαο 5.36: Παξαηεξήζεηο, εληππψζεηο, ζπλαηζζήκαηα (αξλεηηθά) (Δξ. 12) 

ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 

«Δίλαη δηαζθεδαζηηθφ ην κάζεκα, αιιά ε αιήζεηα είλαη πσο ζέιεη πνιχ δνπιεηά» 

«Γελ κνπ άξεζε ηφζν, ζέισ λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα ρσξίο Ζ. Τ.» 

 

ια ηα παξαπάλσ ζπλάδνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπ Ohler (2009) φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

νθείινπλ λα ζπλδπάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηα ζρέδηα 

καζήκαηνο, ηηο αλαζέζεηο εξγαζηψλ θαη ηα ρέδηα Δξγαζίαο (projects), ψζηε λα 

πξνάγνπλ ηελ ςεθηαθή επρέξεηα, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή άλεηνπ θαη εχθνινπ 

ρεηξηζκνχ ησλ Νέσλ Μέζσλ. Οη 2 αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φζνλ αθνξά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ άξλεζε ηνπ ππνινγηζηή δελ κεηψλνπλ ηε 

ζεκαζία ησλ πξνεγνχκελσλ απφςεσλ. 

 

 

5.6.2.5 ρεηηθά κε ηε ύγθξηζε Μειεηώλ Πεξίπησζεο (Δξ. 14, 15) 

 

Χο πξνο ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κειεηψλ πεξίπησζεο (ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο κε ζέκα ηε Γηαηξνθή κε ηελ παξνχζα) νη καζεηέο αλέθεξαλ ηξία ζεκεία 

δηαθνξνπνίεζήο ηνπο (εξψηεζε 14). Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, αθνινπζνχλ 

θσδηθνπνηεκέλεο κε βάζε ηηο αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπο ππέξ ή θαηά ησλ δχν 

δξάζεσλ (Πίλαθαο 5.37) 

 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κίιεζαλ ππέξ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Ηιηάδαο θαη 

εληφπηζαλ βειηηψζεηο ζην εξγαιείν θαη πεξηζζφηεξνπο ραξαθηήξεο πνπ ήηαλ 

θπξίσο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ. Αλέθεξαλ ην έηνηκν ζελάξην πνπ απιά ην 

επεμεξγάδνληαλ, ηε κεγαιχηεξε δηαζθέδαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο 
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θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε Ηιηάδα είλαη πην «αμηφινγε». ζνη εθθξάζηεθαλ θαηά 

ηεο Ηιηάδαο αλέθεξαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαληαζίαο ιφγσ ηεο δεδνκέλεο πινθήο. 

 

πγθεθξηκέλα, αξθεηνί καζεηέο αλαπφιεζαλ ην πεξζηλφ κάζεκα (Γηαηξνθή) πνπ 

είρε πην ειεχζεξν ζέκα θαη γη‟ απηφ ρξεζηκνπνίεζαλ πεξηζζφηεξν ηε θαληαζία 

ηνπο θαη παξήγαγαλ πην αζηεία θφκηθο. Θεψξεζαλ φηη ήηαλ πην επράξηζην, γηαηί 

δελ αθνξνχζε ηε δηδαζθαιία ελφο απαηηεηηθνχ θεηκέλνπ, ελψ άιινη ην ζεψξεζαλ 

πην δχζθνιν. 

 

Πίλαθαο 5.37: χγθξηζε κειεηψλ πεξίπησζεο 

Τπέξ Ηιηάδαο      

 «Φέηνο έρνπλ γίλεη βειηηψζεηο» 

 «Δίρακε πην πνιιέο πηζαλφηεηεο λα 

βξνχκε θφληα, ραξαθηήξεο θ.ιπ.» 

 «ην ζέκα ήηαλ πην εχθνιν, γηαηί καο 

δηλφηαλ ην θείκελν θαη έπξεπε απιά λα 

θάλνπκε κηα επεμεξγαζία» 

 «Ήηαλ πην εχθνιν ην ζέκα κε ηελ 

Ηιηάδα γηαηί είρα ήδε ην ζελάξην» 

 «Γέιαζα θαη πέξαζα θαιά» 

 «Καηαλφεζα ην κάζεκα θαιχηεξα» 

 «Σν ζέκα ηεο Ηιηάδαο ήηαλ εχθνιν θαη 

ζα έιεγα πην αμηφινγν» 

 «ην θεηηλφ ζέκα ηνπο ήξσεο ηνπο 

θηηάρλνπκε εκείο θαη ήηαλ σξαίνη»  

 

Τπέξ Γηαηξνθήο  

 «Πην ειεχζεξν ζέκα» 

 «Με ην θφκηθο ηεο δηαηξνθήο 

βάιακε πνιχ πεξηζζφηεξε 

θαληαζία» 

 «Γελ ήηαλ δηδαθηηθφ κάζεκα άξα 

ήηαλ θαη πην επράξηζην» 

 «Πέξζη ήηαλ θαληαζηηθή ηζηνξία» 

 «Σα θφκηθο ήηαλ πην αζηεία, γηαηί 

βάδακε πνιχ θαληαζία πνπ 

μεπεξλνχζε θαη ηα φξηα θάπνηεο 

θνξέο» 

 

Καηά Ηιηάδαο      

 «Δίκαζηε πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλνη 

ζην θεηηλφ ζέκα» 

 «Φέηνο έπξεπε λα δνπιέςνπκε βάζεη 

ελφο θεηκέλνπ, πεξηνξηζκέλεο 

επηινγέο» 

 

Καηά Γηαηξνθήο 

 «Πην δχζθνιν ζέκα, ψζηε λα 

θάλεηο ρηνχκνξ»  

 «Ήηαλ πην ζνβαξνχ χθνπο»  

 «Γελ είρε ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα 

θαη ηζηνξία» 

 «Γελ καο βνήζεζε ην πεξζηλφ ζηα 

καζήκαηα» 

 «Γελ ήηαλ ηφζν δηαζθεδαζηηθφ» 

 «Γε γλσξίδακε ην εξγαιείν 

ComicLab κε απνηέιεζκα θάπνηνη 

λα κελ πξνιάβνπκε λα ην 

ηειεηψζνπκε» 

 «Σν ζέκα ήηαλ πην δχζθνιν ζηελ 

αλάπηπμε» 
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Οπδέηεξα ζρφιηα 

 «Σν θαζέλα δίλεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο»  

 «Πέξζη αθνξνχζε ηελ πγεία» 

 «Φέηνο βνεζάεη ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα» 

 

Αθφκε, ζε φ, ηη αθνξά ην πεηξακαηηθφ κάζεκα γηα ηε Γηαηξνθή, ζεψξεζαλ 

πξφβιεκα ηε ζνβαξφηεηά ηνπ (αληίζεηε γλψκε απφ πξνεγνχκελε). Αθφκε 

ζρνιίαζαλ φηη δελ ηνπο δηαζθέδαζε, είρε πην δχζθνιν ζέκα, ελψ ε πξψηε επαθή 

κε ην εξγαιείν θαη ε απεηξία ηνπο ηνχο εκπφδηζε λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο. 

Λίγα νπδέηεξα ζρφιηα αθνξνχζαλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζεκάησλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Απφ ηα ζρφιηα απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη νη καζεηέο πιεηνςεθηθά 

θιίλνπλ πξνο ην κάζεκα ηεο Ηιηάδαο, αιιά πξνζδίδνπλ θαη ζηε δηδαθηηθή δξάζε 

κε ζέκα ηε Γηαηξνθή πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία. 

 

ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ νη καζεηέο ζε ηη ηνπο βνήζεζε ε πεξζηλή 

δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο (εξψηεζε 15). Οη 13 ζηνπο 23 

καζεηέο αλέθεξαλ φηη ηνπο βνήζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ ην λέν θφκηθο πην εχθνια. 

Οη 9 ζηνπο 23 αλέθεξαλ φηη ηνπο βνήζεζε λα ην δεκηνπξγήζνπλ ζε ιηγφηεξν 

ρξφλν, νη 8 ζηνπο 23 φηη ηνπο βνήζεζε λα κεηαθέξνπλ πην γξήγνξα ηελ ηζηνξία 

ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή, νη 8 ζηνπο 23 φηη ηνπο βνήζεζε λα δνκήζνπλ πην εχθνια 

ηελ ηζηνξία θαη ην ζελάξην ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο θαη έλαο (1) ζηνπο 23 βξήθε ηελ 

φιε δξαζηεξηφηεηα ιηγφηεξν αληαξή (Πίλαθαο 5.38). 

 

Πίλαθαο 5.38: Βνήζεηα απφ ηελ πεξζηλή πεηξακαηηθή δηδαζθαιία (Δξ. 15) 

Ζ πεξζηλή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο βνήζεζε: 

Αξ. 

καζ. 

 λα δεκηνπξγήζεηο ην λέν θφκηθο πην εχθνια 13/23 

 λα δεκηνπξγήζεηο ην λέν θφκηθο ζε ιηγφηεξν ρξφλν 9/23 

 Να κεηαθέξεηο πην γξήγνξα ηελ ηζηνξία ζνπ ζε ςεθηαθή κνξθή 8/23 

 λα δνκήζεηο πην εχθνια ηελ ηζηνξία θαη ην ζελάξηφ ηεο. 8/23 

 Να κελ είλαη ηφζν αληαξή 1/23 

 

Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εκπεηξία εληζρχεη 

ηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο ελφο ςεθηαθνχ θφκηθο, αθήλνληαο έηζη πεξηζψξηα 
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ζηνπο καζεηέο λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γεληθά 

ε εκπεηξία ηνπο βνήζεζε λα δεκηνπξγήζνπλ πξψηα πην εχθνια θαη έπεηηα πην 

γξήγνξα ην λέν ςεθηαθφ θφκηθο θαη λα δνκήζνπλ κε πεξηζζφηεξε άλεζε ην 

ζελάξην ηεο ηζηνξίαο ηνπο. 

 

 

5.6.2.6 ρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ηεο Γηδαθηηθήο Πξνζέγγηζεο θαη 

ζε Άιια Μαζήκαηα ή Γηδαθηηθέο Δλόηεηεο (Δξ. 16) 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζηνλ αλ ζα ήζειαλ νη καζεηέο λα επαλαιάβνπλ 

ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ζε θάπνην άιιν κάζεκα ή ζε άιιε 

δηδαθηηθή ελφηεηα, θαη ηέζεθε ψζηε λα εμάγεη θαλείο ζπκπεξάζκαηα γηα ηε 

γεληθφηεξε απνδνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

ρήκα 5.44: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ ίδηα 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζε άιια καζήκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πξνέθπςε φηη ην 69,6% ησλ καζεηψλ ζα 

ήζειε λα επαλαιεθζεί ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

ζε θάπνην άιιν κάζεκα ή ζε άιιε δηδαθηηθή ελφηεηα έλαληη ηνπ 30,4% πνπ δελ 

ήζειε (ρήκα 5.44). Απφ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα θαη κφλν θαίλεηαη ε ζπλνιηθή 

απνδνρή πνπ είρε ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο. 
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5.6.3 Δπξήκαηα: Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Ρνπκπξηθώλ 

Αμηνιόγεζεο  

 

Οη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δχν: α) ξνπκπξίθα 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ην καζεηηθφ θφκηθο, ε νπνία αμηνπνηήζεθε 

απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ καζεηέο (απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε) θαη 

β) ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ ε νπνία επίζεο ζπκπιεξψζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη 

καζεηέο (απηναμηνιφγεζε). 

 

5.6.3.1 Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο  ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηα Μαζεηηθά Κόκηθο   

 

Αμηνιφγεζε απφ Δθπαηδεπηηθνχο 

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο 

πνιχ θαιέο ή θαη άξηζηεο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηηο «πιεξνθνξίεο» 3 νκάδεο 

ζηηο 7 (42,86%) ήηαλ άξηζηεο, 3 ήηαλ πνιχ θαιέο (42,86%) θαη κία (1) ήηαλ 

κέηξηα (14,29%). ηελ «αλαπαξάζηαζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ» 2 νκάδεο ζηηο 7 

(28,5%) ήηαλ άξηζηεο, 4 ήηαλ πνιχ θαιέο (57,14 %) θαη κία (1) ήηαλ κέηξηα 

(14,29%). Σέινο, σο πξνο «ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ - ζρέζε κε ην 

ζχγρξνλν» 3 νκάδεο είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε (42,86%) θαη 4 πνιχ θαιή 

(57,44%). Ο κέζνο φξνο ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ (1,71) ήηαλ θαιχηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ήηαλ 1,79 (Πίλαθαο 

5.39). 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη ην ζέκα θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

έδηλαλ ηα ππεξκεζηθά θφκηθο είραλ πιεξφηεηα, αμηνπνηήζεθαλ νπζηαζηηθά ζεκεία 

ηνπ έπνπο θαη αλαπαξαζηάζεθε πηζηά ν θφζκνο ηεο Ηιηάδαο θαη ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ πξνζψπσλ. Ζ δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ καζεηψλ αμηνπνηήζεθε κε πνιχ 

θαιφ ηξφπν, ελψ πνιχ θαιή έσο εμαηξεηηθή ήηαλ ε πξνζπάζεηά ηνπο λα 
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αλαδείμνπλ ηνλ αξραίν θφζκν, αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζχγρξνλε 

δσή. 

 

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν πνιχ θαιέο ή θαη 

άξηζηεο. Πξψηα, σο πξνο ηελ πινθή 3 νκάδεο (42,86%) είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε, 

3 (42,86%) είραλ πνιχ θαιή επίδνζε θαη κία (1) (14,29%) ρακειή. Δπνκέλσο, 

πνιχ θαιέο θαη άξηζηεο ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ νκάδσλ σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεξψλ ηεο πινθήο (αξρηθή θαηάζηαζε - πεξηπέηεηα - ιχζε) θαη σο πξνο ηε 

δεκηνπξγηθή επειημία ζην ρεηξηζκφ ηεο πξσηφηππεο πινθήο. Ο κέζνο φξνο 1,86 

ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο 3 νκάδεο (42,86%) είραλ 

εμαηξεηηθή επίδνζε, 3 νκάδεο (42,86%) είραλ πνιχ θαιή θαη κία (1) κέηξηα 

(14,29%) Δπνκέλσο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ήηαλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλνη ζε πνιχ 

θαιφ έσο εμαηξεηηθφ επίπεδν. Ο κέζνο φξνο 1,71 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ. Χο πξνο ηελ εκθάληζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ραξαθηήξσλ 3 νκάδεο (42,86%) είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε θαη 4 (57,14%) είραλ 

πνιχ θαιή, δειαδή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην ήζνο ησλ εξψσλ 

δηαθξίζεθε ζηα ιφγηα ηνπο θαη ειήθζε ππφςε ζηελ απεηθφληζή ηνπο ζε πνιχ θαιφ 

βαζκφ. Ο κέζνο φξνο 1,57 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο ηνπο δηαιφγνπο, 2 νκάδεο (28,57%) είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε, 4 

(57,14%) είραλ πνιχ θαιή θαη κία (1) κέηξηα (14,29%), δειαδή νη δηάινγνη ήηαλ 

θαηαλνεηνί θαη πξνσζνχζαλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. Ο 

κέζνο φξνο 1,86  ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. Χο 

πξνο ηηο ιεδάληεο, 2 νκάδεο (28,57%) είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε, 3 (42,86%) είραλ 

πνιχ θαιή θαη κία (1) κέηξηα (14,29%), επνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσζηά γηα 

ηελ επηηάρπλζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο. Ο κέζνο φξνο 2,14 ήηαλ 

θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ: 1,83. 
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Πίλαθαο 5.39: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ- Κφκηθο γηα Ηιηάδα 

5ε  κειέηε πεξίπησζεο - Ηιηάδα (2009 - 2010) 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην (Β' Γπκλαζίνπ)  

Γείγκα Μαζεηψλ: 28 - Οκάδεο Μαζεηψλ: 7 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο. 

Δπίδ. Οκά 

Δμαηξεηηθή 

Δπίδνζε 1 

Πνιύ Καιή 

Δπίδνζε 2 

Μέηξηα 

Δπίδνζε 3 

Υακειή 

Δπίδνζε 4 
ύλνιν 

Α.ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;)  1,71 
3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Πιεξνθνξίεο 1,71 
3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Αλαπαξάζηαζε αξραίνπ θφζκνπ 1,86 
2 4 1 0 7 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Αλάδεημε αξραίνπ θφζκνπ-ζρέζε κε ην ζχγρξνλν 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

Β. ΠΛΟΚΖ (Πώο; Γηαηί;) 1,86 
3 3 0 1 7 

42,86% 42,86% 0,00% 14,29% 100,00% 

Γ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ (Πνύ; Πόηε;) 1,71 
3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

Γ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: εκθάληζε, πξνζσπηθόηεηα, ζπκπεξηθνξά) 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

Δ. ΓΗΑΛΟΓΟΗ  1,86 
2 4 1 0 7 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 100,00% 

Σ. ΛΔΕΑΝΣΔ 2,14 
2 3 1 1 7 

28,57% 42,86% 14,29% 14,29% 100,00% 

Ε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ (ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 1,86 
1 6 0 0 7 

14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ζ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΌΣΖΣΑ & ΑΠΟΓΔΚΣΌΣΖΣΑ 1,71 
3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

Θ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ  
2,00 

0 7 0 0 7 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Μ. Ο. όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,83           
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Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο κία (1) νκάδα (14,29%) είρε 

εμαηξεηηθή επίδνζε θαη 6 (85,71%) πνιχ θαιή, δειαδή ρξεζηκνπνηήζεθε νξζά ε 

γιψζζα ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο ζηίμεο θ.ά. ζην πιαίζην 

ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εξψσλ. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ θαιέο, 

δεδνκέλνπ φηη ππέπεζαλ ζε ειάρηζηα ζθάικαηα. Ο κέζνο φξνο 1,86 ήηαλ 

θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα 3 νκάδεο (42,86%) ήηαλ 

άξηζηεο, 3 ήηαλ πνιχ θαιέο (42,86%) θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). Ο κέζνο φξνο 

1,71 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη νη 7 νκάδεο ήηαλ πνιχ θαιέο θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Ο κέζνο 

φξνο 2,00 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ. 

 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ 1,83 θαλεξψλεη πνιχ θαιή επίδνζε πνπ 

θιίλεη πξνο ηελ εμαηξεηηθή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο ζρεδίαζαλ 

έλα επηηπρεκέλν αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν (Πίλαθαο 5.39). 

 

 

Απηναμηνιφγεζε Μαζεηψλ 

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θξίζεθαλ φιεο άξηζηεο 

θαη πνιχ θαιέο [3 (42, 86 %) άξηζηεο θαη 4 (57,14%) πνιχ θαιέο]. πγθεθξηκέλα 

σο πξνο ηηο «πιεξνθνξίεο» 2 νκάδεο (28, 57 %) ζηηο 7 ζεσξήζεθαλ άξηζηεο, 4 

(57,14%) πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%), ελψ ζηελ «αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αξραίνπ θφζκνπ» 3 (42, 86 %) ζεσξήζεθαλ άξηζηεο θαη 4 (57,14%) πνιχ θαιέο. 

Σέινο, σο πξνο «ηελ αλάδεημε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ ζε ζρέζε κε ην ζχγρξνλν» 2 

νκάδεο ζεσξήζεθε φηη είραλ εμαηξεηηθή επίδνζε (28, 57 %), 4 νκάδεο (57,14%) 

πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). Ο κέζνο φξνο ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ 

(1,76) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 1,72.  



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο πξνηηκήζεηο 

[294] 

Πίλαθαο 5.40: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ - Κφκηθο γηα Ηιηάδα 

5ε  κειέηε πεξίπησζεο - Ηιηάδα (2009 - 2010) 

ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΜΑΓΧΝ Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην (Β' Γπκλαζίνπ) 

Γείγκα Μαζεηψλ: 28 - Οκάδεο Μαζεηψλ: 7 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο. Δπίδ. 

Οκάδαο 

Δμαηξεηηθή 

Δπίδνζε 1 

Πνιύ Καιή 

Δπίδνζε 2 

Μέηξηα 

Δπίδνζε 3 

Υακειή 

Δπίδνζε 4 
ύλνιν 

Α.ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) 1,76 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Πιεξνθνξίεο 1,86 
2 4 1 0 7 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Αλαπαξάζηαζε αξραίνπ θφζκνπ 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 12,50% 100,00% 

·   Αλάδεημε αξραίνπ θφζκνπ-ζρέζε κε ην ζχγρξνλν 1,86 
2 4 1 0 7 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 100,00% 

Β. ΠΛΟΚΖ (Πώο; Γηαηί;) 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

Γ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ (Πνύ; 

Πόηε;) 
2,00 

2 4 0 1 7 

28,57% 57,14% 0,00% 14,29% 100,00% 

Γ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: εκθάληζε, πξνζσπηθόηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 
1,43 

4 3 0 0 7 

57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 100,00% 

Δ. ΓΗΑΛΟΓΟΗ 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

Σ. ΛΔΕΑΝΣΔ 2,14 
1 4 2 0 7 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 100,00% 

Ε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 
1,71 

3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

Ζ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΌΣΖΣΑ & ΑΠΟΓΔΚΣΌΣΖΣΑ 2,00 
2 3 2 0 7 

28,57% 42,86% 28,57% 0,00% 100,00% 

Θ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

1,57 

4 2 1 0 7 

57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,72      
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Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θξίζεθαλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία άξηζηεο ή πνιχ θαιέο. Πξψηα, σο πξνο ηελ πινθή 5 νκάδεο (71,43%) 

ήηαλ άξηζηεο θαη 2 (28,57%) πνιχ θαιέο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ 

μεδίπισζε κε κεγάιε επηηπρία ηα κέξε ηεο (αξρηθή θαηάζηαζε, πεξηπέηεηα, ιχζε) 

θαη ηα ρεηξίζηεθε κε επειημία. Ο κέζνο φξνο 1,29 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο 2 

(28,57%) ζεσξήζεθαλ άξηζηεο, 4 (57,14%) πνιχ θαιέο θαη κία (1) ρακειή 

(14,29%). Οη ζθελέο είραλ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ζηνηρεηά ζε πνιχ θαιφ έσο 

άξηζην βαζκφ. Ο κέζνο φξνο (2,00) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηνπο ραξαθηήξεο 4 νκάδεο (57, 14 %) ζεσξήζεθαλ άξηζηεο θαη 3 πνιχ 

θαιέο (42, 86%). ε φιεο ηηο νκάδεο ην ήζνο ησλ εξψσλ δηαθξίζεθε κέζα απφ 

ηνπο δηαιφγνπο, γεγνλφο πνπ έδεημε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο θαη νηθεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε απηνχο. Ο κέζνο φξνο (1,43) ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ.  

 

Χο πξνο ηνπο δηαιφγνπο 3 νκάδεο (42, 86 %) θξίζεθαλ άξηζηεο θαη 4 (57,14%) 

πνιχ θαιέο. Οη δηάινγνη ηνπο πξνψζεζαλ ζσζηά ηελ ηζηνξία θαη παξείραλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημή ηεο. Ο κέζνο φξνο 1,57 ήηαλ θαιχηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο ηηο ιεδάληεο κία (1) νκάδα 

(14,29%) αμηνινγήζεθε άξηζηε, 4 πνιχ θαιέο (57,14%) θαη 2 κέηξηεο (28,57%), 

δειαδή νη ιεδάληεο ήηαλ βνεζεηηθέο ζε πνιχ θαιφ βαζκφ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο Ο κέζνο φξνο (2,14) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν 

φξν ησλ θξηηεξίσλ.  

 

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, 3 νκάδεο (42, 86 %) ζεσξήζεθαλ 

άξηζηεο, 3 (42, 86 %) πνιχ θαιέο θαη κία (1) (14,29%) κέηξηα. Ζ ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν γξακκαηηθήο, ιεμηινγίνπ θαη ζπληαθηηθνχ 

ζεσξείηαη επίζεο ζσζηή κε ειάρηζηα ζθάικαηα. Ο κέζνο φξνο 1,71 ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. 
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Χο πξνο  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα 2 νκάδεο ζηηο 7 (28, 57 %) 

ζεσξήζεθαλ άξηζηεο, 3 (42,86%) πνιχ θαιέο θαη 2 κέηξηεο (28,57%). Ο κέζνο 

φξνο (2,00) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

Χο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζε, 4 νκάδεο (57, 14 %) θξίζεθαλ άξηζηεο, 2 (42,86%) 

ζεσξήζεθαλ πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). Ο κέζνο φξνο 1,57 ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα θφκηθο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη νη καζεηέο ήηαλ απνδεθηά 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη αληαπνθξίζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο, ελψ ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηθφλαο σο ζπκπιεξσκαηηθνχ 

ζηνηρείνπ θηλήζεθε ζε πνιχ θαιά επίπεδα, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο 

ησλ θξηηεξίσλ 1,72 θαλεξψλεη κηα πνιχ θαιή επίδνζε πνπ θιίλεη πξνο ηελ 

άξηζηε (Πίλαθαο 5.40). 

 

 

Δηεξναμηνιφγεζε Μαζεηψλ 

 

Σα θφκηθο αμηνινγήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Κάζε νκάδα παξνπζίαδε ην έξγν ηεο θαη κηινχζε γη‟ απηφ θαη νη ζπκκαζεηέο ην 

έθξηλαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ ξνπκπξηθψλ πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εηεξναμηνιφγεζεο δίλνληαη ζε κέζν φξν θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο θάζε νκάδαο, γηα λα ππάξμεη ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αληηθεηκεληθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα αθνξνχλ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο πνπ πήξαλ νη επηά (7) 

νκάδεο απφ ηηο ππφινηπεο έμη (6), ν νπνίνο έρεη πξνθχςεη κεηά απφ 

ζηξνγγπινπνίεζε. 
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Πίλαθαο 5.41: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο εηεξναμηνιφγεζεο καζεηψλ - Κφκηθο γηα Ηιηάδα 

5ε  κειέηε πεξίπησζεο - Ηιηάδα (2009 - 2010) 

ΔΣΔΡΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΜΑΓΧΝ Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην (Β' Γπκλαζίνπ) 

Γείγκα Μαζεηψλ: 28 - Οκάδεο Μαζεηψλ: 7 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο. Δπίδ. 

Οκάδαο 

Δμαηξεηηθή 

Δπίδνζε 1 

Πνιύ Καιή 

Δπίδνζε 2 

Μέηξηα 

Δπίδνζε 3 

Υακειή 

Δπίδνζε 4 
ύλνιν 

Α.ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) 2,20 
0 6 1 0 7 

0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Πιεξνθνξίεο 2,19 
0 6 1 0 7 

0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Αλαπαξάζηαζε αξραίνπ θφζκνπ 2,02 
1 5 1 0 7 

14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Αλάδεημε αξραίνπ θφζκνπ - ζρέζε κε ην ζχγρξνλν 2,38 
0 3 4 0 7 

0,00% 42,86% 57,14% 0,00% 100,00% 

Β. ΠΛΟΚΖ (Πώο; Γηαηί;) 2,24 
0 5 2 0 7 

0,00% 71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Γ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ (Πνύ; 

Πόηε;) 
2,48 

1 2 4 0 7 

14,29% 28,57% 57,14% 0,00% 100,00% 

Γ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: εκθάληζε, πξνζσπηθόηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 
2,17 

0 6 1 0 7 

0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

Δ. ΓΗΑΛΟΓΟΗ 2,14 
1 4 2 0 7 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 100,00% 

Σ. ΛΔΕΑΝΣΔ 2,57 
1 2 2 2 7 

14,29% 28,57% 28,57% 28,57% 100,00% 

Ε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 
1,98 

0 6 1 0 7 

0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

Ζ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΌΣΖΣΑ & ΑΠΟΓΔΚΣΌΣΖΣΑ 2,17 
0 5 2 0 7 

0,00% 71,43% 28,57% 0,00% 100,00% 

Θ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ζ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟ  ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

2,02 

0 6 1 0 7 

0,00% 85,71% 14,29% 0,00% 100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 2,22      
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Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο 6 νκάδεο θξίζεθαλ πνιχ θαιέο (85, 71 %) θαη κία 

(1) κέηξηα (14,29%). πγθεθξηκέλα σο πξνο ηηο «πιεξνθνξίεο» 6 νκάδεο (85,71 

%) αμηνινγήζεθαλ σο πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%), ελψ ζηελ 

«αλαπαξάζηαζε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ» κία (1) (14,29%) ζεσξήζεθε εμαηξεηηθή, 5 

(71,43%) πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). Σέινο, σο πξνο «ηελ αλάδεημε 

αξραίνπ θφζκνπ ζε ζρέζε κε ην ζχγρξνλν» 3 νκάδεο ζεσξήζεθε φηη είραλ 

εμαηξεηηθή επίδνζε (42,86%) θαη 4 (57,14%) πνιχ θαιή. Ο κέζνο φξνο φισλ ησλ 

παξαπάλσ θξηηεξίσλ (2,20) ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ ήηαλ 2,22. 

 

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θξίζεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνιχ 

θαιέο. ε φ,ηη αθνξά ηελ πινθή 5 νκάδεο (71,43%) αμηνινγήζεθαλ σο πνιχ 

θαιέο θαη 2 (28,57%) κέηξηεο. Ο κέζνο φξνο 2,24 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ ζηηο ζθελέο, κία 

(1) νκάδα (14,29%) ζεσξήζεθε εμαηξεηηθή, 2 (28,57%) πνιχ θαιέο θαη 4 

(57,14%) κέηξηεο. Ο κέζνο φξνο (2,48) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

Χο πξνο ηνπο ραξαθηήξεο 6 νκάδεο θξίζεθαλ πνιχ θαιέο (85, 71 %) θαη κία (1) 

(14,29%) κέηξηα. Ο κέζνο φξνο (2,17) ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

κέζν φξν. 

 

Χο πξνο ηνπο δηαιφγνπο κία (1) νκάδα (14,29%) ζεσξήζεθε εμαηξεηηθή, 4 

(57,14%) πνιχ θαιέο θαη 2 (28,57%) κέηξηεο. Ο κέζνο φξνο 2,14 ήηαλ θαιχηεξνο 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο ηηο ιεδάληεο κία (1) νκάδα 

(14,29%) αμηνινγήζεθε άξηζηε, 2 (28,57%) πνιχ θαιέο, 2 (28,57%) κέηξηεο θαη 2 

(28,57%) ρακειήο επίδνζεο. Ο κέζνο φξνο (2,57) ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο  ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 6 

θξίζεθαλ πνιχ θαιέο (85, 71 %) θαη κία (1) (14,29%) κέηξηα. Ο κέζνο φξνο 1,98 

ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα 5 νκάδεο θξίζεθαλ (71,43%) 

πνιχ θαιέο θαη 2 κέηξηεο (28,57%). Ο κέζνο φξνο (2,17) ήηαλ θαιχηεξνο απφ ην 
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ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. Χο πξνο ηελ εηθνλνγξάθεζε 6 νκάδεο 

θξίζεθαλ πνιχ θαιέο (85,71 %) θαη κία (1) (14,29%) κέηξηα. Ο κέζνο φξνο 2,02 

ήηαλ θαιχηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ 2,22 

θαλεξψλεη κηα πνιχ θαιή επίδνζε πνπ θιίλεη πξνο ηε κέηξηα (Πίλαθαο 5.41) 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

5.6.3.2 Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Ρνπκπξίθαο 

Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο σο πξνο ηε Γηαδηθαζία Δπίηεπμεο ησλ 

Μαζεζηαθώλ θαη Γηδαθηηθώλ ηόρσλ   

 

Αμηνιφγεζε απφ Δθπαηδεπηηθνχο 

 

Χο πξνο ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 3 νκάδεο (42,86%) ήηαλ άξηζηεο θαη 4 

(57,14%) ήηαλ πνιχ θαιέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα 

ζηε «ζπλεξγαζία» 3 νκάδεο ζηηο 7 (42,86%) ήηαλ άξηζηεο θαη 4 ήηαλ πνιχ θαιέο 

(57,14%). Χο πξνο ηηο «απνθάζεηο γηα ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο» κία (1) νκάδα 

(14,29%) ζεσξήζεθε άξηζηε, 5 πνιχ θαιέο (71,43%) θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). 

ηε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%) θαη 2 (28,57%) πνιχ 

θαιέο, ζην δηακνηξαζκφ εξγαζηψλ 6 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (85,71%) θαη κία (1) 

(14,29%) πνιχ θαιή, ζηα θαζήθνληα 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%) θαη 2 

(28,57%) πνιχ θαιέο, ζηελ ππαθνή ζε θαλφλεο 3 (42,86%) ήηαλ άξηζηεο θαη 4 

(57,14%) ήηαλ πνιχ θαιέο, ζηνλ αιιεινζεβαζκφ 2 (28,57%) ήηαλ άξηζηεο θαη 5 

πνιχ θαιέο (71,43%) θαη, ηέινο, ζηε δέζκεπζε 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%) 

θαη 2 (28,57%) πνιχ θαιέο. Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ 

1,50 θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν φισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,67. 
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Πίλαθαο 5.42: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ (απφ εθπαηδεπηηθνχο) 

5ε  κειέηε πεξίπησζεο - Ηιηάδα (2009 - 2010) 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην (Β' Γπκλαζίνπ) 

Γείγκα Μαζεηψλ: 28 - Οκάδεο Μαζεηψλ: 7 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο. Δπίδ. 

Οκάδαο 

Δμαηξεηηθή 

Δπίδνζε 1 

Πνιύ Καιή 

Δπίδνζε 2 

Μέηξηα 

Δπίδνζε 3 

Υακειή 

Δπίδνζε 4 
ύλνιν 

Α. ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Δ 

ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
1,50 

3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   πλεξγαζία 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Απνθάζεηο γηα ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο 2,00 
1 5 1 0 7 

14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Υξήζε δηαιφγνπ 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γηακνηξαζκφο Δξγαζηψλ 1,29 
6 1 0 0 7 

85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Καζήθνληα 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Τπαθνή ζε θαλφλεο 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Αιιεινζεβαζκφο 1,71 
2 5 0 0 7 

28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γέζκεπζε 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

Β. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ 

ΓΗΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟ 
1,57 

4 2 1 0 7 

57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 100,00% 

Γ. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ 2,00 
1 5 1 0 7 

14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 100,00% 

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΟΖΣΗΚΧΝ, ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 1,60 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Δπηλνεηηθφηεηα, Πξσηνβνπιία 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Κξηηηθή αληηκεηψπηζε πιεξνθνξίαο 1,71 
2 5 0 0 7 

28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γηαρείξηζε ρξφλνπ 2,14 
1 4 2 0 7 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 100,00% 

·   Μεζνδηθφηεηα 1,57 
4 2 1 0 7 

57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Δλεξγφο ζπκκεηνρή 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,67      
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Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε δηαζθεπή 

ηνπ θεηκέλνπ 4 νκάδεο ζηηο 7 (57,14 %) ζεσξήζεθαλ εμαηξεηηθέο, 2 (28,57%) 

πνιχ θαιέο θαη κία (1) κέηξηα (14,29%). Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ 

1,57, δειαδή θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. Σα έξγα ησλ καζεηψλ είραλ 

πξσηνηππία, θαληαζία, πιεξφηεηα πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη εγγχηεηα ζην αξρηθφ 

θείκελν κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αλάπιαζή ηνπ.  

 

Ζ θαηαλφεζε παιαηφηεξεο επνρήο, δηαθνξεηηθήο απφ ηε ζεκεξηλή, γηα κία (1) 

νκάδα (14,29%) ζεσξήζεθε άξηζηε, γηα 5 πνιχ θαιή (71,43%) θαη γηα κία (1) 

κέηξηα (14,29%). Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ 2,00, θαηψηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. Ζ αλαπιαηζίσζε ζηνηρείσλ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο νκεξηθήο 

επνρήο (ζηνηρεία εζνγξαθίαο, αμηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο) 

ζηε καζεηηθή δηαζθεπή ήηαλ πνιχ θαιή κε ειάρηζηεο ειιείςεηο.  

 

Σέινο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 3 νκάδεο 

(42,86%) ήηαλ άξηζηεο θαη 4 (57, 14%) ήηαλ πνιχ θαιέο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο 

ηελ επηλνεηηθφηεηα - πξσηνβνπιία 5 νκάδεο ήηαλ εμαηξεηηθέο (71,43%) θαη 2  

(28,57%) πνιχ θαιέο, σο πξνο ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πιεξνθνξίαο 2 

(28,57%) ήηαλ άξηζηεο θαη 5 πνιχ θαιέο (71,43%), σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ κία (1) νκάδα (14,29%) ζεσξήζεθε άξηζηε, 4 πνιχ θαιέο (57,14%) θαη 2 

(28,57%) κέηξηεο. Σέινο, σο πξνο ηε κεζνδηθφηεηα 4 νκάδεο (57,14%) 

ζεσξήζεθαλ εμαηξεηηθέο, 2 πνιχ θαιέο (28,57%) θαη κία (1) κέηξηα (14,29%), 

ελψ σο πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%) θαη 2 

(28,57%) πνιχ θαιέο. Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ 1,60, θαηψηεξνο 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν φισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,67. 

 

πλνιηθά, ζηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ νη πεξηζζφηεξεο 

νκάδεο ήηαλ επηλνεηηθέο, ζπλερψο αλέπηπζζαλ πξσηνβνπιίεο θαη αμηνπνίεζαλ 

θξηηηθά ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζε άξηζην βαζκφ. 

Λίγεο είραλ πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ηνπο ή ζηε 

κεζνδηθφηεηα σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, 
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ελψ φιεο ζεψξεζαλ φηη είραλ εμαηξεηηθή ή πνιχ θαιή ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην 

κάζεκα θαη ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε (Πίλαθαο 5.42). 

 

 

Απηναμηνιφγεζε καζεηψλ  

 

 Χο πξνο ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ζε 

απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο 2 νκάδεο (28,57%) ήηαλ εμαηξεηηθέο θαη 5 (71, 

43%) ήηαλ πνιχ θαιέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηε «ζπλεξγαζία» 3 νκάδεο 

ζηηο 7 (42,86%) ήηαλ εμαηξεηηθέο, 3 ήηαλ πνιχ θαιέο (42,86%) θαη 1 (14,29%) 

κέηξηα. Χο πξνο ηηο «απνθάζεηο γηα ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο» κία (1) νκάδα 

(14,29%) ζεσξήζεθε άξηζηε, 4 πνιχ θαιέο (57,14%) θαη 2 κέηξηεο (28,57%). ηε 

ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%) θαη 2 (28,57%) πνιχ θαιέο, 

ζην δηακνηξαζκφ εξγαζηψλ 5 νκάδεο ήηαλ άξηζηεο (71,43%), κία (1) (14,29%) 

πνιχ θαιή θαη κία (1) (14,29%) κέηξηα, ζηα θαζήθνληα 3 (42,86%) ήηαλ άξηζηεο 

θαη 4 (57,14%) πνιχ θαιέο, ζηελ ππαθνή ζε θαλφλεο 4 (57,14%) ήηαλ εμαηξεηηθέο 

θαη 3 (42,86%) πνιχ θαιέο, ζην αιιεινζεβαζκφ 2 (28,57%) ήηαλ άξηζηεο θαη 5 

πνιχ θαιέο (71,43%) θαη, ηέινο, ζηε δέζκεπζε 6 νκάδεο ήηαλ εμαηξεηηθέο 

(85,71%) θαη κία (1) (14,29%) πνιχ θαιή. Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ 

ήηαλ 1,55, θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν φισλ ησλ θξηηεξίσλ 

1,65. 

 

Χο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 4 ζηηο 7 νκάδεο (57,14 

%) ζεσξήζεθαλ εμαηξεηηθέο θαη 3 (42,86%) πνιχ θαιέο. Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ 

θξηηεξίνπ ήηαλ 1,43, θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. Ζ θαηαλφεζε 

παιαηφηεξεο επνρήο, δηαθνξεηηθήο απφ ηε ζεκεξηλή, γηα κία (1) νκάδα (14,29%) 

ζεσξήζεθε άξηζηε, γηα 5 πνιχ θαιή (71,43%) θαη γηα κία (1) κέηξηα (14,29%). Ο 

κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ 2,00, θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 
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Πίλαθαο 5.43: Καηαλνκή επηδφζεσλ ξνπκπξίθαο απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο καζεζηαθψλ θαη δηδαθηηθψλ ζηφρσλ  

5ε  κειέηε πεξίπησζεο - Ηιηάδα (2009 - 2010) 

ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΜΑΓΧΝ Βαξβάθεην Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην (Β' Γπκλαζίνπ) 

Γείγκα Μαζεηψλ:28 - Οκάδεο Μαζεηψλ:7 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο. Δπίδ. 

Οκάδαο 

Δμαηξεηηθή 

Δπίδνζε 1 

Πνιύ Καιή 

Δπίδνζε 2 

Μέηξηα 

Δπίδνζε 3 

Υακειή 

Δπίδνζε 4 
ύλνιν 

Α. ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Δ 

ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
1,55 

2 5 0 0 7 

28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   πλεξγαζία 1,71 
3 3 1 0 7 

42,86% 42,86% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Απνθάζεηο γηα ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο 2,14 
1 4 2 0 7 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 100,00% 

·   Υξήζε δηαιφγνπ 1,29 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γηακνηξαζκφο Δξγαζηψλ 1,43 
6 1 0 0 7 

85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Καζήθνληα 1,57 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Τπαθνή ζε θαλφλεο 1,43 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Αιιεινζεβαζκφο 1,71 
2 5 0 0 7 

28,57% 71,43% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γέζκεπζε 1,14 
5 2 0 0 7 

71,43% 28,57% 0,00% 0,00% 100,00% 

Β. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΗΑΚΔΤΖ 

ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 
1,43 

4 2 1 0 7 

57,14% 28,57% 14,29% 0,00% 100,00% 

Γ. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ 2,00 
1 5 1 0 7 

14,29% 71,43% 14,29% 0,00% 100,00% 

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΟΖΣΗΚΧΝ, ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 1,61 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Δπηλνεηηθφηεηα, Πξσηνβνπιία 1,57 
3 4 0 0 7 

42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Κξηηηθή αληηκεηψπηζε πιεξνθνξίαο 1,86 
1 6 0 0 7 

14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

·   Γηαρείξηζε ρξφλνπ 2,14 
1 4 2 0 7 

14,29% 57,14% 28,57% 0,00% 100,00% 

·   Μεζνδηθφηεηα 1,86 
2 4 1 0 7 

28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 100,00% 

·   Δλεξγφο ζπκκεηνρή 1,43 
4 3 0 0 7 

57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 100,00% 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,65      
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Σέινο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε λνεηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 3 νκάδεο 

(42,86%) ήηαλ άξηζηεο θαη 4 (57, 14%) ήηαλ πνιχ θαιέο. πγθεθξηκέλα σο πξνο 

ηελ επηλνεηηθφηεηα - πξσηνβνπιία 3 νκάδεο (42,86%) ήηαλ εμαηξεηηθέο θαη 4 

(57,14%) ήηαλ πνιχ θαιέο, σο πξνο ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

κία (1) (14,29%) ήηαλ άξηζηε θαη 6 πνιχ θαιέο (85,71%), σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ κία (1) νκάδα (14,29%) ζεσξήζεθε εμαηξεηηθή, 4 πνιχ θαιέο 

(57,14%) θαη 2 (28,57%) κέηξηεο. Σέινο, σο πξνο ηε κεζνδηθφηεηα 2 νκάδεο 

(28,57%) ζεσξήζεθαλ άξηζηεο, 4 πνιχ θαιέο (57, 14%) θαη κία (1) κέηξηα 

(14,29%) θαη σο πξνο ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 4 νκάδεο (57, 14%) ήηαλ άξηζηεο 

θαη 3 (42,86%) ήηαλ πνιχ θαιέο. Ο κέζνο φξνο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ  

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν φισλ ησλ θξηηεξίσλ, ήηνη 1,65.  

 

5.6.3.3 πγθξηηηθά ηνηρεία Ρνπκπξηθώλ Αμηνιόγεζεο ηεο 

Δπίδνζεο  (Ηιηάδα) 

 

Ζ αλάγθε γηα απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ πξναγσγή 

ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηα Νέα Μέζα, βαζηθφ ζηνηρείν ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ (Cope & Kalantzis, 2000). ε απηφ ην πλεχκα νη καζεηέο 

νθείινπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα κηληηαθά θείκελα κε θξηηηθή άπνςε (Alvermann 

& Hagood, 2000). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο/ζρεδίαζεο φζν θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο, ψζηε 

λα θξηζεί ην πεξηερφκελν, ε πνηφηεηα θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο (Morrison et al., 

2002), φπσο έγηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο. 

 

Καηαξράο, νη κέζνη φξνη ησλ θξηηεξίσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ςεθηαθνχ/ππεξκεζηθνχ θφκηθο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο 

(απηναμηνιφγεζε) ήηαλ πνιχ θνληά (1,83 θαη 1,72 ). Απηφ δείρλεη κηα πνιχ θαιή 

επίδνζε πνπ θιίλεη πξνο ηελ άξηζηε, αιιά θαη κηα ηαχηηζε ησλ απφςεσλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ε νπνία ππνδειψλεη κηα γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο ζηξαηεγηθήο απφ φινπο. ηα πιαίζηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ε ηάζε ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο είλαη επραξηζηεκέλνη κε ηνλ 
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εαπηφ ηνπο θαη απηφ ιεηηνπξγεί ζεηηθά σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο 

ηνπο. 

 

Ο κέζνο φξνο ηεο εηεξναμηνιφγεζεο δηαθέξεη ζε θάπνην βαζκφ ηφζν απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

φληαο θαηψηεξνο (κέζνο φξνο θξηηεξίσλ: 2,22). Σν ζεκείν απηφ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ, δηφηη ππνδεηθλχεη κηα ειινρεχνπζα ηάζε ησλ καζεηψλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απζηεξνί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο απφ φ,ηη κε ηνπο εαπηνχο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα εμαηξεηηθή ζεσξήζεθε κφλν κηα (1) εξγαζία θαη απηή σο πξνο 3 

κφλν θξηηήξηα (Πίλαθαο 5.41). Απηφ κπνξεί λα ζέζεη δεηήκαηα απνδνρήο ηεο 

απζηεξήο, αιιά θαινπξναίξεηεο θξηηηθήο ησλ άιισλ, ε νπνία κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάγνληα γηα πξνζπάζεηα απηνβειηίσζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ 

ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ θξηηεξίσλ ήηαλ 1,67 ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη 1,65 ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ (Πίλαθαο 5.45). Ζ 

επίδνζε, δειαδή,  θξίζεθε πνιχ θαιή πξνο άξηζηε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

(Πίλαθαο 5.42 & Πίλαθαο 5.43). 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη απηή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δείρλεη ηε ζπλνιηθή επηηπρία θαη απνδνρή ηνπ εγρεηξήκαηνο 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ, φζν θαη απφ ηνπο 

καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε γεληθέο γξακκέο εμήγαγαλ παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

κε απηά ησλ καζεηψλ. Οη εξγαζίεο γεληθά ζεσξήζεθαλ απφ πνιχ θαιέο έσο 

εμαηξεηηθέο ζε φια ηα θξηηήξηα, αθνχ ειάρηζηεο βαζκνινγήζεθαλ σο κέηξηεο θαη 

αθφκε ιηγφηεξεο σο ρακειήο επίδνζεο ζε θάπνηα θξηηήξηα, γηα παξάδεηγκα ζηηο 

ιεδάληεο (Πίλαθαο 5.44 & Πίλαθαο 5.45). 
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Πίλαθαο 5.44: πγθξηηηθφο πίλαθαο ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο - Κφκηθο 

γηα Ηιηάδα 

  Μ.Ο. Δπίδνζεο Οκάδσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖ 

Ζ ΔΚΠ/ΚΧΝ 

ΑΤΣΟΑΞΗΟ

ΛΟΓΖΖ 

ΔΣΔΡΟΑ- 

ΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Α.ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;)  1,71 1,76 2,20 

·   Πιεξνθνξίεο 1,71 1,86 2,19 

·   Αλαπαξάζηαζε αξραίνπ θφζκνπ 1,86 1,57 2,02 

·   Αλάδεημε αξραίνπ θφζκνπ-ζρέζε κε ην ζχγρξνλν 1,57 1,86 2,38 

Β. ΠΛΟΚΖ (Πψο; Γηαηί;) 1,86 1,29 2,24 

Γ.ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ (Πνχ; 

Πφηε;) 
1,71 2,00 2,48 

Γ. ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;: εκθάληζε, πξνζσπηθφηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 
1,57 1,43 2,17 

Δ. ΓΗΑΛΟΓΟΗ  1,86 1,57 2,14 

Σ. ΛΔΕΑΝΣΔ 2,14 2,14 2,57 

Ε. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 
1,86 1,71 1,98 

Ζ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΣΖΣΑ & ΑΠΟΓΔΚΣΣΖΣΑ 1,71 2,00 2,17 

Θ. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟ  ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

2,00 1,57 2,02 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,83 1,72 2,22 

 
Πίλαθαο 5.45: πγθξηηηθφο πίλαθαο ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ / δηδαθηηθψλ ζηφρσλ - Ηιηάδα 

  Μ.Ο. Δπίδνζεο Οκάδσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΚΠ/ΚΧΝ 

ΑΤΣΟΑΞΗΟ

ΛΟΓΖΖ 

Α. ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

1,50 1,55 

·   πλεξγαζία 1,57 1,71 

·   Απνθάζεηο γηα ηε δνκή  2,00 2,14 

·   Υξήζε δηαιφγνπ 1,29 1,29 

·   Γηακνηξαζκφο Δξγαζηψλ 1,29 1,43 

·   Καζήθνληα 1,29 1,57 

·   Τπαθνή ζε θαλφλεο 1,57 1,43 

·   Αιιεινζεβαζκφο 1,71 1,71 

·   Γέζκεπζε 1,29 1,14 

Β. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖ  

ΓΗΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ 
1,57 1,43 

Γ. ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ, ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ 

ΑΠΟ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ  
2,00 2,00 

Γ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΟΖΣΗΚΧΝ, ΜΔΣΑΓΝΧΣΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 1,60 1,61 

·   Δπηλνεηηθφηεηα, Πξσηνβνπιία 1,29 1,57 

·   Κξηηηθή αληηκεηψπηζε πιεξνθνξίαο 1,71 1,86 

·   Γηαρείξηζε ρξφλνπ 2,14 2,14 

·   Μεζνδηθφηεηα 1,57 1,86 

·   Δλεξγφο ζπκκεηνρή 1,29 1,43 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ θξηηεξίσλ 1,67 1,65 
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Γεληθά, ε πξνζπάζεηα φισλ ησλ νκάδσλ αληαπνθξίζεθε επαξθψο ζηα δεηνχκελα 

ηεο έξεπλαο, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ ςεθηαθψλ θφκηθο πνπ λα δηαζθεπάδεη 

ζθελέο ηεο Ηιηάδαο. Οη επηά (7) νκάδεο κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ επηκέξνπο 

αμηνιφγεζε παξέδσζαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ έξγν.  

 

 

5.6.4 Δπξήκαηα: πλέληεπμε Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε είρε ζεκαηηθνχο άμνλεο φκνηνπο κε απηνχο ησλ 

ξνπκπξηθψλ, θηλήζεθε δειαδή γχξσ απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Μέζα απφ 

ζπδήηεζε ζε θηιηθφ επίπεδν πνπ δηεμήρζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο θηινιφγνπο, ζηελ 

εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφ, ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ εθάξκνζε ηελ πεηξακαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ηελ εθπαηδεπηηθφ - επηκνξθψηξηα ζε ΣΠΔ εμήρζεζαλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:  

 

Ζ δηδάζθνπζα παξαηήξεζε φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία (κειέηε Ηιηάδαο, 

ζρεκαηηζκφο νκάδσλ, καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνιπηξνπηθφ πξντφλ) ήηαλ 

επηηπρεκέλε. πγθεθξηκέλα ζρνιίαζε φηη νη καζεηέο «αθνχ πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδπάζνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ππήξραλ ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν θαη ζηα θχιια εξγαζίαο έθαλαλ επηινγέο θαη πξνρψξεζαλ ζηελ 

νπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κνξθή θφκηθο». Τπνζηήξημε επίζεο φηη κέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία «αληηιήθζεθαλ ηε θηινζνθία θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ».  

 

Δπηπιένλ, επεζήκαλε φηη νη καζεηέο «δηακφξθσζαλ ζηαδηαθά πξνζσπηθή άπνςε 

γηα ηνλ αξραίν θφζκν, ηελ νπνία ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ, αθνχ ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηά ηεο κέζα απφ ην δηάινγν θαη 

ηελ εθ λένπ πξνζθπγή ζηηο πεγέο». πλέρηζε ιέγνληαο φηη ηα ζελάξηα πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ήηαλ επαξθή, ελδηαθέξνληα, νξηζκέλα ήηαλ ρηνπκνξηζηηθά, ελψ 
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άιια πην θνληά ζην πλεχκα ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ. Ζ πξνζπάζεηα γηα 

αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο εκπεηξίαο ήηαλ έθδειε ζηε δεκηνπξγηθή 

αλάπιαζε ηνπ θεηκέλνπ, ρσξίο λα είλαη πάληα επηηπρεκέλε. Οη δηαζθεπέο ηνπο 

είραλ ζηνηρεία αξραηνγλσζίαο κε «ιίγεο ειιείςεηο».    

 

Μηιψληαο γηα ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο, δηαπίζησζε φηη επηηεχρζεθαλ επίζεο 

απνηειεζκαηηθά, αθνχ νη καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηε «γιψζζα» ησλ θφκηθο, 

θαηαλφεζαλ ην πξνο επίιπζε ζέκα, είδαλ ην αξραίν θείκελν απφ κεηάθξαζε απφ 

κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία, ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά ηε γιψζζα, νηθνδφκεζαλ 

δεκηνπξγηθά ηελ πινθή ηεο αθήγεζεο, αλέιπζαλ ζηνηρεία ηεο δσήο ηνπ 

παξειζφληνο θαη πξνρψξεζαλ ζηε ζχλζεζε ηνπ δηθνχ ηνπο 

ςεθηαθνχ/ππεξκεζηθνχ θφκηθο «κέζα απφ ηελ αλαδηήγεζε ηεο αθεγνχκελεο 

ηζηνξίαο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ». Δπηπιένλ, «αλαπιαηζίσζαλ ηελ πξνυπάξρνπζα 

θαη ηε λέα γλψζε, εληάζζνληαο ηελ ζε απζεληηθά πιαίζηα επηθνηλσλίαο αλαξηψληαο 

ην θφκηθο ηνπο ζην ζρνιηθφ wiki».    

 

Δπηπξφζζεηα, «νη καζεηέο θηλεηνπνηήζεθαλ θαη έδεημαλ κεγάιε αθνζίσζε ζην 

ζηφρν ηνπο». Αθφκε, αλέθεξε φηη νη καζεηέο ζρνιίαζαλ φηη κε ηελ ελαζρφιεζή 

ηνπο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο (ζρεδίαζε ησλ ζθίηζσλ θαη ησλ 

ζελαξίσλ ζε πξνθαηαξθηηθή θάζε) δελ θαηάιαβαλ πσο πέξαζε ν ρξφλνο θαη πσο 

έδσζαλ κεγάιε βαξχηεηα ζην κάζεκα ηεο Ηιηάδαο. Δπίζεο, παξαηήξεζε φηη απφ 

ηα δχν ηκήκαηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ εθείλν ην νπνίν ζπκκεηείρε πέξπζη ζηε κειέηε 

πεξίπησζεο κε ζέκα ηε Γηαηξνθή «έδεημε κεγάιε πξνζπκία θαη θαηλνηφκν δηάζεζε 

ζε αληίζεζε κε ην άιιν ηκήκα πνπ δελ ζπκκεηείρε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη 

αδηαθφξεζε γηα ηελ ηξέρνπζα πξνζπάζεηα».  

 

Χο πξνο ηε ζπλεξγαζία ηνπο δελ παξαηήξεζε θάπνην πξφβιεκα. Οη καζεηέο 

κνηξάζηεθαλ αδηακαξηχξεηα ηνπο ξφινπο, ηνπο νπνίνπο δηεθπεξαίσλαλ 

απνηειεζκαηηθά, εθπιεξψλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπο. ρνιίαζε φηη «ε πξνζπκία 

ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ε δηάζεζε ζπκκεηνρήο πνπ έδεηρλαλ φηαλ ην κάζεκα 

γηλφηαλ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα». Δπηπιένλ, «αθνξνχζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο θαη φρη κφλν φζνπο είλαη θαινί ζηα αξραία». Ζ εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο 
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ΣΠΔ ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη, γη‟ απηφ, «καζεηέο κε ειάρηζην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα αξραία ειιεληθά έπαηξλαλ ην ιφγν θαη ζρνιίαδαλ 

αξραηνγλσζηηθά ζέκαηα». 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε κε ξνπκπξίθεο ε δηδάζθνπζα ζρνιίαζε φηη νη  

καζεηέο ζε πξψηε θάζε αμηνιφγεζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη έπεηηα απνηίκεζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηθψλ ηνπο θφκηθο θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ηηο ίδηεο ξνπκπξίθεο. Δπνκέλσο 

κε «ζαθή θξηηήξηα θαη ζε απφζηαζε απφ ηπρφλ θηιηθέο ζρέζεηο ζπδεηνχζαλ, 

έθξηλαλ, δηαπίζησλαλ θαη έβγαδαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο». ην ηέινο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απην- θαη εηεξν- αμηνιφγεζεο έγηλαλ αθνξκή γηα αλαζηνραζκφ 

ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηκήκαηνο κε ηε ζπλδξνκή ηεο δηδάζθνπζαο ε νπνία 

ζρνιίαδε, έζεηε εξσηήκαηα θαη επέκελε ζηελ αηηηνιφγεζή ηνπο.  

 

ρνιίαζε επίζεο φηη νη καζεηέο «κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ζηελ νπνία 

κεηείραλ έιαβαλ ζεκαληηθή αλαηξνθνδφηεζε. Πξψηα, θαηαλφεζαλ πνηα βήκαηα ζα 

έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πην απνηειεζκαηηθφ 

πνιπηξνπηθφ θείκελν. Δπηπιένλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο κηαο εξγαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ή ηελ ππνβάζκηζή ηεο». ην ζεκείν 

απηφ ζεκείσζε φηη «νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληηκεηψπηδαλ κε ζνβαξφηεηα θαη 

ππεπζπλφηεηα ηελ θξηηηθή ησλ άιισλ θαη δέρνληαλ ψξηκεο παξαηεξήζεηο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο». Αλέθεξε αθφκα φηη ε παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εξγαζίαο θάζε 

νκάδαο έγηλε απφ έλα κέινο ηεο, ελψ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο έζεηε εξσηήζεηο, 

έθξηλε θαη αμηνινγνχζε ην απνηέιεζκα γηα ηελ νκάδα. Οη δηδάζθνληεο 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηζφηηκα θαη έθξηλαλ ηελ εξγαζία κεηά ηνπο καζεηέο. 

 

Γεληθά νη ζπκκεηέρνπζεο εθπαηδεπηηθνί δηαπίζησζαλ φηη ε πηινηηθή απηή δνθηκή 

είρε πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, αθνχ παξείρε πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο 

ελδείμεηο σο πξνο ηε δεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο θαη νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο.  
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5.6.5 Δπξήκαηα: Ναηνπξαιηζηηθή Παξαηήξεζε 

 

Ζ εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφο παξεπξέζεθε θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ζην κάζεκα, 

καδί κε ηελ νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ CoSy-LLab (ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά) πνπ θξφληηδε γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ηνπ εξγαιείνπ, ζην δηδαθηηθφ δίσξν θαηά ην νπνίν νη καζεηέο 

δεκηνχξγεζαλ ην δηθφ ηνπο δηαδηθηπαθφ θφκηθο ζην εξγαζηήξην ησλ ππνινγηζηψλ 

ηνπ Βαξβαθείνπ Γπκλαζίνπ. 

 

Οη ζπλζήθεο ήηαλ άξηζηεο, νη καζεηέο/ηξηεο ζε ηεηξάδεο ή ηξηάδεο θαίλνληαλ λα 

δηεμάγνπλ θηιηθέο ζπδεηήζεηο, λα είλαη απνξξνθεκέλνη απφ ηε δηαδηθαζία, λα 

γεινχλ ζπρλά θαη γεληθά λα δηαζθεδάδνπλ. Δπηπιένλ, δηαθξηλφηαλ  ε δεκηνπξγηθή 

ηνπο δηάζεζε κέζα απφ ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπο. ε επίπεδν ζπλεξγαζίαο, νη 

καζεηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχζαλ ζε ζσζηέο θαηεπζχλζεηο, αθνχ ζπδεηνχζαλ κεηαμχ 

ηνπο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλέθππηαλ, κνηξάδνληαλ ηηο εξγαζίεο πνπ είραλ 

αλαιάβεη θαη βνεζνχζαλ φινη, ππαθνχνληαο ζηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο θαη 

ζεβφκελνη ηνπο ππφινηπνπο.  

 

Μπξνζηά ηνπο είραλ ην θχιιν εξγαζίαο θαη ηε ξνπκπξίθα αμηνιφγεζεο ηεο 

επίδνζήο ηνπο σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ηηο 

νπνίεο ζπρλά ζπκβνπιεχνληαλ θαη γηα ηηο νπνίεο νξηζκέλεο θνξέο δεηνχζαλ 

δηεπθξηλίζεηο. ε πξνεγνχκελν ζηάδην νη καζεηέο/ηξηεο είραλ ζπγγξάςεη ην 

ζελάξην, ηνπο δηαιφγνπο θαη ηηο ζθελέο θαη είραλ ζρεδηάζεη ηνπο ραξαθηήξεο θαη 

ην ππφβαζξν. ηε δεδνκέλε θάζε ηα κεηέηξεπαλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ ComicLab. Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο ελζσκάησζαλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπο ππεξζπλδέζκνπο κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ Ηιηάδα, γηα 

παξάδεηγκα αγγεηνγξαθίεο ή άιια έξγα ηεο αξραίαο ηέρλεο κε ζεκαηνινγία απφ 

ην νκεξηθφ έπνο. ε δχν (2) απφ ηα επηά (7) θφκηθο έγηλε ρξήζε ππεξζπλδέζκσλ. 

πγθεθξηκέλα ηα θφκηθο πνπ αλαθέξνληαλ ζηε «χγθξνπζε ηνπ Αρηιιέα κε ηνλ 

Αγακέκλνλα» θαη ηνλ «Σζαθσκφ ηνπ Γία κε ηελ Ήξα», είραλ ππεξζπλδέζεηο ζηνλ 

ηζηφηνπν http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

Ραςσδίεο ηεο Ηιηάδαο ζε αξραίν θείκελν θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο. 

http://www.mikrosapoplous.gr/iliada/
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο ηελ αλάξηεζαλ είηε σο αξρείν 

ηζηνζειίδαο html είηε σο αξρείν εηθφλαο jpg ζην καζεηηθφ wiki κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε νιφθιεξε ε καζεηηθή θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά 

θαη πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηε δεη ή λα ηε κειεηήζεη. 

 

5.6.6 ύλνςε 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθήο πξνζέγγηζεο έδεημε λα 

επηβεβαηψλεη ην ππφ δηεξεχλεζε εξψηεκα αλ ηα ςεθηαθά θφκηθο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπο απφ καζεηέο απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν 

ζην «νπινζηάζην» ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

Καηαξράο, ε δηδαθηηθή δξάζε πιαηζηψζεθε κε ελζνπζηαζκφ θαη ζεηηθή δηάζεζε 

απφ ηνπο καζεηέο. Έπεηηα, δεκηνπξγήζεθε έλα επλντθφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ 

βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαζπλζέζνπλ κε επηηπρία ηνλ 

νκεξηθφ θφζκν, φπσο επηβεβαίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί. 

 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, νη καζεηέο/ηξηεο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο θαηαλφεζαλ ηελ νκεξηθή κπζνπιαζία, 

ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ, ηνπο ραξαθηήξεο θαη ηελ πινθή, αθνχ ε εηθφλα έδηλε 

δσληάληα ζην θείκελν θαη ην θαζηζηνχζε πην θαηαλνεηφ. Δπηπιένλ, ηα ζθίηζα πνπ 

νη ίδηνη δεκηνχξγεζαλ ηνπο βνήζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ αξραηνγλσζηηθά ζηνηρεία 

(ελδπκαζίεο αξρηηεθηνληθή, ήζε), ελψ παξάιιεια δηαζθέδαδαλ. Σέινο, 

θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νξγάλσζε ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ.  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ πξντφληνο (κέζσ ξνπκπξηθψλ) 

ππέδεημε φηη ζηα πεξηζζφηεξα καζεηηθά θφκηθο ππήξρε ελφηεηα ζηελ νξγάλσζε 

ησλ ζθελψλ, πιεξφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ ραξαθηήξσλ, αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο 

κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο, επειημία σο πξνο ην ρεηξηζκφ ηεο πινθήο, δειαδή 

αθεγεκαηνινγηθέο αξεηέο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[312] 

ζηφρσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ζηξαηεγηθψλ αθήγεζεο 

θαη αλαδηήγεζεο ηνπ ηιηαδηθνχ θεηκέλνπ.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ε πξφζπκε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο θαη ν 

βαζκφο ζχγθιηζεο ησλ επξεκάησλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο, επηβεβαηψλνπλ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηε ζπκβνιή ησλ 

ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ζηελ αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ 

αλαζηνραζκνχ  (Petropoulou et al., 2009). 

 

πλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά καο κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζελαξίνπ νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε 

φηη έλαο ηέηνηνο ζρεδηαζκφο ηνλίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ καζεηή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζήο κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρεη γηα έθθξαζε σο αηνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππνθείκελν (Φξπδάθε, 2009) θαη γηα αλαζηνραζκφ, 

ελψ ζπκβάιιεη ζηελ αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

πξννπηηθή ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. 

 

 

5.7 Μειέηε Πεξίπησζεο 6ε - Δθπαηδεπηηθνί 

 

5.7.1 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε 

 

5.7.1.1 θνπόο ηεο Γηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο - Πεξηγξαθή ζελαξίνπ 

 

ηα πιαίζηα ηνπ 6νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ κε δηεζλή ζπκκεηνρή γηα ηηο 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζηε 

Λεκεζφ (25 - 28 επηεκβξίνπ 2008) δηεμήρζε έλα δίσξν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην 

ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο 15 εθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο/Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.   
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θνπφο ηνπ ζελαξίνπ ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηηο ιεηηνπξγίεο  

ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator, ψζηε λα εθπνλήζνπλ έλα ζχληνκν 

δηδαθηηθφ ζελάξην, ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπφηαλ ην εξγαιείν θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθ ζηξηπ πνπ παξέρεη γηα ηε δηδαζθαιία θάπνηαο 

ελφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.  

 

 

5.7.1.2 Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο ηνπ ελαξίνπ 

 

Σν εξγαζηήξην ζπκπεξηειάκβαλε δχν ζηάδηα: 

 

1ν ζηάδην: Παξνπζηάζηεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ CoSy-

LLab ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά ζε 

PowerPoint ην εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ςεθηαθνχ θφκηθ ζηξηπ θαη πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 Οξηζκφο ηίηινπ: Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη βάδνπλ 

ηίηιν ζην ςεθηαθφ θφκηθο, ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθέο ελδείμεηο θαη 

πξνζδηνξίδνληαο ηδέεο -  θιεηδηά  

 Πξνζζήθε θαξέ: ε ςεθηαθφ θφκηθ ζηξηπ κε αλνηρηφ ηέινο νη 

καζεηέο/ηξηεο πξνζζέηνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα θαξέ, επεθηείλνληαο ηελ 

ηζηνξία θαη δεκηνπξγψληαο κηα δηθή ηνπο  

 Γεκηνπξγία  δηαιφγσλ θαη ιεδάλησλ: νη καζεηέο/ηξηεο ζπκπιεξψλνπλ 

ςεθηαθά θφκηθο ζηα νπνία απνπζηάδεη κέξνο, ιέμεηο ή φια ηα δηαινγηθά 

θνκκάηηα 

 πκπιήξσζε θαξέ πνπ ιείπνπλ: νη καζεηέο/ηξηεο ζπκπιεξψλνπλ εκηηειή 

ςεθηαθά θφκηθ ζηξηπ κε λέα θαξέ, ζπζρεηίδνληάο ηα κε ηα πξνεγνχκελα, 

δίλνληαο πξνζνρή ζηε ζπλνρή, ζηε ζπλάθεηα ζέκαηνο - ραξαθηήξσλ θαη 

ζηηο ιεμηινγηθέο ζπλδέζεηο 

 Γηεξεχλεζε επξένο θάζκαηνο ζεκάησλ: Οη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο 

«ληεηέθηηβ» δηεξεπλνχλ έλα ζέκα, π.ρ. ξφινο ησλ θχισλ, ξαηζηζκφο, 
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ράζκα γελεψλ θ.ά.. πιιέγεηαη πιηθφ θφκηθο απφ ην δηαδίθηπν ή απφ άιιε 

πεγή  

 πγγξαθή θφκηθ ζηξηπ ζε ηέζζεξηο θάζεηο: 1ε: ζπγγξαθή δνκεκέλνπ 

ζελαξίνπ, 2ε: ζρεδηαζκφο - επηκέιεηα εηθφλσλ, 3ε: ηνπνζέηεζε ιεδάλησλ 

θαη δηαιφγσλ: 4ε: επηκέιεηα ηνπ ηειηθνχ ςεθηαθνχ θφκηθ ζηξηπ ζε φ,ηη 

αθνξά ηε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ηελ έθθξαζε  

 

2ν ηάδην: Οη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα εθπνλήζνπλ έλα ζχληνκν δηδαθηηθφ 

ζελάξην, πξνηείλνληαο κία ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator γηα νπνηνδήπνηε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ην 

ζελάξην κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο θφκηθ ζηξηπ (ψζηε λα 

θαηαλνήζνπλ βησκαηηθά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπο) ζπλνδεπφκελν απφ 

θχιιν εξγαζίαο γηα καζεηέο/ηξηεο ή λα πεξηγξάςνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Σν ζελάξην ελδεηθηηθά πεξηειάκβαλε: 

ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο θαη πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο 

(δηδαθηηθέο ψξεο, ρψξνο, ρσξηζκφο ζε νκάδεο, παξνπζίαζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ, θαηαλνκή ησλ θχιισλ εξγαζίαο, πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θάζε νκάδαο, 

εμέιημε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αμηνιφγεζε). Με ηε ιήμε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσζαλ έλα δηεξεπλεηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ησλ ζηάζεσλ, ησλ απφςεσλ, ησλ εληππψζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. 

 

 

5.7.1.3 Μέζα Αμηνιόγεζεο 

 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηα ην παξαπάλσ 

εξσηεκαηνιφγην. Έπεηηα κειεηήζεθαλ ηα ζελάξηα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, γηα λα εληάμνπλ ηα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο 

ηνπο.  
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5.7.2 Δπξήκαηα - Αλάιπζε Δξσηήζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν δείγκα απνηειείην απφ 15 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιφγην 12 εξσηήζεσλ, νη 

νπνίεο ήηαλ νκαδνπνηεκέλεο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

1. Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θφκηθο (Δξ. 1, 2) 

2. Σν εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 3, 4) 

i. Θεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ εξγαιείνπ (Δξ. 3) 

ii. Σν CoSy_ComicStripCreator πξέπεη λα αιιάμεη γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο; (Δξ. 4) 

3. Σα ςεθηαθά θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 7, 5, 8, 9, 10) 

i. Ζ έληαμε ρξήζεο θφκηθο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Δξ. 7) 

ii. ε πνην κάζεκα θαη κε πνην ηξφπν (Δξ. 5) 

iii. Γηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ςεθηαθψλ θφκηθο ζην κάζεκα (Δξ. 8) 

iv. Γηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ςεθηαθά θφκηθο (Δξ. 9) 

v. Γηδαθηηθά πξνβιήκαηα θαη ρξήζε ησλ θφκηθο (Δξ. 10) 

4. χλδεζε κε ππεξκεζηθφηεηα (Δξ. 6) 

5. πλαηζζήκαηα - Δληππψζεηο (Δξ. 11,12) 

6. πκπεξάζκαηα 

 

Σα θχξηα επξήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 

5.7.2.1 ρεηηθά κε ηε Γηαδηθαζία Γεκηνπξγίαο Κόκηθο (Δξ. 1, 2) 

 

ε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλεμαηξέησο άξεζε «πάξα πνιχ» ή «πνιχ» ε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ θφκηθο. πγθεθξηκέλα απφ ην ζχλνιν ησλ 

15 εθπαηδεπηηθψλ, ζηνπο 9 (60%) άξεζε «πάξα πνιχ» θαη ζηνπο ππφινηπνπο 6 

(40%) άξεζε «πνιχ» (ρήκα 5.45). 
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ρήκα 5.45:  Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπο άξεζε ε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ησλ ζελαξίσλ 

 

Πίλαθαο 5.46: Οη επθνιίεο θαη νη δπζθνιίεο δεκηνπξγίαο ζελαξίσλ κε ην 

εξγαιείν CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 2) 

ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΤΚΟΛΗΔ 

 «Ζ επηλφεζε κηαο ηζηνξίαο πνπ λα δέλεη κε ηε 

δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ» 

«Θεσξψ φηη ην εξγαιείν είλαη θηιηθφ πξνο ηε 

ρξήζε ηνπ θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αλαλέσζε δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ» 

«Γελ κπνξψ λα πσ φηη ζπλάληεζα ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο» 
«Ζ θαηαζθεπή ηνπ θφκηθ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ» 

«Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε νθείινληαλ 

ζην φηη δελ γλσξίδακε ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

πεξηνξηζκνχο ηνπ ινγηζκηθνχ» 

«Δίλαη πνιχ απιφ ην εξγαιείν ζηε ρξήζε θαη 

ζνπ δίλεη ηδέεο γηα ρξήζε ζε καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα» 

« Να βξεζεί εθείλν ην κέξνο ηνπ καζήκαηνο 

ζην νπνίν ζα ππήξρε πξνζηηζέκελε αμία κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο» 

«Ζ δηαδηθαζία ήηαλ πάξα πνιχ εχθνιε θαη 

δηαζθεδαζηηθή. Πηζηεχσ φηη φια ήηαλ πνιχ 

εχθνια» 

«Χο strip δελ δίλεη επηινγή ρξήζεο πνιιψλ 

θαξέ, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ην 

εθπαηδεπηηθφ ζελάξην» 

«Γεληθά ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ» 

«Γπζθνιία ζηνλ εληνπηζκφ εηθφλσλ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζθνπνχο έθδνζεο...» 

 «...σζηφζν δελ είλαη δχζθνιν ζην λα 

εληνπηζηνχλ απηέο νη εηθφλεο, φηαλ πεξηνξίδεηαη 

ε ρξήζε ηνπ ζηελ ηάμε» 

«Θα ήζεια πην πνιιέο εηθφλεο» 
«Δχθνιε εηζαγσγή, εχθνιε πινήγεζε, θηιηθφ 

πξνο ην ρξήζηε» 

«Υξεηάδεηαη ρξφλν θαη πξνζνρή ψζηε λα 

ζπληαρζεί έλα εθπαηδεπηηθφ ζελάξην 

πινπνηήζηκν ζηελ ηάμε» 

«Ζ εηζαγσγή background θαη ραξαθηήξσλ» 

 
«Ήηαλ εχθνιν λα πινπνηήζσ ην Cosy Comic 

Strip. Δίρε απιέο νδεγίεο» 

 

«Σν εχθνιν ήηαλ πσο κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

κπνξεί θαλείο λα θηηάμεη κε άλεζε έλα ςεθηαθφ 

θφκηθ» 

  «Σν πεξηβάιινλ ήηαλ αξθεηά θηιηθφ» 
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Γεληθά νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζεψξεζαλ ην εξγαιείν απνηειεζκαηηθφ γηα 

δηδαθηηθή ρξήζε (Πίλαθαο 5.46). Οξηζκέλεο απφςεηο φπσο «θηιηθφ σο πξνο ηε 

ρξήζε ηνπ θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αλαλέσζε 

δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ», «ζνπ δίλεη ηδέεο γηα ρξήζε ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα», 

είλαη ελδεηθηηθέο ηεο δηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο 

ηάμεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ην ζεψξεζαλ αξθεηά εχθνιν, κε ζαθείο νδεγίεο θαη 

εχρξεζην. Οη δπζθνιίεο πνπ είραλ αθνξνχζαλ θπξίσο ηερληθά δεηήκαηα, φπσο ην 

φηη είλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πην πνιιέο δηαζέζηκεο εηθφλεο 

(Πίλαθαο 5.46). 

 

 

5.7.2.2 ρεηηθά κε ην Δξγαιείν CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 3, 4) 

 

Γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πηζηνπνίεζαλ φηη ην εξγαιείν είλαη 

εχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη πξφζζεζαλ ζηνηρεία γηα ηελ παηδαγσγηθή 

ηνπ αμία, φπσο ηε «δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθνχ αθεγεκαηηθνχ 

θεηκέλνπ» πνπ απνηειεί θαη δεηνχκελν ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη πξνάγεη 

ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο (Πίλαθαο 5.47).  

 

Δπηπιένλ ηφληζαλ ηε δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ φπσο 

ηε «δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλσλ», «εηζαγσγή εηθφλαο απφ ην δηαδίθηπν» αιιά 

θαη ην «ζπληνληζκφ εηθφλαο θαη γξακκάησλ». Αθφκε κίιεζαλ γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα, «αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ», «θηλεηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο», γηα «θίλεηξα» θαη «έιμε ελδηαθέξνληνο» θαη, ηέινο, γηα 

θάιπςε ζηφρσλ ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα φπσο «παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ», 

«αλάπηπμε ιφγνπ» θαη  «ινγηθή ζεηξά» (Πίλαθαο 5.47).  

 

Οξηζκέλνη (2) δπζαλαζρέηεζαλ κε ηελ έιιεηςε ήρνπ, θίλεζεο - πνιπκεζηθψλ, 

δειαδή ζηνηρείσλ - θαη επηινγψλ copy, paste, undo, δηάθαλνπ textbox ζην θφλην, 

ελψ δήηεζαλ εκπινπηηζκφ κε εηθφλεο, πξνζζήθε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ, 

ρξψκαηα ζηα «κπαιφληα» δηαιφγνπ θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βηβιίνπ θφκηθο 

(Πίλαθαο 5.47 θαη Πίλαθαο 5.48).  
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Πίλαθαο 5.47: Θεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 

3) 

ΘΔΣΗΚΑ ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

«Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθνχ 

αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζπληζηά ζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ εξγαιείνπ» 

«Γελ ην γλσξίδσ αξθεηά θαιά, ψζηε λα 

έρσ άπνςε γηα πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο» 

«Ζ επθνιία ζηε ρξήζε, ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

εηθφλσλ θ.η.ι.» 

«Λφγσ ηεο ζχληνκεο ελαζρφιεζεο κε ην 

εξγαιείν δελ μέξσ αλ είκαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζσ αξλεηηθά ζηνηρεία» 

«Σν εξγαιείν είλαη πνιχ απιφ θαη εχθνιν ζηε 

ρξήζε, πνπ ζεκαίλεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηνπο 

καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο» 

«Έιιεηςε πξνβνιήο ζειίδσλ σο κνξθή 

παξνπζίαζεο (slides), έιιεηςε 

ήρνπ/θίλεζεο, έιιεηςε δπλαηφηεηαο 

ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ» 

«Πνηθηιία cliparts θαη έληαμε λέσλ, παηρλίδη κε ηα 

αληηθείκελα θαη ηηο ζέζεηο ηνπο, ζπληνληζκφο 

εηθφλαο θαη γξακκάησλ, αλάπηπμε θαληαζίαο θαη 

έιμε ελδηαθέξνληνο» 

«Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα θίλεζεο & 

ήρνπ» 

«Δίλαη αξθεηά. Μεξηθά είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ 

εξγαιείνπ. Μπνξεί λα έρεη πξνζζεηηθή αμία ζε 

ζεκεία αξθεηψλ καζεκάησλ» 

«Γελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ζε φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα εθαξκνγέο» 

«Δχρξεζην, πινχζηα γθάκα backgrounds, 

cliparts» 
«Γελ έρεη επηινγή copy, paste, undo» 

«Δπράξηζηε δηαδηθαζία θαη εχθνιν ζηε ρξήζε» 
«Απνπζία επηινγήο copy, paste, clipart 

ζε έλα θαξέ απφ έλα άιιν» 

«Δηζαγσγή εηθφλαο απφ ην δηαδίθηπν, παξαγσγή 

γξαπηνχ ιφγνπ» 

«Σν κφλν αξλεηηθφ είλαη φηη γηα λα 

παηήζσ π.ρ. απφ clipart ζε balloon δελ 

αξθεί λα παηήζσ πάλσ ζην ίδην ην 

balloon, αιιά πξέπεη πξψηα λα παηήζσ 

ζην κελνχ» 

«Άλεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

παηδηψλ θαη λα ηνπο δψζεη θίλεηξα» 

«Έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ πσο δελ 

ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζην background λα 

κπεη textbox δηάθαλν, ψζηε λα δνζνχλ 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά/ πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ηζηνξία/πινθή» 

«Σν ζεηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη εθηφο απφ ηα 

ππάξρνληα cliparts κπνξείο λα θαηεβάζεηο απφ ην 

internet φ,ηη ζέιεηο. Πνιχ επέιηθην πξφγξακκα» 

«Να εκθαλίδεηαη ε επηινγή (π.ρ. boy) ζε 

θάπνην ρψξν ψζηε λα θεξδίδεηο ρξφλν, 

φπσο ζην background» 

«Δχθνιν ζηε ρξήζε γηα φινπο» «Γελ έρεη ήρν» 

«Δχρξεζην, ελδηαθέξνλ, επέιηθην»  

«Πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη είκαη ζίγνπξε φηη ζα 

έρεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα φπσο θηλεηνπνίεζε 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ινγηθή ζεηξά, αλάπηπμε 

ιφγνπ» 
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Πίλαθαο 5.48: Δπηζπκία αιιαγψλ ηνπ εξγαιείνπ CoSy_ComicStripCreator (Δξ. 

4) 

«Ίζσο λα εκπινπηηζηεί κε backgrounds θαη cliparts ζπλαθή κε δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα» 

«Ίζσο ην φηη ππάξρεη κφλν ε δπλαηφηεηα γηα εθηχπσζε ησλ strips δεκηνπξγεί θάπνηα 

δηδαθηηθά ζέκαηα φπσο ε επηζηξνθή ζην ίδην πιηθφ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία» 

«Θα κπνξνχζε λα βειηησζεί αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα πην πάλσ αξλεηηθά πνπ επηζεκάλζεθαλ. 

[Έιιεηςε πξνβνιήο ζειίδσλ σο κνξθή παξνπζίαζεο (slides), έιιεηςε ήρνπ – θίλεζεο, 

έιιεηςε δπλαηφηεηαο ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ.]» 

«Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο πεξηζζνηέξσλ θαξέ θαη εληνιψλ» 

«Ίζσο λα ππήξρε θίλεζε εηθφλαο, εηζαγσγή ήρσλ/βίληεν. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζζεζεο 

θαξέ ζε έλα ήδε έηνηκν θαξέ. Να ππάξρεη νξζνγξάθνο. Να ππάξρεη ρξσκαηηζκφο balloon» 

«Υξεηάδεηαη ε εηζδνρή ήρνπ θαη θίλεζεο. Ο ήρνο θαη ε θίλεζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο» 

«Να κπνξεί ην comic λα παξνπζηαζηεί ζε ζειίδεο - βηβιίν. Μεγαιχηεξεο εηθφλεο» 

 

 

5.7.2.3 ρεηηθά κε ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ Κόκηθο ζην 

Μάζεκα (Δξ. 7, 5, 8, 9, 10) 

 

Οη 12 ζηνπο 15 (80,00%) εθπαηδεπηηθνχο πίζηεπαλ φηη ε έληαμε ησλ θφκηθο ζηε 

δηδαζθαιία ζα πξνζέθεξε ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ελψ 3 δελ 

απάληεζαλ θαζφινπ ζε απηή ηελ εξψηεζε θαη ζεσξνχληαη κάιινλ «νπδέηεξνη». 

Πνιχ ζεκαληηθέο ήηαλ νη παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηα ζεηηθά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί πίζηεπαλ φηη ζην γλσζηηθφ ηνκέα ζα βνεζνχζε 

ηνπο καζεηέο «λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο εηθφλαο ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ». Άιισζηε, ην εξγαιείν 

«βνεζά ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη άξα νδεγεί πην εχθνια ζηε κάζεζε», 

αιιά θαη «ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο» (Πίλαθαο 5.49).  

 

Θεψξεζαλ φηη ηα θφκηθο απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, θάηη πνπ δηαθάλεθε ζηηο παξαθάησ απφςεηο ηνπο: «λα αμηνπνηεζεί 

κεζνδηθά ψζηε λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ», «δίλεη θίλεηξν ζηα παηδηά 

λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα», «ζα θηλεηνπνηνχζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 
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Απηφ ζα απνδεηρζεί κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζε πξαγκαηηθέο αίζνπζεο, γηαηί 

είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγηθφ εξγαιείν κάζεζεο», «ηα παηδηά κε ΓΔΠ 

(Γηάζπαζε Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο) θαη ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ πην ελεξγά κέιε ζηελ νκάδα ηνπο» (Πίλαθαο 5.49). 

 

Πίλαθαο 5.49: Πξνζθνξά ζεηηθψλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ - Αηηηνιφγεζε 

(Δξ. 7) 

«Ναη. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηθφλαο ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ» 

 «Δληζρχεη ζίγνπξα θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα δηδαζθαιία» 

«ίγνπξα, ηα ςεθηαθά θφκηθο έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζε δηάθνξα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα θαη πξνζθέξνπλ κέζα δηδαζθαιία, πέξα απφ ηα ηεηξηκκέλα» 

«Πηζηεχσ πσο λαη! Πνιχ απιά "κηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο"» 

«Ναη αξθεί λα αμηνπνηεζεί κεζνδηθά ψζηε λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ» 

«Ναη ζίγνπξα ζα έδηλε θίλεηξν ζηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα. Σν πξφγξακκα 

βνεζά ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη άξα νδεγεί πην εχθνια ζηε κάζεζε» 

«Ναη, γηαηί ηα παηδία θαινχληαη λα γξάςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ κφλα ηνπο, ζε 

έλα αλνηρηνχ ηχπνπ software» 

«Ναη. Σν κάζεκα γίλεηαη πην δηαζθεδαζηηθφ. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ» 

«Θα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ην κάζεκα πην επράξηζην θαη ςπραγσγηθφ. Δπηπιένλ ηα 

παηδηά κε ΓΔΠ θαη ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πην ελεξγά κέιε ζηελ 

νκάδα ηνπο» 

«Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ζα πξνζέθεξε ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, θαζψο ζα 

θηλεηνπνηνχζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα απνδεηρζεί κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζε πξαγκαηηθέο αίζνπζεο» 

«Θεηηθά απνηειέζκαηα γηαηί είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θαη δεκηνπξγηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο» 

«Ναη, ζα ζηήξηδε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κνπ» 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί δελ παξέιεηςαλ λα αλαθεξζνχλ θαη ζηε ζπκβνιή ησλ θφκηθο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο, ιέγνληαο φηη ην κάζεκα γίλεηαη «δηαζθεδαζηηθφ», 

«επράξηζην θαη ςπραγσγηθφ», αιιά θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

ζπλεξγαζία ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ: «δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλεξγαζηνχλ, λα δεκηνπξγήζνπλ», «ηα παηδηά θαινχληαη λα γξάςνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ απφ κφλα ηνπο, ζε έλα αλνηρηνχ ηχπνπ software». Γεληθά ζεψξεζαλ 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκν ζηξαηεγηθή κε «πξνζηηζέκελε αμία ζε δηάθνξα 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα» πνπ πξνζθέξεη «δηδαζθαιία, πέξα απφ ηα ηεηξηκκέλα» 

(Πίλαθαο 5.49). 
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Αθφκε, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (80%) ζα ην ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζην κάζεκα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, ελψ 7 έδσζαλ έκθαζε ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα. Πίζηεπαλ φηη ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη θπξίσο γηα παξαγσγή 

ζχληνκνπ γξαπηνχ ιφγνπ, γηα δεκηνπξγηθφ γξάςηκν ή δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ ή θαη σο αθφξκεζε. Γελ έιεηςαλ 4 πνπ δηαηχπσζαλ 

ηελ άπνςε φηη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά καζήκαηα (Πίλαθαο 

5.50).  

 

Πίλαθαο 5.50: Σξφπνο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ ζρεδίαζεο ππεξκεζηθψλ θφκηθο 

(Δξ. 5) 

ΘΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΑΣΔ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Α;ΑΝ ΝΑΗ, Δ 

ΠΟΗΟ ΜΑΘΖΜΑ; 

ΜΔ ΠΟΗΟ ΣΡΟΠΟ 

«Ναη. ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

γιψζζαο, Νέα Διιεληθήο γιψζζαο, Λνγνηερλίαο» 
  

«Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα θαη ζην κάζεκα ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηεο γιψζζαο (Αξραίαο - Νέαο)» 
  

«Ννκίδσ πσο λαη. Πηζηεχσ πσο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ζε φια ζρεδφλ ηα 

καζήκαηα» 

«ην γισζζηθφ κάζεκα γηα 

αλάπηπμε ζχληνκνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

(δηάινγνη, ζεκεία ζηίμεο, 

απφζηξνθνο θ.ιπ.)» 

«Οπσζδήπνηε! Κπξίσο ζηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα, 

ζηελ θνηλσληθή αγσγή, ζηα Mαζεκαηηθά, ζηηο 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη  δελ μέξσ θαη γσ πνπ!!!» 

  

«Αζθαιψο. Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζε αξθεηά 

καζήκαηα Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο 

πξνο ην πην κάζεκα ζα επηιέγακε» 

  

«Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα εηδηθά γηα αθφξκεζε 

καζήκαηνο» 

«ρη απαξαίηεηα κε ηνλ Ζ.Τ.  

αιιά θαη κε ηππσκέλα θφκηθο» 

«Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ εχθνια ζην γισζζηθφ 

κάζεκα» 

«Γηα δεκηνπξγηθφ γξάςηκν ή 

δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή 

γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ» 

«Θα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζε καζήκαηα φπσο 

Διιεληθά (σζηή ρξήζε γιψζζαο / Δπζχο – 

πιάγηνο ιφγνο), Μαζεκαηηθά: πληαγέο 

(Πνιιαπιαζηαζκφο θιάζκαηνο κε αθέξαην), 

Κνηλσληθά ζέκαηα/Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα» 

  

«Θα κπνξνχζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ην ελ ιφγσ 

εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη ηνπ 

καζήκαηνο Έθθξαζε - Έθζεζε» 

  

«Ναη, ζηε δεκηνπξγία θφκηθο ζηε Γιψζζα, 

Λνγνηερλία, Αηζζεηηθή αγσγή θ.ιπ.» 
  

«Ναη!» 
«Χο αθφξκεζε ή κηα πνιχ θαιή 

δξαζηεξηφηεηα» 

«Ναη ζε δηάθνξα καζήκαηα»   
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Σν 80% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πίζηεπαλ επίζεο φηη ην κάζεκα ζα γηλφηαλ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν πην ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο αμηνπνίεζεο πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ ηξφπσλ 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο, γηα παξάδεηγκα ζε 

νπηηθνχο ηχπνπο. Αθφκε ζεψξεζαλ φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα θέληξηδε ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ, γηα λα κε ράλνληαη ζηε ζεσξία ή λα αθαηξνχληαη εχθνια, 

ζα πξφζθεξε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ιφγσ 

ηεο ςπραγσγηθήο δχλακεο ησλ θφκηθο ζα πξνζέιθπε φινπο ηνπο καζεηέο, αθφκε 

θαη ηνπο αδηάθνξνπο. Άιισζηε, φπσο δηεηείλνλην, έλα πιηθφ πνπ αγαπνχλ νη 

καζεηέο φπσο ηα θφκηθο ζα έθαλε ην κάζεκα πην δεκηνπξγηθφ. Έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε φηη απφ ηε κία «ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε ην ζπλδπαζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φινη νη ηχπνη πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, 

επνκέλσο ηα ςεθηαθά θφκηθο ζα ήηαλ απαξαίηεηα» αιιά δελ ζα έπξεπε λα είλαη 

«θπξίαξρα» γηαηί απηφ ζα ήηαλ «θνπξαζηηθφ» (Πίλαθαο 5.51). 

 

Πίλαθαο 5.51: Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ζα γηλφηαλ πην ελδηαθέξνλ 

ην κάζεκα (Δξ. 8) 

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΘΑ ΓΗΝΟΣΑΝ ΠΗΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ; ΓΗΑΣΗ; 

«Ναη, αλάινγα κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, γηαηί αμηνπνηεί πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο» 

«Ναη, δηφηη δηαζέηεη ηε δχλακε ηεο εηθφλαο, βνεζά νπηηθνχο καζεηέο. Χο ελαιιαθηηθφ 

κέζν - εξγαιείν» 

«Ναη, δηφηη πνιχ καζεηέο πνπ κπνξεί λα ράλνληαη ζηε ζεσξία ή λα αθαηξνχληαη εχθνια 

ζην κάζεκα, κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα ηνπο πξνζειθχζνπκε ην ελδηαθέξνλ» 

«Αλ ην κάζεκα ήηαλ κφλν θφκηθο, φζν σξαία θαη λα ήηαλ ζα ήηαλ θνπξαζηηθφ. Σα παηδηά 

έρνπλ αλάγθε ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φινη νη ηχπνη 

πνιιαπιήο λνεκνζχλεο, επνκέλσο ηα ςεθηαθά θφκηθο ζα ήηαλ απαξαίηεηα, φρη φκσο θαη 

θπξίαξρα» 

«Ναη, γηα παξάδεηγκα ζα παξσζνχζε ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα» 

«Ναη, δηφηη ζα κπνξνχζαλ θαη παηδηά ππεξθηλεηηθά ή πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζπλήζσο ζην 

κάζεκα λα ελδηαθεξζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ» 

«Πξνζειθχεη ην ελδηαθέξσλ ησλ παηδηψλ» 

«ίγνπξα, γηαηί απηφ ζα πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο» 

«Γηαηί ζα έδηλαλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο» 

«ίγνπξα, πην ελδηαθέξνλ γηαηί ηα θφκηθο είλαη νηθεία έλλνηα θαη είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε 

δηαζθέδαζε θαη ηελ ςπραγσγία ζε φιεο ηηο ειηθίεο. ίγνπξα ζα θηλεηνπνηνχζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ» 

«Θα γηλφηαλ πην ελδηαθέξνλ, κηαο θαη έλα πιηθφ φπσο ηα θφκηθο πνπ αγαπνχλ ηνπο 

καζεηέο, γίλεηαη πξνζβάζηκν ζ’ απηνχο» 

«Ναη, γηαηί απηφ ζα ην έθαλε πην δεκηνπξγηθφ» 
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Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (12/15 ή ην 80%) πίζηεπαλ 

φηη ηα εθπαηδεπηηθά ςεθηαθά θφκηθο ζα βνεζνχζαλ ζηελ απινχζηεπζε 

απαηηεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη δχζθνισλ ελλνηψλ ζηε Φπζηθή ή 

Υεκεία, ζηα Μαζεκαηηθά θαζψο θαη ζηε Γιψζζα (δηδαζθαιία ηνπ ζπληαθηηθνχ 

θαη ηεο γξακκαηηθήο). Άιισζηε, ε «ςεθηαθή εηθφλα θαη ε ηερλνινγία ειθχεη ηα 

παηδηά (φισλ ησλ ειηθηψλ) θαη είλαη κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο» θαη 

«ηα παηδηά αλ αηζζάλνληαλ φηη ραιαξψλνπλ ζσκαηηθά, ππνζπλείδεηα ζα έκπαηλαλ 

θαη ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα, κε απνηέιεζκα ηελ πην εχθνιε 

εθκάζεζή ηνπ» (Πίλαθαο 5.52).  

 

Πίλαθαο 5.52: Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ζα απινχζηεπε ην κάζεκα 

(Δξ. 9) 

ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΟΜΗΚ ΘΑ ΒΟΖΘΟΤΑΝ ΣΖΝ 

ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΔΝΟ ΑΠΑΗΣΖΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ 

«Ναη, ζηα καζεκαηηθά, ζην ζπληαθηηθφ» 

«Μηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο. Πφζν κάιινλ έλα νηθείν γηα ηνπο καζεηέο θφκηθ. Γχζθνιεο 

έλλνηεο ζηε Φπζηθή ή Υεκεία ή γξακκαηηθά θαηλφκελα κπνξνχλ λα απινπζηεπζνχλ κε ηα 

ςεθηαθά θφκηθο» 

«Ναη. Σα παηδηά ζα αηζζάλνληαλ φηη ραιαξψλνπλ ζσκαηηθά θαη ππνζπλείδεηα ζα 

έκπαηλαλ θαη ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζην κάζεκα, κε απνηέιεζκα ηελ πην εχθνιε 

εθκάζεζή ηνπ» 

«Θα κπνξνχζε, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε άιια κέζα, αλάινγα ην κάζεκα» 

«ίγνπξα, εμαξηάηαη φκσο απφ ην πψο ζα ην πξνζαξκφζεη ν δάζθαινο» 

«Μάιινλ λαη, αλ θαη θακηά θνξά ηα παηδηά εζηηάδνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζην παηρλίδη θαη 

φρη ζην ζηφρν ηνπ καζήκαηνο» 

«Ναη, γηαηί θάζε θαξέ ζα κπνξνχζε λα αζρνιείηαη, πεξηγξάθεη, αλαιχεη κηα ιέμε/θξάζε 

θιεηδί ελφο θεηκέλνπ. Απνκφλσζε δηδαθηηθήο έλλνηαο/θαηλνκέλνπ» 

«Βεβαίσο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ην κάζεκα ην 

νπνίν ζεσξείηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αληαξφ» 

«Ναη, ε ςεθηαθή εηθφλα θαη ε ηερλνινγία ειθχεη ηα παηδηά (φισλ ησλ ειηθηψλ) θαη είλαη 

κηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο (μεθεχγεη απφ ηα ηεηξηκκέλα)» 

«ηελ εηζαγσγή ή παξνπζίαζε ηνπ απαηηεηηθνχ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ (α΄ θάζε 

δηδαζθαιίαο)» 

« Ναη ζα ην έθαλαλ πην ελδηαθέξνλ» 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (11/15) πίζηεπε επίζεο φηη ε ρξήζε ησλ θφκηθο 

ζα ζπλέβαιε ζηε ιχζε θάπνησλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο δνκήο ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, ζηηο δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ, 

ζηε κείσζε πξνβιεκάησλ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο ή θαη αληίιεςεο (4), «σο 

αθφξκεζε ζε έλα κάζεκα ή θαη σο εκπέδσζε - επέθηαζε. Έλαο εθπαηδεπηηθφο 

εμέθξαζε δπζπηζηία θαη ηξεηο δελ απάληεζαλ (Πίλαθαο 5.53).   
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Πίλαθαο 5.53: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ε ρξήζε ησλ θφκηθο ζα έιπλε 

δηδαθηηθά πξνβιήκαηα (Δξ. 10) 

ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΚΟΜΗΚ ΘΑ ΔΛΤΝΔ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ; ΑΝ ΝΑΗ ΠΟΗΑ; 

«ηελ παξαγσγή ιφγνπ. ηελ θαηαλφεζε ησλ δνκψλ ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ» 

«Πηζαλφλ. Δλεξγνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ, ελδηαθέξνλ, βησκαηηθφηεηα» 

«Πηζηεχσ λαη. Έλα απφ ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είλαη ε έιιεηςε πξνζνρήο - 

ζπγθέληξσζεο. Δάλ ζπλδπαζηεί ε ζπλήζεο κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ηα θφκηθο θαη επηπιένλ 

κε θίλεζε, ηφηε ηα πνζνζηά ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο ζα ήηαλ κηθξφηεξα» 

«Γηα θάπνηεο έλλνηεο ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνζζεηηθή αμία» 

«Γελ είκαη ζίγνπξε γη’ απηφ, φηη δει. ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη δηδαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

δελ ιχλνληαλ κε άιινπο ηξφπνπο» 

«Ζ ρξήζε ηνπ πηζηεχσ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αθφξκεζε ζε έλα κάζεκα ή θαη σο 

εκπέδσζε - επέθηαζε» 

«Ζ ρξήζε ήρνπ, video θαη ζεξκψλ links ζαθψο ζα θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ φισλ θαη 

ηδηαίηεξα παηδηψλ κε ΓΔΠ, αθνχ πην εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εηνηκαζία 

ελφο θφκηθο. Θα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ην κάζεκα πην επράξηζην θαη ςπραγσγηθφ. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά κε ΓΔΠ θαη ειιεηκκαηηθή πξνζνρή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πην 

ελεξγά κέιε ζηελ νκάδα ηνπο» 

«Θα κπνξνχζε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο θφκηθο, λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο 

λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα ηνλψζεη ηε ζπλνρή ηεο ηάμεο» 

«Ναη παηδηά κε κεησκέλε πξνζνρή θαη αληίιεςε ζα είραλ ηελ επθαηξία λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ πην πνιχ ζην κάζεκα» 

«Ναη ζα βνεζνχζε ζηελ πίεζε ρξφλνπ σο πξνο ηε βνήζεηα ζε θάζε καζεηή» 

 

Τπνζηήξημαλ φηη ηα θφκηθο ζηελ ππεξκεζηθή ηνπο εθδνρή κέζα απφ ηε «ρξήζε 

ήρνπ, video θαη ζεξκψλ links ζαθψο ζα θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ 

παηδηψλ». Σέινο, ππνζηήξημαλ φηη σο ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα έδηλε ζπλνρή ζηελ ηάμε (Πίλαθαο 5.53).  

 

 

5.7.2.4 ύλδεζε κε Τπεξκεζηθόηεηα (Δξ. 6) 

 

Οη  9 ζηνπο 15 πίζηεπαλ φηη ηα ππεξκέζα θαζηζηνχλ πην ελδηαθέξνλ ην κάζεκα, 

έρνπλ κεγαιχηεξε απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαη «απμάλνπλ ην εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ», «ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά ζηπι κάζεζεο», «νη αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνθξαηνχκελεο επνρήο καο απαηηνχλ πνιπκέζα». Οη 4 ζηνπο 15 

πίζηεπαλ φηη «ε ζηαηηθή ή δπλακηθή έθδνζε ελφο ςεθηαθνχ θφκηθο είλαη 

«ζπλάξηεζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη» θαη φηη θαη ηα δχν 
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είλαη εμίζνπ ρξήζηκα. Έλαο κφλν πίζηεπε φηη ηα πνιπκέζα θαη ππεξκέζα είλαη πην 

δχζθνια ζηε ρξήζε ηνπο (Πίλαθαο 5.54).  

 

Πίλαθαο 5.54: Πξνηίκεζε γηα ζηαηηθά ή πνιπκεζηθά θφκηθο (Δξ. 6) 

ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΚΓΟΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΠΟΛΤΜΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΔΡΜΔΧΝ (ΖΥΟ, 

VIDEO, ΘΔΡΜΑ LINKS θ.ιπ.) 

Δ ΣΑΣΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΜΟΡΦΖ  

ή ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

«Ίζσο ην δεχηεξν έρεη ζεξκφηεξε απήρεζε ζηνπο 

καζεηέο. Πάλησο ηελ πην κεγάιε ζεκαζία έρεη ε 

ηδέα θαη πνηνχο καζεζηαθνχο - παηδαγσγηθνχο 

ζθνπνχο ππεξεηεί» 

«Ζ ζηαηηθή ή δπλακηθή έθδνζε ελφο 

ςεθηαθνχ θφκηθ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζην γλσζηηθφ ηνπ 

εξγαιείν θαη ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ 

(δπλαηφηεηεο, αδπλακίεο)» 

«Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

Κάπνηε ίζσο ηα πνιπκέζα/ππεξκέζα λα είλαη 

πεξηηηά. Αιιά ζίγνπξα ζε δηάθνξα άιια 

δηδαθηηθά αληηθείκελα ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο 

αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο» 

« Ννκίδσ φηη ν θάζε ηξφπνο έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο» 

«Ζ ρξήζε πνιπκέζσλ είλαη απαξαίηεηε! Διθχεη 

πεξηζζφηεξν ηα παηδηά, δηεγείξεη ηνλ εγθέθαιφ 

ηνπο θαη ηέινο πάλησο ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνθξαηνχκελεο επνρήο καο» 

 «Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηαηηθή ςεθηαθή 

κνξθή θαη πξνζθέξεη ήδε αξθεηέο 

εθπαηδεπηηθέο επηινγέο. Ίζσο ε ρξήζε 

πνιπκέζσλ θαη ππεξκέζσλ λα ην 

έθαλε πην δχζθνια ζηε ρξήζε» 

«Ζ δεχηεξε εθδνρή, θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, απεηθφληζε θπζηθψλ ελλνηψλ, 

ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ ζηπι κάζεζεο» 

«Δίλαη πην ειθπζηηθή ε ρξήζε 

πνιπκέζσλ, αιιά φρη ηφζν εχθνια 

ζηε ρξήζε γηα παηδηά δεκνηηθνχ» 

«Ζ ρξήζε ήρνπ, video, ζεξκψλ links ζαθψο ζα 

θέληξηδαλ ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ παηδηψλ θαη 

ηδηαίηεξα παηδηψλ κε ΓΔΠ, αθνχ πην εχθνια ζα 

κπνξνχζαλ θαη απηά λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εηνηκαζία ελφο θφκηθο» 

«Καη ηα δχν είλαη εμίζνπ ρξήζηκα» 

«Ζ ςεθηαθή έθδνζε είλαη πην ελδηαθέξνπζα θαη 

απμάλεη ην εχξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε απηφ» 

  

«Γηα ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο αξθεηέο θνξέο 

ρξεηάδεηαη θίλεζε, video» 
 

«Θα πξνηηκνχζακε ςεθηαθή εηθφλα κε ηε ρξήζε 

πνιπκέζσλ/ππεξκέζσλ γηα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην λεπηαγσγείν φπνπ ηα 

παηδηά δελ κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ. 

  

«Ναη, ζα ήηαλ πνιχ πην ελδηαθέξνλ»    
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5.7.2.5 Γεληθέο Δληππώζεηο (Δξ. 11, 12) 

 

Οη 12/15 ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμέθξαζε πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην 

ζεκηλάξην θαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, αθνχ πίζηεπαλ φηη 

«θάλεη ην κάζεκα πην δσληαλφ θαη ίζσο πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ» θαη ζεψξεζαλ φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. 

Πνιινί εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα μαλαδνπιέςνπλ κε ην εξγαιείν απηφ θαη λα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηα καζήκαηα ηνπο.  

 

Πίλαθαο 5.55: Δληππψζεηο απφ ην εξγαζηήξην (Δξ. 11) 

«Απαηηείηαη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη αθξίβεηα ζηε ζηνρνζεζία» 

«Θεσξψ πσο είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ ζηε δηδαζθαιία. Θα ήζεια λα μαλαδνπιέςσ κε απηφ» 

«Σέιεηα! πγραξεηήξηα!» 

«Πηζηεχσ φηη κπνξψ λα αμηνπνηήζσ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ» 

«Κάλεη ην κάζεκα πην δσληαλφ θαη ίζσο πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ» 

«Δμαηξεηηθά εχρξεζην εξγαιείν. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη δεκηνπξγία λένπ 

πιηθνχ ρσξίο ηδηαίηεξα πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο» 

«Μνπ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ζέιεζε λα ην ρξεζηκνπνηήζσ σο εξγαιείν 

δηδαζθαιίαο ζηα δηθά κνπ καζήκαηα» 

«Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ ελεκέξσζε δελ πίζηεπα φηη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα 

κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηφζα πνιιά θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζρνιηθέο βαζκίδεο» 

«Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ίζσο θαη απφ καζεηέο» 

«Δχρξεζην εξγαιείν θαη πνιχ ελδηαθέξνλ» 

«Πάξα πνιχ θαιέο» (3). 

 

 

Έλαο κάιηζηα είπε: «δελ πίζηεπα φηη έλα ηέηνην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ηφζα πνιιά θαη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο θαη ζρνιηθέο βαζκίδεο», ελψ 

έλαο άιινο ππνζηήξημε φηη ζε «ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεηαη δεκηνπξγία λένπ 

πιηθνχ ρσξίο ηδηαίηεξα πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο» (Πίλαθαο 5.55). Δπηπξφζζεηα, ε 

πιεηνςεθία (11/12) ζεψξεζε φηη ην ζεκηλαξηαθφ κάζεκα αληαπνθξίζεθε ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο (Πίλαθαο 5.56).  
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Πίλαθαο 5.56: Απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ ην ζεκηλάξην αληαπνθξίζεθε 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Δξ. 12) 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΘΖΚΔ ΣΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ Α Ή ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΘΔΗ; 

«Ναη πάξα πνιχ, απνιχησο» (5). 

«Πηζηεχσ πσο ήηαλ πνιχ θαιφ ην εξγαζηήξην θαη θπξίσο ην φηη δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αζρνιεζνχλ πξαθηηθά κε απηφ» 

«Ήζαζηαλ θαηαπιεθηηθνί! Γηαηί κελ μερλάηε αθφκα θαη γηα καο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ... Μία 

εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο !!!» 

«Πξνζθέξεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο. Κάηη πην πνιχπινθν ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο άξα γηα δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο» 

«Άςνγν!» 

«Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά αξθεηά πηεζηηθή, αθνχ δελ ππάξρεη ρξφλνο 

γηα λα ζθεθηνχκε θαη λα εηνηκάζνπκε ζελάξην. Ίζσο ε παξνπζίαζε πεξηζζνηέξσλ έηνηκσλ 

θφκηθο γηα ηδέεο, λα είλαη πην ρξήζηκε θαη βνεζεηηθή» 

«Έδσζε ηελ επθαηξία γηα απηελέξγεηα θαη δεκηνπξγία. Θα ήηαλ θαιφ λα ππήξρε 

πεξηζζφηεξνο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηε δεκηνπξγία/νινθιήξσζε ζελαξίνπ» 

«Οη εληππψζεηο είλαη ζεηηθέο» 

«Δίλαη αξθεηά δνκεκέλν θαη θαηαλνεηφ» 

«Γελ ζα ήζεια λα δηαθνξνπνηεζεί θαζφινπ» 

«Αληαπνθξίζεθε» 

 

 

5.7.3 Δπξήκαηα - ελάξηα Δθπαηδεπηηθώλ 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο 

γηα λα δνκήζνπλ ζηνηρεησδψο έλα ζελάξην θαηέζεζαλ ελδηαθέξνπζεο απφςεηο θαη 

πξνζπάζεζαλ πεξηιεπηηθά λα πεξηγξάςνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ ηνπο. Οξηζκέλνη 

κάιηζηα πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο θφκηθ ζηξηπ κε 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν.  

 

5.7.4 ύλνςε 

 

πλνιηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απνιχησο ζεηηθνί ζηελ πξννπηηθή έληαμεο ησλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζην κάζεκά ηνπο, αθνχ δηείδαλ ηηο πνιιαπιέο εθπαηδεπηηθέο 
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δπλαηφηεηεο πνπ απηά παξέρνπλ σο πβξηδηθά θείκελα πνπ ζπλδπάδνπλ ιφγν θαη 

εηθφλα θαη σο ππεξκεζηθά θείκελα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

Νέσλ Μέζσλ, απφςεηο ζχκθσλεο θαη κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ηα θφκηθο αλαπηχζζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ειθχνπλ ηα παηδηά, θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, αμηνπνηνχλ 

πνηθίινπο ζεκεησηηθνχο ηξφπνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά είδε 

λνεκνζχλεο, παξσζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα, πξνζθέξνπλ 

θίλεηξα, είλαη νηθεία θαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δηαζθέδαζε θαη ηελ ςπραγσγία ζε 

φιεο ηηο ειηθίεο (Kossack & Hoffman, 1987; Davis, 1990; Williams, 1995; 

Versaci, 2001; Morrison et al., 2002; Beers, 2003; McVicker, 2007). 

 

 

5.8 πγθεληξσηηθή Αλάιπζε Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ ησλ 

Σεζζάξσλ Βαζηθώλ Μειεηώλ Πεξίπησζεο 

 

5.8.1 Πνζνηηθή Αλάιπζε Κνηλώλ Μεηαβιεηώλ Δξσηεκαηνινγίνπ 

ηνπ πλόινπ ησλ Σεζζάξσλ Βαζηθώλ Μειεηώλ Πεξίπησζεο  

 

5.8.1.1 Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε Μεηαβιεηώλ  

 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη θνηλέο κεηαβιεηέο/εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ηεζζάξσλ (4) θπξίσο κειεηψλ πεξίπησζεο (εθηφο 

απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ζηα Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε), νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζε έλα δείγκα 96 καζεηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη θνηλέο κεηαβιεηέο πνπ 

πξνέθπςαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

 

1. Πφζν ζπρλά δηαβάδνπλ νη καζεηέο βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

2. Πφζν ζπρλά δηαβάδνπλ νη καζεηέο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

3. Πφζν ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο (ζε ππνινγηζηή) 

4. Πφζν πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά – 
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ππεξκεζηθά θφκηθο 

5. Πφζν πηζηεχνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζνπλ-εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα 

6. Αλ ην εξγαιείν ComicLab ήηαλ εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ 

 

Ζ ινμφηεηα (Skewness) κηαο θακπχιεο ζπρλνηήησλ είλαη κία κέηξεζε ηνπ 

βαζκνχ αζπκκεηξίαο ηεο θακπχιεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. Ο ζπληειεζηήο 

ινμφηεηαο ηνπ Pearson (Pearsonian coefficient o skewness) παίξλεη ηηκέο απφ +3 

έσο -3 κε ελδηάκεζε ζπκκεηξία ην 0.  

 

Πίλαθαο 5.57: Αζπκκεηξία θαη θχξησζε ησλ θακπχισλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

ησλ θνηλψλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

  Αζπκκεηξία Κχξησζε 

Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ 

ρξφλν;  
0,054343678 -0,13624045 

Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ 

ρξφλν; 
0,03752483 -0,83811479 

Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εχθνιν 

ζηε ρξήζε ηνπ; 
0,898455343 0,18545623 

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε ππνινγηζηή; 

0,963774583 0,511915829 

Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε πην 

επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο; 
1,062476311 1,28743439 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ζε 

βνήζεζε λα θαηαλνήζεηο-

εκπινπηίζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ γηα ην 

εμεηαδφκελν ζέκα; 

0,463357212 0,052939821 

 

Αλάινγα, ε θχξησζε (Kurtosis) κηαο θακπχιεο ζπρλνηήησλ είλαη κία κέηξεζε ε 

νπνία δείρλεη πφζν επίπεδε ή πφζν θνξπθψλεηαη κία θακπχιε θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ. ηαλ έρνπκε ηελ πξψηε πεξίπησζε ηφηε ε θχξησζε είλαη πιαηηά, 

ελψ φηαλ θνξπθψλεηαη ε θχξησζε είλαη ιεπηή. Ζ ελδηάκεζε θχξησζε νλνκάδεηαη 

κέζε θχξησζε. 
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Πίλαθαο 5.58: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά κεηαβιεηψλ 

 Μεηαβ.1 Μεηαβ.2 Μεηαβ.3 Μεηαβ.4 Μεηαβ.5 Μεηαβ.6 

       

Μέζνο 2,78125 2,80208 2,07292 1,90625 1,86458 2,55208 

Σππηθφ ζθάικα 0,0951 0,1200 0,1130 0,0961 0,0884 0,1003 

Γηάκεζνο 3 3 2 2 2 2 

Δπηθξαηνχζα ηηκή 3 3 1 1 2 2 

Μέζε απφθιηζε ηεηξαγψλνπ 0,9314 1,1754 1,1073 0,9412 0,8660 0,9827 

Γηαθχκαλζε 0,8674 1,3815 1,2262 0,8859 0,7499 0,9657 

Δχξνο 4 4 4 4 4 4 

Διάρηζην 1 1 1 1 1 1 

Μέγηζην 5 5 5 5 5 5 

Άζξνηζκα 267 269 199 183 179 245 

Πιήζνο 96 96 96 96 96 96 

Μεηαβιεηή 1: Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 

Μεηαβιεηή 2: Γηαβάδεηο θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ζνπ ρξφλν; 

Μεηαβιεηή 3: Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 

Μεηαβιεηή 4: Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο ζε ππνινγηζηή; 

Μεηαβιεηή 5: Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο; 

Μεηαβιεηή 6: Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ζε βνήζεζε λα θαηαλνήζεηο-εκπινπηίζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα; 
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ηνλ Πίλαθα 5.57 κε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ κεηαβιεηψλ, φινη νη βαζκνί 

ζπκκεηξίαο ησλ θακπχισλ θαηαλνκήο ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ είλαη ζεηηθνί, 

δείρλνληαο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ ζε θαζεκηά απφ ηηο ειεγρφκελεο 

κεηαβιεηέο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θφκηθο θαη είλαη ζεηηθνί ζηελ πξννπηηθή λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ελψ αλαγλσξίδνπλ θαη ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ 

εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 

Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ θπκάλζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1,86 θαη 2,80 ζηελ 

θιίκαθα Likert απφ 1-5 (1: «πάξα πνιχ» ή «πνιχ ζπρλά» θαη 5: «θαζφινπ»), 

δείρλνληαο ηε θηιαλαγλσζία θαη ηε ζεηηθή άπνςε πνπ ζρεκάηηζαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο σο πξνο ηελ εηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο.  

 

ηελ εξψηεζε αλ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο ε επηθξαηνχζα ηηκή ήηαλ 1, δειαδή ζα ηνπο άξεζε «πάξα 

πνιχ», θάηη πνπ αμηνινγείηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ (Πίλαθαο 5.58). Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηελ εξψηεζε αλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην 

κε ηα ςεθηαθά θφκηθο θαη αλ ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα 

εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, ε επηθξαηνχζα ηηκή 

ήηαλ 2 δειαδή ην κάζεκα έγηλε «πνιχ» πην επράξηζην θαη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

θφκηθο ηνπο βνήζεζε «πνιχ» λα θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν ζέκα.   

 

 

5.8.1.2 Οη Σξεηο Βαζηθέο Δξσηήζεηο - Μεηαβιεηέο 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, ην 39,58% απάληεζε φηη ζα ηνπο 

άξεζε «πάξα πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο ζε ππνινγηζηή, άιιν έλα 38,54% «πνιχ», ην 14,58% «κέηξηα», ην 6,25% 

«πνιχ ιίγν» θαη κφιηο ην 1,04% «θαζφινπ». Ζ θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ δείρλεη πνιχ έληνλε ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο (ρήκα 5.46).  
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Δπηπιένλ, απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 27,5% πίζηεπε «πάξα πνιχ» φηη ην 

κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο, ην 44,79% «πνιχ», ην 12,5% 

«κέηξηα» θαη κφιηο ην 4,17% θαη 1,04% «πνιχ ιίγν» θαη «θαζφινπ», δειαδή ην 

71,84% ησλ καζεηψλ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θφκηθο (ρήκα 5.47). 

 

Σέινο, απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ην 12,5% πίζηεπε φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην 

εμεηαδφκελν ζέκα «πάξα πνιχ», ην 38,54% «πνιχ», ην 34,38% «κέηξηα», ην 

10,42% «πνιχ ιίγν» θαη ην 4,17% «θαζφινπ», δειαδή ην 51,00% πίζηεπε φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ - εκπινπηίζνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», ελψ νη αξλεηηθά 

δηαθείκελνη ήηαλ κφλν ην 14,59% (ρήκα 5.48).  

 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλνληαη νη θαηαλνκέο ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ 

θνηλψλ εξσηήζεσλ / κεηαβιεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

ρήκα 5.46: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ/εξσηήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο-αξέζθεηα 

 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 38 37 14 6 1 

% επί πλ. 39,58% 38,54% 14,58% 6,25% 1,04% 
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Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθώλ θόκηθο (ζε ππνινγηζηή); 
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ρήκα 5.47: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ/εξσηήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο-επράξηζην κάζεκα 

 

 

ρήκα 5.48: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ/εξσηήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο-θαηαλφεζε θαη εκπινπηηζκφο γλψζεσλ 

 

 

5.8.1.3 Αλαγλσζηηθέο Πξνηηκήζεηο  

 

ζνλ αθνξά ηηο θαηαλνκέο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ θνηλψλ κεηαβιεηψλ απφ 

ηηο κειέηεο πεξίπησζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (96 άηνκα) ην 

8,33% δηάβαδε «πνιχ ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν, ην 28,13% 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 36 43 12 4 1 

% επί πλ. 37,50% 44,79% 12,50% 4,17% 1,04% 
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Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα έγηλε  πην επράξηζην κε ηα 

ςεθηαθά θόκηθο; 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 12 37 33 10 4 

% επί πλ. 12,50% 38,54% 34,38% 10,42% 4,17% 
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Ζ δξαζηεξηόηεηα κε ηα θόκηθο ζε βνήζεζε λα 

θαηαλνήζεηο-εκπινπηίζεηο ηηο γλώζεηο ζνπ γηα ην 

εμεηαδόκελν ζέκα; 
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«ζπρλά», ην 43,75% «κεξηθέο θνξέο», ην 16,67% «ζπάληα» θαη ην 3,13% 

«θαζφινπ» (ρήκα 5.49). 

 

Δπίζεο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ην 16,67% δηάβαδε «πνιχ 

ζπρλά» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν, ην 22,92% «ζπρλά», ην 31,25% 

«κεξηθέο θνξέο», ην 21,88% «ζπάληα» θαη ην 7,29% «θαζφινπ», δείρλνληαο 

πεξίπνπ κία ηζνθαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ (ρήκα 5.50). 

 

 

ρήκα 5.49: Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ σο πξνο ηα 

βηβιία 

 

 

ρήκα 5.50 Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνηηκήζεσλ σο πξνο ηα 

θφκηθο 

 

Πνιχ 

ζπρλά 
πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πάληα Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 8 27 42 16 3 

% επί πλ. 8,33% 28,13% 43,75% 16,67% 3,13% 
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Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν;  

Πνιχ 

ζπρλά 
πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πάληα Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 16 22 30 21 7 

% επί πλ. 16,67% 22,92% 31,25% 21,88% 7,29% 
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Γηαβάδεηο θόκηθο ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν; 
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5.8.1.4 Υξήζε ησλ Δξγαιείσλ Γεκηνπξγίαο Τπεξκεζηθώλ Κόκηθο 

 

ην ρήκα 5.51 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ηεο κεηαβιεηήο 

ζε φ, ηη αθνξά ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο. 

πγθεθξηκέλα, νη 66 ζηνπο 96 ή πνζνζηφ 68,75% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ 

ζεσξνχζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» εχρξεζηα ηα ςεθηαθά εξγαιεία, ελψ ζηνλ 

αληίπνδα βξίζθνληαη κφλν 10 ζηνπο 96 καζεηέο ή πνζνζηφ 10,42% ηνπ ζπλφινπ 

νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ηα ςεθηαθά εξγαιεία είλαη «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ» 

εχρξεζηα. ηε κέζε βξίζθνληαλ 20 καζεηέο ή πνζνζηφ 20,83% νη νπνίνη 

ζεσξνχζαλ φηη ηα εξγαιεία ήηαλ κεηξίσο εχρξεζηα. 

 

 

ρήκα 5.51: Καηαλνκή ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ 

εξγαιείνπ ComicLab 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, πνιχ ζεηηθή είλαη ε ζηάζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηε δηδαζθαιία κε ςεθηαθά/ππεξκεζηθά θφκηθο. Θεσξνχλ φηη κε απηά 

ην κάζεκα γίλεηαη πην επράξηζην  θαη επηζπκνχλ λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά κε 

ηε ζπκβνιή ηνπο, ελψ αλαγλσξίδνπλ ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ δχν ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

 

 

Πάξα 

πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ 

Αξ. Μαζ. 37 29 20 6 4 

% επί πλ. 38,54% 30,21% 20,83% 6,25% 4,17% 
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Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 
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5.8.1.5 πζρεηίζεηο Pearson κεηαμύ Μεηαβιεηώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 5.59 θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο Pearson κεηαμχ νξηζκέλσλ 

κεηαβιεηψλ. Ο ζπληειεζηήο Pearson παίξλεη ηηκέο απφ +1, φηαλ νη κεηαβιεηέο 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά, 0 φηαλ δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε θαη -1, φηαλ 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά. Γηαπηζηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Οη καζεηέο πνπ δηαβάδνπλ ή δελ δηαβάδνπλ βηβιία/θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο 

ρξφλν ζπζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαβιεηέο:  

1. Θα ζνπ άξεζε ή δελ ζα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο; 

2. Σν κάζεκα έγηλε πην επράξηζην ή φρη κε ηα ςεθηαθά θφκηθο;  

 

Πίλαθαο 5.59: πληειεζηέο Pearson γηα αιιειεμαξηήζεηο 

  Γηαβάδεηο 

βηβιία ζηνλ 

ειεχζεξφ ζνπ 

ρξφλν;  

Γηαβάδεηο 

θφκηθο ζηνλ 

ειεχζεξφ ζνπ 

ρξφλν; 

Σν ςεθηαθφ 

εξγαιείν είλαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ; 

Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο; 

0,252546772 0,449302543 - 

Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε πην 

επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο; 

0,328325898 0,480151505 - 

Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ζε 

βνήζεζε λα θαηαλνήζεηο-

εκπινπηίζεηο ηηο γλψζεηο ζνπ γηα 

ην εμεηαδφκελν ζέκα; 

- - 0,407591732 

 

Οη καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ εχθνιε ή κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ηε κεηαβιεηή:  

1. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ζε βνήζεζε λα θαηαλνήζεηο - εκπινπηίζεηο ηηο 

γλψζεηο ζνπ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα; 
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Απφ ηνλ Πίλαθα 5.59 πξνθχπηεη φηη φιεο νη ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά. πγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ βηβιία ή θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ηφζν 

κεγαιχηεξνο ήηαλ ν αξηζκφο απηψλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο θαη απηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ην 

κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε απηά. Δληνχηνηο, νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

έδεημαλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηνπο καζεηέο πνπ δηάβαδαλ θφκηθο παξά βηβιία. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζαλ εχθνια ή φρη ηα 

ςεθηαθά εξγαιεία κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο, ν ζπληειεζηήο 0,4076, 

έδεημε ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο επρξεζηίαο ηνπ ςεθηαθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

5.8.1.6 Αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ ησλ Μεηαβιεηώλ 

 

Ζ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ είρε σο απνηέιεζκα λα 

εμαρζνχλ πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα. 

 

ρέζε κεηαμχ ησλ Μαζεηψλ πνπ Γηάβαδαλ Βηβιία ή/θαη Κφκηθο ζηνλ 

Διεχζεξφ ηνπο Υξφλν θαη ησλ Μαζεηψλ πνπ ζα ηνπο Άξεζε λα 

Γηδάζθνληαη ηα Μαζήκαηά ηνπο κε ηε Βνήζεηα Φεθηαθψλ Κφκηθο. 

 

Με ην ηεζη δηπιήο θαηεχζπλζεο Pearson Chi-Square εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ εμήο κεηαβιεηψλ, αλ δειαδή ζηνπο καζεηέο πνπ δηάβαδαλ βηβιία ή/θαη 

θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ζα άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο θαη αληίζηξνθα. Έηζη ινηπφλ ειέγρεηαη ε ππφζεζε 

ηεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο, δειαδή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο.  
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ηνλ Πίλαθα 5.60 γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ησλ βηβιίσλ κε ηελ 

παξαπάλσ κεηαβιεηή ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Asymp. Significant) ,648, 

δείρλεη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηη απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο 

εμάξηεζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απνδερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο.  

 

Πίλαθαο 5.60: ρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ πνπ 

ζα ηνπο άξεζε ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίζηνηρα γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο θφκηθο κε ηελ εμεηαδφκελε 

κεηαβιεηή, ζηνλ Πίλαθα 5.61 ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Asymp. Significant) 

,000, δείρλεη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηη απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε ηεο 

εμάξηεζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απνξξίπηνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο. 

 

Πίλαθαο 5.61: ρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ πνπ 

ζα ηνπο άξεζε ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,629
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 36,500 16 ,002 

Linear-by-Linear Association 19,178 1 ,000 

N of Valid Cases 96   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,07. 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,341
a
 16 ,648 

Likelihood Ratio 13,472 16 ,638 

Linear-by-Linear Association 6,059 1 ,014 

N of Valid Cases 96   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,03. 
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Απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο (contigency table) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα (Πίλαθαο 

5.62):  

Καη ζηνπο 8 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο 

ρξφλν, (πνζνζηφ 8,3% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. Απφ ηνπο 27 

καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ζηνπο 22 

(81,4% ή ην 23% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. Με άιια ιφγηα, 

ζε έλα πνζνζηφ 31,3% ησλ καζεηψλ επί ηνπ ζπλφινπ, πνπ δηάβαδαλ «πνιχ 

ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο.  

 

Δπίζεο, απφ ηνπο 16 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπάληα» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο 

ρξφλν, ζηνπο 9 (56,3% ή 9,3% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, 

έλαληη 3 πνπ ζα ηνπο άξεζε «πνιχ ιίγν» θαη «θαζφινπ».  

 

Πίλαθαο 5.62: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ 

πνπ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο 

    
Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε ππνινγηζηή; 

    
Πάξα 

Πνιχ Πνιχ Μέηξηα 

Πνιχ 

Λίγν Καζφινπ Total 

Γ
ηα

β
ά

δε
ηο

 β
ηβ

ι
ία

 ζ
ην

λ 
ει

εχ
ζ
εξ

φ
 ζ

ν
π
 ρ

ξ
φ

λν
; 

 

Πνιχ 

πρλά 
5 3 0 0 0 8 

5,21% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

πρλά 11 11 4 1 0 27 

11,46% 11,46% 4,17% 1,04% 0,00% 28,13% 

Μεξηθέο 

Φνξέο 
18 16 5 3 0 42 

18,75% 16,67% 5,21% 3,13% 0,00% 43,75% 

πάληα 3 6 4 2 1 16 

3,13% 6,25% 4,17% 2,08% 1,04% 16,67% 

Καζφινπ 1 1 1 0 0 3 

1,04% 1,04% 1,04% 0,00% 0,00% 3,13% 

Total 38 37 14 6 1 96 

39,58% 38,54% 14,58% 6,25% 1,04% 100,00% 
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ρήκα 5.52: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ πνπ 

ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη ζηνπο 3 καζεηέο πνπ δελ δηάβαδαλ «θαζφινπ» 

βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. ηνπο 2 ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, έλαληη θαλελφο 

πνπ (δελ) ζα ηνπ άξεζε «πνιχ ιίγν» θαη «θαζφινπ». Ο ηξίηνο βξίζθεηαη ζηε 

κέζε. 

 

Δπίζεο απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο  (Πίλαθαο 5.63) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

 

Καη ζηνπο 16 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο 

ρξφλν, (πνζνζηφ 16,6% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. Δπίζεο, απφ ηνπο 

22 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπρλά» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ζηνπο 18 

(81,8% ή ην 18,7% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο.  

 

Με άιια ιφγηα ζην 35,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ «πνιχ 

ζπρλά» θαη «ζπρλά» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. 
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Απφ ηνπο 30 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο 

ρξφλν ζην 83,4% (ή 26%) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα  ππεξκεζηθψλ θφκηθο.  

 

Απφ ηνπο 21 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπάληα» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, 

ζηνπο 13 (61,9% ή 13,5% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, ελψ ζηνπο 2 

(9,5% ή 2,1% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα άξεζε «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». Οη 

ππφινηπνη 6 βξίζθνληαη ζηε κέζε.  

 

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθφλα θαη ζηνπο 7 καζεηέο πνπ δελ δηάβαδαλ «θαζφινπ» 

θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. ηνπο 3 (42,9% ή 3,1% επί ηνπ ζπλφινπ) ζα 

άξεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο, ελψ ζε έλαλ (1) ζα άξεζε «πνιχ ιίγν» θαη ζε έλαλ (1) δε ζα 

άξεζε «θαζφινπ». Οη ππφινηπνη 2 βξίζθνληαλ ζηε κέζε. 

 

Πίλαθαο 5.63: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ 

πνπ ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο 

    Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε ππνινγηζηή; 

    
Πάξα 

Πνιχ Πνιχ Μέηξηα 

Πνιχ 

Λίγν Καζφινπ Total 

Γ
ηα

β
ά

δε
ηο

 θ
ό

κ
ηθ

ο 
ζ

ην
λ 

ει
εχ

ζ
εξ

φ
 ζ

ν
π
 ρ

ξ
φ

λν
; Πνιχ 

πρλά 
13 3 0 0 0 16 

13,54% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

πρλά 12 6 2 2 0 22 

12,50% 6,25% 2,08% 2,08% 0,00% 22,92% 

Μεξηθέο 

θνξέο 
8 17 4 1 0 30 

8,33% 17,71% 4,17% 1,04% 0,00% 31,25% 

πάληα 3 10 6 2 0 21 

3,13% 10,42% 6,25% 2,08% 0,00% 21,88% 

Καζφινπ 2 1 2 1 1 7 

2,08% 1,04% 2,08% 1,04% 1,04% 7,29% 

Total 38 37 14 6 1 96 

39,58% 38,54% 14,58% 6,25% 1,04% 100,00% 
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ρήκα 5.53 πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ πνπ 

ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο 

 

 

Δπνκέλσο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» 

θαη «ζπρλά» θφκηθο ή βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ζα άξεζε «πάξα πνιχ» 

θαη «πνιχ» λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. 

Αθφκε φκσο θαη νη καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπάληα» θαη «θαζφινπ» θφκηθο ή 

βηβιία, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο ζα πξνηηκνχζαλ λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. 

 

ρέζε κεηαμχ ησλ Μαζεηψλ πνπ Γηάβαδαλ Βηβιία ή/θαη Κφκηθο ζηνλ 

Διεχζεξφ ηνπο Υξφλν θαη ησλ Μαζεηψλ πνπ Πίζηεπαλ φηη ην Μάζεκα 

Έγηλε πην Δπράξηζην κε ηα Φεθηαθά Κφκηθο 

 

Διέγρεηαη ε ππφζεζε ηεο εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ βηβιία 

ή/θαη θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν κε ηνπο καζεηέο πνπ πίζηεπαλ φηη ην 

κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο, έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

δειαδή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο.  

ηνλ Πίλαθα 5.64 γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο βηβιίσλ κε ηελ 

εμεηαδφκελε κεηαβιεηή, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Asymp. Significant) ,102, 
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δείρλεη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% φηη απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο 

εμάξηεζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απνδερφκαζηε ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο.  

 

Πίλαθαο 5.64: ρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,470
a
 16 ,102 

Likelihood Ratio 21,727 16 ,152 

Linear-by-Linear 

Association 
10,241 1 ,001 

N of Valid Cases 96   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,03. 

 

ηνλ Πίλαθα 5.65 γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο θφκηθο κε ηελ 

εμεηαδφκελε κεηαβιεηή, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Asymp. Significant) ,000, 

ή γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε ηεο εμάξηεζεο 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη απνξξίπηνπκε ηελ ελαιιαθηηθή, ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 

Πίλαθαο 5.65: ρέζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 46,135
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 40,154 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 21,902 1 ,000 

N of Valid Cases 96   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,07. 

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο (contigency table) (Πίλαθαο 5.66) πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα:  
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πξνηηκήζεηο 
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Καη νη 8 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

(ή πνζνζηφ 8,3% επί ηνπ ζπλφινπ) πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. Απφ ηνπο 27 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ 

«ζπρλά» βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ην 88,9% (πνζνζηφ 25% επί ηνπ 

ζπλφινπ) πίζηεπε φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά - ππεξκεζηθά θφκηθο έγηλε «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. Με άιια ιφγηα έλα πνζνζηφ 33,3% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» βηβιία ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, πίζηεπε φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε «πάξα 

πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην.  

 

Αθφκα θαη απφ 42 ηνπο καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «κεξηθέο θνξέο» βηβιία ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, νη 35 ή ην 83,4% (36,5% επί ηνπ ζπλφινπ) πίζηεπε φηη ην 

κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. Σν 

ίδην βιέπνπκε θαη ζηνπο 16 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπάληα» βηβιία ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, φπνπ νη 11 ζεσξνχζαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά 

θφκηθο έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην, έλαληη 2 καζεηψλ πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη έγηλε «πνιχ ιίγν» θαη «θαζφινπ» πην επράξηζην. Οη ππφινηπνη 3 

καζεηέο βξίζθνληαλ ζηε κέζε.  

 

Αληίζηνηρε εηθφλα βιέπνπκε θαη ζηνπο 3 καζεηέο πνπ δελ δηάβαδαλ «θαζφινπ» 

βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. Απφ απηνχο ν έλαο (1) καζεηήο πίζηεπε «πνιχ» 

φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε πην επράξηζην, ελψ δελ ππήξρε 

θαλέλαο καζεηήο πνπ λα πηζηεχεη φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε 

«πνιχ ιίγν» ή «θαζφινπ» επράξηζην. Οη ππφινηπνη 2 καζεηέο βξίζθνληαλ ζηε 

κέζε. 
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Πίλαθαο 5.66: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ 

πνπ πηζηεχνπλ ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

    

Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο; 

    
Πάξα 

Πνιχ Πνιχ Μέηξηα 

Πνιχ 

ιίγν Καζφινπ Total 

Γ
ηα

β
ά

δε
ηο

 β
ηβ

ι
ία

 ζ
ην

λ 
ει

εχ
ζ
εξ

φ
 ζ

ν
π
 ρ

ξ
φ

λν
; 

 Πνιχ 

πρλά 

6 2 0 0 0 8 

6,25% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 

πρλά 
10 14 3 0 0 27 

10,42% 14,58% 3,13% 0,00% 0,00% 28,13% 

Μεξηθέο 

Φνξέο 

17 18 4 3 0 42 

17,71% 18,75% 4,17% 3,13% 0,00% 43,75% 

πάληα 
3 8 3 1 1 16 

3,13% 8,33% 3,13% 1,04% 1,04% 16,67% 

Καζφινπ 
0 1 2 0 0 3 

0,00% 1,04% 2,08% 0,00% 0,00% 3,13% 

Total 
36 43 12 4 1 96 

37,50% 44,79% 12,50% 4,17% 1,04% 100,00% 

 

 

 

ρήκα 5.54: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ βηβιία θαη απηψλ πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 
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Αληίζηνηρα απφ ηνλ Πίλαθα 5.67 πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα:  

 

Καη νη 16 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν 

(16,6%) πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. 

Απφ απηνχο πνπ δηάβαδαλ «ζπρλά» θφκηθο (22 άηνκα) ην 90,9% (20,8%) πίζηεπε 

φηη ην κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην. Σν 37,4% δειαδή 

ησλ καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» θφκηθο, πίζηεπε φηη ην 

κάζεκα έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο.  

 

Αθφκα, ην 90% (28,1% επί ηνπ ζπλφινπ) απφ ηνπο 30 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ 

«κεξηθέο θνξέο» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, πίζηεπε φηη ην κάζεκα έγηλε 

«πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο. 

 

Πίλαθαο 5.67: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ 

πνπ πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

    
Πηζηεχεηο φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά 

θφκηθο; 

    
Πάξα 

Πνιχ Πνιχ Μέηξηα Πνιχ ιίγν Καζφινπ Total 

Γ
ηα

β
ά

δε
ηο

 θ
ό

κ
ηθ

ο 
ζ

ην
λ 

ει
εχ

ζ
εξ

φ
 ζ

ν
π
 ρ

ξ
φ

λν
; Πνιχ 

πρλά 
13 3 0 0 0 16 

13,54% 3,13% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 

πρλά 7 13 2 0 0 22 

7,29% 13,54% 2,08% 0,00% 0,00% 22,92% 

Μεξηθέο 

θνξέο 
12 15 3 0 0 30 

12,50% 15,63% 3,13% 0,00% 0,00% 31,25% 

πάληα 2 10 6 3 0 21 

2,08% 10,42% 6,25% 3,13% 0,00% 21,88% 

Καζφινπ 2 2 1 1 1 7 

2,08% 2,08% 1,04% 1,04% 1,04% 7,29% 

Total 36 43 12 4 1 96 

37,50% 44,79% 12,50% 4,17% 1,04% 100,00% 
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ρήκα 5.55: πλάθεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ δηαβάδνπλ θφκηθο θαη απηψλ 

πνπ πηζηεχνπλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο 

 

Απφ ηνπο 21 καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «ζπάληα» θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, 

νη 12 (12,5% επί ηνπ ζπλφινπ) πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά - 

ππεξκεζηθά θφκηθο έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην επράξηζην, έλαληη 3 (3,1% 

επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ πίζηεπαλ φηη έγηλε «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ». Οη 

ππφινηπνη βξίζθνληαη ζηε κέζε.  

 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε εηθφλα γηα ηνπο 7 καζεηέο πνπ δελ δηάβαδαλ «θαζφινπ» 

θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. Απφ απηνχο νη 4 (ή 4,2% επί ηνπ ζπλφινπ) 

πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» πην 

επράξηζην, έλαληη 2 καζεηψλ (2% επί ηνπ ζπλφινπ) νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη ην 

κάζεκα έγηλε «πνιχ ιίγν» ή/θαη «θαζφινπ» πην επράξηζην.  

 

Δπνκέλσο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ δηάβαδαλ «πνιχ ζπρλά» θαη «ζπρλά» 

θφκηθο ή βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, ζεψξεζαλ επράξηζην ην κάζεκα κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο. Αθφκε φκσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ 

δηάβαδαλ «ζπάληα» θαη «θαζφινπ» θφκηθο ή βηβιία, πίζηεπε ην ίδην. 
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Δπρξεζηία ηνπ Δξγαιείνπ Γεκηνπξγίαο Φεθηαθψλ Κφκηθο θαη 

Καηαλφεζε  ηνπ Δμεηαδφκελνπ Θέκαηνο - Δκπινπηηζκφο Γλψζεσλ 

 

Διέγρεηαη ε ππφζεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζαλ εχθνιε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο κε ηνπο καζεηέο πνπ 

πίζηεπαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ - 

εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο - γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, έλαληη ηεο 

ελαιιαθηηθήο, δειαδή ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. ηνλ 

Πίλαθα 5.68 ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (Asymp. Significant) ,000, δείρλεη φηη 

απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε ηεο εμάξηεζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ γηα δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο 95% θαη απνξξίπηνπκε ηελ ελαιιαθηηθή ηεο αλεμαξηεζίαο.  

 

Πίλαθαο 5.68: Δπρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο θαη 

βαζκφο  θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εκπινπηηζκνχ γλψζεσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπλάθεηαο (contigency table) (Πίλαθαο 5.69) πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα:  

Απφ ηνπο 37 καζεηέο πνπ ζεσξνχζαλ «πάξα πνιχ» εχθνιε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, νη 25 (67,5% ή 26,1% επί ηνπ ζπλφινπ) 

πίζηεπαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» λα θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν ζέκα. Απφ ηνπο 29 πνπ ζεσξνχζαλ 

«πνιχ» εχθνιν ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο νη 18 (62,1% ή 18,8% 

επί ηνπ ζπλφινπ) πίζηεπαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε 

«πνιχ» λα θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν ζέκα.  

  

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,768
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 49,468 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,782 1 ,000 

N of Valid Cases 96   

a. 19 cells (76,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,17. 
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Αθφκα, νη 4  απφ ηνπο 20 καζεηέο (20% ή 4,2% επί ηνπ ζπλφινπ) πνπ ζεσξνχζαλ 

«κέηξηα» ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ, πίζηεπαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

θφκηθο ηνπο βνήζεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν 

ζέκα ή λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γη‟ απηφ. 

 

Πίλαθαο 5.69: πλάθεηα κεηαμχ επρξεζηίαο ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο 

ςεθηαθψλ θφκηθο θαη ηνπ βαζκνχ  θαηαλφεζεο - εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ - 

ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο 

   Σν εξγαιείν ComicLab είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 

    Πάξα 

Πνιχ 
Πνιχ Μέηξηα 

Πνιχ 

Λίγν 
Καζφινπ Total 

Ζ
 δ

ξ
α

ζ
ηε

ξ
ηφ

ηε
ηα

 κ
ε 

ηα
 θ

φ
κ

ηθ
ο 

ζ
ε 

β
ν

ή
ζ
ε

ζ
ε 

λ
α
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α

ηα
λν

ή
ζ

εη
ο-

εκ
π

ι
ν

π
ηί

ζ
εη

ο 
ηη

ο 
γλ

ψ
ζ

εη
ο 

ζ
ν

π
 γ

ηα
 η

ν
 

εμ
εη

α
δφ

κ
ελ

ν
 ζ

έκ
α

 

Πάξα 

Πνιχ 

11 0 0 0 1 12 

11,46% 0,00% 0,00% 0,00% 1,04% 12,50% 

Πνιχ 
14 18 4 1 0 37 

14,58% 18,75% 4,17% 1,04% 0,00% 38,54% 

Μέηξηα 
8 9 13 3 0 33 

8,33% 9,38% 13,54% 3,13% 0,00% 34,38% 

Πνιχ 

Λίγν 

3 1 2 2 2 10 

3,13% 1,04% 2,08% 2,08% 2,08% 10,42% 

Καζφινπ 
1 1 1 0 1 4 

1,04% 1,04% 1,04% 0,00% 1,04% 4,17% 

Total 
37 29 20 6 4 96 

38,54% 30,21% 20,83% 6,25% 4,17% 100,00% 

 

 

ρήκα 5.56: πλάθεηα κεηαμχ επρξεζηίαο ηνπ εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ 

θφκηθο θαη ηνπ βαζκνχ  θαηαλφεζεο - εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ - ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο 
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Με άιια ιφγηα απφ ην 68,75% ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζαλ «πάξα πνιχ» θαη 

«πνιχ» εχρξεζην ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο, ην 44,9%, πίζηεπε 

φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» λα 

θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν ζέκα ή λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

 

Δπίζεο, απφ ηνπο καζεηέο πνπ ζεσξνχζαλ «πνιχ ιίγν» εχρξεζην ην εξγαιείν (6 

άηνκα ή 6,2% επί ηνπ ζπλφινπ) έλαο (1) καζεηήο πίζηεπε φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε 

ηα θφκηθο ηνλ βνήζεζε «πνιχ» λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ην 

εμεηαδφκελν ζέκα, έλαληη 2 καζεηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

θφκηθο ηνπο βνήζεζε «πνιχ ιίγν». Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνπο καζεηέο πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ην εξγαιείν δελ ήηαλ «θαζφινπ» εχρξεζην (4 ή 4,2% επί ηνπ 

ζπλφινπ), φπνπ θαη πάιη έλαο (1) καζεηήο πίζηεπε φηη ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

θφκηθο ηνλ βνήζεζε «πάξα πνιχ» λα θαηαλνήζεη - εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ - 

γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, έλαληη 2 καζεηψλ πνπ πίζηεπαλ φηη ηνπο βνήζεζε «πνιχ 

ιίγν» θαη ελφο (1) καζεηή ν νπνίνο πίζηεπε φηη δελ ηνλ βνήζεζε «θαζφινπ». 

Δπνκέλσο, νη καζεηέο πνπ ζεψξεζαλ ην εξγαιείν εχθνιν ζηε ρξήζε, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο πίζηεπαλ φηη θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ην κάζεκα θαη εκπινχηηζαλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο.  

 

5.8.1.7 Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο ησλ Κνηλώλ 

Μεηαβιεηώλ 

 

Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πξνέθπςαλ ζεηηθέο ηηκέο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ (Πίλαθαο 5.59). πγθεθξηκέλα, ππήξρε ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

καζεηψλ πνπ δηάβαδαλ βηβιία θαη/ ή θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν κε ηνπο 

καζεηέο πνπ πίζηεπαλ φηη ην κάζεκα κε ηα ςεθηαθά θφκηθο έγηλε πην επράξηζην 

θαη ζα ηνπο άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ 

θφκηθο. Οη ζρέζεηο απηέο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

90% ζηε ζπζρέηηζε κε ηα βηβιία θαη 95% ζηα θφκηθο.  

 

Δπνκέλσο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ κειεηνχζαλ βηβιία θαη 

θφκηθο, επηζπκνχζαλ ηε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηά ηνπο θαη πίζηεπαλ φηη ην 
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κάζεκα έγηλε πην επράξηζην. Οκνίσο ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ 

κειεηνχζαλ βηβιία ή/θαη θφκηθο άξεζε ε πξννπηηθή λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηα 

κε ηε βνήζεηά ηνπο ζε ςεθηαθή κνξθή. Δηδηθφηεξα φκσο νη καζεηέο πνπ 

δηάβαδαλ θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ζπλαξηψληαη/εμαξηψληαη θαιχηεξα 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κε ηνπο καζεηέο πνπ δηάβαδαλ βηβιία, (Πίλαθεο 5.61 θαη 

5.65), φπσο ήηαλ αλακελφκελν.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ εμσζρνιηθφ γξακκαηηζκφ (κειέηε βηβιίσλ ή/θαη έληππσλ θφκηθο) 

θαη ε θαιή ζρέζε καδί ηνπ πξνδηέζεζε ζεηηθά γηα ηε δηδαζθαιία κε ππεξκεζηθά 

θφκηθο. Δληνχηνηο, ν εμσζρνιηθφο γξακκαηηζκφο πνπ αθνξά ηελ αλάγλσζε 

θφκηθο, πξνδηέζεζε ζεηηθά ηνπο καζεηέο γηα ηε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηά ηνπο, 

πεξηζζφηεξν απ‟ φ, ηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ.  

 

Αθφκε, θάλεθε φηη ε πξννπηηθή λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα 

ςεθηαθψλ θφκηθο άξεζε ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο είηε δηάβαδαλ γεληθά 

βηβιία ή θφκηθο ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν είηε φρη. Γηα φινπο επίζεο ηνπο 

καζεηέο ήηαλ επράξηζην ην κάζεκα κε ηε ρξήζε ππεξκεζηθψλ θφκηθο. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη αλαπηχρζεθε ε αίζζεζε ηεο ελφηεηαο θαη έλα πλεχκα 

ζπληξνθηθφηεηαο, φηαλ ηα παηδηά κνηξάζηεθαλ έλα θνηλφ ελδηαθέξνλ θαη πάζνο 

γηα απηφ πνπ έθαλαλ, φηαλ δειαδή ηα θφκηθο έγηλαλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ (McTaggart, 2008). 

 

Σέινο, απφ ηα επξήκαηα πξνέθπςε ε ζαθήο έλδεημε φηη αθφκα θαη νη καζεηέο πνπ 

δελ δηάβαδαλ θφκηθο ή/θαη βηβιία ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν, επηζπκνχζαλ λα 

δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηά ηνπο θαη απφιαπζαλ ην κάζεκα, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα θφκηθο θαη κάιηζηα ζε 

ςεθηαθή κνξθή πξνζέιθπζε θαη ηνπο απξφζπκνπο αλαγλψζηεο (Beers, 1996a,b;  

Gorman, 2003; Little, 2005; Dunsworth & Atkinson, 2007; McVicker, 2007; 

Weitkamp & Burnet, 2007). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη ΣΠΔ θαηέζηεζαλ ηα θφκηθο 

ειθπζηηθά δηδαθηηθά εξγαιεία αθφκε θαη ζε απηνχο πνπ δελ ηα δηάβαδαλ ζε 

κνξθή βηβιίνπ. 
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Χο πξνο ηε ζρέζε ησλ καζεηψλ πνπ ζεσξνχζαλ εχρξεζην ην εξγαιείν 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο κε ηνπο καζεηέο πνπ πίζηεπαλ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, ππήξρε ζεηηθή εμάξηεζε. Ζ ζρέζε 

απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% θαη ζεηηθή 

(πίλαθαο κε ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο). Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ 

ζεσξνχζαλ «πάξα πνιχ» θαη «πνιχ» εχρξεζην ην εξγαιείν, πίζηεπαλ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα θφκηθο ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν ζέκα, 

ζπλδένληαο έηζη ηελ επρξεζηία ηνπ εξγαιείνπ κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Με άιια ιφγηα ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε εχθνιε ρξήζε ησλ δχν 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ δεκηνχξγεζε ην θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην 

ππφβαζξν, ψζηε νη καζεηέο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ 

θφκηθο λα θαηαλνήζνπλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θάλεη ηε 

κάζεζε απνηειεζκαηηθή, αθνχ αξέζεη ζηα παηδηά, ηα επραξηζηεί, ηα βνεζάεη λα 

θαηαλνήζνπλ ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ε θηιαλαγλσζία βηβιίσλ ή θφκηθο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ πξννπηηθή λα δηδάζθνληαη καζήκαηα κε ηε 

βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, αιιά θαη κε ηελ επραξίζηεζε απφ ην κάζεκα. Σέινο, 

ε επρξεζηία ησλ εξγαιείσλ θαίλεηαη λα βνεζά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε 

ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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5.8.2 Πνζνηηθή Αλάιπζε κέζσ Ρνπκπξηθώλ Αμηνιόγεζεο ηεο 

Δπίδνζεο ηνπ πλόινπ ησλ Σεζζάξσλ Βαζηθώλ Μειεηώλ 

Πεξίπησζεο 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 5.70 κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ηα ππεξκεζηθά θφκηθο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 4 βαζηθέο κειέηεο πεξίπησζεο, πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο: 

 

Χο πξνο ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ νη πεξηζζφηεξεο 

πνιχ θαιέο ή θαη εμαηξεηηθέο, δειαδή νη καζεηέο αμηνπνίεζαλ ηελ πνιηηηζκηθή 

ηνπο εκπεηξία θαη εκβάζπλαλ ζην πξνο επίιπζε πξφβιεκα, ελψ νη δεκηνπξγίεο 

ηνπο είραλ πξσηνηππία. πγθεθξηκέλα, ν κέζνο φξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ νκάδσλ 

ήηαλ 1,97, θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν: 2,04.  

 

Χο πξνο ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (πινθή, ελφηεηα ηφπνπ - ρξφλνπ, 

ραξαθηήξεο) νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν πνιχ θαιέο ή θαη 

εμαηξεηηθέο. πγθεθξηκέλα, σο πξνο ηελ πινθή ππήξραλ πνιχ θαιέο θαη 

εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ κεξψλ ηεο. Δληνχηνηο, ε χπαξμε θαη 

αξθεηψλ κεηξίσλ θαηέβαζε ην κέζν φξν ζην 2,30 ν νπνίνο ήηαλ θαηψηεξνο ζε 

ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ: 2,04. Χο πξνο ηελ ελφηεηα ηφπνπ 

- ρξφλνπ ζηηο ζθελέο νη νκάδεο ζεκείσζαλ πνιχ θαιή ή θαη εμαηξεηηθή επίδνζε, 

πξνζδηνξίδνληαο κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν. Ο κέζνο φξνο 1,97 ήηαλ 

θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο ηελ εκθάληζε, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ραξαθηήξσλ 

νη νκάδεο ζεκείσζαλ γηα άιιε κηα θνξά επίδνζε πνιχ θαιή, κε ηάζε πξνο 

εμαηξεηηθή. Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο ηνπο εμειίζζνληαλ πιήξσο θαη πεξηγξάθνληαλ 

κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη ν αλαγλψζηεο ελεκεξψζεθε κε αθξίβεηα γηα απηνχο. 

Ο κέζνο φξνο 1,99 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ 

θξηηεξίσλ: 2,04. 
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Έπεηηα, νη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο πξνψζεζαλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαη ήηαλ 

απφιπηα θαηαλνεηνί ζηα πεξηζζφηεξα έξγα, αλ θαη δελ έιεηςαλ θάπνηεο κέηξηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαηέβαζαλ ην κέζν φξν ζην 2,08 θαη ηνλ θαηέζηεζαλ θαηψηεξν 

ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ. 

 

Χο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ 

νξζή ζην επίπεδν ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο ζηίμεο θ.ά. Ο κέζνο φξνο 

1,77 ήηαλ θαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ θαη 

επηπιένλ ήηαλ ην θξηηήξην ζην νπνίν νη νκάδεο ζεκείσζαλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε.  

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδεθηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο  

αλαγλσξίζηεθαλ νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη επεηεχρζε ν ζθνπφο ηνπ θφκηθο. Δληνχηνηο, ε 

χπαξμε θαη αξθεηψλ κεηξίσλ νκάδσλ είραλ σο απνηέιεζκα κέζν φξν 2,08 πνπ 

ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

 

Χο πξνο ηελ θαιιηηερληθή ζθνπηά/εηθνλνγξάθεζε ην θαιιηηερληθφ ζηπι ησλ 

εηθφλσλ «έδελε» πνιχ θαιά κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο. Δηθφλα θαη θείκελν 

ζπλεξγάδνληαλ πνιχ θαιά (πνιχ θαιή επίδνζε) ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

ελψ ππήξραλ θαη νξηζκέλεο κέηξηεο. Ο κέζνο φξνο 2,08 ήηαλ θαηψηεξνο ζε ζρέζε 

κε ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ θξηηεξίσλ.  

 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ ζην ζχλνιν ησλ 

44 νκάδσλ ήηαλ 2,04, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη πνιχ θαιή επίδνζε θαη πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη νη καζεηέο ζρεδίαζαλ επηηπρεκέλν πνιπηξνπηθφ θείκελν πνπ 

αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί. 
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Πίλαθαο 5.70: Μέζνη φξνη ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ηα ππεξκεζηθά θφκηθο ζηηο 4 κειέηεο πεξίπησζεο 

(Κιίκαθα/Δπίδνζεο: Δμαηξεηηθή 1 - Πνιχ Καιή 2 - Μέηξηα 3 - Υακειή 4) 

 

2ε: 

Ηζφηεηα Γχν 

Φχισλ 

3ε:  

ρνιηθή Βία 

4ε:  

Γηαηξνθηθέο 

πλήζεηεο 

5ε:  

Ηιηάδα 

πλνιηθά: 

44 νκάδεο 

ΡΟΤΜΠΡΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ/ΤΠΔΡΜΔΗΚΟΤ ΚΟΜΗΚ  

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
Μ.Ο Δπίδ. 

Οκάδσλ 

Μ.Ο Δπίδ. 

Οκάδσλ 

Μ.Ο Δπίδ. 

Οκάδσλ 

Μ.Ο Δπίδ. 

Οκάδσλ 

Μ.Ο Δπίδ. Όισλ 

ησλ Οκάδσλ. 

ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;)  1,70 2,00 2,45 1,71 1,97 

ΠΛΟΚΖ (Πψο; Γηαηί;) 2,00 2,33 3,00 1,86 2,30 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - ΥΡΟΝΟΤ 

ΣΗ ΚΖΝΔ (Πφηε; Πνχ;) 1,60 2,00 
2,55 1,71 1,97 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ (Πνηνο;:) 1,70 1,87 2,82 1,57 1,99 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ & ΛΔΕΑΝΣΔ 2,00 1,87 2,45 2,00 2,08 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ  1,40 1,80 
2,00 1,86 1,77 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ & 

ΑΠΟΓΔΚΣΟΣΖΣΑ 1,80 2,07 
2,73 1,71 2,08 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ 

ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ  

1,80 2,07 2,45 2,00 2,08 

Μέζνο όξνο όισλ ησλ 

θξηηεξίσλ 
1,75 2,00 2,56 1,83 2,04 
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5.9 Αλαθεθαιαίσζε 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη έμη (6) κειέηεο πεξίπησζεο 

ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή. ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε, ν ζθνπφο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζελαξίνπ, ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο 

θαη νη ζηφρνη, ελψ ζηε δεχηεξε εμεηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ παξαηήξεζε. Σέινο, ζηελ 

ηξίηε ελφηεηα έγηλε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία φισλ ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο θαη 

ησλ θνηλψλ ηνπο κεηαβιεηψλ. ην επφκελν θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: πλνιηθά Απνηειέζκαηα - πκπεξάζκαηα 

- Μειινληηθέο Δξεπλεηηθέο Καηεπζύλζεηο 

 

 

Κύξηα αληηθείκελα θεθαιαίνπ  

 

 Απνηειέζκαηα φισλ ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο: 

o Γλσζηηθνί ζηφρνη 

o Καιιηέξγεηα πνιπγξακκαηηζκψλ  

o Καιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ 

o Γεκηνπξγηθφηεηα, βησκαηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ην 

κάζεκα, ελεξγνπνίεζε θαληαζίαο - ζπλδπαζκφο κε πνιηηηζκηθή 

εκπεηξία 

o Γηαζθεδαζηηθή θαη ειθπζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή 

 Πεξηνξηζκνί ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο  

 Ζ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο 

 Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο 

 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα κηαο επηζηακέλεο θαη κεζνδνινγηθά ηεθκεξησκέλεο έξεπλαο πνπ 

λα αθνξά ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο απφ καζεηέο εληζρχζεθε 

απφ ηελ αδήξηηε αλάγθε ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα γξακκαηηζκφ ζηα Νέα 

Μέζα, δεδνκέλνπ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δνπλ νη καζεηέο βξίζεη απφ 

εηθφλεο (ηειεφξαζε, ππνινγηζηέο, δηαθεκίζεηο, δηαδίθηπν). ε απηά ηα πιαίζηα 
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έιαβε ρψξα ε πξνζπάζεηα λα εθκεηαιιεπηνχκε παηδαγσγηθά έλα κέζν, πνπ 

αμηνπνηήζεθε ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε απφ ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, 

ζπλδπάδνληαο πιένλ θαη ηηο ΣΠΔ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ 

θαη γεληθφηεξα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. Μέζα απφ πέληε κειέηεο πεξίπησζεο νη 

καζεηέο θιήζεθαλ λα γίλνπλ ζπγγξαθείο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζρεηηθά 

κε θάπνην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, εθθξάδνληαο παξάιιεια ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

βηψκαηά ηνπο. 

 

Ζ καζεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο απνδείρζεθε απφ ηνλ έιεγρν 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ αθεγεκαηνινγίαο, ζηε βειηίσζε ηνπ γισζζηθνχ 

επηπέδνπ, ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο, ζηελ 

αμηνπνίεζε πνιιψλ πφξσλ γηα ηε ζρεδίαζε ελφο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ηα θφκηθο είραλ πξσηνηππία, 

θαληαζία θαη δηαθνξεηηθφηεηα κε βάζε εκπεηξίεο, πξνηηκήζεηο, βηψκαηα καζεηψλ 

θαη ζηελ επραξίζηεζε θαη ςπραγσγία πνπ πξνζέθεξε ζηνπο καζεηέο ε 

θαηλνηφκνο απηή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κέζα: α) ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, β) εξσηεκαηνιφγηα 

καζεηψλ, γ) εξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ, ε) θχιια παξαηήξεζεο ηεο 

εξεπλήηξηαο, ζη) ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δξάζεηο. 

 

 

6.2 Απνηειέζκαηα ηνπ πλόινπ ησλ Μειεηώλ 

Πεξίπησζεο - πκπεξάζκαηα 

 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο ζεσξήζεθαλ επηηπρείο, φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο βηβιίνπ ή κηαο ζχληνκεο 

ηζηνξίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε θάπνην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν. Οη νκάδεο κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ επηκέξνπο αμηνιφγεζε 

παξέδσζαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ έξγν, παξφιεο ηηο αδπλακίεο νξηζκέλσλ 

καζεηηθψλ θφκηθο. Απνδείρζεθε φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθνχ 
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αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζηε κνξθή ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γισζζηθψλ καζεκάησλ 

κε δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή είλαη έλα κέζν πνπ γίλεηαη 

επξέσο απνδεθηφ απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο βνεζά λα θαηαλνήζνπλ ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν, λα θαιιηεξγήζνπλ πεξαηηέξσ γισζζηθέο δεμηφηεηεο θαη πξνάγεη ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ, κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Αθφκε, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ δηέμνδν ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γφληκα ηε θαληαζία θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή εκπεηξία ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ηαπηφρξνλα ηηο ΣΠΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Α. Γλσζηηθνί ηόρνη 

 

α. Καηαλφεζε θαη Αλάιπζε Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

 

Οη καζεηέο γεληθά δηεχξπλαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηελ θαηαλφεζε, ηελ αλάιπζε 

θαη ηε ζχλζεζε πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε έλα δεδνκέλν δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαθάλεθε φηη ε 

δεκηνπξγία ησλ θφκηθο θαη ε ζπγγξαθή ησλ δηαιφγσλ απφ ηνπο καζεηέο 

απεηέιεζε θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ζηνηρεία πνπ ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζθνξά ησλ θφκηθο θαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα 

(Wright & Sherman, 1999; Mallia, 2007. Οη καζεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

πίζηεπαλ φηη ηα θφκηθο πνπ έθηηαμαλ κε αθνξκή ηελ Ηζφηεηα, ηελ Δλδνζρνιηθή 

Βία θαη ηηο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηνπο βνήζεζαλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, ελψ ειάρηζηνη δήισζαλ φηη  δελ βνεζήζεθαλ. Αθφκε, θαηφξζσζαλ λα 

πεξηγξάςνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη ην πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

δχν θχισλ ή εληνπίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο Δλδνζρνιηθήο Βίαο θαη λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκαζία ηεο Ηζφηεηαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο 

πξφιεςεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο.  
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Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ πνπ ζπιιέρηεθαλ κε αλνηθηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο: 

«Με ην λα δεκηνπξγψ ην θφκηθο απηφ πάλσ ζηελ Ηιηάδα, έπξεπε θαη λα θαηαλνήζσ 

ην θείκελν θαη λα κειεηήζσ, κε απνηέιεζκα λα αλαθαιχπησ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

ηνπ νκεξηθνχ θφζκνπ», 

 «Μπνξνχζα λα ζπκάκαη ηα νπζηψδε πξάγκαηα [...]»,  

«Με βνήζεζαλ λα μαλαζπκεζψ ην θείκελν ηεο Ηιηάδαο θαη λα εκπεδψζσ 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο»,  

«Αζρνιεζήθακε πεξηζζφηεξν κε ην δηάινγν [...]»,  

«Καηάιαβα ην πψο ζπλδένληαλ φια απηά [...]»,  

«Μπνξεί ηα παηδηά επεηδή ηνπο αξέζεη λα δηαβάδνπλ θφκηθο λα ηα θαηαιαβαίλνπλ 

θαιχηεξα»,   

«Δκπινχηηζα ηηο γλψζεηο κνπ ζρεηηθά κε ηελ ελδνζρνιηθή βία»,  

 «Πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη ζε θάλεη λα θαηαιάβεηο θαιχηεξα θάπνηα πξάγκαηα», 

«κπνξέζακε λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη λα αθνχζσ 

θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ζέκα»,  

 «Με βνήζεζαλ λα κάζσ πην εχθνια». 

 

εκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δχζθνιεο γιψζζαο ηνπ 

Οκήξνπ πνπ αληαλαθιά απφςεηο γηα ην κεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ θφκηθο 

(Tiemensma, 2009) θαη ηελ απινχζηεπζε θιαζηθψλ θεηκέλσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο: 

«Καηάθεξα λα μεδηαιχλσ ηε δχζθνιε γιψζζα ηνπ Οκήξνπ». Δπηπιένλ 

επηβεβαηψλνπλ ηηο απφςεηο γηα ηε ζχλδεζε ησλ θφκηθο κε θνηλσληθά δεηήκαηα 

(Yang, 2003) φηαλ ππνζηεξίδνπλ φηη ηνπο δίλεηαη: «ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη 

δεκηνπξγίαο ησλ ζεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ». Σέινο, ε πιεηνςεθία ζε ζρεηηθή 

εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο Ηιηάδαο θαη ηεο Γηαηξνθήο, δήισζε φηη 

απέθηεζε πνιιέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δφκεζε κηαο αθήγεζεο θαη ηελ 

παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κέζσ ησλ ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο.  
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β. χλζεζε/ρεδίαζε Αθεγεκαηηθνχ Πνιπηξνπηθνχ Λφγνπ  

 

Μέζα απφ ηηο ξνπκπξίθεο δηαθάλεθε φηη ην ζέκα ησλ πεξηζζφηεξσλ θφκηθο είρε 

πιεξφηεηα. Οη καζεηέο αμηνπνίεζαλ δειαδή νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαπαξάζηεζαλ κε πηζηφηεηα ην ραξαθηήξα ησλ πξνζψπσλ, αμηνπνηψληαο 

παξάιιεια ζχγρξνλεο εκπεηξίεο. Παξφκνηα είλαη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

πινθή, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ μεδίπισζε γεληθά κε επηηπρία ηα κέξε ηεο 

(αξρηθή θαηάζηαζε, πεξηπέηεηα, ιχζε) θαη ηα ρεηξίζηεθε κε επειημία. ε νξηζκέλα 

κφλν απφ απηά παξνπζηάζηεθαλ ειιείςεηο. Οη ζθελέο πξνζδηφξηζαλ ζηνηρεία 

ηφπνπ θαη ρξφλνπ ζε πνιχ θαιφ βαζκφ. Σέινο, νη ραξαθηήξεο ήηαλ επδηάθξηηνη 

κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο, γεγνλφο πνπ δείρλεη εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε 

απηνχο. Σν ηειεπηαίν απηφ ζπκπέξαζκα ζπλάδεη κε πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ 

κηινχλ γηα ην «αλζξψπηλν πξφζσπν» πνπ κπνξνχλ ηα θφκηθο λα ζέζνπλ ζε έλα 

δεδνκέλν ζέκα κε ζπλέπεηα κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ ραξαθηήξσλ (Versaci, 2001).  

 

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ελέηαμαλ ηελ πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ζην κάζεκά ηνπο, ζηηο ζπλεληεχμεηο επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα απηά. ινη 

κίιεζαλ γηα γφληκν δηάινγν πνπ αλέθπςε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

θφκηθο, αιιά θαη πξνβιεκαηηζκφ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πινθή θαη ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο. Αθφκε, είπαλ φηη νη καζεηέο ζε γεληθέο γξακκέο αθνκνίσζαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηνηρεία γηα ηηο αθεγεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

αθεγεκαηηθή δνκή, δειαδή ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλννχλ κηα αθνινπζία 

γεγνλφησλ, λα δηαθξίλνπλ ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο, λα αλαπηχζζνπλ ηζηνξίεο κε 

αξρή, κέζε, ηέινο θαη κε ραξαθηήξεο πνπ εμειίζζνληαη κέζσ ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ηεο θνξχθσζεο ηεο ηζηνξίαο, αιιά θαη λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα (Lyga, 

2006; Lesesne, 2007). Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηηο απφςεηο ησλ 

εξεπλεηψλ φηη ε ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία 

απνηειεί πξαθηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο φρη κφλν σο αλαγλψζηεο αιιά 

θαη σο εθπαηδεπφκελνπο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κηα ηζηνξία (Dorner et 

al., 2002).  
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γ. Λεηηνπξγηθή Υξήζε Γιψζζαο ζε πγθεθξηκέλν Δπηθνηλσληαθφ Πιαίζην 

 

πσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ ξνπκπξηθψλ, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα 

καζεηηθά ςεθηαθά θφκηθο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν γξακκαηηθήο, ιεμηινγίνπ θαη 

ζπληαθηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλν επηθνηλσληαθφ πιαίζην ήηαλ γεληθά ζσζηή. πσο 

δείρλνπλ νη ξνπκπξίθεο νη πεξηζζφηεξεο νκάδεο καζεηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά 

ηνπο δηάινγνπο, νη νπνίνη θαη πξνψζεζαλ ηελ ηζηνξία θαη παξείραλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημή ηεο. Οη ιεδάληεο επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζσζηά 

γηα ηελ επηηάρπλζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο. Αλ θαη δελ έιεηςαλ θαη νη 

κέηξηεο επηδφζεηο, θακία δελ ήηαλ αδχλακε. 

 

Χο πξνο ηελ αλαπιαηζίσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε θαλφλεο ηνπ 

ζπληαθηηθνχ νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζσζηά θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο 

πξνηάζεηο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. σζηή θαη απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσληαθά γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ νκάδσλ ήηαλ θαη ε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ ζηίμεο, ψζηε λα απνδίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηε 

ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα καζεηηθά θφκηθο. Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

επίζεο πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη πίζηεπαλ φηη ηα θφκηθο ηνπο, ηνπο 

βνήζεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηα ζεκεία ζηίμεο, ηα είδε ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νλνκαηηθψλ ζπλφισλ ζηελ πξάμε ηεο 

επηθνηλσλίαο ζε κεγάιν βαζκφ. Γεληθά, νη κειέηεο πεξίπησζεο καο βνήζεζαλ λα 

θαηαιάβνπκε φηη ε πξάμε δεκηνπξγίαο θφκηθο είλαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο (Morrison et al., 2002).   

 

 

Β. Καιιηέξγεηα Πνιπγξακκαηηζκώλ 

 

Ζ πξναγσγή ησλ πνιιαπιψλ γξακκαηηζκψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ Παηδαγσγηθή ησλ 

Πνιπγξακκαηηζκψλ (New London Group, 1996) πνπ δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζπζρεηίδεη ηνπο θεηκεληθνχο κε ηνλ πξνθνξηθνχο, αθνπζηηθνχο, 

νπηηθνχο, απηηθνχο, θαη ςεθηαθνχο ηξφπνπο, πξνάγνληαο ηηο απαξαίηεηεο 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία, ηε δσή ζε ζπλζήθεο 

εηεξφηεηαο θαη ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο (Κνπηζνγηάλλεο, 

2000). ηνηρεία γηα θαιιηέξγεηα φισλ ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ απφ ηε 

δηδαθηηθή ρξήζε ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο πξνθχπηνπλ απφ ηα αθφινπζα 

δεδνκέλα: 

 

Οη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ππνδήισζαλ φηη ηα νπηηθά 

ζηνηρεία ησλ θφκηθο, νη εηθφλεο πνπ δηέζεηε ην εξγαιείν, ε εξκελεία ηνπο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ (Burmark, 2002) 

απφ ηε κία ηνπο αζθνχζαλ έιμε θαη απφ ηελ άιιε ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε 

εκπέδσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζηελ θαηαλφεζε ζηνηρείσλ πνπ αξρηθά ήηαλ 

δπζλφεηα (Stokes, 2002). Οη απφςεηο απηέο επηβεβαηψλνπλ δηάθνξεο έξεπλεο πνπ 

ζεσξνχλ ην επνπηηθφ ζηνηρείν σο πξσηαξρηθφ πιενλέθηεκα ησλ θφκηθο, πνπ 

πξνάγεη ηε κάζεζε (Brocka, 1979; Williams, 1995; Little, 2005), αιιά θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε καζεηψλ, ψζηε λα καζαίλνπλ θαη νπηηθά (Kossack & Hoffman, 

1987; Bangs, 1988; Davis, 1990), αθνχ φινη νη καζεηέο θαίλεηαη λα 

επσθεινχληαη απφ ηα νπηηθά ζηνηρεία (Cary, 2004). 

 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη κεξηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο: 

«ηαλ βιέπεηο κηα ηζηνξία απιά γξακκέλε ίζσο λα κελ ηελ θαηαλνείο ηφζν θαιά 

φζν φηαλ ηελ βιέπεηο θαη κε εηθφλεο. Με βνήζεζε λα ηα θαηαλνήζσ φια απηά, γηαηί 

κε ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δηαιφγνπο ζπκάκαη θαιχηεξα ηελ ηζηνξία», 

«Γεληθά ν θαζέλαο καο κπνξεί λα εκπεδψζεη δηάθνξα πξάγκαηα πην εχθνια κε ηηο 

εηθφλεο θαη [...]  λα ηα θαηαλνήζεη»,  

«Σν θείκελν ήηαλ πην δσληαλφ κε ηηο εηθφλεο», 

«Με βνήζεζε λα ηα θαηαλνήζσ φια απηά, γηαηί κε ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δηαιφγνπο 

ζπκάκαη θαιχηεξα ηελ ηζηνξία»,   

 «Σν παξαδνζηαθφ κάζεκα δελ έρεη εηθφλεο θαη είλαη πην δχζθνιε ε θαηαλφεζε 

ηνπ»,  

«Μηα εηθφλα κπνξεί λα καο βγάιεη πάξα πνιιά ζπλαηζζήκαηα».  
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Απφ ηηο ξνπκπξίθεο αλέθπςε επίζεο φηη ήηαλ πνιχ θαιή ε επίδνζε φισλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηθφλαο σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηνπ 

«φινπ» πνπ πξνψζεζε ηε δξάζε, ζπκπιήξσζε ην ιφγν θαη απέδσζε ην 

ραξαθηήξα θαη ηηο αμίεο ησλ εξψσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνλ νπηηθφ θαη ν 

ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαζηζηά ηελ Σέρλε κηα ζεκαληηθή δεμηφηεηα 

γξακκαηηζκνχ (Ohler, 2009). Οη καζεηέο ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ κε επηηπρία ηηο εηθφλεο - ζε κία κάιηζηα ζπλεξγάζηεθαλ θαη κε 

ηελ θαζεγήηξηα Καιιηηερληθψλ γηα ηε ζρεδίαζή ηνπο. 

 

Αδηακθηζβήηεηα, ε λέα γεληά έρεη ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηνπο ππνινγηζηέο, θαζψο 

απηνί είλαη εληαγκέλνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εμσζρνιηθήο ηνπο δσήο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ςεθηαθφ - εμσζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Οη καζεηέο έδσζαλ 

έκθαζε ζηνλ ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ θφκηθο 

(αλαθέξεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο) πνπ ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζε, 

ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ζηελ εχθνιε κάζεζε θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. Οη 

απαληήζεηο έδεημαλ φηη νη καζεηέο ςπραγσγνχληαη θαη καζαίλνπλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο, ελδερνκέλσο επεξεαζκέλνη απφ ην δηαδίθηπν θαη ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα (Beavis, 2004; Rhodes & Robnolt, 2009) πνπ γηα πνιινχο είλαη 

θαζεκεξηλή εμσζρνιηθή απαζρφιεζε. 

 

πσο πξνέθπςε απφ ηα ιφγηα ηνπο, αιιειεπίδξαζαλ ζεηηθά κε ηα εξγαιεία ησλ 

ΣΠΔ, ζεψξεζαλ φηη θαζηζηνχλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηνκηθφ θαη φηη 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξαηήζνπλ επθνιφηεξα ζηε κλήκε ηνπο φζα 

δηδάζθνληαη, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα εηζάγνπλ 

πνιπκεζηθά ζηνηρεία πνπ εκπινπηίδνπλ ην κάζεκα. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο ηε ζεψξεζαλ ελδηαθέξνπζα, πξσηφηππε θαη θαηλνηνκηθή.  

 

πγθεθξηκέλα, ζηα εξσηεκαηνιφγηα δήισζαλ φηη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία 

θαηέζηεζε ην κάζεκα «κνληέξλν», «εχθνιν», «δηαζθεδαζηηθφ», «πην δεκηνπξγηθφ» 

θαη «ελδηαθέξνλ». Αθφκε, νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη  «(ζην παξαδνζηαθφ κάζεκα) 
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δελ αλαπηχζζνληαη εχθνια ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο φζν κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ.Τ.». 

Αλέθεξαλ αθφκε ηα εμήο: 

«Πξνζέρνπκε ζην κάζεκα θαη ζπκκεηέρνπκε πην πνιχ απ’ φηη ζε κηα παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία»,  

«Ζ δηαθνξά αιιά θαη ε επθνιία πνπ ππάξρεη είλαη φηη γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηψλ δειαδή ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη γη' απηφ είλαη εχθνιν. Ζ 

ζεκεξηλή επνρή δεη κε ηνπο ππνινγηζηέο»,  

«Μαζαίλνπκε ην κάζεκα πην εχθνια»,  

«Σν κάζεκα [...] ρσξίο ην θφκηθο ήηαλ βαξεηφ»,  

 «Ήκνπλ ραξνχκελε πνπ ζα δνχιεπα ζε Ζ.Τ.»,  

«Γηαζθεδάδεηο θαη δελ βαξηέζαη, δνπιεχεηο κε ηερλνινγία πνπ αξέζεη ζηνπο λένπο»  

 «Δληχπσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαιείνπ λα βάδνπκε ππεξζπλδέζκνπο».  

 

Χο πξνο ηα ςεθηαθά εξγαιεία ComicLab θαη CoSy_ComicStripCreator ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηα ζεψξεζε εχθνια ζηε ρξήζε ηνπο, ζηνηρείν πνπ δείρλεη 

φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θξάζεηο «δηαζθεδαζηηθφ», «επράξηζην», «ςπραγσγηθφ» γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ, ελψ άιινη 

κίιεζαλ γηα ηελ επθνιία θαη ηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θφκηθο. Πνιινί ην απνδέρζεθαλ άθξηηα, ελψ άιινη ην 

αληηκεηψπηζαλ κε πην θξηηηθή καηηά θαη πξφηεηλαλ βειηηψζεηο, γεγνλφο πνπ φμπλε 

ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε.  

 

πγθεθξηκέλα ζρνιίαζαλ : 

«Απφ πάληα κνπ άξεζε ε Ηιηάδα αιιά κε ην ComicLab ηελ ππεξαγάπεζα»,  

«Με βνήζεζαλ λα κάζσ πην εχθνια»,  

 «Μνπ άξεζε πνπ φρη κφλν δνπιεχακε, αιιά θαη δηαζθεδάδακε»,  

 «Δίλαη πην ελδηαθέξνλ. Θέιεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, είλαη έλα πνιχ θαιφ 

πξφγξακκα»,  

 «Πξσηφηππν, δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή κνπ πνιχ 

γξήγνξν ζηελ εθκάζεζή ηνπ»,  
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 «Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηθψλ καο θφκηθο»,  

«Ζ ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά [...]»,  

 «Πνιχ δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία [...]»,  

«Μνπ άξεζε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα φπνπ κπνξείο λα βάιεηο δηθέο ζνπ 

θσηνγξαθίεο γηα θφκηθο»,  

«Με ην πάηεκα ιίγσλ θνπκπηψλ έθηηαμα κηα νιφθιεξε ηζηνξία». 

 

Χο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπκέζσλ (ζηε κειέηε πεξίπησζεο γηα 

ηελ Ηζφηεηα) αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:  

«ν ήρνο θαη ηα βίληεν θάλνπλ ην θφκηθο πνιχ πην ξεαιηζηηθφ θαη δσληαλφ», 

«πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε θαη ηξαβάλε πην πνιχ ην θάζε παηδί λα 

αζρνιεζεί κε απηφ»,  

«πην ελδηαθέξνληα,  εληππσζηαθά θαη παξαζηαηηθά»,  

 «ζπλδπάδνπλ ήρν, εηθφλα, θίλεζε κε απνηέιεζκα λα θεληξίδνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα 

παξνηξχλνπλ ρξήζηε λα ηα παξαθνινπζήζεη». 

 

ζνλ αθνξά ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Ηιηάδαο, ζεκαληηθή θξίζεθε απφ ηνπο 

καζεηέο ε απφθηεζε εκπεηξίαο ζηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ, αθνχ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία δήισζε φηη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην ComicLab, απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζε κάζεκα ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηνπο βνήζεζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ πην εχθνια θαη πην γξήγνξα κηα ηζηνξία ππεξκεζηθψλ θφκηθο.  

 

Χο πξνο ηνλ εμσζρνιηθφ παξαδνζηαθφ γξακκαηηζκφ ππνδεηθλχεηαη ε ζηελή 

ζρέζε ηεο αλάγλσζεο γεληθψλ βηβιίσλ θαη ηεο αλάγλσζεο θφκηθο, θάηη πνπ 

ζπκθσλεί θαη κε παιαηφηεξεο έξεπλεο (Dorrell & Carroll, 1981; Dorrell & 

Southall, 1988; Anderson et al., 1988; Ujjie & Krashen, 1996).  

 

Δπίζεο, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζα άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα 

καζήκαηά ηνπο κε ηε βνήζεηα ςεθηαθψλ θφκηθο, θάηη πνπ δείρλεη ηελ έιμε πνπ 

αζθνχλ ηα θφκηθο ζηα παηδηά, (Marston ζην Sones, 1944; Elkins & Bruggemann, 

1971; Alongi, 1974; Yoshihiro, 1992; Conrad, 1993; Wright & Sherman, 1999), 

ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε ηα Νέα Μέζα θαη ηε δηάζεζε ηνπο λα εληάμνπλ 
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αγαπεκέλεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αθφκε θαη 

νη καζεηέο πνπ δήισζαλ φηη δηάβαδαλ πνιχ ιίγν ή θαζφινπ βηβιία ή θφκηθο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζα ήζειαλ ηα ςεθηαθά θφκηθο ζηε δηδαζθαιία. Δπνκέλσο, 

βιέπνπκε φηη ε ςεθηαθή δηάζηαζε θαη νη ΣΠΔ ιεηηνπξγνχλ θαηαιπηηθά ζηελ 

πεξαηηέξσ απνδνρή ησλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε 

απέλαληη ηνπο. Οη καζεηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, αθφκε θαη φζνη 

δηάβαδαλ ιίγν ή θαη θαζφινπ βηβιία ή θφκηθο, ζεψξεζαλ φηη ην κάζεκα έγηλε πην 

επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θφκηθο, θάηη πνπ δείρλεη γηα άιιε κηα θνξά φηη ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε ηα θφκηθο έιθνπλ ηνπο καζεηέο θαη πξνζειθχνπλ ηνπο 

απξφζπκνπο αλαγλψζηεο (Beers, 1996a,b; Little, 2005; Weitkamp & Burnet, 

2007; McVicker, 2007).   

 

Απφ ηηο ξνπκπξίθεο πξνθχπηεη επίζεο φηη ηα καζεηηθά θφκηθο ήηαλ απνδεθηά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απφ φινπο ηνπο καζεηέο - κε ιίγεο πεξηπηψζεηο κηθξήο 

απνδνρήο - θαη αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο σο αθεγεκαηηθά αιιά θαη 

σο ππεξκεζηθά θείκελα, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα ησλ θφκηθο, εληαγκέλε ζε πεξηβάιινλ ΣΠΔ.  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε 

φηη νη δηδαθηηθέο δξάζεηο είραλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, αθνχ θαηέδεημαλ ηε 

δεθηηθφηεηα ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα ςεθηαθά θφκηθο θαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπο θαη δηαπίζησζαλ ηελ επρέξεηα ησλ καζεηψλ ζηε 

ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο ηερλνινγίαο. Αθφκε, νη καζεηέο ζηα θφκηθο ηεο Ηιηάδαο 

θαη ηεο Γηαηξνθήο ελζσκάησζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο ππεξζπλδέζκνπο κε 

ζρεηηθά ζέκαηα. εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη ην νινθιεξσκέλν έξγν 

ηνπο αλαξηήζεθε ζην καζεηηθφ wiki, ψζηε νιφθιεξε ε καζεηηθή θνηλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο, αιιά θαη άιισλ, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην δεη, λα ην κειεηήζεη 

θαη λα ην ζρνιηάζεη.  

 

Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα ίδηα ηα καζεηηθά θφκηθο σο 

πβξηδηθά ειεθηξνληθά θείκελα, πνπ ζπλδπάδνπλ εηθφλα θαη ιφγν ζε ζπγθεθξηκέλν 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην κε πξνζσπηθφ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνχο 
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ηνπο, ήηαλ ε θαιχηεξε απφδεημε φηη νη καζεηέο θαιιηέξγεζαλ ηνπο 

πνιπγξακκαηηζκνχο κέζα απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απέθηεζαλ 

δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο, γηα λα «δηαβάδνπλ» ηνλ πνιπκεζηθφ θφζκν θαη λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηα πνιιά επίπεδα ησλ κελπκάησλ ηνπ (Thoman & Jolls, 2005). 

 

Δλ θαηαθιείδη, πξνήρζε ν κηληηαθφο/ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ζχκθσλα κε ηα 

νθηψ ζεκεία ηνπ Ohler (2009), αθνχ ε εξγαζία ησλ καζεηψλ: 

 κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ θεηκελνθεληξηθφηεηα ζην θνιάδ λέσλ κέζσλ, 

 δηαηήξεζε ηε γξαθή θαη ε αλάγλσζε σο ζηαζεξέο αμίεο ζηελ ςεθηαθή 

ηνπο κνξθή,  

 πηνζέηεζε θαιιηηερληθά ζηνηρεία,  

 αλέκεημε (blend) παξαδνζηαθνχο θαη αλαδπφκελνπο γξακκαηηζκνχο, 

 εθκεηαιιεχηεθε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε ηεο αθήγεζεο παξάιιεια 

κε ηελ θξηηηθή ζέαζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ,  

 εκπινχηηζε ηνλ θνηλσληθφ ζπκκεηνρηθφ γξακκαηηζκφ κέζσ ηνπ wiki,  

 πξνψζεζε κε ηε ζεκαηνινγία ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο (φπσο 

Δλδνζρνιηθή Βία, Ηζφηεηα) ην γξακκαηηζκφ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα,  

 κε ην ζπλδπαζκφ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζπλέβαιε ζηελ 

πξναγσγή ηεο ςεθηαθήο επρέξεηαο. 

 

Γ. Καιιηέξγεηα Μεηαγλσζηηθώλ θαη πλεξγαηηθώλ Γεμηνηήησλ 

 

α. Μεηαγλσζηηθέο (Αλαζηνραζκφο, Απηναμηνιφγεζε θαη Δηεξναμηνιφγεζε)  

 

Με ηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο σο πξνο ηε δηαδηθαζία επίηεπμεο 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο σο θχιιν εξγαζίαο ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο κειέηεο πεξίπησζεο ήηνη Γηαηξνθή θαη Ηιηάδα) θαιιηεξγήζεθαλ νη 

βαζηθέο κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο 

εηεξναμηνιφγεζεο. Ζ απηναμηνιφγεζε ζρεδφλ ηαπηίζηεθε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη καζεηέο 

κάιινλ αμηνιφγεζαλ κε επηηπρία ηνλ εαπηφ ηνπο. ηελ εηεξναμηνιφγεζε νη 
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καζεηέο ήηαλ πην απζηεξνί, αιιά θαη απηφ είλαη έλα ζηνηρείν πνπ αμηνινγείηαη σο 

πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

κηληηαθψλ πξντφλησλ. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αμηνπνίεζε ησλ ξνπκπξηθψλ έγηλε κφλν πξνθνξηθά ζηελ 

ηάμε, ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο έδσζαλ νη ζπλεληεχμεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνζηήξημαλ φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο ελίζρπζε ηελ θαιιηέξγεηα κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο (θαηαλεκεκέλε γλψζε) δεδνκέλνπ φηη κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε νη καζεηέο έιαβαλ ζεκαληηθή αλαηξνθνδφηεζε (feedback) θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηη αθξηβψο έπξεπε λα θάλνπλ θαη πνηα βήκαηα λα 

αθνινπζήζνπλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ πνιπηξνπηθφ 

θείκελν. Δπηπιένλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ηξφπνπ 

παξνπζίαζεο κηαο εξγαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ή ηελ ππνβάζκηζή ηεο. Δπίζεο, 

επέδεημαλ ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα, αληηκεησπίδνληαο ηελ θξηηηθή ησλ 

άιισλ, κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζε απηνβειηίσζε. Σέινο, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ πξνθνξηθή αμηνιφγεζε ήηαλ ελεξγφο θαη νπζηαζηηθή, έθξηλαλ ψξηκα θαη κε 

ζνβαξφηεηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη ππνδείμεηο 

ηνπο ήηαλ θαίξηεο, ελψ κεγάιν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

 

β. πλεξγαηηθέο - Δπηθνηλσληαθέο Γεμηφηεηεο (βαζκφο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηψλ, 

απνθάζεηο γηα ηε δνκή ηεο ηζηνξίαο, ρξήζε δηαιφγνπ, ελεξγφο ζπκκεηνρή, 

δηακνηξαζκφο εξγαζηψλ θαη θαζεθφλησλ, ππαθνή ζε θαλφλεο, αιιεινζεβαζκφο, 

δέζκεπζε):  

 

Αλαιχνληαο ηηο ξνπκπξίθεο έγηλε θαλεξφ φηη ζηε ζπλεξγαηηθή ζρεδίαζε ησλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηάινγν γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηεο 

εηεξναμηνιφγεζεο (ζηελ Ηιηάδα), αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δίραλ πνιχ θαιή επίδνζε ζην δηακνηξαζκφ ησλ εξγαζηψλ, ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζηελ ππαθνή ζε θαλφλεο κέζα ζε πιαίζηα 
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αιιεινζεβαζκνχ, θαζψο θαη ζηε δέζκεπζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ηνπο 

ζηφρνπ.  

 

 Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπλέληεπμή ηνπο ηφληζαλ φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ, κνίξαζαλ ηνπο ξφινπο 

ηνπο θαη άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα. ηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

πεξηπηψζεηο δεκηνχξγεζαλ νκάδεο 2 ή 3 αηφκσλ κε βάζε ηηο επηινγέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο δηθέο ηνπο, ελψ ζηελ ηειεπηαία (Ηιηάδα) εθαξκφζηεθε ε 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο ζε κηθξννκάδεο 3 - 4 αηφκσλ ζε πάγθνπο εξγαζίαο κε 

βάζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ηε δπλακηθή ηεο 

ηάμεο (Μαηζαγγνχξαο, 2003). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη απνθάζεηο γηα ηε 

δνκή ηεο ηζηνξίαο ιακβάλνληαλ απφ θνηλνχ, ελψ ε ρξήζε δηαιφγνπ, ε ππαθνή ζε 

θαλφλεο θαη ν αιιεινζεβαζκφο ιεηηνχξγεζαλ απνηειεζκαηηθά. Ζ πξνζπάζεηα 

γηα επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ ηνχο απνξξφθεζε θαη δνχιεπαλ φινη καδί, ρσξίο 

λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα απνρσξήζνπλ. ηε κειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηε 

Γηαηξνθή εληνπίζηεθαλ πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ζηε ζπλεξγαζία ηα νπνία 

δηθαηνινγνχληαλ, αθνχ επξφθεηην γηα άζθεζε. Ζ εθπαηδεπηηθφο ζεψξεζε φηη 

ππάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηηο ππφινηπεο κειέηεο πεξίπησζεο ηα πξάγκαηα θχιεζαλ πην νκαιά. 

 

Αμηνπνηψληαο ηελ παξαηήξεζε, ε εξεπλήηξηα-εθπαηδεπηηθφο ζηελ 5ε κειέηε 

πεξίπησζεο δηαπίζησζε φηη νη ζπλζήθεο ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ήηαλ άξηζηεο, νη 

καζεηέο δηεμήγαγαλ θηιηθέο ζπδεηήζεηο κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο, ήηαλ 

απνξξνθεκέλνη ζην ην κάζεκα, ζπρλά γεινχζαλ θαη γεληθά δηαζθέδαδαλ, ρσξίο 

φκσο λα ελνρινχλ ηνπο ππνινίπνπο. Σέινο, νη καζεηέο επηηέιεζαλ ην έξγν πνπ 

είραλ αλαιάβεη θαζψο κνηξάδνληαλ ηηο εξγαζίεο θαη βνεζνχζαλ φινη, 

ππαθνχνληαο ζηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο θαη ζεβφκελνη ηνπο ππφινηπνπο. 

 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο δφζεθε ζρνιηάζηεθε θαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα  

«Δίρα ηελ επθαηξία λα ζπλεξγαζηψ κε ζπκκαζεηέο κνπ [...]»,  

«Ο θαζέλαο έιεγε ηελ άπνςή ηνπ»,   
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«πδεηνχζακε θαη απνθαζίδακε ελψ ζπγρξφλσο θάλαλε θάηη πνιχ δεκηνπξγηθφ», 

«Γίλεηαη ζπλεξγαζία, ελψ ζην (παξαδνζηαθφ) κάζεκα φρη θαη ηφζν πνιχ»,   

 «Απφ ην γεγνλφο φηη θαηαθέξακε λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηα ππφινηπα παηδηά 

ζεκαίλεη φηη καο θάλεθε απίζηεπηα ελδηαθέξνλ θαη δηαζθεδαζηηθφ».  

 

Γ. Γεκηνπξγηθόηεηα, Βησκαηηθόηεηα, πλαηζζεκαηηθή ύλδεζε κε ην 

Μάζεκα, Δλεξγνπνίεζε Φαληαζίαο - Αμηνπνίεζε Πνιηηηζκηθήο Δκπεηξίαο 

 

ηα εξσηεκαηνιφγηα νη καζεηέο κίιεζαλ γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε πνπ ηνπο 

πξνζέθεξε ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, γηα επράξηζην, ζπλαξπαζηηθφ, εληππσζηαθφ 

κάζεκα θαη γηα κηα κνλαδηθή εκπεηξία πνπ ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηηο ΣΠΔ. Αθφκε, 

πνιινί καζεηέο ηφληζαλ φηη είραλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

θφκηθο, επηβεβαηψλνληαο απφςεηο ζεσξεηηθψλ φηη νη καζεηέο ληψζνπλ ην θφκηθο 

«ηδηνθηεζία» ηνπο θαη ληψζνπλ πεξεθάληα, ελψ ην κάζεκα απνθηά νηθεία κνξθή 

θάηη πνπ πξνάγεη ηε κάζεζε (Norton, 2003). Μεξηθέο απφςεηο καζεηψλ ήηαλ νη 

παξαθάησ: 

 «[...]ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία καο θαη απηά πνπ μέξακε γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Ηιηάδαο[...]»,  

 «Έλησζα ραξνχκελνο γηαηί έθηηαμα ην δηθφ κνπ θφκηθ»,  

 «Δίρα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο»,  

«Έρεη πιάθα λα βξίζθεηο θαη λα θηηάρλεηο ηε δηθή ζνπ ηζηνξία»,  

«Μνπ άξεζε πνπ κπνξνχζεο λα δψζεηο κνξθή ζηε θαληαζία ζνπ»,  

«Μπνξνχζα λα πεξάζσ ηα δηθά κνπ κελχκαηα κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν»,  

«Μπνξνχζεο λα γξάθεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο θσλέο ησλ εξψσλ». 

 

 Οη ξνπκπξίθεο απνηίκεζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο νκάδεο ήηαλ επηλνεηηθέο, ελψ έθδειε ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία 

ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ηνπ λνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. Οη καζεηέο κε 

πξσηφηππεο ηδέεο πξνρψξεζαλ ζηε ζχλζεζε ηνπ δηθνχ ηνπο αθεγεκαηηθνχ 

πνιπηξνπηθνχ θαη ςεθηαθνχ θεηκέλνπ. Αθφκε, θαιιηεξγήζεθε ε δεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο είηε κέζα απφ ηε δηαζθεπή ηνπ ηιηαδηθνχ θεηκέλνπ 

είηε κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ησλ δηθψλ ηνπο αθεγήζεσλ κε αθνξκή ην ζέκα ηεο 
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Γηαηξνθήο, ηεο Βίαο ή ηεο Ηζφηεηαο ζε εμαηξεηηθφ ή πνιχ θαιφ βαζκφ. Σα θφκηθο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ ραξαθηεξίδνληαλ απφ πξσηνηππία, θαληαζία θαη εγγχηεηα ζην 

αξρηθφ θείκελν κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αλάπιαζή ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αλαδηήγεζεο, αιιά θαη δεκηνπξγία πξσηφηππσλ έξγσλ ζηελ πεξίπησζε 

αθήγεζεο δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ.  

 

Δ. Γηαζθεδαζηηθή θαη Διθπζηηθή Μαζεζηαθή Γηαδηθαζία πνπ Πξνζειθύεη 

ην Δλδηαθέξνλ θαη ηελ Πξνζνρή 

 

ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνλίζηεθε ν παηγληψδεο ραξαθηήξαο πνπ ιακβάλεη ε 

κάζεζε θαη ε αμία ηεο ραξάο θαη ηεο ςπραγσγίαο, θάηη πνπ παξαπέκπεη ζε 

απφςεηο εξεπλεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηαζθέδαζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα γισζζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ, 

αθνχ ε παηγληψδεο δηαδηθαζία νδεγεί ζηε ραξά ηεο γλψζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο (Green, 1993; Little, 2005; Μνπιά & Κνζεγηάλ, 2010). Μεξηθά 

ζρφιηα καζεηψλ ήηαλ:  

 

«Αθνχ δηαζθέδαδα ήηαλ εχθνιν λα ηα κάζσ»,  

«Πεξλάεη επράξηζηα ε ψξα ρσξίο λα βαξηέκαη»,  

 «Ζ κάζεζε γηλφηαλ κε δηαζθεδαζηηθφ θαη επράξηζην ηξφπν. ρη βαξεηφ, κέζα απφ 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία»,  

«Ήηαλ πνιχ θαιχηεξν απφ ηα ζπλεζηζκέλα πνπ θάλνπκε ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη κνπ 

άξεζε πνιχ γηαηί είρε πνιχ πιάθα»,  

«Πέξαζα πνιιέο ραξνχκελεο ψξεο»  

«Έρεη πιάθα λα βξίζθεηο θαη λα θηηάρλεηο ηε δηθή ζνπ ηζηνξία», 

 «Μαζαίλεηο εχθνια θαη επράξηζηα θαη γεληθψο είλαη ζπλαξπαζηηθφ»,  

 «Ήηαλ θάηη ηδηαίηεξν θαη πξσηφηππν. Σν πξφγξακκα ήηαλ θαληαζηηθφ θαη δελ 

ππεξβάιισ». 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο ππνζηήξημαλ, φηη ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ δελ πξφζθεξε «εχθνιε» ςπραγσγία, αιιά κηα παηγληψδε δηάζεζε 
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κέζα απφ ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ζρνιίαζαλ ηε κεγάιε 

πξνζπκία ησλ καζεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κάζεκα θαη ηελ θαηλνηφκν δηάζεζή 

ηνπο. Δπηβεβαίσζαλ ηελ έιμε πνπ αζθνχλ ηα θφκηθο ζηνπο καζεηέο θαη 

ππνγξάκκηζαλ ηελ ελεξγφ ελαζρφιεζε ηνπο κε απηά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξάζεο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξκεζηθή ηερλνινγία θαηέζηεζε ηελ 

πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πην απνηειεζκαηηθή (Alongi, 1974; 

Yoshihiro, 1992; Wright & Sherman, 1999).  

 

Δπηπιένλ, αλέθεξαλ φηη ε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ήηαλ κεγαιχηεξε απ‟ φ,ηη ζην 

παξαδνζηαθφ κάζεκα θαη αθνξνχζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη φρη κφλν 

φζνπο ζεσξνχληαλ «θαινί» (Beers, 1996a,b; McVicker, 2007). Σν κάζεκα κε ην 

εξγαιείν βνήζεζε ηνπο καζεηέο «λα αζρνιεζνχλ εληαηηθά κε ηελ Ηιηάδα φιν ην 

ηεηξάκελν», επεζήκαλε κηα εθπαηδεπηηθφο ζηε ζπλέληεπμή ηεο. Ζ πνιπκεζηθή 

κνξθή ηνπ πιηθνχ κε ηε ρξήζε πνιιψλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(θείκελν, εηθφλα), δηεπθφιπλαλ ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο, γεγνλφο 

πνπ ζπλέβαιε ζηελ ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή γηα ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ζα 

επηζπκνχζε λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο ζε 

θάπνην άιιν κάζεκα ή ζε άιιε δηδαθηηθή ελφηεηα, θάηη πνπ παξέρεη ηζρπξέο 

ελδείμεηο γηα ηε ζπλνιηθή απνδνρή πνπ είρε ε εξεπλεηηθή δξάζε. 

 

 

6.3 Πεξηνξηζκνί ηεο Πξνηεηλόκελεο ηξαηεγηθήο  

 

Ζ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή είλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξσκαηηθή 

ζηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζηφρν έρεη λα εκπινπηίζεη θαη φρη 

λα ππνθαηαζηήζεη ην παξαδνζηαθφ κάζεκα. Δληνχηνηο, θαιιηεξγεί κηα ζεκαληηθή 

δεμηφηεηα, ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη 

εμσζρνιηθνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ θαη ε δχλακή ηνπο. Ο γξαπηφο 
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ιφγνο δελ ππνηηκάηαη θαη δελ παξαγθσλίδεηαη, αιιά επνπηηθνπνηείηαη θαη 

εκπινπηίδεηαη, ψζηε λα αλαπηπρζεί ε λέα γισζζηθή θαη θεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηβάιινπλ νη πνιπγξακκαηηζκνί (The New London Group, 

1996; Νηθνιαΐδνπ, 2009). 

 

Αδηακθηζβήηεηα, ηα καζεηηθά έξγα πζηεξνχλ θαηά πνιχ απφ ηα θφκηθο πνπ 

απνηεινχλ ηε ζπγγξαθηθή αθνξκή. Μνινλφηη ε δηδαθηηθή απηή 

πξαθηηθή/ζηξαηεγηθή δελ ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία έξγσλ πςειήο ηέρλεο 

γισζζηθά, αηζζεηηθά θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν, εληνχηνηο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ βειηηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα νξηζκέλα καζεηηθά θφκηθο πζηεξνχζαλ ζε 

θάπνην βαζκφ ζηελ πινθή θαη απηφ θαηαδεηθλχεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή θαη ζε ζηνηρεία αθεγεκαηνινγίαο. 

 

Αθφκε, ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο βαζίδεηαη ζε έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ζηα 

δηαδξαζηηθά εξγαιεία πνπ εκπεξηέρνπλ ζηε «βηβιηνζήθε» ηνπο έηνηκν 

εηθνληζηηθφ πιηθφ (cliparts) πνπ πξνζθέξεηαη γηα δηδαθηηθή αμηνπνίεζε, έηζη ψζηε 

λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ καζεηέο πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ ζην ζθίηζν. 

Δληνχηνηο, ε «βηβιηνζήθε» ηνπ εξγαιείνπ πξέπεη ζπλερψο λα αλαλεψλεηαη κε λέα 

cliparts πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην ζέκα ηεο ηζηνξίαο θαη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν. 

Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε πξνηείλεηαη ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ησλ 

Καιιηηερληθψλ, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ νη καζεηέο ηηο εηθφλεο ηνπο (ήξσεο, ηνπία, 

θηήξηα θ.ιπ.), λα ηηο ςεθηνπνηήζνπλ θαη λα ηηο εληάμνπλ ζην ςεθηαθφ εξγαιείν. 

 

 

6.4 Ζ Πξνζηηζέκελε Αμία θαη ηα Καηλνηνκηθά ηνηρεία 

ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δεκηνπξγήζεθε θαη αμηνινγήζεθε κία λέα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε/ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθψλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζε κνξθή ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη βηψκαηά ηνπο. ε απηή ηε δηαδηθαζία νη καζεηέο ζπκκεηείραλ 



 

ρεδίαζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ππεξκεζηθψλ θφκηθο απφ καζεηέο κε βάζε ηηο καζεζηαθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο 

[375] 

ελεξγά, δεκηνπξγψληαο ηα δηθά ηνπο θφκηθο κε ηε βνήζεηα δνκεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηγξάθνληαλ ζε θχιια εξγαζίαο, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο 

εξγαζίαο ζηηο νπνίεο κνηξάζηεθαλ ηνπο απαηηνχκελνπο ξφινπο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο (ζελαξηνγξάθνη, ζθηηζνγξάθνη θ.ιπ.). Οη καζεηέο, 

παχνληαο λα είλαη απιά παζεηηθνί αλαγλψζηεο, ζρεδίαζαλ ηελ πινθή, ηνπο 

ραξαθηήξεο, ηηο εηθφλεο θαη ηνπο δηαιφγνπο ηνπ θφκηθο, φπσο απηνί επηζπκνχζαλ, 

πξνζζέηνληαο ρηνπκνξηζηηθά ή κε ζηνηρεία, επηιέγνληαο ξεαιηζηηθά ή 

θαξηνπλίζηηθα ζρέδηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηα 

ζπκβαηηθά κέζα ζπγγξαθήο θφκηθο, δηφηη πινπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε λέσλ 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ (ComicLab θαη CoSy_ComicStripCreator), ζπλδένληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή κε ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο 

ηερλνινγίεο.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλέθπςαλ απφ ηηο ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο, ηε 

ζπλέληεπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα κέζσ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο 

επηβεβαίσζε ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο. Καηαδείρζεθε φηη ηα ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ θφκηθο βνήζεζε απνηειεζκαηηθά ζηε 

ζρεδίαζε αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία, πξνήγαγε 

ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα (αθεγεκαηνινγηθά ζηνηρεία, ιεμηινγηθά, γξακκαηηθά 

θαη ζπληαθηηθά θαηλφκελα), εμνηθείσζε ηνπο καζεηέο πεξαηηέξσ κε ηνλ νπηηθφ 

πνιηηηζκφ θαη ηα Νέα Μέζα, θαιιηέξγεζε ηνπο πνιπγξακκαηηζκνχο, ηηο 

κεηαγλσζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

βησκαηηθφηεηα, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ην κάζεκα, ελεξγνπνίεζε ηε 

θαληαζία θαη, ηέινο, απνηέιεζε κηα δηαζθεδαζηηθή θαη ειθπζηηθή καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή. 

 

Αθφκε, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα μεδηπιψζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

καζεζηαθέο πξνηηκήζεηο ηνπο κέζα απφ ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή αλάπιαζε ηεο αθεγνχκελεο ηζηνξίαο 

δηαθάλεθαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ 

γισζζηθνχ χθνπο π.ρ. ρηνπκνξηζηηθφ ή ζνβαξφ, ηνπ ηφλνπ, ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο 

αθεγεκαηηθήο δνκήο ηεο ηζηνξίαο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 
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εκθάληζε ησλ ραξαθηήξσλ, ηελ έθηαζε θαη ην πιήζνο ησλ clipart θαη ηε ζπλνιηθή 

επηκέιεηα ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ/ππεξκεζηθνχ θφκηθο.  

 

Μνινλφηη δφζεθαλ θαηεπζχλζεηο κέζα απφ ηα θχιια εξγαζίαο θαη ηηο ξνπκπξίθεο 

αμηνιφγεζεο, νη καζεηέο είραλ ειεπζεξία θαη απηνλνκία λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνχλ κέζα ζηελ νκάδα ηνπο, λα θάλνπλ επηινγέο ζε ζέκαηα 

δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο, λα επηιέμνπλ ππεξζπλδέζκνπο γηα λα 

πξνζζέζνπλ πιεξνθνξίεο ζην θείκελν ηνπο, λα ην εκπινπηίζνπλ κε πνιπκεζηθφ 

πιηθφ αιιά θαη λα ζέζνπλ δεηήκαηα γηα ζπδήηεζε, εζηηαζκέλνη ζην ζθνπφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνινπζψληαο σο κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο 

ξφινπο ηνπο. 

 

Σέινο, ν θαζεγεηήο - δηδάζθσλ έγηλε απφ κεηαθνξέαο γλψζεσλ θαζεγεηήο - 

ζχκβνπινο, ππνζηεξηθηήο θαη θαζνδεγεηήο ηθαλφο λα ζπληνλίδεη θαη λα 

νξγαλψλεη/ειέγρεη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ηάμεο. Δπηπιένλ, ιεηηνχξγεζε σο δηακεζνιαβεηήο αλάκεζα ζηα ηερλνινγηθά 

εξγαιεία θαη ηνπο καζεηέο, σο ζχκβνπινο θαη  εκςπρσηήο πνπ έδσζε ηηο 

θαηάιιειεο νδεγίεο, ψζηε λα ληψζνπλ νη καζεηέο ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο θαη σο παξαηεξεηήο πνπ ελζάξξπλε ηελ πξσηνβνπιία ησλ 

καζεηψλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο, πξνέβιεςε πξνβιήκαηα θαη ηα 

αληηκεηψπηζε έγθαηξα (Αξγχξεο, 2002). 

  

Χο πξνο ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζε ζρέζε κε άιια 

πξναλαθεξζέληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή πηινηηθέο δξάζεηο, απηή ζπλίζηαηαη 

ζηα αθφινπζα: 

 

Καηαξράο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θφκηθο 

ComicLab θαη CoSy_ComicStripCreator νη καζεηέο δεκηνχξγεζαλ πνιπηξνπηθέο 

ςεθηαθέο ηζηνξίεο θφκηθο (digital storytelling), ζηηο νπνίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα 

ελζσκάησζεο ππεξζπλδέζκσλ ζε επηπιένλ θεηκεληθφ, εηθνληζηηθφ ή ερεηηθφ 

πιηθφ. Μέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ αλάγλσζε θαη 
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ηελ θαηαζθεπή έληππσλ ή ςεθηνπνηεκέλσλ θφκηθο ζηα νπνία βαζίδνληαλ θαηά 

θχξην ιφγν νη πξνγελέζηεξεο δηδαθηηθέο δξάζεηο. 

 

Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγήζεθαλ νδεγνί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαθνξηθά κε ηε 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, νη νπνίνη παξείραλ πξνηεηλφκελα ζελάξηα θαη δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε θχιια εξγαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξακαηηθνχ 

καζήκαηνο, ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο θαη εξσηεκαηνιφγηα. Οη ξνπκπξίθεο 

αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

πκπιεξψζεθαλ εθηφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη εηεξναμηνιφγεζεο είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο (αλαζηνραζκφο, 

αμηνιφγεζε). Οη καζεηέο κάιηζηα ηηο είραλ κπξνζηά ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξακαηηθνχ καζήκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη λα εληνπίδνπλ ηα ζεκεία ηα νπνία έπξεπε λα 

πξνζέμνπλ. 

 

Έπεηηα, έγηλε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη επξεία αμηνιφγεζε ζε ηξία δηαθνξεηηθά 

απζεληηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα: ζε άηππν, εκηηππηθφ θαη ηππηθφ γξακκαηηζκφ 

ζε αληίζεζε κε πξνυπάξρνπζεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν 

πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο εμσζρνιηθφ, άηππν ή εκηηππηθφ γξακκαηηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, ε αμηνιφγεζε βαζίζηεθε ζε πνηνηηθά, αιιά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα 

Σα πηινηηθά εξγαζηήξηα - κειέηεο πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απζεληηθέο 

καζεζηαθέο ζπλζήθεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο α) ζε δχν (2) πεξηπηψζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ απφ κεηάθξαζε/Ηιηάδα Β΄ Γπκλαζίνπ (ηππηθφο ζρνιηθφο 

γξακκαηηζκφο), β) ζε δχν (2) πεξηπηψζεηο ζε πξνγξάκκαηα ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ 

(Ηζφηεηα Γχν Φχισλ) θαη Α΄ Γπκλαζίνπ (Δλδνζρνιηθή Βία) (εκηηππηθφο 

ζρνιηθφο γξακκαηηζκφο), θαη γ) ζε κία (1) πεξίπησζε ζηα πιαίζηα άηππνπ 

γξακκαηηζκνχ (ρνιέο Καίζαξε - εθδήισζε γηα Αζθαιέο Γηαδίθηπν). Μέζα απφ 

ζπλερείο δνθηκέο θαη αμηνινγήζεηο θάζε θνξά πνπ νινθιεξσλφηαλ κηα δηδαθηηθή 
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δξάζε επέξρνληαλ βειηηψζεηο ζηελ επφκελε ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ δηδαθηηθψλ 

δξάζεσλ αιιά θαη κέζσλ αμηνιφγεζεο. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε, εθηφο απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο ρψξεο (θπξίσο ζε Ηηαιία, Αγγιία, 

Ηζπαλία, Κχπξν) απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο. πγθεθξηκέλα, απνηέιεζε κέξνο 

ελφο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηνπ EduComics (http://www.educomics.org), πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε κεξηθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην LifeLong 

Learning Comenius Programme.  

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαλέσζε 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα κειεηνχλ, λα θαηαλννχλ, αιιά θαη λα ζρεδηάδνπλ πνιπηξνπηθά 

ςεθηαθά  θείκελα αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ, κε ζηφρν λα αληηκεησπίζνπλ κε θξηηηθή 

δηάζεζε φ,ηη ηνπο πξνηείλεηαη ή ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη 

ηα κέζα ελεκέξσζεο (Chatel, 2002). 

 

ε γεληθέο γξακκέο απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο εμήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ 

πνιηηηζκηθή δεκηνπξγία, ζην βησκαηηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ησλ ηερλνινγηψλ (Νέδε et al., 2009) θαη ζηε δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ 

έξγσλ γηα ηα κίληηα (media) απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Craggs, 1992). 

 

 

6.5 Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο Έξεπλαο 

 

Ζ εξεπλεηηθή πξννπηηθή ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε 

δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο θηινινγηθψλ καζεκάησλ κέζα απφ καθξνρξφληα, ίζσο 

θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, project δεκηνπξγίαο ππεξκεζηθψλ 

θφκηθο ζε καζήκαηα Λνγνηερλίαο, Ηζηνξίαο θαη Γιψζζαο. Σα καζεηηθά 
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δηαδηθηπαθά βηβιία θφκηθο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξα ζε έθηαζε θαη κε πην 

ζχλζεηε δνκή, πξνζεγγίδνληαο αθφκε θαη ηα γξαθηθά κπζηζηνξήκαηα (graphic 

novels).  

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη θαη ε κεηαθνξά ηεο πξφηαζεο 

ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ησλ ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζε ζελάξηα πεξηζζφηεξσλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ - εθηφο ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ - κε πηνζέηεζε 

ζηνηρείσλ απφ ηα παξφληα ζελάξηα. Δπηπξφζζεηα, ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε ζρνιηθή βαζκίδα (π.ρ. 

δεκνηηθφ ζρνιείν ή ιχθεην) ή ζρνιηθφ ηχπν (π.ρ. γεληθφ ή ηερληθφ-επαγγεικαηηθφ 

ιχθεην). Αθφκε, ε δεκνζίεπζε ησλ καζεηηθψλ θφκηθο κπνξεί λα γίλεη ζε 

επξχηεξν θνηλφ θαη λα ππάξμνπλ θαη πξνγξάκκαηα πξνψζεζήο ηνπο ζε άιια 

ζρνιεία κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε δχλαηαη λα εκπινπηηζηεί θαη κε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ψζηε λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πνηθηιία. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη ππεξκεζηθά θφκηθο σο έλαπζκα θαη λα 

δεηήζνπλ απφ ηνπο καζεηέο ζηε ζπλέρεηα: 

 λα ζπκπιεξψζνπλ δηαιφγνπο, ιεδάληεο ή θαξέ πνπ ιείπνπλ ζε εκηηειή 

θφκηθο,  

 λα επεθηείλνπλ κηα δεδνκέλε ηζηνξία κε αλνηρηφ ηέινο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, πξνζζέηνληαο θαξέ κε επηπιένλ ζθελέο θαη 

ραξαθηήξεο, 

 λα ηνπνζεηήζνπλ ζε ζσζηή ζεηξά αλαθαηεκέλα θαξέ, 

 λα βάινπλ ηίηινπο, εληνπίδνληαο ηδέεο θιεηδηά ζε νπηηθέο ελδείμεηο. 

 

Δπηπξφζζεηα, ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα εκπινπηηζηεί πεξαηηέξσ κε πεξηζζφηεξα 

δηαδξαζηηθά θαη ππεξκεζηθά ζηνηρεία φπσο ηελ αμηνπνίεζε ππεξζπλδέζκσλ ζε 

animation θαη βίληεν θαη ηελ ελζσκάησζε δηαδξαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ζε θαίξηα ζεκεία ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο γηα 

παξάδεηγκα θνπίδ ή ηζηνεμεξεπλήζεηο (WebQuest) θ.ά.. 
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Σέινο, πεξηζζφηεξεο κειέηεο αιιά θαη ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο απηήο ζην ίδην ή 

ζε άιια αληηθείκελα πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλε θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ καζεηψλ ελδέρεηαη λα απνδείμνπλ πεξαηηέξσ ηε ζεηηθή 

επίδξαζε αληίζηνηρσλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πιηθφ απηφ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα εηζάγνπλ 

ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή ην ινγηζκηθφ ComicLab γηα ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ ςεθηαθψλ/ππεξκεζηθψλ θφκηθο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο ή ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

δηαζεκαηηθφ project, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο θαη ηνπο εηδηθνχο 

ζηφρνπο ησλ Α.Π.. θαη Γ.Δ.Π.Π... ηφρνο καο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη 

καζεηέο/ηξηεο κε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ βηβιίνπ θφκηθο κε 

ππεξκεζηθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

πνπ επηδηψθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ.  

Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ ComicLab θαη ιίγα ζηνηρεία γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, ε δνκή ελφο ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζελαξίνπ πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο ΣΠΔ καδί κε θάπνηα πξνηεηλφκελα θχιια εξγαζίαο, έλαο 

ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ θφκηθο, ν νπνίνο κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο σο ζρεδηάγξακκα γηα ηελ θάζε ζειίδα ηνπ 

θφκηθο πνπ επίθεηηαη λα θηηάμνπλ, θαη έλα γισζζάξην. Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνηείλνληαη  

εξσηεκαηνιφγηα θαη ξνπκπξίθεο αμηνιφγεζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απηναμηνιφγεζε θαη εηεξναμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο 

/ηξηεο, φζν θαη γηα  δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή  αμηνιφγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιηθφ απηφ θαη λα ην ηξνπνπνηήζεη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Σν παξφλ ηεχρνο θιείλεη κε κηα ελδεηθηηθή κειέηε 

πεξίπησζεο ζηελ νπνία εθαξκφζηεθαλ απνηειεζκαηηθά ηα παξαπάλσ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΛΟΓΗΜΗΚΟ COMICLAB  

 

Πξνηείλεηαη ην ινγηζκηθφ ComicLab (http://www.webcomicbookcreator.com/) 

γηα ηε δεκηνπξγία ππεξκεζηθψλ ςεθηαθψλ θφκηθ ζηξηπ. Σν ινγηζκηθφ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κνξθνπνίεζεο ησλ ζειίδσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

δεκηνπξγψλ. Οη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα κεηαθηλνχλ ηα πιαίζηα θαηά κήθνο ηεο 

ζειίδαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε ζπγγξαθή θφκηθο. Παξέρεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα 

εηζαγσγήο γλσζηψλ ηχπσλ αξρείσλ εηθφλσλ (JPEG, BMP, GIF, PNG) γηα θφλην 

πιαηζίσλ θαη cliparts. Σα κπαιφληα δηαιφγνπ κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ απιφ θείκελν 

ή ππεξζπλδέζκνπο, ψζηε λα κελ πεξηνξίδνληαη ηα θείκελα ησλ δηαιφγσλ ζηα φξηα 

ηνπ κπαινληνχ ή ζηε ιεδάληα. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ είλαη βαζηζκέλε ζε κία ππεξκεζηθή κεραλή παξαγσγήο 

ινγηζκηθνχ π.ρ. Macromedia Flash, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ ζε δηθηπαθά θφκηθο. Ζ εμαγσγή ηνπο γίλεηαη ζε έλα 

αξρείν Zip πνπ πεξηέρεη ηα πιηθά ησλ θφκηθο θαη xml αξρεία κε ηα  κεηαδεδνκέλα 

ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ δεκηνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ θαη λα 

αλαξηεζνχλ απφ ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, θαζηζηψληαο έηζη 

εχθνιε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο απφ 

άιινπο ρξήζηεο (καζεηέο, θαζεγεηέο ή δεκηνπξγνχο εθπαηδεπηηθψλ θφκηθο) κέζσ 

θάπνηαο ειεθηξνληθήο θνηλφηεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΔΝΑΡΗΟ 

 

3.1.ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 
 

3.1.1.Σίηινο δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ 
 

 Δκπιεθόκελα γλσζηηθά αληηθείκελα-ελόηεηεο ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ 

 

 Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

 

 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. 

 

 Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξναπαηηνύκελε γλώζε & απαηηνύκελε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή 

 

 Γηδαθηηθνί ηόρνη  

o Χο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν  

o Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

o Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία  

 

 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

 

3.1.2.Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε  
 

 Θεσξεηηθό πιαίζην 

χληνκε αλαθνξά ζε ζεσξίεο κάζεζεο (π.ρ. αλαθαιππηηθή κάζεζε, 

εγθαζηδξπκέλε κάζεζε, επνηθνδνκηζκφο θ.ιπ.) θαη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ  πνπ  ππνζηεξίδνπλ  ην ζελάξην  
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 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε  

Οη ζηξαηεγηθέο  θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (π.ρ. κέζνδνο project, 

νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε) πνπ αθνινπζνχκε.  

 

 Οη  ΣΠΔ σο γλσζηηθό εξγαιείν 

Ο ξφινο ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε δεκηνπξγία επλντθψλ καζεζηαθψλ 

ζπλζεθψλ ή απζεληηθψλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ θαη γεληθά ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. 

 

 Δθαξκνγή ζηελ ηάμε ηνπ ζελαξίνπ (Διαδικαζία - Προβλημαηική -

Παροσζίαζη δραζηηριοηήηων με θύλλα εργαζίας- Τελικό προϊόν)  

Πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζελαξίνπ, αλαιπηηθά αλά δηδαθηηθή ψξα, παξνπζίαζε ησλ  θχιισλ εξγαζίαο 

πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο (βι. πξνηεηλφκελα θχιια 

εξγαζίαο), πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ειεθηξνληθφ βηβιίν θφκηθο 

κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία θαη ζέκα ζρεηηθφ κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ή ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα  θαη  έκθαζε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ). 

 

 Αμηνιόγεζε  

α) Γηακνξθσηηθή  

Καηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ ηνπο.  

β) Σειηθή  

Μπνξεί λα πηνζεηεζεί ην κνληέιν ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηεο 

εηεξναμηνιφγεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνχο καζεηέο, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νκάδαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ 

πινπνίεζε ηεο γίλεηαη κε επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε θαη κε ηε βνήζεηα 

ξνπκπξηθψλ (θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ).  
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 Δπέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ 

o Πεξηγξαθή ησλ δπλαηνηήησλ ηξνπνπνίεζεο - επέθηαζεο ηνπ 

ζελαξίνπ. 

o Γπλαηφηεηα δηαζεκαηηθήο - δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. 

 

3.1.3.Βηβιηνγξαθία 
 

Πεγέο ‐έληππεο θαη ειεθηξνληθέο‐ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζελαξίνπ θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο πνπ ζεσξνχκε ρξήζηκεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ζελαξίνπ.  
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3.2.ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Γηαδηθαζία 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηηο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο ζαο (θφκηθο) ζπλεξγάδεζηε 

ζε νκάδεο. Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ελδηαθέξνπζα 

ηζηνξία είλαη λα πξνγξακκαηίζεηε ην θάζε θνκκάηη ηεο, πξνηνχ λα αξρίζεηε λα 

γξάθεηε. 

 

 ε πξψηε θάζε, ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο εξγάδεζηε σο ζελαξηνγξάθνη. 

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο 1 

νξγαλψλεηε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ζαο (Θέκα, Υξφλνο, Υψξνο, 

Υαξαθηήξεο, Πινθή-Γξάζε, Γηάινγνη). 

 ε δεχηεξε θάζε, ζην εξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο εξγάδεζηε σο 

ζθηηζνγξάθνη. χκθσλα κε ην θχιιν εξγαζίαο 2 ζρεδηάδεηε ηε δξάζε ζην 

θάζε θαξέ, κεηαθξάδνληαο ηηο ιέμεηο ζε εηθφλεο, έηζη ψζηε λα ππεξεηείηαη 

ην ζελάξην πνπ έρεηε γξάςεη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Σνπνζεηείηε ηηο 

ιεδάληεο θαη ηνπο δηαιφγνπο, επαλειέγρεηε ηελ νξζνγξαθία, ηε 

γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ. Οινθιεξψλεηε ην θφκηθο ζαο, πξνζέρνληαο 

θείκελν θαη εηθφλα λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αθήγεζε κηαο θαιήο ηζηνξίαο. 

 ε ηξίηε θάζε ζην εξγαζηήξην ηεο πιεξνθνξηθήο ή ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο γίλεηαη πξνβνιή θαη αμηνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ θφκηθο κε 

βάζε θξηηήξηα, πνπ ήδε γλσξίδεηε (θχιια εξγαζίαο 1 θαη 2).  

 ε ηέηαξηε θάζε, αθνχ έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο δηνξζψζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο, «αλεβάδεηε» ηα ςεθηαθά θφκηθο ζαο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Πεξηκέλεηε ηελ αληαπφθξηζε ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζαο κέζα απφ ηα ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ζπκκαζεηξηψλ ζαο! 

Κάζε επηηπρία! 
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 Φύιιν εξγαζίαο 1 

Ολνκαηεπψλπκν Σκήκα Ζκεξνκελία 

   

 

ελαξηνγξάθνη 

Γηα λα νξγαλψζεηε ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο αθνινπζήζηε ηα πξνηεηλφκελα 

βήκαηα: 

 πκπιεξψλεηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα πνπ πεξηγξάθεη ην δηάγξακκα ηεο 

ηζηνξίαο. 

Αθεγεκαηηθή Γνκή Ηδέεο ζαο 
Κύξηα ηδέα: Μηιήζηε γηα ηελ ηδέα ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ε ηζηνξία ζαο.  

 

Ο ρξόλνο θαη ηόπνο ηεο ηζηνξίαο ζαο:   

Πνηεο ιεπηνκέξεηεο πεξηγξάθνπλ ηνλ ηφπν θαη 

ρξφλν π.ρ. εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο ρψξνο, 

αληηθείκελα, επίπισζε, ηνπίν, ήρνη, ψξα ηεο 

εκέξαο, επνρή.  

 

 

Βαζηθόο ραξαθηήξαο:  

Σν πξφζσπν, δψν ή πιάζκα ην νπνίν 

πξσηαγσληζηεί ζηελ  ηζηνξία ζαο: 

 Πνην είλαη ην φλνκά ηνπ;  

 Πψο είλαη εκθαληζηαθά θαη ειηθηαθά; 

 Πψο κηιάεη, ηη ζθέθηεηαη θαη πψο 

ελεξγεί; 

 Πνην είλαη ην ηδηαίηεξν γλψξηζκά ηνπ;   

 

Άιινη ραξαθηήξεο: Άλζξσπνη, δψα ή πιάζκαηα 

πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία.   

 Πνηα είλαη ην φλνκαηά ηνπο; Πψο είλαη 

εκθαληζηαθά θαη ειηθηαθά;  

 Πψο κηινχλ θαη ηη ζθέθηνληαη;  

 Πψο ζπλδένληαη κε ηνλ θχξην ραξαθηήξα; 

Δίλαη θίινη ή ερζξνί;  

 Πψο ζπλδένληαη κε ηελ ηζηνξία, 

δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα ή βνεζνχλ ζηε 

ιχζε ηνπ; 

 

Πινθή (α):  

Σα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηζηνξία θαη 

πξνσζνχλ ηελ θχξηα  ηδέα.   

 Αξρηθή θαηάζηαζε (Ση ζπκβαίλεη ζηελ 

αξρή;) 

 Πνηά γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ζηε ζπλέρεηα 

θαη αλαηξέπνπλ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε; 

  Πνην είλαη ην πξφβιεκα  (εξψηεκα ή 

επηζπκία) ηνπ ήξσα πνπ ιχλεηαη κε ην 

 



 

 10 

ηέινο ηεο ηζηνξίαο; (Πεξηγξάςηε ηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηνπ) 

Πινθή (β): 

Γξάζε-Κνξύθσζε 

 Πνηεο είλαη ε δνθηκαζία/εο ηνπ ήξσα γηα 

λα ιχζεη ην πξφβιεκά ηνπ; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ άιισλ 

πξνζψπσλ(βνεζνί ή αληίκαρνη ηνπ 

ήξσα) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ; 

 

Πινθή (γ): 

Λύζε πξνβιήκαηνο 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πξφβιεκα, (ην 

εξψηεκα ή ε επηζπκία) ιχλεηαη ζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο.   

 Πψο ιχλεηαη ην πξφβιεκα;  

 Ση ή πνηνη ραξαθηήξεο βνεζνχλ λα ιπζεί; 

Ση θάλνπλ;  

 Πνηεο άιιεο ιεπηνκέξεηεο ζηεξίδνπλ ηε 

ιχζε; 

 

 

 Γίλεηε έλαλ ηίηιν ζηελ ηζηνξία ζαο. 

………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 Οξγαλψλεηε ηηο ζθελέο ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ζαο. Απνθαζίδεηε ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζθελψλ (πξνζνρή: πξέπεη λα έρνπλ ελφηεηα ρξφλνπ-ηφπνπ) 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξέ π.ρ. ε 1
ε
 ζθελή ζέιεη 3 θαξέ γηα λα 

νινθιεξσζεί. ε θάζε ζθελή κε κία πξφηαζε ζηε ιεδάληα ζα 

πιεξνθνξείηε γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν θαη ηα πξφζσπα, εθφζνλ 

αιιάδνπλ. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….... 
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 ηε ζπλέρεηα θηηάρλεηε ηνπο δηαιφγνπο πνπ ζα αλαπηχζζνληαη αλάκεζα 

ζηα πξφζσπα ζε θάζε ζθελή. Μελ μερλάηε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο εξσηεκαηηθέο θαη ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο, 

αλάινγα βέβαηα κε ηελ ειηθία, ηε ζέζε θαη ηε κφξθσζε ησλ πξνζψπσλ. 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ην ξφιν ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ απφδνζε ησλ 

εμσγισζζηθψλ θαη παξαγισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ.   

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

Μελ μερλάηε: θάζε έξγν, θάζε πινθή, είλαη «έλαο ραξαθηήξαο κ’ έλα 

πξφβιεκα» (William Miller).  
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Φύιιν εξγαζίαο 2 

Ολνκαηεπψλπκν Σκήκα Ζκεξνκελία 

   

θηηζνγξάθνη 

Α. Πάξηε ηε θόξκα πνπ ζπκπιεξώζαηε θαη ην θείκελό ζαο κε ηηο ζθελέο θαη 

ηνπο δηαιόγνπο θαη πηάζηε δνπιεηά. Ώξα γηα ComicLab! 

 

 Απνθαζίζηε απφ ηελ αξρή γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ ηεο ηζηνξίαο ζαο. 

Λάβεηε ππφςε ζαο ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη ππνινγίζηε έλα θφκηθο πεξίπνπ 

5-6 ζειίδσλ.  Δλδεηθηηθά: 

ειίδα 1: Πφηε, πνηφο θαη πνχ; 

ειίδα 2: Αξρηθή θαηάζηαζε.  

ειίδα 3: Πεξηπέηεηα: Πξφβιεκα (ζηέξεζε ή επηζπκία) ήξσα/ ηφρνο 

ειίδα 4-5: Γξάζε: Γνθηκαζία/εο ήξσα-Ρφινη άιισλ πξνζψπσλ (Βνεζνί 

ή Αληίκαρνη ήξσα). 

ειίδα 6: Απνηέιεζκα δξάζεο/ Λχζε πξνβιήκαηνο. 

 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζρεδηάζηε πξφρεηξα ηε δξάζε ζην θάζε 

θαξέ μερσξηζηά. Μεηαθξάζηε ηηο ιέμεηο/ην ζελάξην ζαο ζε εηθφλεο/ζθελέο 

(=θάζε ελφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ) θαη ηνπνζεηήζηε 3-6 θαξέ ζηελ θάζε 

ζειίδα. Δκπινπηίζηε ηηο εηθφλεο ζαο κε ηα θφληα πνπ επηζπκείηε. Πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη λα εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ.  

 

 Γηαιέμηε ηνπο ραξαθηήξεο, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη πιήξσο νη βαζηθνί 

θαη νη δεπηεξεχνληεο θαη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ ηνπο αλαγλψζηεο. 

Θπκεζείηε: νη ραξαθηήξεο είλαη νη ήξσεο ζαο, φζν πην επδηάθξηηνη θαη 

θπζηθνί είλαη, ηφζν πην πηζηεπηνί ζα γίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε. Πξνζνρή! 

Σν θαιιηηερληθφ ζηπι πνπ ζα επηιέμεηε γηα ηνπο ραξαθηήξεο ζαο 

(ρηνπκνξηζηηθφ - ζνβαξφ θ.ιπ.) πξέπεη λα «δέλεη» απφιπηα κε ην χθνο ηεο 

ηζηνξίαο.  

 

 Σν ινγηζκηθφ πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ζάο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζάγεηε ραξαθηήξεο, ιεδάληεο, κπαιφληα δηαιφγσλ-ζθέςεο θαη θφληα 
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(background). Απηφ κπνξεί λα γίλεη πνιχ απιά απφ ηε βηβιηνζήθε clipart 

πνπ έρεηε δηαζέζηκε. Αθφκε, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε εζείο νη ίδηνη ηνπο 

ραξαθηήξεο θαη ηα θφληα πνπ ζέιεηε θαη λα ηα εηζάγεηε ζηνλ Ζ.Τ. κε ηε 

βνήζεηα ελφο ζθάλεξ ή κηαο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο. 

 

 

Β. Πξνζέμηε, ηώξα ζα ηνπνζεηήζνπκε ιεδάληεο θαη δηάινγνπο! 

 

 Βάιηε δηαιφγνπο (ηνπνζεηνχληαη ζε κπαιφληα δηαιφγσλ θαη καο 

πιεξνθνξνχλ γηα απηά πνπ ιέεη, ζθέθηεηαη, ληψζεη ν ραξαθηήξαο). Οη 

δηάινγνη βνεζνχλ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, ζρεηίδνληαη κε απηήλ θαη 

πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηα πξφζσπα. Οη θξάζεηο ζαο κέζα ζηα κπαιφληα 

πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο θαη φρη ζηξηκσγκέλεο. Δπηιέμηε 

γξακκαηνζεηξά, πάρνο γξακκήο, ρξψκαηα θ.ιπ.. Καιφ είλαη λα επηιέμεηε 

κηα γξακκαηνζεηξά πνπ λα ζπκίδεη γξάςηκν ζην ρέξη θαη θεθαιαία 

γξάκκαηα.  

 

 Βάιηε ιεδάληεο κέζα ζε νξζνγψληα πιαίζηα ζηελ θνξπθή ηνπ θαξέ. Οη 

ιεδάληεο καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο ην ρψξν θαη ρξφλν, 

φπσο έλαο αθεγεηήο. Αθφκε, ιεηηνπξγνχλ σο κεηαβαηηθφ θείκελν φηαλ 

αιιάδνπκε ζθελή.   

 

 Πξνζέμηε ηηο κεηαβάζεηο! Οη κεηαβάζεηο βνεζνύλ ηνλ αλαγλώζηε λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε κηαο ηζηνξίαο. Μπνξεί λα είλαη πιαίζην 

ιεδάληαο («ελ ησ κεηαμύ, πίζσ ζην ζπίηη...») ή δηάινγνο. Ζ κεηάβαζε 

κε ηε βνήζεηα δηαιόγνπ γίλεηαη κε κηα πξόηαζε πνπ μεθηλά ζε έλα 

θαξέ, αιιά ηειεηώλεη ζην επόκελν.  

 Τπνγξακκίζηε/ καξθάξεηε κε bold/ρξεζηκνπνηήζηε ππεξζπλδέζκνπο.  

Γώζηε έκθαζε ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ ζαο, ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνληζκέλνπο ραξαθηήξεο (bold) ζε θάπνηεο ιέμεηο, ώζηε λα δώζεηε 

θσλή ζηνπο ραξαθηήξεο, ρσξίο λα ην παξαηεξεί ν αλαγλώζηεο. 



 

 14 

Δμάιινπ, θαη όηαλ κηιάκε κε ηνπο θίινπο καο δίλνπκε έκθαζε ζε 

νξηζκέλεο ιέμεηο. Δπίζεο ζην θόκηθο πνπ ζα παξάγεηε σο νκάδα ζα 

πξέπεη λα βάιεηε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ππεξζύλδεζκν πνπ ζα παξαπέκπεη 

ζε ηζηνζειίδα, ζε δηθό ζαο θείκελν ή ζε θάπνην κηθξό video, ή 

ερνγξαθεκέλν θείκελν, ώζηε 

 α. λα εληζρύζεηε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πξνζώπνπ πνπ κηιάεη 

 β. λα δώζεηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζθελή θαη 

γ. λα δώζεηε έλα δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα ζην βηβιίν θόκηθο πνπ ζα θηηάμεηε. 

 

Γ. Πώο ζα ηειεηώζνπκε ην βηβιίν θόκηθο καο;  

 

 Διέγμηε ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ θαη ην λφεκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζηψζεηε θάπνην πξφβιεκα, δηνξζψζηε ην! 

 

 Μελ μερλάηε: Κείκελν θαη εηθφλα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, ψζηε λα 

αθεγνχληαη κηα θαιή ηζηνξία. Οη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο πξέπεη λα 

δηεπθξηλίδνπλ θαη λα επαπμάλνπλ ηηο εηθφλεο. Πξνζνρή! Έλα πνιχ 

ζχληνκν θείκελν κπνξεί λα εκπνδίζεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαιάβεη ηη 

έγηλε, πνχ, πφηε θαη πνηνλ ραξαθηήξα αθνξνχζε, ελψ έλα πνιχ κεγάιν 

θείκελν κπνξεί λα είλαη άζρεην κε ηηο εηθφλεο. Αληίζηνηρα, ιίγεο 

ιεπηνκέξεηεο ζηηο εηθφλεο κπνξεί λα δπζθνιεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο (story line), ελψ νη ππεξβνιηθέο ιεπηνκέξεηεο 

κπνξεί λα κεηψζνπλ ηε δηάζεζή ηνπ λα εκβαζχλεη ζην θείκελν. Σν 

κπζηηθφ είλαη λα ηαηξηάμεηε ην θαηάιιειν θείκελν κε ηηο θαηάιιειεο 

εηθφλεο. 

 

 Οη ηειεπηαίεο εξγαζίεο πνπ παξακέλνπλ είλαη ην εμψθπιιν θαη ην  

νπηζζφθπιιν πνπ κπνξεί λα είλαη έλα θαξέ ζε κεγέζπλζε κπξνζηά, ελψ 
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πίζσ έλα κηθξφ logo. Γελ μερλάκε λα βάινπκε ηα νλφκαηα ηεο νκάδαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφκηθο. 

 

 

Γ. Παξνπζηάζηε θαη ζε άιινπο ηελ εξγαζία ζαο 

 

ην ηέινο «δέζηε» ην ζχλνιν ησλ θφκηθο ζαο ζε έλαλ ηφκν, δεκηνπξγήζηε 

ινγφηππν ηεο ηάμεο ζαο θαη αλεβάζηε ην ζην δηαδίθηπν, δεηψληαο ζρφιηα αιιά 

θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο ή νπνηνλδήπνηε άιιν.  
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3.3. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΚΟΜΗΚ 

 
 θελή θαη πξάμεηο 

(πνχ - πφηε;) 

Παξφληεο 

ραξαθηήξεο 

(πνηνη;) 

Σνπίν/θφλην θαη 

αληηθείκελα 

Λεδάληα/Γηάινγνη 

Καξέ 1  

 

 

   

Καξέ 2  

 

 

   

Καξέ 3  

 

 

   

Καξέ 4  

 

 

   

Καξέ 5  

 

 

   

Καξέ 6  

 

 

   

 

Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γηα ηελ 1ε ζειίδα θαη κε βάζε απηφλ λα ζπκπιεξψζεηε θαη ηηο επφκελεο 

ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ ζαο. 
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3.4. ΓΛΧΑΡΗΟ ΚΟΜΗΚ 

1. Καξέ ή πάλει ή βηληέηα (Panel):  Έλα «θνπηί», κηα ζηαζεξή εηθφλα ζε κηα 

αθνινπζία αληηπαξαβαιιφκελσλ εηθφλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο ή κεγέζε: 

νξζνγψληεο, ηεηξάγσλεο, ζηξνγγπιέο, ηξηγσληθέο, θάζεηεο, νξηδφληηεο, δηαγψληεο, 

θ.ιπ. 

2. Κείκελν (Lettering):  Οπνηνδήπνηε θείκελν ζε κηα ζειίδα θφκηθο. Οη δηαθξηηνί 

ραξαθηήξεο (bold) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπλ έκθαζε ζε ιέμεηο, ηα κεγάια 

γξάκκαηα ζην δηάινγν αληηπξνζσπεχνπλ θσλέο, ελψ ηα κηθξά ζπλήζσο ην 

ςηζχξηζκα. Οη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο γξάθνληαη ζπλήζσο κε θεθαιαία 

γξάκκαηα. Μεξηθά θείκελα δελ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα κπαινλάθη ή κηα ιεδάληα 

αιιά βξίζθνληαη αλεμάξηεηα κέζα ζην θαξέ (πηλαθίδεο θαηαζηεκάησλ, πηλαθίδεο 

θπθινθνξίαο, ιέμεηο ζε νζφλε ππνινγηζηψλ, θ.ιπ.).  

 

3. Μπαιόλη δηαιόγσλ (Word balloon): Έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην θεηκέλνπ, έλα 

«ζπλλεθάθη νκηιίαο» πνπ πεξηέρεη ην δηάινγν, ζπλήζσο κε κηα «νπξά» ή «δείθηε» 

πνπ δείρλεη ηνλ νκηιεηή. Μπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο κε πην ζπλεζηζκέλν ην 

ειιεηςνεηδέο ή νξζνγψλην ζρήκα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο γηα δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο, ρσξίο λα ππεξβάιιεηε.  

 

4. Μπαιόλη ζθέςεο (Thought balloon): Έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην θεηκέλνπ 

πνπ πεξηέρεη ηηο ζθέςεηο ελφο ραξαθηήξα. Σα «κπαιφληα» ή «ζπλλεθάθηα» 

ζθέςεο, κπνξεί λα έρνπλ έλα πην «άηαθην» ζπλλεθνεηδέο ζρήκα θαη ζπλδένληαη 

κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζθέθηεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο απφ θπθιάθηα, κεηνχκελα 

ζπλερψο ζε κέγεζνο.  

 

5. Μπαιόλη θξαπγήο ή ςηζύξνπ. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη απφ ζπλλεθάθηα 

φπσο απηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη, φηαλ θάπνηνο ιέεη θάηη πνιχ δπλαηά 

(κπαιφλη θξαπγήο) ή φηαλ γίλεηαη αλακεηάδνζε κε δηθ δαθ γξακκέο ή φηαλ 

θάπνηνο ςηζπξίδεη (ζαλ ηα απιά ζπλλεθάθηα αιιά κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο). 
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6. Λεδάληα (Caption):  Έλα νξηνζεηεκέλν πιαίζην θεηκέλνπ εθηφο ησλ δηαιφγσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα αθήγεζε, γηα ηα παληνγλσζηηθά ζρφιηα ηνπ 

ζπγγξαθέα, ζεκεηψζεηο ή σο κεηαβαηηθφ θείκελν, φηαλ αιιάδνπκε ζθελή-

ρξνληθφ-ηνπηθφ ζεκείν («ελ ησ κεηαμχ...» ). Δίλαη ζπλήζσο νξζνγψλην θαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ θαξέ, αιιά θαη αιινχ. 

 

6. Ζρεηηθά Δθέ (Sound effects): ηπιηδαξηζκέλν θείκελν γηα ηνπο ζνξχβνπο ζε 

κηα ζθελή. Σα πεξηζζφηεξα είλαη γξάκκαηα πνπ κνηάδνπλ λα επηπιένπλ θαη 

κεξηθέο θνξέο είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εηθνλνγξάθεζεο. πσο κε πνιιά 

άιια ζηνηρεία ησλ θφκηθο, ε θαηάρξεζε ηνπο απνζπά ηελ πξνζνρή. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζεκαληηθνχο ήρνπο, κεγάινπο (εθξήμεηο) ή κηθξνχο (κηα 

πφξηα πνπ θιείλεη αξγά ζε έλα δσκάηην).  

 

7.  Γξακκέο-Πιαίζηα (Borders): Οη γξακκέο πνπ εζσθιείνπλ ηα θαξέ, ηα 

κπαιφληα, θαη ηνπο ηίηινπο. Οη δηάθνξεο κνξθέο ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ή δηαζέζεηο. Μπνξεί λα είλαη 

ηξαρηέο ή νδνλησηέο γηα ην ζπκφ ή ηνλ θίλδπλν, ιεπηέο θαη θπκαηηζηέο γηα ηελ 

αδπλακία, «ειεθηξηθέο» γηα ην ξαδηφθσλν, ηελ TV, ή ηνλ ηειεθσληθφ δηάινγν, 

δηπιέο γηα πνιχ δπλαηή θσλή, κε ζηξνγγπιεπκέλεο γσλίεο γηα ηηο αλαδξνκέο ζην 

παξειζφλ. Μπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δείμνπλ δηαθνξεηηθνχο 

ραξαθηήξεο.  

 

8.  Γηάθελν  (gutter): Γειψλεη ην θελφ αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθέο εηθφλεο. Δίλαη 

ν ρψξνο φπνπ ν αλαγλψζηεο ελψλεη λνεκαηηθά ην έλα θαξέ κε ην άιιν. Σα 

ρξσκαηηζκέλα ή ζθηαζκέλα δηάθελα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

αηκφζθαηξαο, γηα αλαδξνκέο ζην παξειζφλ ή θαζαξά γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο. 

 

9. Splash page. πλήζσο ε πξψηε ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη κία ή δχν εηθφλεο θαη 

ελζσκαηψλεη ηίηιν, logo, ηνπο ζπγγξαθείο ή άιιε ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξία. 
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10. Οκάδεο εξγαζίαο ζε έλα εκπνξηθό έληππν θόκηθο 

 Researcher (Δξεπλεηήο): πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία θαη 

ειέγρεη ηα γεγνλφηα 

 Writer (πγγξαθέαο): Δπεμεξγάδεηαη ην ζελάξην θαη ην θείκελν ηνπ 

θφκηθο 

 Penciler (ρεδηαζηήο): Δίλαη ν θεληξηθφο θαιιηηέρλεο θαη θάλεη ηηο 

πξφρεηξεο θαη ηηο ηειηθέο εθδφζεηο φισλ ησλ εηθφλσλ 

 Inker (Δηδηθφο ζην κειάλη): Πεξλάεη ηηο εηθφλεο κε καχξν κειάλη, 

πξνζζέηεη ζθηάζεηο θαη αθαηξεί πεξηηηέο γξακκέο ηνπ κνιπβηνχ 

 Colorist (Δηδηθφο ζην ρξψκα): Πξνζζέηεη ρξψκα ζηα αζπξφκαπξα ζρέδηα 

 Letterer (Δηδηθφο ζηα γξάκκαηα): Σππψλεη ηηο ιέμεηο ζε ιεδάληεο θαη ζε 

κπαιφληα δηαιφγνπ 

 Editor (Δπηκειεηήο εθδφζεσλ): Δπηβιέπεη φια ηα γξαπηά θαη εηθαζηηθά 

κέξε γηα αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα 

εκ. ε έλα e-comics νη εξγαζίεο απηέο ζπγρσλεχνληαη 

 

Με φπνηνλ ηξφπν θαη αλ ζπλδπάδεηε απηά ηα ζηνηρεία, λα έρεηε πάληα ππφςε ζαο 

πσο θάζε θαξέ θαη ζειίδα θφκηθο πξέπεη λα δηαβάδεηαη φπσο κηα ζειίδα θεηκέλνπ: 

απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

κηινχλ δχν ραξαθηήξεο ν έλαο ζηνλ άιιν ζην ίδην θαξέ, απηφο πνπ κηιάεη πξψηα 

πξέπεη λα είλαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

4.1. ΡΟΤΜΠΡΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΟΖ Χ ΠΡΟ ΣΑ ΚΟΜΗΚ  

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ ΔΠΗΓΟΖ 

2 

ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

3 

ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΓΟΖ 

4 

ΑΠΟΣΔΛΔ-

ΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑ ΗΣΟΡΗΑ (Ση;) Πξσηνηππία, αμηνπνίεζε ηεο 
πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο ησλ 

καζεηψλ (δεκηνπξγψλ- 

απνδεθηψλ). 

Δκβάζπλζε ζην πξνο επίιπζε 
πξφβιεκα  

Δλδηαθέξνλ ζέκα, αμηνπνίεζε ηεο 
πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο ηνπο θαη  

ηθαλνπνηεηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο 

πλεζηζκέλε ηδέα, αμηνπνίεζε 
ηεο πνιηηηζκηθήο εκπεηξίαο 

ηνπο, αιιά κειέηεζαλ 

επηθαλεηαθά ην πξφβιεκα  

 

Αδχλακε ηδέα, δελ 
αμηνπνίεζαλ ηελ  

πνιηηηζηηθή  εκπεηξία ηνπο 

θαη  δελ έδσζαλ  ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο  
 

 

ΠΛΟΚΖ (Πώο; Γηαηί;) 

Σα κέξε ηεο πινθήο (αξρηθή 
θαηάζηαζε-πεξηπέηεηα/πξφβιεκα-

ιχζε) είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλα  

Σα κέξε ηεο πινθήο είλαη 
επαξθψο αλεπηπγκέλα  

Σα κέξε ηεο πινθήο είλαη 
κεηξίσο αλεπηπγκέλα  

Σα κέξε ηεο πινθήο είλαη 
αλεπαξθψο αλεπηπγκέλα  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ - 

ΥΡΟΝΟΤ ΣΗ ΚΖΝΔ 

(Πνύ; Πόηε;) 

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο είλαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνη 

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο είλαη 

επαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη 

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο είλαη 

αλεπαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη 

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο είλαη 

αλεπαξθψο πξνζδηνξηζκέλνη 

ή δελ θαζνξίδνληαη 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ  (Πνηνο;: 

εκθάληζε, πξνζσπηθόηεηα, 

ζπκπεξηθνξά) 

Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο 

εμειίζζνληαη πιήξσο θαη 

πεξηγξάθνληαη κε πνιιέο 
ιεπηνκέξεηεο.  Ο αλαγλψζηεο 

ελεκεξψλεηαη κε αθξίβεηα γη' 

απηνχο 

Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο 

εμειίζζνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο  Ο 
αλαγλψζηεο ζρεκαηίδεη κηα θαιή  

ηδέα γη' απηνχο 

Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο 

εμειίζζνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

κε ιίγεο ιεπηνκέξεηεο  Ο 
αλαγλψζηεο ζρεκαηίδεη αδξά 

κηα ηδέα γη' απηνχο 

Οη βαζηθνί ραξαθηήξεο δελ 

εμειίζζνληαη επαξθψο 
(απιψο νλνκαηίδνληαη) 

 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΚΑΗ 

ΛΔΕΑΝΣΔ 

Οη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο 

πξνσζνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

ηζηνξίαο θαη είλαη απφιπηα 
θαηαλνεηνί 

Οη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο είλαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηηθνί 

κε ηελ ηζηνξία θαη γίλνληαη 
θαηαλνεηνί 

Οη δηάινγνη θαη νη ιεδάληεο 

είλαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζρεηηθνί κε ηελ ηζηνξία, ελψ ζε 
θάπνηα ζεκεία δελ γίλνληαη 

θαηαλνεηνί 

Διιηπείο δηάινγνη θαη 

άζρεηεο ιεδάληεο 
 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ 

(ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ) 

Υξεζηκνπνηείηαη νξζά ε γιψζζα 

ζην επίπεδν ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο 

ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο 

ζηίμεο θ.ά. ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 
70% ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο 

ησλ εξψσλ 

Υξεζηκνπνηείηαη νξζά ε γιψζζα 

ζην επίπεδν ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο 

ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο 

ζηίμεο θ.ά. ζε πνζνζηφ 50- 70% 
ζην πιαίζην ηεο επηθνηλσλίαο 

δηαιφγσλ 

Υξεζηκνπνηείηαη νξζά ε 

γιψζζα ζην επίπεδν ηεο 

νξζνγξαθίαο, ηεο ζχληαμεο, ηνπ 
ιεμηινγίνπ, ηεο ζηίμεο θ.ά. ζε 

πνζνζηφ θάησ ηνπ 50%  

Πνιιά γξακκαηηθά θαη 

ζπληαθηηθά ζθάικαηα 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΌΣΖΣ

Α & ΑΠΟΓΔΚΣΌΣΖΣΑ 

Αλαγλσξίδνληαη πιήξσο νη 
επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηνπ 
θφκηθο 

Αλαγλσξίδνληαη μεθάζαξα νη 
επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

επηηπγράλεηαη αξθεηά θαιά ν 
ζθνπφο  ηνπ θφκηθο 

Γελ αλαγλσξίδνληαη μεθάζαξα 
νη επηθνηλσληαθνί ζηφρνη θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ καζεηψλ- 

δεκηνπξγψλ ηνπ θεηκέλνπ θαη 

κάιινλ δελ επηηπγράλεηαη ν 
ζθνπφο  ηνπ θφκηθο 

Γελ αλαγλσξίδνληαη 
θαζφινπ νη επηθνηλσληαθνί 

ζηφρνη θαη νη πξνζέζεηο ησλ 

καζεηψλ- δεκηνπξγψλ ηνπ 

θεηκέλνπ θαη δελ 
επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο ηνπ 

θφκηθο 

 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΟΠΗΑ/ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ

Ζ 

Σν θαιιηηερληθφ ζηπι ησλ 
εηθφλσλ δέλεη απφιπηα κε ην χθνο 

ηεο ηζηνξίαο. Δηθφλα θαη θείκελν 

ζε πιήξε αξκνλία 

 

Σν θαιιηηερληθφ ζηπι δέλεη πνιχ 
θαιά κε ην χθνο ηεο ηζηνξίαο. 

Δηθφλα θαη θείκελν 

ζπλεξγάδνληαη πνιχ θαιά 

Σν θαιιηηερληθφ ζηπι νχηε 
πξνζζέηεη νχηε αθαηξεί θάηη 

απφ ην χθνο ηεο ηζηνξίαο. 

 

Σν θαιιηηερληθφ ζηπι δελ 
ηαηξηάδεη κε ην χθνο ηεο 

ηζηνξίαο. Δηθφλα θαη 

θείκελν δελ «δέλνπλ». 

 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ 

ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ 

ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ 

ΣΟ  ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ 

ΚΔΗΜΔΝΟ 

Ζ εηθφλα ήηαλ θπξίαξρε θαη 

ιεηηνχξγεζε σο αλαπφζπαζην 
κέξνο ηνπ φινπ ζην παξαγφκελν 

θφκηθο 

Ζ εηθφλα ιεηηνχξγεζε 
ζπκπιεξσκαηηθά σο κέξνο ηνπ 

φινπ ζην παξαγφκελν θφκηθο 

Ζ εηθφλα είρε  κάιινλ 
δεπηεξεχνπζα ζεκαζία ζην 

παξαγφκελν θφκηθο 

Ζ εηθφλα είρε απιά 
δηαθνζκεηηθφ ξφιν ζην 

παξαγφκελν θφκηθο 
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4.2. ΡΟΤΜΠΡΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΟΖ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ 

ΣΧΝ ΜΑΘΖΗΑΚΧΝ ΣΟΥΧΝ  
 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΟΖ 1 

ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ ΔΠΗΓΟΖ 

2 

ΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΓΟΖ 

3 

ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΓΟΖ 

4 

ΑΠΟΣΔΛΔ

ΜΑΣΑ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Δ ΑΤΘΔΝΣΗΚΔ 

ΤΝΘΖΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

πλεξγαηηθή παξαγσγή 
νινθιεξσκέλνπ, ελδηαθέξνληνο θαη 

επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ γηα ην 

πιαίζην ηνπ αθεγεκαηηθνχ  

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ κε αξκνληθή 
ζχλδεζε εηθφλαο θαη ιφγνπ 

πλεξγαηηθή παξαγσγή 
επηθνηλσληαθά θαηάιιεινπ 

γηα ην πιαίζηφ ηνπ 

αθεγεκαηηθνχ  πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ κε αξκνληθή 
ζχλδεζε εηθφλαο θαη ιφγνπ  

Ακεραλία ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή 
αθεγεκαηηθνχ πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ κε 

απνηέιεζκα ηε παξαγσγή απινχ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ ρσξίο λα ππάξρεη 

επηθνηλσληαθά απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε 
εηθφλαο-ιφγνπ 

Αδπλακία ζηε ζπλεξγαζία, 
κε παξαγσγή 

νινθιεξσκέλνπ 

αθεγεκαηηθνχ 

πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ  

 

ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΝΟ ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Οξγάλσζε πιήξνπο αθεγεκαηηθνχ 
θεηκέλνπ, κε ζσζηή αλάπηπμε ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε 

Οξγάλσζε ζσζηνχ 
αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, κε 

επαξθή αλάπηπμε ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε 

Οξγάλσζε κεξηθνχ αθεγεκαηηθνχ 
θεηκέλνπ, κε αλεπαξθή αλάπηπμε ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ κέξε 

Διιηπέο αθεγεκαηηθφ 

θείκελν, ρσξίο αλάπηπμε  
 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΜΗΑ 

ΑΦΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΚΖΝΖ 

(ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΤ, 

ΥΡΟΝΟΤ, ΠΡΟΧΠΧΝ) 

Πιήξεηο αθεγεκαηηθέο ζθελέο 

(ελφηεηα ηφπνπ, ρξφλνπ, πξνζψπσλ) 

Πιήξεηο αθεγεκαηηθέο 

ζθελέο 
Αλεπαξθείο αθεγεκαηηθέο ζθελέο 

Διιηπείο  αθεγεκαηηθέο 

ζθελέο 
 

ΥΡΖΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ 

ΤΝΟΛΧΝ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΗΣΛΧΝ 

Δπζχλνπηε θαη επηθνηλσληαθά 

θαηάιιειε  ρξήζε νλνκαηηθψλ 

ζπλφισλ γηα ηε δεκηνπξγία ηίηισλ 

Δπηθνηλσληαθά επαξθήο  

ρξήζε νλνκαηηθψλ ζπλφισλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ηίηισλ 

Αδπλακία ζηελ επηθνηλσληαθή 

αμηνπνίεζε  ησλ νλνκαηηθψλ ζπλφισλ 

γηα ηε δεκηνπξγία ηίηισλ 

Άγλνηα ηεο έλλνηαο  

νλνκαηηθψλ ζπλφισλ θαη 

απνηπρία ζηε δεκηνπξγία 

ηίηισλ 

 

ΑΝΑΠΛΑΗΗΧΖ  ΓΝΧΔΧΝ 

ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΑ 

ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ Χ 

ΠΡΟ ΣΖ ΓΟΜΖ, ΣΖ 

ΖΜΑΗΑ, ΣΖ ΥΔΖ ΣΟΤ 

ΜΔ ΣΗ ΑΛΛΔ 

Άςνγε ρξήζε ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ 
ζχκθσλα ζηηο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο 

Πνιχ θαιή ρξήζε 
ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ, 

ζχκθσλα ζηηο πεξηζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο 

Μέηξηα ρξήζε ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ, 

ζχκθσλα ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο 

Δζθαικέλε ρξήζε 

ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ  
 

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΖΜΔΗΧΝ 

ΣΗΞΖ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΟΡΗΚΟΤ ΛΟΓΟΤ 

σζηή θαη πξνζεθηηθή ρξήζε ησλ 
ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ απφδνζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ 

Πνιχ θαιή ρξήζε ησλ 
ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ 

απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

Μέηξηα ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο ζηελ 
απφδνζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

Απξφζεθηε θαη εζθαικέλε 

ρξήζε ησλ ζεκείσλ 
ζηίμεο ζηελ απφδνζε 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
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ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ 

ΚΤΡΗΑΡΥΟΤ, 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΤ Ή 

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟ  

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Ζ εηθφλα ήηαλ θπξίαξρε θαη 

ιεηηνχξγεζε σο αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπ φινπ ζην παξαγφκελν θφκηθο 

Ζ εηθφλα ιεηηνχξγεζε 

ζπκπιεξσκαηηθά σο κέξνο 

ηνπ φινπ ζην παξαγφκελν 

θφκηθο 

Ζ εηθφλα είρε  κάιινλ δεπηεξεχνπζα 

ζεκαζία ζην παξαγφκελν θφκηθο 

Ζ εηθφλα είρε απιά 

δηαθνζκεηηθφ ξφιν ζην 

παξαγφκελν θφκηθο 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ, 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Παξάδνζε νινθιεξσκέλνπ 
πξντφληνο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρξφλν. 

 Μεζνδηθφηεηα ζηε ζπκπιήξσζε θαη 

αμηνπνίεζε  ησλ θχιισλ εξγαζίαο 
ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο.  

Δλεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε  

Παξάδνζε πξντφληνο ζηνλ 
πξνβιεπφκελν ρξφλν. 

Μεζνδηθφηεηα ζηε 

ζπκπιήξσζε θαη αμηνπνίεζε  

ησλ θχιισλ εξγαζίαο ζηε 
δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο. 

πκκεηνρή ζηελ πξνθνξηθή 

αμηνιφγεζε 

Παξάδνζε πξντφληνο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρξφλν. 

Μεξηθή αμηνπνίεζε  ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφκηθο. 
Υακειή ζπκκεηνρή  

 

Με παξάδνζε πξντφληνο 
ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. 

Αδπλακία αμηνπνίεζεο  

αμηνπνίεζε  ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο ζηε δεκηνπξγία 
ηνπ θφκηθο. 

Υακειή ζπκκεηνρή  
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4.3. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 
 

Δπίιεμε ηελ απάληεζε πνπ ζνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν θαη απάληεζε κε ζπληνκία 

ζηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. 

 

1. Γηαβάδεηο βηβιία ζηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν;  
 Καζφινπ  πάληα   Mεξηθέο θνξέο   πρλά  Πνιχ ζπρλά 

 

2. Ση είδνπο βηβιία πξνηηκάο λα δηαβάδεηο;   

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………… 

 

3. Γηαβάδεηο γεληθά comics;  
 Καζφινπ  πάληα   Mεξηθέο θνξέο   πρλά  Πνιχ ζπρλά 

 

4. Ση είδνπο comics πξνηηκάο λα δηαβάδεηο;  
.................................................................................................................................... 

.........……………………………………………………………………………….. 

 

5. νπ αξέζεη ε ηδέα λα δηαβάδεηο θόκηθο ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή;        

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

6. Θα ζνπ άξεζε λα δηδάζθνληαη ηα καζήκαηά ζνπ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθώλ 

θόκηθο ζε ππνινγηζηή;        

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

7. Πηζηεύεηο όηη ην κάζεκα έγηλε  πην επράξηζην κε ηα ςεθηαθά θόκηθο;  

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

8. Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο κε  αθνξκή  ην κάζεκα ζνπ ζε βνήζεζαλ λα 

εκπινπηίζεηο ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζνπ γηα ην ζέκα; 

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

9. Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα θαηαλνήζεηο ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν νξγαλώλεηαη ε αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο; 

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

10. Σα θόκηθο πνπ έθηηαμεο ζε βνήζεζαλ λα αμηνπνηήζεηο ηηο γλώζεηο ζνπ γηα 

.......(ην δηδαθηηθό-ά αληηθείκελν-α); 

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

11. Ση ζνπ άξεζε ή  ηη ζε δπζθόιεςε, όηαλ έθηηαρλεο ηα δηθά ζνπ ςεθηαθά 

θόκηθο; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………… 
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12. Σν ινγηζκηθό ComicLab είλαη εύθνιν ζηε ρξήζε ηνπ; 

 Καζφινπ  Πνιχ Λίγν   Μέηξηα  Πνιχ   Πάξα Πνιχ   

 

13. Θα ήζειεο λα αιιάμεη θάηη ζην ινγηζκηθό, ώζηε λα ζνπ αξέζεη 

πεξηζζόηεξν; Αλ λαη, πνηεο αιιαγέο ζα ήζειεο λα γίλνπλ; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………… 

 

14. ε πνηα καζήκαηα θαη κε πνην ηξόπν πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ComicLab; 

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………… 

 

15. Πνηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εληππώζεηο ζνπ γηα ην κάζεκα πνπ 

πινπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνύ ComicLab;  

………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………… 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ 

ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ  

 
 

5. 1. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ 

Σίηινο  

Ηζηνξίεο δηαηξνθηθήο ηξέιαο ζε θφκηθο 

 

5.1.1 ύληνκε Πεξηγξαθή  

Πηινηηθφ πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ θφκηθο απφ  καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ 

ηάμεο Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο. Σν 

δηδαθηηθφ ζελάξην ζέηεη σο ζηφρν ηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ 

ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο, δειαδή θαηαζθεπή αθεγήζεσλ ζε θφκηθο 

γηα ηελ πξναγσγή ησλ θαιψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη αλάξηεζή ηνπο ζην καζεηηθφ πεξηνδηθφ 

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com (πεξηβάιινλ wiki). Γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζελαξίνπ αμηνπνηείηαη ην ινγηζκηθφ ComicLab πνπ πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ ζε κνξθή θφκηθο.  

 

5.1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο-ελόηεηεο ζρνιηθώλ 

εγρεηξηδίσλ/Σάμεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη 

 Νενειιεληθή Γιψζζα ηεο Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη 

ζηελ 4ε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Φξνληίδσ γηα ηε δηαηξνθή θαη 

ηελ πγεία κνπ». 

 Πιεξνθνξηθή, Οηθηαθή Οηθνλνκία. 

 

5.1.3 πκβαηόηεηα κε ην Α.Π.. θαη ην Γ.Δ.Π.Π.. 

Σν δηδαθηηθφ πξφβιεκα πνπ θαηεπζχλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ είλαη ε 

αλάγθε αλάπηπμεο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ /ηξηψλ καο ζηξαηεγηθψλ θαη  

δεμηνηήησλ λένπ ηχπνπ γξακκαηηζκνχ (ζηξαηεγηθέο αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο-

δεμηφηεηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

γεληθνχο ζηφρνπο ησλ Γ.Δ.Π.Π.. θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Ν.Δ. Γιψζζαο ζην Γπκλάζην κε ην παξφλ ζελάξην δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε 

επθαηξία λα αζθεζνχλ ζηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, λα 

ζπληάμνπλ έλα πνιπηξνπηθφ θείκελν αλάινγα κε ην ζθνπφ θαη ηελ πεξίζηαζε 

επηθνηλσλίαο, αμηνπνηψληαο ηα κνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά δεδνκέλα πνπ 

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/
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έρνπλ δηδαρηεί θαη λα εκπινπηίζνπλ ηα θείκελά ηνπο κε πξαγκαηνινγηθέο θαη 

ζεκαζηαθέο απνρξψζεηο (θπξηνιεμία, κεηαθνξά, ρηνχκνξ, εηξσλεία, ππαηληγκφο 

θ.ιπ.).  

 

5.1.4 Οξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξναπαηηνύκελε γλώζε & απαηηνύκελε 

πιηθνηερληθή ππνδνκή  

 

Ζ νξγάλσζε ηεο ηάμεο παίξλεη ηε κνξθή εξγαζίαο ζε νκάδεο 2-4 αηφκσλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο. Οη καζεηέο ήδε έρνπλ δηδαρζεί ηα αθφινπζα: 

 Κψδηθεο επηθνηλσλίαο, ζέκα ηνπ κελχκαηνο, ζθνπφο ηεο επηθνηλσλίαο, 

κέζν/δίαπινο επηθνηλσλίαο, ραξαθηεξηζηηθά (γισζζηθά, εμσγισζζηθά, 

παξαγισζζηθά) ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, δηαθνξέο ελφο ππεξ-θεηκέλνπ 

(ηζηνζειίδαο) απφ έλα έληππν θείκελν, ηα είδε ησλ πξνηάζεσλ σο πξνο ηε δνκή 

ηνπο (απιέο, ειιεηπηηθέο, επαπμεκέλεο), σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπο (απνθαληηθέο, 

πξνζηαθηηθέο, εξσηεκαηηθέο, επηθσλεκαηηθέο), σο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

άιιεο (θχξηεο/ δεπηεξεχνπζεο), ην θαηάιιειν είδνο πξνηάζεσλ γηα έλα δηάινγν 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, γηα έλα γξαπηφ θείκελν επίζεκνπ ή αλεπίζεκνπ χθνπο, γηα 

ηελ αθήγεζε κε γξήγνξν ξπζκφ κηαο ηζηνξίαο θαη ην ξφιν ησλ ζεκείσλ ζηίμεο 

ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ. 

 

 Χο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά φπσο: θχιια εξγαζίαο κε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ην 

ινγηζκηθφ ComicLab, δηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν, ε ηαηλία/ληνθπκαληέξ Supersize 

Me θαη έληππεο πεγέο π.ρ. ζρνιηθά εγρεηξίδηα Γιψζζαο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. 

Σν κάζεκα πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο κε Ζ.Τ. 

ζπλδεδεκέλνπο ζην  Γηαδίθηπν. 
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5.1.5 Γηδαθηηθνί ηόρνη  

Χο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν  

 Να αμηνπνηήζνπλ ηε γλσζηηθή εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο 

παξακπζηθήο αθήγεζεο, πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηα, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθνχ  ηνπο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ζεκαζηνδνηηθνχο ηξφπνπο άιισλ ζεκεησηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πέξαλ ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα 

 Να κειεηήζνπλ ην ξφιν ηεο εηθφλαο πνπ αληηθαζηζηά ηελ πεξηγξαθή ζηελ 

εηθνλνγξαθεκέλε αθήγεζε 

 Να παξαγάγνπλ αθεγεκαηηθφ πνιπηξνπηθφ θείκελν ζε κνξθή θφκηθο 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζεκεία ζηίμεο, γηα λα απνδψζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ πνπ ζπλάδνπλ ζην θφκηθο 

 Να αλαπιαηζηψζνπλ ηα κνξθνζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ δηδαρηεί γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ 

 Να αζθεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

ζθελήο ζηελ αθήγεζε  

 Να αλαπιαηζηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ζέκαηα δηαηξνθήο πνπ έρνπλ 

νηθνδνκήζεη ζην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 

 

Χο πξνο ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ,  ψζηε  λα  κπνξνχλ  

λα  θαηαλννχλ θξηηηθά θαη λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θαη ππεξκεζηθά 

θείκελα 

 

Χο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο  

o ζηε ζπλεξγαηηθή γξαθή  

o ζην ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ κε ηελ αμηνπνίεζε 

πνηθίισλ ζεκεησηηθψλ θσδίθσλ 
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o ζηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο (θξηηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθή 

θαληαζία, αλάιπζε, ζχλζεζε, νξγάλσζε, αιιειεπίδξαζε, 

απηελέξγεηα, ππεπζπλφηεηα) 

o ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ζηελ εηεξναμηνιφγεζε 

 Να δηεπξχλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε κέζα 

απφ πνιπηξνπηθά θείκελα 

 Να εθθέξνπλ πξνζσπηθφ ιφγν ζε φζν ην δπλαηφλ απζεληηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο γηα έλα δήηεκα πνπ έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ίδηνπο, φπσο ην 

ζέκα ηεο δηαηξνθήο. 

 

5.1.6 Γηάξθεηα 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ απαηηνχληαη 8 κε 10 δηδαθηηθέο ψξεο . 

 

5.2   Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε  

Σν δηδαθηηθφ ζελάξην πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πηινηηθή δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο 

ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο Α΄ Γπκλαζίνπ βαζίδεηαη ζηε Θεσξία ηεο 

Δκπιαηζησκέλεο ή Δγθαζηδξπκέλεο Μάζεζεο (Situated Learning Theory) ησλ 

Lave & Wenger (1991). Ζ νξγάλσζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη ζε Οκάδεο Δξγαζίαο, 

αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο πλεξγαηηθήο κάζεζεο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε ελφο 

ρεδίνπ Δξγαζίαο (Project-Based Learning) (Frey, 1998).  

 

Οη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο κε αθεηεξία ηελ ηαηλία Super Size Me, κε ζέκα ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ Fast Food ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

αλζξψπσλ, θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ ςεθηαθά θφκηθο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο 

επηθνηλσλίαο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, γηα λα 

επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα (Problem-Based Learning): λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

δσήο ζηελ πγεία ηνπο θαη λα ηνπο παξσζήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε πγηεηλψλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. Σν απζεληηθφ απηφ πξφβιεκα ελεξγνπνηεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο, θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπο. Σν ζέκα 

πεξηιακβάλεη δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο κε ιφγν θαη 
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εηθφλεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά κε απηφλ ηνλ ηξφπν αιιειεπηδξνχλ κε 

ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο θαη ηελ επνρή ηνπο. 

 

5.2.1 Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ΣΠΔ  

Σα ηερλνινγηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο θφκηθο βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε επλντθψλ 

καζεζηαθψλ ζπλζεθψλ- ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε απηά- θαζψο θαη 

απζεληηθψλ επηθνηλσληαθψλ πεξηζηάζεσλ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΣΠΔ είλαη 

φηη βνεζνχλ ηνπο καζεηέο γξήγνξα θαη εχθνια λα παξαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο 

θφκηθο, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ έθεζε ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιπηξνπηθνχ 

θεηκέλνπ κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία πνπ απφ ηε κία αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη απφ ηελ άιιε είλαη ζχκθσλν κε ηηο θαζεκεξηλέο 

αζρνιίεο ησλ παηδηψλ π.ρ. ρξήζε Ζ.Τ., ςεθηαθφο ήρνο, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, 

παξαθνινχζεζε ηαηληψλ κε ςεθηαθά εθέ ή θηλνχκελα ζρέδηα, δηαδίθηπν θ.ά.. 

 

5.2.2 Σν ζελάξην 

1ε-2ε δηδαθηηθή ώξα.: Αθηεξψζεθαλ ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ 

αλαγθαίνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο (αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο) θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο-ληνθηκαληέξ. 

3ε - 4ε  δηδαθηηθή ώξα; ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο παξνπζηάζηεθε ην 

ινγηζκηθφ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην γισζζάξην κε νξνινγία ησλ θφκηθο ζε 

PowerPoint. Οη καζεηέο/ηξηεο αζθήζεθαλ ζην εξγαιείν.  

5ε - 6ε δηδαθηηθή ώξα: Οη καζεηέο/ηξηεο ζρεδίαζαλ ηα ζελάξηα ησλ ηζηνξηψλ 

ηνπο θαη νξγάλσζαλ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο πξνζδηνξίδνληαο ην ζέκα, ην 

ρξφλν, ην ρψξν, ηνπο ραξαθηήξεο, ηελ πινθή-δξάζε θαη ηνπο δηαιφγνπο ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο γχξσ απφ ην νπνία αλαπηχρζεθε ε αθήγεζε κε θφκηθο. 

Γφζεθε ην πξψην θχιιν εξγαζίαο (1). 

7ε - 8ε δηδαθηηθή ώξα: ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο δεκηνχξγεζαλ ηα 

ςεθηαθά θφκηθο (ζρεδηαζκφο ηεο δξάζεο ζην θάζε θαξέ, νξγάλσζε ζθελψλ) κε 

βάζε ην ζελάξην ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο, αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ComicLab 

(θχιιν εξγαζίαο 2). 
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9ε - 10ε δηδαθηηθή ώξα: Έγηλε ε πξνβνιή θαη αμηνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ 

θφκηθο, ε αμηνιφγεζε ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ε αλάξηεζε ηνπ πιηθνχ ζην καζεηηθφ wiki. πκπιεξψζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

 

Οη καζεηέο /ηξηεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο  

θαη ηεο εηθνλνγξάθεζήο ηεο δνχιεςαλ ζε νκάδεο ησλ δπν αηφκσλ, αμηνπνηψληαο 

θχιια εξγαζίαο, νξγαλσκέλα, ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο σο 

γλσζηηθή ζθαισζηά (scaffold). Σν ηειηθφ πξντφλ ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ βηβιίν 

θφκηθο κε ππεξκεζηθά ζηνηρεία.  Σα ζπλνδεπηηθά θχιια εξγαζίαο πεξηειάκβαλαλ 

ζε δνκεκέλα ζρέδηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχζαλ λα πινπνηήζνπλ νη 

νκάδεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.  

 

5.2.3 Δπέθηαζε - Αμηνιόγεζε 

Δπέθηαζε  

 Ζ δεκηνπξγία αθεγεκαηηθνχ ςεθηαθνχ βηβιίνπ θφκηθο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζην ίδην ζεκαηηθφ πεδίν, αθνχ δίλεη ηελ επθαηξία λα πξνζηεζνχλ λέεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ αιιά θαη ζε άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα. Ζ ίδηα ε πξάμε 

δεκηνπξγίαο ηνπ είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή, δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αγγίδεη φια ηα καζήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε αθήγεζε είλαη εγγελήο πνιηηηζκηθή 

αλάγθε πνπ πξνβάιιεη σο κείδσλ δηεπηζηεκνληθή έλλνηα θπξίαξρε ζε πνιιά 

γλσζηηθά πεδία. Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ 

ςεθηαθψλ θφκηθο ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πινπνηεζεί γηα 

λα πξνηαζνχλ ιχζεηο θαη γηα άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα κέζα απφ δηαζεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Αμηνιόγεζε  

α) Γηακνξθσηηθή  

Καηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηα παηδηά ζπκκεηείραλ κε 

πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Πξφζεραλ πνιχ ηηο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ θφκηθο κε 

αθνζίσζε θαη θαιή δηάζεζε.  
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β) Σειηθή  

Τηνζεηήζεθε ην κνληέιν ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηεο εηεξναμηνιφγεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνχο 

καζεηέο/ηξηεο. Ζ πινπνίεζε ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε 

θαη ξνπκπξίθεο (θιίκαθεο δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ). Σα θξηηήξηα αθνξνχζαλ 

ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ ζηφρσλ  θαη ηελ πνηφηεηα 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ην ηέινο ηνπ έξγνπ νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ 

εξσηεκαηνιφγην, ψζηε λα αμηνινγεζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα 

πεξηγξαθνχλ νη εληππψζεηο ηνπο. 

 

πγγξαθείο:  Νέδε Μαξία, Βαζηιηθνπνχινπ Μαξηάλζε 
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ην CD πνπ ζπλνδεχεη ην παξφλ έγγξαθν πεξηέρεηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

 


