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«Μας μαθαίνουν να μετράμε 

τα λεπτά,τις ώρες τις μέρες, τα χρόνια, 

αλλά κανένας δεν μας είπε την σημασία της στιγμής.» 

Oscar Wilde 

 «Και μόνο μια στιγμή  

αν βαθιά τη συλλάβεις,  

γεμίζεις αιώνες.» 

Γ. Ρίτσος 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και 

Μαρτίου 2020 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σχεδιασμός Μαθήματος και 

Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» (προηγούμενη 

ονομασία «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού») του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Η ολοκλήρωσή της είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεπιδράσεων με διάφορα άτομα, 

καθένα από τα οποία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της. Αξίζει λοιπόν, να 

αφιερώσω την παρούσα σελίδα, ως την ελάχιστη δυνατή μνεία για να ευχαριστήσω ειλικρινά 

τα άτομα αυτά για τη βοήθεια που μου προσέφεραν και λειτούργησαν ως «καύσιμα» ώθησης. 

Καταρχάς, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, 

κυρία Παπαρούση Μαρίτα, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εργασίας συνέβαλε 

ουσιαστικά στην πραγματοποίησή της με τις εύστοχες παρατηρήσεις της, τις πολύτιμες 

συμβουλές της, τις υποδείξεις της, την επιστημονική της καθοδήγηση, την ενθάρρυνσή της, 

την υπομονή και επιμονή της από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας 

που διαμόρφωσε, ο ενθουσιασμός της συνέβαλαν τα μέγιστα για την κατάρτιση της 

διπλωματικής μου εργασίας.  

Στη συνέχεια, ευχαριστώ θερμά τους συνεπιβλέποντες καθηγητές μου, οι οποίοι δέχτηκαν 

να λάβουν μέρος στην ερευνητική διαδικασία, καθώς και όλους τους/τις καθηγητές/ τριες 

για τις γνώσεις που κατάφεραν να μας μεταλαμπαδεύσουν καθ’ όλη την διάρκεια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος και έδωσαν, από μέρους τους, τον καλύτερό τους εαυτό, 

πραγματοποίησαν ενδιαφέρουσες διαλέξεις, ήταν πάντα διαθέσιμοι να καθοδηγήσουν και να 

προσφέρουν τη βοήθειά τους, κατανοώντας τις όποιες δυσκολίες και δημιουργώντας ένα 

οικογενειακό κλίμα.  

Επιπλέον, ευχαριστώ τους συμφοιτητές μου που, αναζητώντας τη γνώση, αποκτήσαμε 

μοναδικές εμπειρίες μαζί, ανταλλάξαμε γνώσεις, απόψεις, εμπειρίες, συναισθήματα, εντός 

και εκτός των αιθουσών.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω στην διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Καρύστου, κ. Διακάκη Σπυριδούλα που δέχτηκε με προθυμία να εφαρμοστεί το 

εκπαιδευτικό υλικό της ερευνητικής διαδικασίας. 

Ευχαριστίες από καρδιάς θέλω να δώσω και στην κ. Σαρλάνη Μαρία, (δασκάλα, στην τάξη 

της οποίας πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό μέρος της διπλωματικής) για το όμορφο 

«ταξίδι» που κάναμε, παρέα με τους 17 «συνοδοιπόρους» μας, κατά το σχολικό έτος 2018-

19. Το μεράκι της, η αγάπη της, η αισιοδοξία της, η βαθιά αφοσίωσή της, η παιδικότητά της, 
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ήταν τα «καύσιμα» που με ώθησαν να μπω στον δικό της «ρομαντικό κόσμο», ένα κόσμο που  

αποκλίνει από τον «κόσμο των πολλών», μαθαίνοντάς μου πως να «ζω, να αγαπώ και να 

μαθαίνω». Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συμμετέχοντες μαθητές για 

την άμεση ανταπόκρισή τους, διότι η δική μου προσωπική προσπάθεια δεν θα είχε νόημα 

χωρίς τη συμβολή τους, καθώς και τους γονείς τους που αγκάλιασαν αυτή τη προσπάθεια. 

Το μεγαλύτερο «ευχαριστώ» πηγαίνει στα αγαπημένα μου πρόσωπα, στους γονείς μου, που 

αποδέχτηκαν όλες τις επιλογές μου και μου παρείχαν Ηθική υποστήριξη όλο αυτό το 

διάστημα, στέκονται πάντα δίπλα μου, τόσο στις επιτυχίες όσο και στις αποτυχίες, δίνοντάς 

μου την ελπίδα και τη δύναμη να προσπαθώ για το καλύτερο. Σε αυτούς που με την 

καθημερινή τους συμπαράσταση, την υπομονή τους και την θετική τους σκέψη, συνέβαλαν 

στην εκπλήρωση των στόχων που είχα θέσει. Μπορεί ο χαρακτήρας μου να μη μου αφήνει 

περιθώρια να εξωτερικεύω τα συναισθήματα ευγνωμοσύνης απέναντι σ'αυτούς τους 

ανθρώπους όπως θα τους άξιζε.  

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και η ιδιαίτερη αναφορά στη μητέρα μου, το στήριγμά 

μου, το «δεξί μου χέρι», για την ειλικρινή και αδιαπραγμάτευτη αγάπη της. Ο πρώτος 

άνθρωπος που θα μου πει την καλή κουβέντα σε κάθε επιτυχία μου, αλλά και ο πρώτος που 

θα με επιπλήξει για τα λάθη μου. Καθώς επίσης και οι άντρες μου, οι οποίοι με στηρίζουν με 

τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την υπομονή που 

δείχνουν στις απότομες αλλαγές της διάθεσής μου και τη μεταφορά θετικής ενέργειάς που 

ήταν πάντοτε κρίσιμη σε στάδια αυξημένης πίεσης. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και φίλες μου για το ειλικρινές 

ενδιαφέρον τους και το χρόνο που αφιέρωναν στο να με ακούν και οι οποίοι μοιράστηκαν τις 

χαρές, τον ενθουσιασμό, αλλά και τις λύπες και απογοητεύσεις που μου επιφύλασσε η, 

κάποιες φορές ευχάριστη και άλλες δυσάρεστη, διαδικασία συγγραφής της εργασίας.  

 «Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές·  

μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι  

ένα χέρι για να κρατηθούν,  

ένα αυτί να τους ακούσει  

και μια καρδιά που μπορεί να τους καταλάβει» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στη προσέγγιση της ποίησης χαϊκού με 

τη συμβολή της φωτογραφίας. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται 

αναφορά σε θεωρητικούς όρους που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών 

που αναφέρονται. Συγκεκριμένα, διεξάγεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, σε όρους 

που αφορούν τον Γραμματισμό, την Ποίηση, την σχέση Εικόνας και Λόγου, τη 

σύγκριση ποιητικής εικόνας και εικαστικής εικόνας με ιδιαίτερη έμφαση στη 

Φωτογραφία και δη την καλλιτεχνική φωτογραφία, καθώς και την Ποίηση Χαϊκού. 

Επιπλέον, αναφέρονται οι λόγοι που επιλέχθηκε το θέμα αυτό, καθώς και στοιχεία 

από συναφείς έρευνες. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος της εργασίας αφορά το 

ερευνητικό μέρος, το οποίο αποτελεί την παραγωγή διδακτικού υλικού και τη 

διδακτική παρέμβαση σε συγκεκριμένο δείγμα με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής 

της φωτογραφίας στην κατανόηση και την προσέγγιση των ποιημάτων χαϊκού. 

Έπειτα, γινεται συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των αποτελεσμάτων, και 

καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματα και η σύγκρισή τους με συναφείς έρευνες. 

Τέλος, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις επέκτασής 

της.  

 

 

 

Λέξεις - Κλειδιά: οπτικός γραμματισμός, ποίηση χαϊκού, ποιητική εικόνα, 

φωτογραφία, διδακτική παρέμβαση 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

I. Πολυγραμματισμοί 

II. Οπτικός Γραμματισμός 

III. Οι εικόνες στην εκπαίδευση 

2. ΠΟΙΗΣΗ 

I. Τι είναι ποίηση 

II. Διδακτικές Προσεγγίσεις Ποίησης 

III. Η λογοτεχνική ανάγνωση 

3. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 

I. Η ποιητική εικόνα 

i. Σημειωτική και ποιητική εικόνα 

II. Η εικαστική εικόνα 

III. Σύνδεση εικόνας και λόγου 

IV. Η φωτογραφία 

V. Η καλλιτεχνική φωτογραφία 

VI. Φωτογραφία και παιδί 

VII. Φωτογραφία και ποίηση ↔ ποίηση και φωτογραφία 

VIII. Η αξιοποίηση της φωτογραφίας στη διδασκαλία της ποίησης  

IX. Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας  

3.1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

4. Η ΠΟΙΗΣΗ ΧΑΪΚΟΥ 

I. Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Χαϊκού 

II. Κύρια χαρακτηριστικά του Χαϊκού 

III. Λειτουργία – Ρόλος του χαϊκού  

IV. Οι ρίζες του Χαϊκού 
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V. Η εξέλιξη του Χαϊκού  

VI. Η εξέλιξη του Χαϊκού στην Ελλάδα 

VII. Η ένταξη του Χαϊκού στη σχολική πραγματικότητα 

VIII. Διδακτική αξιοποίηση των χαϊκού 

IX. Φωτογραφία και χαϊκού 

4.1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

B. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

I. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

II. Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε 

III. Εκπαιδευτικό πλαίσιο της έρευνας 

IV. Εφαρμογή της έρευνας 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1.Συλλογή / Καταγραφή δεδομένων & αξιολόγηση 

2.1.1. 1ης διδακτικής ώρας 

2.1.1.1.  Συζήτηση  

2.1.2. 2ης  & 3ης διδακτικής ώρας 

2.1.3. 4ης διδακτικής ώρας 

2.1.4. 5ης διδακτικής ώρας 

2.1.5. 6ης διδακτικής ώρας 

2.1.6. 7ης διδακτικής ώρας 

2.1.7. 9ης διδακτικής ώρας 

2.1.8. 10ης διδακτικής ώρας 

2.1.9. 11ης διδακτικής ώρας 

2.2.Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

I. Ξενόγλωσση 

II. Ελληνική και Μεταφρασμένη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Με δεδομένο το ενδιαφέρον των νέων μαθητών για τις φωτογραφίες 

πραγματοποιείται διδακτική παρέμβαση κατά την οποία χρησιμοποιείται η τέχνη της 

φωτογραφίας με σκοπό τη σύνδεσή της με τη ποίηση και συγκεκριμένα ένα είδος 

ιαπωνικής ποίησης, το χαϊκού. Συγκεκριμένα, τα ποιήματα χαϊκού είναι μικρά  

τρίστιχα  ποιήματα  με ελλιπή, ελεύθερη  σύνταξη, που αναφέρονται σε μια  

συγκεκριμένη στιγμή και συνθέτουν μια σκηνή, ένα τοπίο. Δεκαεφτά (17) συλλαβές 

χρησιμοποιεί η ποίηση χαϊκού για να αιχμαλωτίσουν μία στιγμή, να περιγράψουν την 

ολότητα ενός δευτερολέπτου, να χωρέσουν σε ένα καρδιοχτύπι, να κρατήσουν μια 

στιγμιαία εμπειρία στην αιωνιότητα.  

Απώτερος σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι καταρχάς οι μαθητές να 

αντιληφθούν τη σχέση της ποίησης με την ανθρώπινη εμπειρία, χρησιμοποιώντας την 

φωτογραφική μηχανή για την παραγωγή των δικών τους φωτογραφικών έργων και 

νοημάτων. Κατά δεύτερον, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης χαϊκού, να 

μετουσιώσουν και να μεταφέρουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η λογοτεχνική 

ανάγνωση σε νέο κείμενο, σε ένα φωτογραφικό κείμενο. Η ποιοτική έρευνα που 

πραγματοποιείται  στην παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να απαντήσει αν 

μπορεί η τέχνη της φωτογραφίας να συμβάλει στη νοηματοδότηση της ποίησης 

χαϊκού, αν η οπτική διάσταση της ποίησης μπορεί να ελκύσει τους νεαρούς 

αναγνώστες στην παραγωγή ποιητικού λόγου και ποιες είναι οι αντιλήψεις των 

μαθητών σχετικά με τη φωτογραφία και τις λειτουργίες της και αν αυτές 

αναθεωρούνται μετά την προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια ενός από τους μεγαλύτερους 

σύγχρονους Βρετανούς συγγραφείς, του Philip Pullman, τα οποία τα έγραψε το 2012 

για τη δέκατη επέτειο του Astrid Lindgren Memorial Award, μιας 

διεθνούς λογοτεχνικής βράβευσης παιδιών . Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, 

το δικαίωμα των παιδιών στις τέχνες, τη μουσική, τις ιστορίες και την ποίηση είναι 

ίσης σημασίας με το δικαίωμα για στέγη και σίτιση, για εκπαίδευση και ιατρική 

περίθαλψη. Συγκεκριμένα αναφέρει πως, αν δεν δώσεις σε ένα παιδί φαγητό, οι 

συνέπειες είναι ορατές και άμεσες. Αν δεν επιτρέψεις σε ένα παιδί να αναπνέει 

φρέσκο αέρα και να παίξει, οι συνέπειες είναι επίσης ορατές, αλλά όχι τόσο άμεσα. 

Αν δεν προσφέρεις σε ένα παιδί αγάπη, οι συνέπειες μπορεί να είναι 
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μακροπρόθεσμες, αλλά είναι μόνιμες. Αν δεν δώσεις όμως σε ένα παιδί τέχνη και 

ιστορίες και ποιήματα και μουσική, οι συνέπειες είναι πολύ δύσκολα ορατές, αλλά 

υπάρχουν. Κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνουν χωρίς να έχουν ποτέ αντικρίσει τέχνη 

οποιουδήποτε είδους και είναι ευτυχισμένοι και ζουν πολύτιμες ζωές. Όμως, άλλοι 

άνθρωποι, συναντούν κάτι, το οποίο δεν είχαν ποτέ ξανά στο παρελθόν ονειρευτεί. 

Ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι έχουν γεμίσει με μια ανείπωτη λαχτάρα, μια λαχτάρα, 

αν και ένα μόλις λεπτό νωρίτερα δεν είχαν καμία ιδέα γι’ αυτή την αίσθηση· Το 

ήθελαν, το χρειάζονταν και ποτέ δεν το γνώριζαν. Αν δεν το συναντούσαν θα 

περνούσαν όλη τους τη ζωή σε μια κατάσταση πολιτισμικής πείνας, χωρίς καν να το 

αναγνωρίζουν. Τα επακόλουθα της πνευματικής δίψας δεν είναι δραματικά και 

άμεσα, ούτε είναι εύκολα ορατά. Τα παιδιά λαχταρούν αυτό το «κάτι» που θα θρέψει 

και θα γιατρέψει την ψυχή τους με έναν τρόπο που τίποτε άλλο δεν μπορεί. Κάθε 

παιδί έχει το δικαίωμα στην εμπειρία του πολιτισμού και χωρίς αυτό θα «πεινάσουν».  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

∆υο ανάγκες και επιθυμίες αποτέλεσαν το ξεκίνημα της ερευνητικής μελέτης με τα 

χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης. Η πρώτη ανάγκη αποτελεί μία προβληματική 

κατάσταση, οι εμπειρικές διαπιστώσεις από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από 

ερευνητές, για τη συχνά εκδηλούμενη αρνητική στάση των μαθητών/τριών απέναντι 

στην ποίηση στο σχολείο και την αδυναμία τους να κατανοήσουν το νόημά της. Η 

δεύτερη ανάγκη είναι η θεσμοθετημένη εισαγωγή του οπτικοακουστικού 

γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών του ελληνικού σχολείου και η 

συνεπακόλουθη εφαρμογή δραστηριοτήτων ως τμήμα της καθημερινής διδακτικής 

πρακτικής.  

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή πολύμορφης και βαθιάς κρίσης, 

έχουμε την υποχρέωση ως δάσκαλοι να δημιουργήσουμε στους μαθητές μας κίνητρα 

για ανάγνωση και εξερεύνηση του μαγικού και ανεξάντλητου κόσμου της 

λογοτεχνίας και ειδικότερα της ποίησης, του πιο παρεξηγημένου και κακοδιδαγμένου, 

ίσως, είδους. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου κατακλυζόμαστε από την ευτελή 

φωτογραφική εικόνα. Η σημερινή εποχή βοηθάει το δίχως άλλο στην εξοικείωση με 

τη φωτογραφία και ιδιαίτερα τους νέους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με 

συσκευές προηγμένης τεχνολογίας. Τη φωτογραφία τη διαβάζουμε όπως και το 

κείμενο. Αυτό που χρειάζεται κανείς εκτός από τις γνώσεις, είναι κώδικες και 

εργαλεία ερμηνείας. Η δημοσίευση φωτογραφιών σε διαδικτυακούς ιστότοπους 

ενίοτε συμβάλλει στην εξοικείωση του κοινού με τη φωτογραφική μορφή. Κατά πόσο 

όμως είναι εξοικειωμένοι με τη φωτογραφική αισθητική και την ερμηνεία της;  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης φωτογραφίας και ποιητικού λόγου είναι ο 

"Επιτάφιος" του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα γνωστότερα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου 

που τον έκανε γνωστό στο ελληνικό κοινό, όπου γράφτηκε με βάση μια φωτογραφία! 

Έτσι γίνεται λόγος για τη σχέση εικόνας και λόγου, καθώς επίσης θίγονται ζητήματα 

διδακτικής της εικόνας, με σκοπό την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας και τη 

δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού. 

Η εν λόγω διδακτική παρέμβαση καλύπτει τους επιδιωκόμενους στόχους του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) και του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), και ως προς τη τη διαδικασία 

μάθησης της Λογοτεχνίας, και ως προς τις ΤΠΕ, αλλά και σε σχέση με άλλα 
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γνωστικά αντικείμενα και συγκεκριμένα τις Εικαστικές Τέχνες. Τα σχολικά 

εγχειρίδια αποτελούσαν την αποκλειστική σχεδόν μορφή εκπαιδευτικού υλικού για τη 

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Σήμερα όμως εισάγονται κι άλλες 

μορφές εκπαιδευτικού υλικού και, μέσα σε μια πληθώρα μέσων, και η Φωτογραφία. 

Η μορφή του εκπαιδευτικού υλικού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική 

πράξη, καθώς επιβάλλει διαφορετική μεθόδευση της διδασκαλίας, οργάνωση και 

κατανομή του χρόνου διδασκαλίας.  

Όσον αφορά την προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία και τη διδακτική διαδικασία 

το σενάριο ενισχύει συμμετοχικές και ανακαλυπτικές μεθόδους, που επιτρέπουν 

στους μαθητές να αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και κριτική στάση, καθώς επίσης να 

ενσωματώνουν κριτικά μεθοδολογίες που είναι συμβατές με το υπό διαπραγμάτευση 

γνωστικό αντικείμενο και να εφαρμόζουν τρόπους με τους οποίους διευκολύνεται η 

κατάκτηση της γνώσης. Πρόκειται για ένα σενάριο ανοιχτού και κλειστού τύπου, 

καθώς έχει καθορισμένο χρονικό όριο, με καθορισμένους σκοπούς και στόχους και 

μια αυστηρά προκαθορισμένη και οριοθετημένη μορφή, αλλά παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα αυτενέργειας και πρωτοβουλίας στους διδάσκοντες και στους μαθητές. 

Επιπλέον, τηρείται κι ένας από τους βασικούς άξονες ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, 

δηλαδή η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, κάθε σενάριο 

ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του. 

Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των ποιημάτων χαϊκού, εκτός των άλλων, ικανοποιεί και 

τις απαιτήσεις για τη διαθεματική- διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Καρυδά, 

2006). Επίσης, τα ποιήματα Χαϊκού θα μπορούσαν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 

προσδώσουν μια ιδιαίτερα ευρηματική διάσταση στη διδασκαλία, δίνοντας 

ταυτόχρονα έμφαση στους συναισθηματικούς στόχους, οι οποίοι συχνά 

παραμελούνται στα σχολεία.  Στη χώρα μας τα ποιήματα χαϊκού μπορεί να 

αποτελέσουν ένα σημαντικό αξιοποιήσιμο διδακτικό  υλικό. Μια καινοτόμα 

προσέγγιση έχει να κάνει με τη διδασκαλία των ποιημάτων  χαϊκού μέσα από 

Εναλλακτικά Σχέδια Διδασκαλίας, τα οποία βασίζονται στην αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αυτά τα εναλλακτικά σχέδια 

διδασκαλίας έχουν προσανατολισμό στο να στεγάσουν ετερόκλητα στοιχεία μέσα 

από μια ολιστική προσέγγιση και ενοποίηση του περιεχομένου διαφόρων γνωστικών 

αντικειμένων. Έτσι, η διδασκαλία των ποιημάτων χαϊκού μπορεί να γίνει παράλληλα 
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με την προβολή σχετικών εικόνων μέσω βιντεοπροβολέα στους μαθητές ή με τη 

δημιουργία των δικών τους εικόνων. 
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4.1.ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ξεκινώντας, κρίνω απαραίτητο να αναφερθώ περιληπτικά σε όρους και θεωρίες του 

«Γραμματισμού» καθώς και των «Πολυγραμματισμών», ως απαραίτητο θεωρητικό 

υπόβαθρο της συζήτησης που ακολουθεί.  

O όρος «γραμματισμός» είναι σχετικά νέος στο ελληνικό λεξιλόγιο και αποτελεί 

μετάφραση μιας έννοιας που στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «literacy».  Στην 

ελληνική γλώσσα, έχει επίσης αποδοθεί ως «εγγραµµατοσύνη», «εγγραμματισμός», ή 

σπανιότερα «αλφαβητισμός». (Παπαδημητρίου, 2012) Η έννοια του «γραμματισμού» 

ή «εγγραμματισμού» (literacy), ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια ήταν συνδεδεμένος 

με τη γλώσσα και με τον όρο «αλφαβητισμό», είχε στατικό χαρακτήρα και παρέπεμπε 

στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης και στην ικανότητα του ατόμου να 

διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείμενο και δε συνδεόταν με κοινωνικές 

πρακτικές και προεκτάσεις (Baynham M. , 2002) (Browne, 1991) Το δέκατο ένατο 

αιώνα στις δυτικού τύπου κοινωνίες ως εγγράμματο άτομο θεωρείτο εκείνο, το οποίο 

είναι σε θέση να διαβάζει και να γράφει το όνομά του. Ωστόσο, συνέβαινε συχνά, 

παιδιά ή ενήλικες που κατάφερναν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν, να μην 

τα καταφέρνουν, παρ’ όλα αυτά, στο να συνθέσουν ένα συνεκτικό κείμενο ή να 

αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν τα νοήματα ενός κειμένου που διάβαζαν. 

(Kalantzis & Cope, 1999) 

Αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση που ονομάστηκε λειτουργικός αναλφαβητισμός και 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η 

σύγχρονη εκπαίδευση. Ειδικότερα, πορίσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο 

έδειχναν αυξητική τάση στους λειτουργικά αναλφάβητους μαθητές (Heath, 1983) 

(Baynham M. , 2002) που δυσκολεύονταν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες 

γλωσσικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με την ποικιλία κειμενικών ειδών, 

τροπικοτήτων και διαφοροποιημένων περιστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε μια 

νέα διάσταση του όρου «γραμματισμός», ο οποίος στην ουσία αντικατέστησε τον 

παραδοσιακό όρο «αλφαβητισμό», καταδεικνύοντας την πολύπλευρη και 

πολυσύνθετη όψη της εγγραμματοσύνης και ορίζοντας μια διαφορετική φιλοσοφία 

και προσέγγιση στη διδακτική της γλώσσας. 

Πρόκειται για ένα όρο, ο οποίος δημιουργεί προβληματισμό, καθώς δεν μπορεί να 

οριστεί εύκολα και ξεκάθαρα και κάθε ορισμός είναι πιθανόν να αμφισβητηθεί. 
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(Baynham M. , 2002) Στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με την UNESCO, η έννοια 

του «γραμματισμού» αφορά την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να παράγει 

ένα σύντομο κείμενο για γεγονότα της καθημερινής του ζωής. Δε θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η έννοια του «γραμματισμού» ως στατική από τη στιγμή που με τη πάροδο 

του χρόνου, έχει σημειωθεί προοδευτικός επαναπροσδιορισμός της και κατά συνέπεια 

επέκταση του περιεχομένου της ως συνάρτηση, τόσο της αλλαγής των κοινωνικό-

πολιτισμικών συνθηκών, όσο και της κατανόησης αυτών των αλλαγών. 

(Παπαδημητρίου, 2012) 

Ο «γραμματισμός» δεν έχει λοιπόν για όλους την ίδια σημασία, αλλά πρόκειται για 

ένα ολόκληρο πλέγμα ιδεολογικών θέσεων, οι οποίες από κοινού συνθέτουν την 

εκπαιδευτική «διαμάχη» περί γραμματισμού. Στη βάση αυτών των ιδεολογικών 

θέσεων, ρητών ή υπόρρητων, διατυπώνονται πολιτικές, σχεδιάζονται προγράμματα, 

οργανώνονται τάξεις διδασκαλίας. (Baynham M. , 2002) 

Γι’ αυτό και στόχος των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι πλέον 

ο γραμματισμός,  ο οποίος δεν περιορίζεται στην ικανότητα ανάγνωσης και γραφής 

ενός κειμένου σε συνδυασμό με τη διδασκαλία γραμματικής, συντακτικών κανόνων 

και λεξιλογίου, αλλά αξιοποιεί όλα αυτά με στόχο την κατανόηση και την παραγωγή 

κειμένων με συγκεκριμένες λειτουργίες σε συγκεκριμένες περιστάσεις, συνδέεται 

άμεσα με την ικανότητα των πολιτών να λειτουργούν αποτελεσματικά στο κοινωνικό 

περιβάλλον όπου ζουν, κατανοώντας, παράγοντας και αντιμετωπίζοντας με κριτικό 

πνεύμα διάφορα είδη γραπτών, προφορικών, ηλεκτρονικών και πολυτροπικών 

κειμένων, από διαφημίσεις και ετικέτες προϊόντων έως αιτήσεις σε δημόσιες 

υπηρεσίες και από τηλεοπτικά ρεπορτάζ έως ηλεκτρονικά μηνύματα σε κινητά 

τηλέφωνα. (Τσάκωνα)  

Η έννοια «γραµµατισµός» λοιπόν αφορά τη δυνατότητα του ατόµου να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, 

χρησιµοποιώντας κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς επίσης και µη 

γλωσσικά κείµενα (λ.χ. εικόνες, σχεδιαγράµµατα, χάρτες κλπ.). (Baynham M. , 1995) 

(ONG, 1987). Περιλαμβάνει τη γνώση εκείνων των γλωσσικών δεξιοτήτων που 

επιτρέπουν στο άτομο να επεξεργάζεται θεωρητικά και να εξετάζει κριτικά τις 

πολιτικές και πολιτισμικές του εμπειρίες, καθώς και να αναγνωρίζει και να 

χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις 
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(Baynham M. , 2002) (Elasser-Steiner & John-Steiner, 1993). Το ερώτημα σχετικά με 

τις ικανότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν αναπτύξει τα μέλη μιας 

κοινωνίας για να θεωρηθούν εγγράμματα -άτομα δηλαδή που έχουν κατακτήσει ένα 

"βασικό", έστω, επίπεδο γραμματισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές 

απαιτήσεις- δεν είναι διόλου απλό. Εξάλλου, η απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί 

να διαφέρει από κοινωνία σε κοινωνία και σίγουρα αλλάζει από τη μια ιστορική 

στιγμή στην άλλη, εφόσον συνεχώς αλλάζουν οι συνιστώσες της επικοινωνίας. 

Η ανάπτυξη κάποιου βαθμού γραμματισμού γίνεται με τρόπο φυσικό μέσα στο 

οικογενειακό και το κοινωνικό μας περιβάλλον, καθώς μαθαίνουμε τη μητρική μας 

γλώσσα και κατορθώνουμε να επικοινωνούμε με διαφορετικά πρόσωπα σε διάφορες 

κοινωνικές καταστάσεις μέσα από διάφορα είδη λόγου και τύπους κειμένων. 

Παράλληλα, όμως, είναι απαραίτητη και κάποιου τύπου συστηματική εκπαίδευση. 

Και όσο πιο πολύπλοκη γίνεται η επικοινωνία σε μια κοινωνία, όσο πιο πολύμορφα 

είναι τα κείμενα που παράγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμών της και 

όσο πιο ισχυρές γίνονται οι πιέσεις και οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, τόσο 

αυξάνονται οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση σε είδη γραμματισμού. Αυτός λοιπόν 

είναι και ο βασικός σκοπός του σχολείου, το οποίο καλείται να βοηθήσει τους νέους 

ανθρώπους να αναπτύξουν το επίπεδο και τα είδη γραμματισμού που απαιτεί η 

κοινωνία τους για το παρόν και το μέλλον. Καλείται δηλαδή να αναπτύξει 

τον κοινωνικό γραμματισμό. Παράλληλα, όμως, καλείται να αναπτύξει και 

τον σχολικό γραμματισμό, δηλαδή, τα είδη γραμματισμού που είναι απαραίτητα για 

να αποδώσουν επιτυχώς στα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών. 

Όσον αφορά τον σχολικό γραμματισμό, έχει παραδοσιακά συνδεθεί με τη διδασκαλία 

ανάγνωσης και γραφής, καθώς και με την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων όπως η 

καλλιέργεια της λογικής σκέψης, η κατανόηση γραμματικών κανόνων, η ικανότητα 

διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και υποθετικών ερωτήσεων, η ανάπτυξη 

επικοινωνιακών και άλλων διανοητικών δεξιοτήτων. 

Η ίδια η μορφή του σχολικού γραμματισμού μεταβάλλεται, καθώς οι κοινωνικές 

ανάγκες αλλάζουν με γρήγορο ρυθμό. Για παράδειγμα, η εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στη ζωή μας απαιτεί πλέον την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στις 

νέες τεχνολογίες. Όπως επισημαίνουν οι Aronowitz & DiFazio (1994), η εισαγωγή 

των νέων αυτών μορφών γραμματισμού έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ίδια 
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την κατανόηση του σχολικού γραμματισμού, όπως αυτή είχε προσεγγιστεί μέχρι 

πρόσφατα, καθώς και στις παραδοσιακές απόψεις για τις μορφές του. Σύμφωνα με 

την άποψη αυτή, η διαρκώς αυξανόμενη χρήση προηγμένης τεχνολογίας απαιτεί 

εξειδικευμένες δεξιότητες γραμματισμού. Έχει παρατηρηθεί, ωστόσο, ότι η 

αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας, η οποία συναντάται κυρίως σε προνομιούχα σχολεία 

-συχνά στις πιο εύπορες περιοχές-, οδηγεί συχνά στη μειωμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων 

που παραδοσιακά σχετίζονταν με τον σχολικό γραμματισμό, σε σημείο ώστε αρκετοί 

σήμερα να μιλούν για κρίση του. Η σχολική εκπαίδευση συχνά δεν τα βοηθά να 

αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές και έτσι, όπως υποστηρίζουν αρκετοί 

μελετητές, το σχολικό σύστημα όχι μόνο δεν αμβλύνει τις κοινωνικές διαφορές 

μεταξύ παιδιών που προέρχονται από προνομιούχες και μη οικογένειες, αλλά 

συνιστά μέσο αναπαραγωγής τους.  

Όσον αφορά τώρα τον κοινωνικό γραμματισμό, τα είδη κοινωνικού γραμματισμού 

που απαιτούνται από τα μέλη των σύγχρονων κοινωνιών για να είναι παραγωγικά 

στην ιδιωτική, την κοινωνική και την επαγγελματική τους ζωή αυξάνονται με πολύ 

γοργούς ρυθμούς, καθώς συνεχώς αυξάνονται οι ανάγκες για κατανόηση και 

παραγωγή διαφορετικών ειδών κειμένων. Η παραγωγή και κατανόηση διαφορετικών 

ειδών λόγου και κειμένων προϋποθέτει εξοικείωση με το συγκεκριμένο είδος 

κειμένων, με τους τρόπους γραφής τους και, γενικότερα, γνώση των τρόπων 

παραγωγής, διακίνησης αλλά και προσέγγισης αυτών των κειμένων. Συνεπάγεται ότι, 

διαφορετικού είδους κείμενα απαιτούν για την κατανόησή τους τόσο διαφορετικές 

τεχνικές "ανάγνωσης" όσο και κατανόηση του συγκειμενικού τους πλαισίου· 

απαιτούν δηλαδή διαφορετικού είδους γραμματισμό, όπως άλλωστε και η παραγωγή 

διαφορετικού είδους "μονοτροπικών" ή "πολυτροπικών" κειμένων . (Cook-Gumpertz, 

1986) Μονοτροπικό είναι το κείμενο εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί μόνο ένα 

σημειωτικό τρόπο για τη μετάδοση μηνυμάτων, λ.χ. μόνο το γλωσσικό σημειωτικό 

σύστημα ή μόνο το οπτικό. Πολυτροπικό είναι το κείμενο εκείνο που χρησιμοποιεί 

για τη μετάδοση μηνυμάτων συνδυασμό σημειωτικών τρόπων. Για παράδειγμα, τα 

περισσότερα κείμενα των σχολικών βιβλίων, του ημερήσιου τύπου ή της τηλεόρασης 

είναι πολυτροπικά, αφού συχνά συνδυάζουν γλώσσα και εικόνα ή στην περίπτωση 

της τηλεόρασης και μουσική. (Χοντολίδου Ε. , 1999)  

Η ανάγνωση, κατανόηση ή συγγραφή ενός κειμένου είναι αποτέλεσμα κοινωνικών 

και ιστορικών πρακτικών, που σχετίζονται με την πρόσβαση του ατόμου σε 
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συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να συναντήσει 

συγκεκριμένου τύπου κείμενα. Στο πλαίσιο των κοινωνικών θεσμών, βάσει των 

οποίων λειτουργούν και επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους ανταποκρινόμενοι 

στα προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και απαιτήσεις, τα 

μέλη μιας κοινωνίας "εκπαιδεύονται" σε κοινωνικές πρακτικές και έρχονται σε επαφή 

με διαφορετικά είδη κειμένων. Η γνώση αυτή ενεργοποιείται κατά την ανάγνωση 

ενός κειμένου και οδηγεί στην καλύτερη κατανόησή του. Μέσω του σχολείου, οι νέοι 

άνθρωποι έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τους κοινωνικούς θεσμούς και τις μορφές 

γραμματισμού τους. Στη συνέχεια, η πρόσβασή τους σε συγκεκριμένα κοινωνικά 

περιβάλλοντα και οι εμπειρίες τους σε αυτά διαμορφώνουν την κοινωνική τους 

ταυτότητα που τους επιτρέπει την κατανόηση διαφόρων ειδών λόγου και κειμένων. 

Κατά τον Freire (Freire & Macedo, 1987), η ανάγνωση του κόσμου γύρω μας πάντα 

προηγείται της ανάγνωσης ενός κειμένου. Ο όρος ανάγνωση χρησιμοποιείται από τον 

Freire με ένα σημαντικό και πρωτότυπο τρόπο για να περιλάβει την "ερμηνεία" από 

πλευράς του αναγνώστη. Τονίζεται δηλαδή ο κριτικός χαρακτήρας της ανάγνωσης, ο 

ενεργητικός ρόλος του αναγνώστη, αλλά και η προηγούμενη γνώση του κόσμου που 

φέρνει μαζί του ο αναγνώστης κατά την "ανάγνωση" ενός κειμένου.  

Μια τέτοια θεώρηση του γραμματισμού απέχει πολύ από την παραδοσιακή άποψη 

που τον θεωρεί απλώς ως γνωστική ικανότητα για ανάγνωση και γραφή. Επίσης, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη, υποστηρίζει την ύπαρξη ποικίλων μορφών 

γραμματισμού που σχετίζονται με διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και τη 

διαμόρφωση κοινωνικών ταυτοτήτων.  Οι µελέτες στον χώρο του γραµµατισµού 

συχνά διαφοροποιούνται στη βάση δύο διαφορετικών κατευθύνσεων µέσα από τις 

οποίες προσεγγίζεται αυτός 

Ο γραμματισμός λοιπόν, μπορεί να είναι είτε λειτουργικός με σκοπό την επίτευξη 

κοινωνικών στόχων, είτε κριτικός όπου θέτονται υπό αμφισβήτηση οι κυρίαρχοι 

θεσμοί και λόγοι. Ο λειτουργικός γραμματισμός αναφέρεται στις δεξιότητες εκείνες 

που χρειάζεται να αναπτύξουν τα άτομα για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 

σημερινής αγοράς εργασίας. Εδώ, ο γραμματισμός είναι μετρήσιμος και ποσοτικός. 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη των κοινωνικών στόχων και η παροχή 

πρόσβασης σε συγκεκριμένα είδη γραμματισμού. Ο κριτικός γραμματισμός στοχεύει 

στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις λειτουργίες των κυρίαρχων μορφών 
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γραμματισμού, καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους. 

Επισημαίνεται η ιδεολογική πλευρά των πρακτικών γραμματισμού και υποστηρίζεται 

ότι, όπως όλες οι χρήσεις της γλώσσας, έτσι και οι μορφές του γραμματισμού 

διαμορφώνουν αλλά και διαμορφώνονται μέσα από ιδεολογικές θέσεις συνδεδεμένες 

με μορφές κοινωνικής εξουσίας. Όπως και στην περίπτωση του λειτουργικού 

γραμματισμού, δίνεται και εδώ έμφαση στην επίτευξη κοινωνικών στόχων, οι οποίοι 

όμως δεν αντιμετωπίζονται ως δεδομένοι αλλά υπόκεινται σε κριτική ανάλυση ως 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η διαφορά μεταξύ λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού έγκειται στη 

διαφορετική αντιμετώπιση της γλώσσας ως κοινωνικής διαδικασίας ή ως κοινωνικής 

πρακτικής (Baynham M. , 2002). Μέσα στα πλαίσια του κριτικού γραμματισμού 

αναφέρεται και η θεωρία των πολυγραμματισμών κατά την οποία ο γραμματισμός 

αντιμετωπίζεται ως μια κοινωνική πρακτική μέσω της οποίας θα πρέπει να 

καλλιεργείται και να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. Η θεωρία των 

πολυγραμματισμών προέβαλε την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων, 

ώστε να κατανοούνται κείμενα που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για 

την παραγωγή νοήματος και λόγων που παράγονται σε πολυμορφικά και 

πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα καθώς και την ανάγκη χρήσης επιθετικών 

προσδιορισμών δίπλα στον όρο γραμματισμό και τη δημιουργία ειδών γραμματισμού 

(Χατζησαββίδης, Ιούνιος 2007) 

Είναι γεγονός πάντως ότι ο γραμματισμός αποτελεί βασικό κριτήριο για κοινωνική 

καταξίωση και ότι η έλλειψή του -και ειδικότερα ο αναλφαβητισμός- αποτελεί 

κριτήριο κοινωνικού στιγματισμού. Αυτό είναι βεβαίως φυσικό, αφού η ικανότητα 

για ανάγνωση και γραφή υπήρξε διαχρονικά στενά συνδεδεμένη με κοινωνικούς 

παράγοντες, όπως η κοινωνική τάξη και η οικονομική ευρωστία. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια ο πολιτικός αλλά και ο ευρύτερα κοινωνικός χαρακτήρας του 

γραμματισμού έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, στον βαθμό που τίθενται 

πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα για τα είδη γραμματισμού που απαιτεί μια 

κοινωνία και προσφέρονται στους πολίτες από το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας. 

 

I. ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 
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Τον όρο πολυγραμματισμό τον συναντάμε σχετικά πρόσφατα στη βιβλιογραφία, 

καθώς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο 1994, από μία ομάδα 

επιστημόνων που συναντήθηκαν στην Αυστραλία, για να μιλήσουν για το μέλλον της 

διδασκαλίας του γραμματισμού. Η ομάδα αυτή ονομάστηκε New London και το 1996 

δημοσίευσε το πρώτο κείμενό της. Η έμφαση δόθηκε στον κόσμο που άλλαζε και στις 

νέες απαιτήσεις των ανθρώπων, ως πολιτών σε κοινωνίες που άλλαζαν (Cope & 

Kalantzis, 2000). Ουσιαστικά με τη χρήση του όρου αυτού, η ομάδα αυτή θέλησε να 

αναφερθεί σε δύο μεγάλα ζητήματα. Από τη μία στη νέα κοινωνική και πολιτισμική 

κατάσταση της σύγχρονης κοινωνίας και από την άλλη στην ραγδαία ανάπτυξη της 

Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, στη διάδοση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας μέσω 

νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τα ψηφιακά 

μέσα, και στην ύπαρξη αυξανόμενης γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας 

λόγω της αυξημένης διακρατικής μετανάστευσης (Cope & Kalantzis, 2009) 

Απόρροια και των δύο αυτών μεγάλων ζητημάτων, αφενός είναι η εμφάνιση ποικίλων 

μορφών κειμένου, τα οποία παράγονται μέσα σε μία πολύγλωσση και 

πολυπολιτισμική κοινωνία και αφετέρου η παραγωγή ποικίλων μορφών κειμένου και 

πολυτροπικών νοημάτων, που έχουν σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

των πολυμέσων. 

Ένας τρόπος για να ενσωματώσουμε τον όρο πολυγραμματισμοί είναι ο τρόπος με 

τον οποίο η τεχνολογία και τα πολυμέσα άλλαξε το πώς επικοινωνούμε. Σήμερα, το 

κείμενο και ο λόγος δεν είναι οι μόνοι και κύριοι τρόποι επικοινωνίας. Ο ορισμός των 

μέσων ενημέρωσης επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει κείμενο σε συνδυασμό με 

ήχους και εικόνες που ενσωματώνονται σε ταινίες, διαφημιστικές πινακίδες, σχεδόν 

οποιαδήποτε τοποθεσία στο διαδίκτυο και τηλεόραση. Όλοι αυτοί οι τρόποι 

επικοινωνίας απαιτούν την ικανότητα κατανόησης ενός κόσμου πολυμέσων. 

Η ομάδα του New London είναι μια ομάδα δέκα ακαδημαϊκών που συναντήθηκε στο 

New London, στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 1994, για να αναπτύξει 

μια νέα παιδαγωγική του γραμματισμού που θα εξυπηρετούσε τις ανησυχίες που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, της καθώς η υπάρχουσα παιδαγωγική της παιδείας 

δεν ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Το επίκεντρό τους ήταν η 

αντικατάσταση της υπάρχουσας μονογλωσσικής, μονοπολιτισμικής και 

τυποποιημένης παιδαγωγικής της παιδείας που δίνει προτεραιότητα στην ανάγνωση 

και τη γραφή, με μια παιδαγωγική που χρησιμοποιεί πολλαπλούς τρόπους νοηματικής 
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παραγωγής. Οι δέκα ακαδημαϊκοί έφεραν στη συζήτηση την εμπειρία και την 

προσωπική τους εμπειρία από διαφορετικά εθνικά και επαγγελματικά πλαίσια. Το 

άρθρο τους  «A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures» που 

δημοσιεύτηκε το 1996, τεκμηριώνει το «μανιφέστο» της παιδαγωγικής των 

πολυγραμματισμών που συνιστάται για χρήση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην 

κοινότητα και εντός των οργανισμών (Cazden, Courtney, Cope, Fairclough, & Gee, 

1996) 

Η διατύπωση της «Παιδαγωγικής των πολυγραμματισμών» από την ομάδα του New 

London επέκτεινε την εστίαση του γραμματισμού από την ανάγνωση και τη γραφή σε 

μια κατανόηση των πολλαπλών λόγων και μορφών εκπροσώπησης σε δημόσιους και 

επαγγελματικούς τομείς. Η νέα παιδαγωγική της παιδείας αναπτύχθηκε για να 

ικανοποιήσει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, ώστε να τους επιτρέψει να 

περιηγηθούν μέσα σε αυτές τις τροποποιημένες τεχνολογικές, πολιτιστικές και 

γλωσσικά ποικίλες κοινότητες. Η έννοια του Πολυγραμματισμού έχει εφαρμοστεί σε 

διάφορα πλαίσια και περιλαμβάνει τα γλωσσικά προφορικά είδη, τον οπτικό 

γραμματισμό, τον πληροφοριακό γραμματισμό, τον συναισθηματικό γραμματισμό, 

τον επιστημονικό πολυγραμματισμό και την αριθμητική. (Mills, 2009) Λόγω των 

αλλαγών στον κόσμο, ιδίως της παγκοσμιοποίησης και της αύξησης της 

μετανάστευσης, δημιουργήθηκε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές διδάσκονται και μαθαίνουν στο σχολείο. Η ομάδα του New London (1996) 

προτείνει τη διδασκαλία όλων των αναπαραστάσεων νοήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών, οπτικών, ακουστικών, χωρικών και 

χειρονομικών, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των πολυτροπικών. Μια 

παιδαγωγική της πολυμορφίας περιλαμβάνει έναν ισορροπημένο σχεδιασμό της 

αίθουσας διδασκαλίας της τοποθετημένης πρακτικής, της έκφρασης, της κριτικής 

κατεύθυνσης και της μετασχηματισμένης πρακτικής. Οι μαθητές πρέπει να 

αξιοποιήσουν τις δικές τους εμπειρίες και τις σημειωτικές πρακτικές αλφαβητισμού 

για να εκπροσωπούν και να επικοινωνούν με νόημα. 

Οι αλλαγές που εξελίσσονται μέσω του τομέα της εκπαίδευσης επηρεάζουν τις 

μαθησιακές διαδικασίες, ενώ η εφαρμογή των μαθησιακών διαδικασιών επηρεάζει τη 

χρήση των πολυλειτουργιών (Selber, 2004). Αυτές περιλαμβάνουν τις λειτουργικές, 

κριτικές και ρητορικές δεξιότητες που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και 

κλάδους. Οι εκπαιδευτικές παιδαγωγικές εντάσσουν τη χρήση της πολυγλωσσίας, 
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ενθαρρύνοντας τη μάθηση των μαθητών μέσω της εξερεύνησης των παθών τους 

χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους, την τεχνολογία, τις γλώσσες, καθώς και 

εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας. 

Οι Πολυγραμματισμοί είναι ταυτόχρονα κάτι παλιό και κάτι καινούργιο. Το 

πρόγραμμα πατάει γερά πάνω σε ό,τι έχουν ήδη κάνει οι δάσκαλοι και δεν αποβλέπει 

να φέρει τα πάνω κάτω στον κόσμο της διδασκαλίας του γραμματισμού. Ουσιαστικά, 

στόχος των Πολυγραμματισμών είναι να συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν τη 

διδασκαλία του γραμματισμού στο πλαίσιο της νέα εποχής που ζούμε. Όπως 

αναφέρει και ο Werner Paetzold από το Λύκειο Sunward του Boksburg της Νότιας 

Αφρικής: «Το πρόγραμμα πολυγραμματισμών είναι πολύ ενδιαφέρον- είναι κάτι που 

έκανα εδώ και πολύ καιρό και τώρα η θεωρία έχει γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη» 

(Kalantzis & Cope, 1999). Παρατηρούμε, επομένως, πως η έννοια του γραμματισμού 

και των πολυγραμματισμών επηρέασε αισθητά την εκπαιδευτική διαδικασία και 

κυρίως το μάθημα της γλώσσας το οποίο βρίσκεται και σε άμεση σχέση και 

συνάρτηση με το γραμματισμό, δίνοντας μια νέα διάσταση στη διδασκαλία της 

γλώσσας. 

Ο όρος «Πολυγραμματισμοί» αναφέρεται σε δύο σημαντικές πτυχές της χρήσης των 

γλωσσών σήμερα, τόσο στον τρόπο διδασκαλίας της γλώσσας, όσο και του 

γραμματισμού γενικότερα. 

Η πρώτη είναι η μεταβλητότητα στη δημιουργία νοήματος που λαμβάνει χώρα σε 

διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια ή σε ειδικούς τομείς αλληλόδρασης. 

Οι διαφορές αυτές γίνονται όλο και πιο σημαντικές για τα διαφορετικά είδη 

επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε στον περιβάλλοντα χώρο μας. Η μετανάστευση, η 

πολυ-πολιτισμικότητα και η παγκόσμια οικονομική ενοποίηση, καθώς και οι 

τεχνολογίες των επικοινωνιών, καθιστούν τα παραπάνω όλο και πιο κρίσιμα 

γλωσσολογικά ζητήματα.   

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον αρκετό για τη διδασκαλία του γραμματισμού να 

επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στους κανόνες και στην επίσημη μορφή της 

εθνικής γλώσσας. Αντιθέτως, η επικοινωνία και η διαδικασία δημιουργίας νοήματος 

σήμερα απαιτεί όλο και περισσότερο οι μαθητές να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν 

τις διαφορές των διαφορετικών προτύπων νοηματοδότησης που παράγονται σε 

διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας κάθε φορά. Οι διαφορές αυτές είναι συνέπεια ενός 
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αριθμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού, του φύλου, της 

εμπειρίας ζωής, του θέματος που εξετάζεται, του κοινωνικού χώρου που 

πραγματώνεται κάτι, κτλ. Κάθε ανταλλαγή νοημάτων είναι διαπολιτισμική σε κάποιο 

βαθμό. 

Η δεύτερη πτυχή της χρήσης μιας γλώσσας σήμερα προκύπτει εν μέρει από τα 

χαρακτηριστικά των νέων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και πληροφοριών. Το 

νόημα δημιουργείται με τρόπους που είναι όλο και περισσότερο πολυτροπικοί- κατά 

τους οποίους οι γραπτοί γλωσσικοί κώδικες νοηματοδότησης διασυνδέονται με 

προφορικούς, οπτικούς, ηχητικούς, σωματικούς, απτικούς και χωροαντιληπτικούς 

κώδικες. Με αυτή την έννοια, ο δεσμός του νοήματος με τη γραμματική του γραπτού 

λόγου αποδυναμώνεται. Πράγματι, η παγκοσμιοποίηση απομακρύνει το νόημα από 

το γραπτό κείμενο προς την κατεύθυνση εικονικών νοημάτων. (Kalantzis & Cope, 

2001)  

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα της παιδαγωγικής του 

γραμματισμού έτσι ώστε να μην προάγει μόνο αναπαραστάσεις του αλφαβήτου, αλλά 

να φέρνει στην τάξη πολυτροπικές αναπαραστάσεις, και ιδίως εκείνες που 

χαρακτηρίζουν τα νέα ψηφιακά μέσα. Το γεγονός αυτό συνδέει την παιδαγωγική του 

γραμματισμού όλο και πιο πολύ με τις προφανείς του διασυνδέσεις με τα σημερινά 

επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Παρέχει επίσης ένα ισχυρό θεμέλιο για μια 

παιδαγωγική της συναίσθησης και της αρμονίας των συναισθημάτων (synaesthesia), 

ή της αλλαγής των κωδίκων (mode switching). 

Οι δύο αυτές εξελίξεις έχουν τη δυναμική να μετατρέψουν τόσο την ουσία όσο και 

την παιδαγωγική της διδασκαλίας της γλώσσας και του γραμματισμού. 

Οι Πολυγραμματισμοί είναι μια προσέγγιση όπου κυριαρχεί η έμφαση στην τριβή 

των διδασκομένων με κείμενα και είδη λόγου από ένα ευρύ φάσμα μέσων και από 

ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών πηγών. Με αυτή την τριβή, οι διδασκόμενοι θα 

αναπτύξουν μια κριτική μεταγλώσσα για να μιλούν, αλλά και να καταλαβαίνουν, την 

κοινωνική και πολιτισμική δύναμη αυτών των κειμένων, καθώς και των συναφών 

κοινωνικών πρακτικών. 

Ένας βασικός όρος που εισάγεται από τους θεωρητικούς των πολυγραμματισμών 

είναι ο όρος του Σχεδίου (Design), ο οποίος έρχεται κατά κάποιο τρόπο να 

αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς όρους «γράψιμο» ή «παραγωγή λόγου». Ως 
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όρος παραπέμπει όχι μόνο στον απλό αρχιτεκτονικό (δομικό) σχεδιασμό ενός 

προϊόντος, αλλά και στην εκμετάλλευση και αισθητικο-λειτουργική αξιοποίηση των 

υπαρχόντων πόρων για τη δόμηση και δημιουργία ενός προϊόντος, και στην 

περίπτωση της γλώσσας στη δόμηση και δημιουργία ενός κειμένου. Το Σχέδιο 

αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει αναζήτηση πηγών, επιλογή, 

συνδυασμό και σύνθεση. Γι’ αυτό η έννοια του Σχεδίου περιλαμβάνει τρεις όψεις: το 

σχεδιασμένο (the designed), το σχεδιασμό (designing) και το ανασχεδιασμένο (the 

redesigned). Το σχεδιασμένο αναφέρεται στο σύνολο των προσδιοριζόμενων 

κοινωνικοπολιτισμικά διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι παράγουν νόημα. Ο σχεδιασμός 

αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργικού μετασχηματισμού των διαθέσιμων πηγών, 

ώστε να ανταποκρίνονται αυτά σε κάποιο επικοινωνιακό γεγονός. Τέλος, το 

ανασχεδιασμένο αναφέρεται στο αποτέλεσμα του σχεδιασμού ως προϊόν ιστορικών 

και πολιτισμικών προτύπων. Η εφαρμογή της έννοιας του Σχεδίου στη διδασκαλία 

της γλώσσας εξασφαλίζει αφενός την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και 

αφετέρου την ενασχόληση και εσωτερίκευση ποικιλίας γλωσσικών μορφών-επομένως 

και νοημάτων-, δύο στοιχεία που βγάζουν τη διδασκαλία της γλώσσας από τη 

μονόδρομη διδασκαλία πρότυπων γλωσσικών μορφών και τυποποιημένων νοημάτων. 

Η έννοια του Σχεδίου πραγματώνεται μέσα στη σχολική τάξη κατά τη διδασκαλία με 

τέσσερις τομείς, η σειρά των οποίων μπορεί να αλλάζει στη διδασκαλία: 

Τοποθετημένη πρακτική, Ανοιχτή διδασκαλία, Κριτική πλαισίωση και 

Μετασχηματισμένη πρακτική. Αναλυτικότερα: 

τοποθετημένη πρακτική, η οποία εμπεριέχει την εμβύθιση σε πείρα και την 

αξιοποίηση διαθέσιμων ειδών λόγου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν 

στις ποικίλες οπτικές της ζωής των διδασκομένων. Στο γλωσσικό μάθημα για 

παράδειγμα συλλέγονται κείμενα από την καθημερινή πραγματικότητα των 

μαθητών/τριών, μαζί με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη χρήση, την προέλευσή 

τους, όσους/ες συμμετέχουν στην παραγωγή και την επεξεργασία τους· 

ανοικτή διδασκαλία, η οποία ενέχει συστηματική, αναλυτική και συνειδητή 

κατανόηση. Στην περίπτωση των Πολυγραμματισμών, αυτό απαιτεί την σύσταση 

μιας σαφούς γλώσσας για να περιγραφεί το νόημα ως σχεδιασμός και τα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα που παράγουν διαφορετικά σχέδια νοήματος -ένα είδος 

αντιπαραθετικής γλωσσολογίας, με άλλα λόγια. Σύμφωνα με αυτή ο/η εκπαιδευτικός, 

χωρίς να χρησιμοποιεί δυσνόητη και περίπλοκη ορολογία, επεξεργάζεται με τους/ τις 
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μαθητές/ τριες στην τάξη ποια γλωσσικά στοιχεία συμβάλλουν στην οργάνωση, τη 

σύσταση και την κατανόηση των κειμένων, και πώς. 

κριτική πλαισίωση, διαδικασία κατά την οποία ερμηνεύεται το κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον συγκεκριμένων σχημάτων νοήματος. Αυτή συμπεριλαμβάνει 

ότι ο διδασκόμενος αποστασιοποιείται από το αντικείμενο μελέτης και ότι στέκεται 

κριτικά σε σχέση με το πολιτισμικό του περιβάλλον. Εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες 

επεξεργάζονται από κοινού τις στάσεις και τις αξιολογήσεις που περιέχονται στα 

κείμενα και τους στόχους που αυτά εξυπηρετούν στο περιβάλλον στο οποίο 

παράγονται και γίνονται κατανοητά· 

μετασχηματισμένη πρακτική, μεταβίβαση στην πρακτική της κατασκευής νοήματος, 

η οποία ενεργοποιεί το μετασχηματισμένο νόημα σε άλλα περιβάλλοντα ή 

πολιτισμικούς τόπους. Η φάση αυτή οδηγεί τους/τις μαθητές/τριες να προσαρμόσουν 

την οργάνωση και το περιεχόμενο ενός κειμένου ώστε να ικανοποιεί διαφορετικές 

περιστάσεις και ανάγκες – ουσιαστικά να παραγάγουν ένα 

διαφορετικό κειμενικό είδος που θα χρησιμοποιούνταν σε άλλο περιβάλλον, αλλά θα 

αφορούσε το ίδιο ή παρόμοιο θέμα και θα μετέφερε παρόμοιες πληροφορίες. 

Η έννοια των Πολυγραμματισμών επιχειρεί να συμπληρώσει -όχι να ασκήσει κριτική 

ή να αναιρέσει- υπάρχουσες πρακτικές διδασκαλίας γραμματισμού. Μεθοδολογικά, 

το σημείο εκκίνησης είναι η συνεργασία με διδάσκοντες για την χαρτογράφηση της 

πρακτικής, ώστε να αναγνωριστούν οι περιοχές στις οποίες θα μπορούσε να 

επεκταθεί η παιδαγωγική του γραμματισμού.  

Ο οπτικός γραμματισμός αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα που αντιμετωπίζονται 

από το ερευνητικό πρόγραμμα των Πολυγραμματισμών. Ο οπτικός  γραμματισμός 

συνδέεται όλο και περισσότερο με την οπτική επικοινωνία, περιλαμβάνοντας, για 

παράδειγμα, διεπιφάνειες πολυμέσων, τεχνολογίες επικοινωνίας μέσω οθόνης 

"φιλικές προς τον χρήστη" ('user friendly' screen-based technologies), επεξεργασία 

κειμένου και επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing). 

 

II. ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αν σκεφτεί κανείς ότι το 55% των µηνυµάτων που λαµβάνουµε από το περιβάλλον 

είναι οπτικά, το 37% είναι φωνητικά και µόνο το 7% λεκτικά, γίνεται εύκολα 
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αντιληπτή η σηµασία των οπτικών µηνυµάτων στην επικοινωνία αλλά και στη 

µάθηση και στη διδασκαλία. (Kress & Van Leeuwen, 1996) 

Ο οπτικός γραμματισμός αποτελεί ένα θεωρητικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να 

μιλάμε για την αποτελεσματική αξιοποίηση των εικόνων στο έντονα οπτικό 

περιβάλλον που έχει επικρατήσει. Σχετικά με την εννοιολογική αποσαφήνιση του 

όρου, δε φαίνεται να υπάρχει συναίνεση ως προς τη χρήση ενός ενιαίου ορισμού, 

λόγω σύζευξης πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών πεδίων 

(Avgerinou & Ericson, 2002) 

Όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αρχαιολόγοι που αποκαλύπτουν ιερογλυφικά, η 

χρήση εικόνων για τη δημιουργία και την ερμηνεία μηνυμάτων έχει ξεχωρίσει τους 

ανθρώπους από άλλα έμβια όντα (Burmark, 2002). Ο Οπτικός Γραμματισμός ως όρος 

επινοήθηκε από τον Debes (1969), όπως μας τον παραθέτει η Διεθνής Ένωση για τον 

Οπτικό Γραμματισμό (IVLA International Virtual Learning Academy), για να 

περιγράψει το σύνολο των ικανοτήτων που κατακτά ο άνθρωπος με την όραση και τη 

συνδρομή άλλων αισθήσεων, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τη μάθηση και 

χαρακτηρίζουν τον οπτικά εγγράμματο άνθρωπο. (Debes, Μάρτιος, 1969).  Οι Kress 

& Van Leeuwen (2001) ορίζουν τον Οπτικό Γραμματισμό ως την ικανότητα, όχι μόνο 

ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης (χρήσης) οπτικών μορφών που αφορούν την 

οπτική επικοινωνία , αλλά κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και 

παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Kress & Van Leeuwen, 2001). Οπτικός 

γραμματισμός είναι ένα σύνολο αποκτηθέντων δεξιοτήτων για να ερμηνεύει και να 

συνθέτει κάποιος οπτικά μηνύματα. Ένας οπτικά εγγράμματος άνθρωπος είναι σε 

θέση να : α) διακρίνει και να αντιλαμβάνεται τα οπτικά αντικείμενα μέσω της οπτικής 

του αντιληπτικότητας και β) δημιουργεί αποτελεσματικά στατικά και δυναμικά 

οπτικά αντικείμενα σε έναν ορισμένο χώρο, γ) αντιλαμβάνεται και να εκτιμά την 

οπτική παρακαταθήκη των άλλων και δ) πλάθει αντικείμενα νοητικά ορατά (Brill, 

Kim, & Branch, 2001)  

Οπτικά µηνύµατα παρέχουν οι φωτογραφίες, τα σχέδια-σκίτσα, τα έργα τέχνης, οι 

αναπαραστάσεις (διαγράµµατα, πίνακες, ιστογράµµατα, σχήµατα, γραφικές 

παραστάσεις), οι διαφηµίσεις, καθώς και οι κινούµενες εικόνες. 

Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός ορίζετα00ι λοιπόν ως η ικανότητα, όχι μόνο 

κατανάλωσης (χρήσης) και κριτικής αποτίμησης, αλλά δημιουργίας οπτικών εννοιών 
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και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων και θεωρείται µια από τις πιο σηµαντικές 

δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος.  

Στο περιβάλλον του σχολείου ο παραπάνω ορισμός θέτει για το μαθητή ένα ρόλο σε 

τρεις κατευθύνσεις: ο μαθητής-θεατής (καταναλωτής), ο μαθητής-κριτικός και ο 

μαθητής-παραγωγός εικόνων. (Kress & Van Leeuwen, 2001)  

Στη δεκαετία του '80 και του '90, οι εικόνες αποκτούν μεγαλύτερη προβολή σε σχέση 

με τα εκτυπωμένα κείμενα και τα κείμενα της λαϊκής κουλτούρας (Kress & Van 

Leeuwen, 1996) Η ιδιότητα των κειμένων που βασίζονται σε υπολογιστές να 

συμπεριλαμβάνουν εύκολα εικόνες στα κείμενα ανάγνωσης τόνισε την 

σημαντικότητα του οπτικού γραμματισμού στο να «διαβάζουν» εικόνες και κείμενο. 

(Bolter, 1998).   

Οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε πιο οπτικά πλούσιους ιστότοπους και η 

διαδεδομένη χρήση του των κινητών συσκευών έχουν αυξήσει σημαντικά τη χρήση 

της φωτογραφίας σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ωστόσο, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι 

καταναλώνουν περισσότερα οπτικά, αυτό δεν τους εκπαιδεύει αυτόματα και στο να 

τα ερμηνεύουν και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Ο Peter Felten (2008) το 

ερμηνεύει αυτό με ακρίβεια λέγοντας πως το ότι ζουν οι μαθητές (ή οι καθηγητές και 

οι  διαχειριστές) σε έναν κόσμο πλούσιο σε εικόνες δεν σημαίνει ότι διδάσκονται και 

εκλεπτυσμένες δεξιότητες οπτικού γραμματισμού, όπως ακριβώς κάποιος που ακούει 

συνεχώς μουσική στο iPod δεν διδάσκεται πως να  αναλύσει κριτικά ή να 

δημιουργήσει μουσική  (Schoen, 2015). 

Το να αλληλεπιδράς με εικόνες καθημερινά, να βγάζεις φωτογραφίες, να διαβάζεις 

άρθρα με φωτογραφίες ή να αναδημοσιεύεις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα δεν 

σημαίνει ότι είσαι κριτικός αναγνώστης ή χρήστης του οπτικού γραμματισμού. 

Οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει την ανάγκη για την αναδρομολόγηση της κειμενικής 

επικοινωνίας ώστε να συμπεριληφθούν τα πολυτροπικά σύγχρονα κείμενα (Goodman 

and Graddol 1996, Lemke 1998a, 1998b, Rassool 999, Cope και Kalantzis 2000). 

Εντούτοις, η διδασκαλία των «πολυγραμματισμών» που είναι εγγενείς σε αυτό το 

είδος αναδρομικότητας έχει μέχρι στιγμής λάβει μικρή συστηματική προσοχή στα 

σχολικά προγράμματα σπουδών. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι σήµερα, όπως στο 

παρελθόν, η µοναδική πηγή γνώσης, γιατί ο µαθητής µπορεί να αναζητήσει την 

πληροφορία οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ωστόσο ο ρόλος του έχει αναβαθµιστεί 
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και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να μάθει στους 

μαθητές τον τρόπο να χειρίζονται τον όγκο των πληροφοριών και τον καταιγισµό των 

εικόνων που δέονται καθηµερινά, να τους µάθει να ταξινοµούν, να κατηγοριοποιούν 

και να αξιολογούν τα µηνύµατα, από τα οποία βοµβαρδίζονται σήµερα.  

Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά σε αυτόν τον 

τομέα, για να μπορέσουν όλοι οι νέοι μαθητές να αναπτύξουν τον κριτικό 

πολυτροπικό χειρισμό των εικόνων από διάφορες πηγές, κάτι που έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τον ενεργό και κριτικό ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες της 

πληροφόρησης.  

Αναφορικά με τις δεξιότητες που μπορεί να κατακτήσει κανείς και που συνιστούν τον 

οπτικά εγγράμματο άνθρωπο, (Avgerinou M. , 2009) η επισημαίνει τις ακόλουθες: 

γνώση του οπτικού λεξιλογίου, που περιλαμβάνει τα βασικά συστατικά της οπτικής 

γλώσσας (π.χ. σημείο, γραμμή, σχήμα, μορφή, χώρος, υφή, φωτισμός, χρώμα, 

κίνηση), γνώση των οπτικών συμβάσεων, δηλαδή των συμβόλων ως φορέων 

κοινωνικών συμβάσεων, οπτική σκέψη, που σχετίζεται με την ικανότητα να 

μετατρέπονται οι πληροφορίες κάθε τύπου σε οπτικά στοιχεία με σκοπό την 

επικοινωνία, οπτικοποίηση, δηλαδή διαδικασία διαμόρφωσης μιας εικόνας, λεκτική 

και οπτική κατανόηση, που σχετίζεται με την επίτευξη νοήματος μέσω εικόνων, 

κριτική σκέψη, ως προς την ερμηνεία των εικόνων, οπτική διάκριση, δηλαδή 

εντοπισμός διαφορών μεταξύ εικόνων, οπτική αναδόμηση, που αφορά την 

αναδημιουργία ενός σχεδίου όταν αυτό δεν είναι ολοκληρωμένο, συνδυασμός 

εικόνων μεταξύ τους, αλλά και εικόνας με κείμενο, αναδόμηση του νοήματος μιας 

εικόνας είτε λεκτικά ή οπτικά όταν οι πληροφορίες που έχουμε γι' αυτή δεν είναι 

πλήρεις και κατασκευή νοήματος. 

Στον σημερινό κόσμο των φωτογραφικών μηχανών, των  smartphones και των 

εφαρμογών Instagram και Facebook, οι εικόνες παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των 

μαθητών όλων των ηλικιών. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποτελούν μέρος των 

αυθεντικών μαθησιακών εμπειριών. Μπορούμε να αντλήσουμε από τις εικόνες την 

εκμάθηση της επικοινωνιακής γλώσσας από τους μαθητές μέσω δραστηριοτήτων. 

Καθώς οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι στο να μιλούν για εικόνες, ο οπτικός 

γραμματισμός μπορεί να ενσωματωθεί στις καθημερινές ρουτίνες της τάξης και αντί 
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να αποτελούν αυτόνομο μάθημα, οι συζητήσεις για φωτογραφίες μπορούν να γίνονται 

τακτικά για να ενισχύσουν τη διδασκαλία όλων των αντικειμένων (Baker, 2015)  

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, αν ο προφορικός και γραπτός λόγος δεν έχουν 

αρχικά νόημα για τους/τις μαθητές/τριες μας, τότε η φωτογραφία πιθανόν να έχει, και 

μέσω αυτής μπορεί και ο προφορικός και γραπτός λόγος να αρχίσουν να αποκτούν 

νόημα. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος παράγει νόημα επειδή η εικόνα αποκαλύπτει 

νοήματα τα οποία οι λέξεις δεν θα μπορούσαν ίσως ποτέ να παραγάγουν. Όπως 

υποστηρίζουν οι Cope & Kalantzis (2009), η πολυτροπικότητα, η συναισθησία 

(Kress, G, 2003) και οι παραλληλισμοί τρόπων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να 

αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο μάθησης. Για παράδειγμα, όπως αναφέρουν οι 

συγγραφείς, μερικοί μαθητές μπορεί να νιώθουν πιο άνετα με έναν τρόπο από ό,τι με 

έναν άλλο. Δηλαδή, μπορεί ένας τρόπος να τους είναι προτιμότερος, να τους φαίνεται 

ευκολότερος, και τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα τον κόσμο και να 

εκφράζουν τον εαυτό τους σε αυτόν. Ο παραλληλισμός σημαίνει ότι μπορείς με τον 

έναν τρόπο να κάνεις πολλά από αυτά που μπορείς να κάνεις και με τον άλλο. Έτσι, η 

παιδαγωγική η οποία περιορίζει τη μάθηση σε έναν τεχνητά ξεχωρισμένο τρόπο θα 

ευνοήσει κάποιους μαθητές έναντι κάποιων άλλων (Cope & Kalantzis, 2009) 

 

Τελειώνοντας, σύμφωνα με έναν εξέχοντα αμερικανό φωτογράφο: "Μια φωτογραφία 

συνήθως κοιτάζεται - σπάνια εξετάζεται.". Οι φωτογραφίες έχουν τη δυνατότητα να 

προκαλούν ουσιαστική συζήτηση και συχνά προσφέρονται περισσότερο ως μέσο 

επικοινωνίας μηνυμάτων σε σχέση τις λέξεις. Έτσι, από την εξέταση φωτογραφιών, 

εξερευνώντας τις πολυεπίπεδες κατανοήσεις που περιέχει κάθε φωτογραφία, οι 

μαθητές  καλλιεργούν και προάγουν τη βαθιά σκέψη, τη δημιουργικότητα και την 

προφορική γλώσσα. Οι εκπαιδευτικοί παράλληλα πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές 

τις τεχνικές παρατήρησης, αναζητώντας τρόπους να επωφεληθούν από τις 

δυνατότητες χρήσης της γλώσσας που «κρύβονται» μέσα στις εικόνες με τις 

ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά. 

Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, μελετητές και επαγγελματίες από διάφορους 

τομείς έχουν κατανοήσει την έννοια του οπτικού γραμματισμού, προσφέροντας 

προοπτικές τόσο θεωρητικές, όσο πρακτικές. Η απουσία ενός κοινού ορισμού 

υποδηλώνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών που εμπλέκονται στην ερμηνεία και 
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τη δημιουργία οπτικών μηνυμάτων. Υιοθετείται ένας ευρύς ορισμός του όρου που 

αντικατοπτρίζει τις σημαντικότερες έννοιες από τη βιβλιογραφία: ο οπτικός 

γραμματισμός είναι η ικανότητα να κατανοήσουμε αυτό που βλέπουμε και να 

δημιουργήσουμε εικόνες που μεταφέρουν σιωπηρά και ρητά μηνύματα σε άλλους. 

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω, και σχετίζεται με το χώρο του 

σχολείου, είναι εάν και με ποιο τρόπο οι παρεμβάσεις αυτές που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του σχολείου μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικείωση όλων των παιδιών με 

την τέχνη της φωτογραφίας, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί και κριτικοί θεατές, 

καθώς και δημιουργοί, έργων τέχνης, καθώς επίσης κατά πόσο αυτές μπορούν να 

συμβάλλουν στην κατανόηση των μηνυμάτων της ποίησης. Στην εισήγηση αυτή θα 

ασχοληθούµε με τον οπτικό γραµµατισµό, και θα διερευνήσουµε τις δυνατότητες 

εφαρµογής του στη διδασκαλία της ποίησης. 

III. ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η παρουσία της στο χώρο της εκπαίδευσης εντοπίζεται, από το 17° αιώνα και μετά, 

και οφείλεται στον Johan Amos Comenius, του οποίου το κλασικό έργο για την 

Παιδαγωγική «Didaktika Magna» αποτελεί το θεμέλιο λίθο της διδακτικής. Ο 

Comenius είναι αυτός που εισήγαγε στο σχολείο τα πράγματα- υλικά αντικείμενα, 

προωθώντας την αντίληψη ότι πολύ καλύτερα μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος, όταν το 

διδασκόμενο αντικείμενο, εφόσον είναι συγκεκριμένο, βρίσκεται στην αίθουσα της 

διδασκαλίας, κι έτσι του δίνεται η δυνατότητα να το αντιληφθεί με όλες του τις 

αισθήσεις. Για τον Comenius, η αρχή της εποπτικότητας είναι μία από τις βασικές 

διδακτικές αρχές. Ευνόητο είναι ότι, όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία να 

παρουσιαστούν στην τάξη τα πράγματα, τότε παρουσιάζονται οι εικόνες τους. Ο 

Comenius είναι ο πρώτος που συνέγραψε σχολικό βιβλίο με εικόνες (orbis sensual 

iumpiktus, Nuernberg, 1657, εικονογραφημένος κόσμος). Στην εποχή μας, η εικόνα, 

με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έγινε ιδιαίτερα ελκυστική, απόκτησε χρώματα, 

κίνηση, ποικιλία, καταχωρίζεται σε αρχεία, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να 

την αναζητήσει στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε στιγμή, ανατρέποντας, με αυτόν τον 

τρόπο, την παραδοσιακή αντίληψη της Διδακτικής, ότι η διδασκαλία θα έπρεπε να 

ξεκινάει από τα κοντινά και να επεκτείνεται στα μακρινά, αφού, σήμερα, με το 

διαδίκτυο και τις κινούμενες εικόνες με ήχο, πράγματα πολύ μακρινά μπορούν να 

έρθουν μέσα στη σχολική αίθουσα.  
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Η φράση «Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις» φανερώνει πως μια σύνθετη έννοια 

μπορεί να αντικατοπτριστεί με μία μόνο εικόνα. Μπορεί να περνάμε ώρες 

διαβάζοντας άρθρα για τα καταστροφικά αποτελέσματα των πετρελαιοκηλίδων στην 

οικολογία, όμως μια φωτογραφία ενός πελεκάνου πεθαμένου από πετρέλαιο, μας 

προκαλεί μια στιγμιαία συναισθηματική αντίδραση. 

Πράγματι, η γνωστική έρευνα έχει δείξει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται 

τις εικόνες πιο γρήγορα από ότι επεξεργάζεται λέξεις και οι εικόνες είναι πιο πιθανό 

από το κείμενο να παραμείνoυν στη μακροπρόθεσμη μνήμη μας (Levie & Lentz, 

1982). Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που επιτρέπει στους ανθρώπους από όλα τα 

κοινωνικά στρώματα να δημιουργούν και να μοιράζονται φωτογραφίες με μερικά 

«κλικ», ο κόσμος μας φαίνεται να εκτιμά τα οπτικά μέσα περισσότερο από ποτέ. 

Οι δάσκαλοι, συχνά επικεντρώνουν την προσοχή τους στις κειμενικές απαιτήσεις του 

διδακτικού υλικού, στο λεξιλόγιο, το συντακτικό, τη γραμματική και ούτω καθεξής, 

και στις φωτογραφίες, που συνοδεύουν το κείμενο, ρίχνουν απλώς μια ματιά. Αντί 

λοιπόν να κοιτούν απλώς τις εικόνες ως απλά συμπληρωματικές του κειμένου, 

προτείνεται να μπουν οι φωτογραφίες στο επίκεντρο της διδασκαλίας, να 

εκμεταλλευτούμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία προβολής εικόνων για να 

αποσυμπιέσουμε τις χιλιάδες λέξεις που υποκρύπτουν κάθε εικόνα. Με αυτόν τον 

τρόπο θα προσελκύσουμε τους μαθητές, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε έναν κόσμο 

όπου η χρήση των smartphones, των φορητών υπολογιστών και των κοινωνικών 

μέσων είναι μέρος της καθημερινής ζωής (Prensky, 2001). 

Ωστόσο, η ψηφιακή αυτή γενιά, δεν είναι διαισθητικά έμπειρη στην ανάλυση και 

κριτική εικόνων, δεξιοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν μέρος του οπτικού 

αλφαβητισμού (Brumberger, 2011). Η γνώση του τρόπου μεταφόρτωσης 

φωτογραφιών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το smartphone στο Facebook ή το 

Instagram δεν κάνει κάποιον οπτικά εγγράμματο. Είμαστε παθητικοί καταναλωτές 

εικόνων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χάνοντας ευκαιρίες για να διερευνήσουμε τα 

βαθύτερα μηνύματα που οι δημιουργοί μπορούν να μεταφέρουν συνειδητά ή 

ασυνείδητα. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας λοιπόν είναι ένα ιδανικό μέρος για να καλλιεργηθούν οι 

δεξιότητες οπτικού γραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου τόσο την προβολή όσο και 
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τη δημιουργία εικόνων. Στη διδακτική διαδικασία, οι εικόνες επιτελούν τις εξής 

βασικές λειτουργίες σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2006): 

α) Διακοσμητική λειτουργία, όπου οι εικόνες κατέχουν απλώς αισθητική αξία κατά 

τη διδακτική διαδικασία και κύρια επιδίωξη του δημιουργού της είναι η προσέλκυση 

της προσοχής του μαθητή δραστηριοποιώντας τα κίνητρά του για μάθηση.  

β) Λειτουργία παρουσίασης, όπου οι εικόνες εποπτικοποιούν το διδακτικό κείμενο.  

γ) Λειτουργία οργάνωσης, κατά την οποία οι εικόνες προσφέρουν το πλαίσιο 

αναφοράς μέσα στο οποίο οργανώνονται το περιεχόμενο του κειμένου και είναι 

δυνατόν να αντιληφθεί πληρέστερα ο μαθητής τη δομή του κειμένου.  

δ) Ερμηνευτική λειτουργία, σημεία και έννοιες του διδακτικού αντικειμένου 

επεξηγούνται και καθίσταται ευκολονόητες με την προβολή της εικόνας, ειδικότερα 

όταν επιδιώκεται σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία του μαθητή ή 

αντιστοίχηση με τα βιώματα της καθημερινότητάς του.  

ε) Λειτουργία μεταμόρφωσης, η απεικόνιση μέσα από σχηματοποιήσεις οργανώνει 

και απλοποιεί τα δεδομένα του κειμένου για να διευκολύνει την κατανόηση του, π.χ. 

οι εννοιολογικοί χάρτες. 

Μια άλλη άποψη, ευρύτατα διαδεδομένη, αλλά αναληθής, είναι αυτή που θεωρεί την 

εικόνα ως ένα «εύκολο μέσο» διδασκαλίας. Όμως, η άποψη αυτή δεν ανταποκρίνεται 

στα ερευνητικά δεδομένα (Sless, 1984:224-228, Parreren, 1983: 6571) ούτε στη 

σημερινή πραγματικότητα. Η ανάγνωση της εικόνας-όχι με την έννοια της 

αναγνώρισης των απεικονιζόμενων προσώπων και αντικειμένων, για την οποία δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες, πέρα από τα σχετικά «σχήματα», αλλά με την 

έννοια της αποκωδικοποίησης του μηνύματος της, της κατανόησης της πρόθεσης του 

δημιουργού της, απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες, ανάλυση. Ο Comenius υποστήριξε ότι 

η αποτελεσματικότητα των εικόνων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από την ποιότητα 

της επεξεργασίας της (Βρεττός, 1994:14). Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

μαθητές θεωρούν το κείμενο δυσκολότερο από την εικόνα (Salomon, 1987:15κ.ε.). 

Πέρα από την επιφανειακή επεξεργασία της εικόνας κατά τη διδασκαλία, η άποψη 

αυτή θα πρέπει να αποδοθεί και στην επιλογή εικόνων που δεν προσφέρονται για 

δραστηριοποίηση της σκέψης και προβληματισμό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι 

εικόνες να «αναγκάζουν» και να προκαλούν τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτές. 
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Άλλα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα έχει θετική επίδραση στη 

μάθηση, όταν δεν επαναλαμβάνει απλώς το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά 

βοηθά στην κατανόησή του, προσφέροντας ερεθίσματα για προβληματισμό και 

διάλογο, με άλλα λόγια, φέρνει το μαθητή σε αντιπαράθεση με αυτό (Levie & Lentz, 

1982:95-232, Baggett, 1989:101-124). Η εικόνα θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας και,όταν ισχύει αυτή η συνθήκη,φαίνεται ότι και πιο 

εύκολα γίνεται αυτό κατανοητό και διατηρείται στη μνήμη για περισσότερο χρόνο. 

Επιπλέον, η εικόνα θα πρέπει να προκαλεί το μαθητή/τρια να λειτουργήσει 

δημιουργικά για την αποκωδικοποίησήτης, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που 

του/της είναι απαραίτητες για την κατανόησή της. Πληροφορίες που αφορούν στην 

επιφανειακή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο της εικόνας δε βοηθούν στην 

κατανόησή της, ενώ απομακρύνουν από τη δημιουργική επεξεργασία της.  

Αντίθετα, αυτές που προκαλούν την αντιπαράθεση του μαθητή/-τριας με την εικόνα, 

οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα (Hayes & Readance, 1983). Η εικόνα και η γλώσσα 

αποτελούν διαφορετικούς κώδικες, με διαφορετική αποτελεσματικότητα, ανάλογα με 

τις πληροφορίες που καλούνται να μεταφέρουν. Η γλώσσα δεν μπορεί να μεταφέρει 

όλες τις «λεπτομέρειες» μιας πραγματικότητας, ενώ η εικόνα αποτυπώνει μια 

συγκεκριμένη άποψη μιας δεδομένης στιγμής. Άρα, η εικόνα και η γλώσσα δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η κατανόηση της πρώτης 

απαιτεί τη λεκτική της υποστήριξη και την ένταξή της σε ένα ευρύτερο σύνολο 

γνώσεων, ενώ οι λεκτικές πληροφορίες, μέσω της εποπτικότητας που προσφέρει η 

εικόνα, συγκεκριμενοποιούνται και αποσαφηνίζονται (Bock, 1983: 218-236, Davies, 

1990:19κ.ε.). Για να έχει, λοιπόν, αποτελεσματικότητα η αξιοποίηση των εικόνων, 

κατά την επεξεργασία των λεκτικών πληροφοριών, θα πρέπει οι εικόνες και να 

συμβάλλουν στην κατανόηση των πληροφοριών αυτών και να τις συμπληρώνουν και 

να αποτελούν αφετηρία για την άντληση παραπέρα πληροφοριών. Τέλος, σύμφωνα 

με έρευνες, κρίνονται ενδιαφέρουσες από τους/τις μαθητές/τριες οι εικόνες που έχουν 

άμεση σχέση με την πραγματικότητα, όπως τη βλέπουν ή την έχουν εσωτερικεύσει, 

με άλλα λόγια, αποτελούν κίνητρο για μάθηση εικόνες που «μιλούν» στο μαθητή 

(Dwyer, 1978:35 κ.ε). Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα μιας 

εικόνας εξαρτάται από το βαθμό της ανταπόκρισης του περιεχομένου της στην 

πραγματικότητα.  
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Συνοψίζοντας λοιπόν, η εικόνα είναι ένα ευέλικτο υλικό που λειτουργεί σε 

διαφορετικά επίπεδα: µπορώ να δω και να περιγράψω την εικόνα, µπορώ όµως, και 

είναι χρήσιµο, να µάθω να βλέπω και άλλα, µε αφορµή την εικόνα. Η επιλογή της 

εικόνας µπορεί να επηρεάζει την αποτελεσµατικότητά της, όµως εκείνο που είναι 

περισσότερο σηµαντικό είναι να η αξιοποίηση και η συνειδητοποίηση από την 

πλευράς των εκπαιδευτικών της πολυαισθητηριακή δυναμικής της. Και αυτές οι 

δυνατότητες είναι πολλές, αρκεί να αναλογιστούµε ότι από τη µια η εικόνα αποτελεί 

το κατεξοχήν υλικό που υποστηρίζει τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, ενώ 

από την άλλη συνδέεται µε τη γλώσσα, τη νόηση, τη φαντασία και τις αισθήσεις. 

(Σφυρόερα, 2007). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ασφαλώς η λειτουργική ένταξη της 

εικόνας στη διδασκαλία και η συνομιλία με το κείμενο, που τρόπον τινά 

«αναδιπλασιάζει την πραγματικότητα» και αυξάνει τους σημειωτικούς κώδικες. Προς 

αυτή την κατεύθυνση απαιτείται όχι απλώς η εύστοχη επιλογή εικόνας, αλλά και η 

κατάλληλη αξιοποίησή της από τον εκπαιδευτικό, η σύνδεσή της με τους στόχους της 

διδασκαλίας, η ανάλυση της υπονοούμενης γλώσσας, ο συσχετισμός με άλλα είδη 

πηγών. 

 

4.2.ΠΟΙΗΣΗ 

 

«Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια 

τί τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, 

και τί είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, 

δεν θα τραγούδαγε» 

Γιώργος Παυλόπουλος 

I. Τι είναι ποίηση 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρωμαίος Ίνγκαρντεν (1973β: 3), «Όλοι μας σχεδόν 

καθημερινά ασχολούμαστε με κείμενα, τα οποία άλλοτε μας συγκινούν, μας 

συναρπάζουν και άλλοτε δε μας προσελκύουν. Εκφέρουμε άποψη γι’ αυτά, τους 

ασκούμε κριτική και μοιάζουν τόσο φυσικά όπως ο αέρας που αναπνέουμε. Μα όταν 

ερωτηθούμε για το τι είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο δυσκολευόμαστε να δώσουμε μια 
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ικανοποιητική και ακριβή απάντηση και αυτό ισχύει ακόμη και για τους ίδιους τους 

θεωρητικούς, οι οποίοι διαφωνούν ο ένας με τον άλλο ως προς τον ορισμό του».  

Το να δοθεί ικανοποιητικός ορισμός της Ποίησης, δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως 

μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από το πλήθος των σχετικών στοχασμών 

ποιητών, κριτικών της Λογοτεχνίας, επιστημόνων, διανοητών, καθώς, σύμφωνα με 

τον Πωλ Βαλερύ, ούτε το καθαυτό αντικείμενο της ποιήσεως ούτε η μέθοδος για να 

το βρούμε έχουν ξεκαθαριστεί, αφού, όσοι τα γνωρίζουν σωπαίνουν, και όσοι δεν τα 

ξέρουν μιλούνε γι' αυτά, κάθε σαφήνεια πάνω στα ζητήματα τούτα εξακολουθεί να 

είναι υπόθεση προσωπική, η μεγαλύτερη αντίφαση στις γνώμες επιτρέπεται, και για 

καθεμιά υπάρχουν ένδοξα παραδείγματα και πειράματα που δύσκολα μπορεί κανείς 

να τ' αμφισβητήσει.  

Η ποίηση, μία από τις δύο βασικές κατηγορίες του λόγου, του έμμετρου λόγου, έναντι 

του πεζού λόγου και του διαλόγου και κατ'επέκταση της Λογοτεχνίας, ήταν ανέκαθεν 

δύσκολο να οριστεί και γι΄αυτό έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί ανά τους αιώνες. 

Σύμφωνα με τον σημαντικό Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «Ποίηση 

είναι η έκφραση του ωραίου, διαμέσου λέξεων περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους». 

Ανάμεσα στις διάφορες τέχνες την πρώτη θέση κατέχει πάντα η Τέχνη του Λόγου, 

που αποτελεί την Τέχνη των Τεχνών, αφού κύριο όργανό της είναι η γλώσσα, το 

κατεξοχήν εκφραστικό μέσο του ανθρώπου. Πιο παλιά μορφή της Τέχνης του Λόγου 

είναι η Ποίηση που είναι και η πλέον συναισθηματική, πιο μουσική, συνεπώς και πιο 

ψυχική από τον πεζό λόγο και τον σκηνικό διάλογο. 

Η ποίηση διαφέρει σε πολλά σημεία από την πεζογραφία. Οι διαφορές είναι και 

εξωτερικές και εσωτερικές. Πρώτα-πρώτα τα ποιήματα είναι γραμμένα σε στίχους, σε 

σειρές λέξεων, που έχουν ρυθμό και μέτρο, δηλαδή οι συλλαβές τους κυλούν με έναν 

ορισμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουν στο αυτί ευχάριστο αποτέλεσμα. Αντίθετα 

στο πεζογράφημα τα νοήματα είναι διατυπωμένα σε προτάσεις, που η μια ακολουθεί 

την άλλη με βάση μόνο τους κανόνες της γραμματικής. Οι εσωτερικές διαφορές είναι 

και αυτές μεγάλες. Ο ποιητής χρησιμοποιεί τη φαντασία για να δημιουργήσει 

συγκίνηση στον αναγνώστη ή ακροατή. Απευθύνεται στο συναίσθημα και όχι τη 

νόηση, όπως ο πεζογράφος. 

Η ποίηση είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό είδος. Πριν την ανακάλυψη της γραφής, ο 

άνθρωπος ήταν αδύνατο να αναπτύξει την τέχνη του πεζού λόγου και να 
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απομνημονεύσει ένα πεζογράφημα. Ποιήματα όμως (όπως επιφωνηματικές 

επικλήσεις και ύμνους στους θεούς, θρήνους και ξεσπάσματα χαράς) έπλασε πολύ 

νωρίς ο πρωτόγονος άνθρωπος, συνδυασμένα με μουσική και χορό. 

Η Ποίηση, ως ένα είδος των Καλών Τεχνών που υπηρετούν το ωραίο και 

αποσκοπούν στο να προσφέρουν αισθητική απόλαυση, δεν μπορεί να «κλειστεί» σ’ 

ένα ορισμό που να έχει καθολική ισχύ, όπως συμβαίνει για τις περιπτώσεις των 

μαθηματικών και φυσικών Επιστημών, οι οποίες θεμελιώνονται πάνω σε ακλόνητους 

και απαρέγκλιτους νόμους και αξιώματα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλέονα Παράσχο, το να προσπαθούμε να δώσουμε έναν 

ορισμό για την ποίηση είναι σαν να προσπαθούμε να πιάσουμε κάτι άπιαστο, να 

βρούμε το λεκτικό ισοδύναμο ενός μυστηρίου, να ορίσουμε ένα μυστήριο. Ο Γάλλος 

φιλόσοφος Lachelier, στο πρώτο μάθημά του φιλοσοφίας, που έκαμε στην ανώτερη 

τάξη ενός γυμνασίου, χάραξε στο μαυροπίνακα τις λέξεις: «Τι είναι φιλοσοφία;» Και 

αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω». Την ίδια απόκριση τίμιο είναι να δίνουμε και όταν μιλούμε 

για την ποίηση. (Παράσχος, 2009) 

 

II. Διδακτικές προσεγγίσεις ποίησης 

«Η γνήσια ποίηση μπορεί να  

Επικοινωνήσει πριν γίνει νοητή.  

Το νόημα θα το συλλάβει πρώτα η ψυχή 

κι έπειτα ο νους» 

Τ. S. Eliot 

 

Η Ποίηση, όπως προαναφέρθηκε, είναι Τέχνη και την τέχνη δεν την πλησιάζει κανείς 

με συνταγές, όπως επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μάθημα όπως όλα τα άλλα 

σχολικά μαθήματα. (Μιράσγεζη, 1978). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας λοιπόν δεν 

σημαίνει μόνο καθιστώ κάποιον ικανό να δημιουργήσει Λογοτεχνία· σημαίνει 

καθιστώ κάποιον ικανό και να την απολαμβάνει. Ακριβέστερα, να την απολαμβάνει 

καλύτερα. Κατανοώντας, δηλαδή εκλεπτύνοντας την απόλαυσή του. (έργο, 1985). Το 

ποίημα, λοιπόν, δεν διδάσκεται με την κλασική έννοια του όρου «μάθημα», αλλά 

προσεγγίζεται από τον αναγνώστη διαισθητικά, βιωματικά αποκαλύπτοντας την 

πολλαπλή διάστασή του: εκφραστική, δραματική, νοηματική, μουσική κλπ.  
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Η ποίηση απαιτεί διαφορετικούς παιδαγωγικούς και διδακτικούς χειρισμούς. Η 

μέθοδος που προτείνει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αφορά περισσότερο την 

πεζογραφία. Ωστόσο, πρόκειται για δυο διαφορετικά είδη λόγου, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και επομένως απαιτούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Κι 

αυτό γιατί έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες: τον ρυθμό, με συγκεκριμένα μέτρα 

(ομοιοκαταληξίες κτλ.) την μεταφορική χρήση της γλώσσας (παρομοιώσεις, 

μεταφορές, σύμβολα), μια γλώσσα όχι και τόσο κυριολεκτική, όπως αλλιώς την 

ονομάζουμε, την ποιητικότητα, την ποιητική εικονοποιία, δηλαδή εικόνες που 

φτιάχνονται με ποιητικούς τρόπους. Το ποίημα δημιουργείται με λέξεις, με 

αισθήματα, με αισθήσεις, με ήχους, με μελωδίες, με αναμνήσεις και σπάνια με 

θέματα και ιδέες. 

Παλαιότερα -αλλά και σήμερα ακόμη- για την διδασκαλία της ποίησης γινόταν 

διάκριση νοημάτων και ενοτήτων για να αποκαλυφθούν η δομή και τα δομικά 

στοιχεία στις λεπτομέρειες και στις τεχνικές τους, γίνονταν εξονυχιστική γλωσσική 

ανάλυση και εμβάθυνση.  

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των θεωρητικών της λογοτεχνίας από το κείμενο 

στον αναγνώστη μετά το 1970 ανανέωσε και τη διδακτική της, αφού έθεσε στο 

κέντρο της διδακτικής προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου τον μαθητή ως 

αναγνώστη. Το λογοτεχνικό κείμενο ενδιαφέρει πλέον, όχι αυτό καθεαυτό, αλλά 

κυρίως με βάση τη διάδραση του μαθητή–αναγνώστη με αυτό. Έτσι, κάθε 

κείμενο μπορεί να επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και προσλήψεις ανάλογα με τον 

εκάστοτε αποδέκτη του. Η νέα αυτή λειτουργία του λογοτεχνικού κειμένου 

θεμελιώθηκε επιστημονικά σε δύο θεωρίες: την αισθητική της πρόσληψης, 

του H.R. Jauss και τη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης του W. Iser (Φρυδάκη, 

2003) με την οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. 

III. Η λογοτεχνική ανάγνωση 

Η ανάγνωση είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει την επιλεκτική συλλογή 

μικρο- ή μακρο-διαρθρωτικών στοιχείων, για να τα μεταστοιχειώσει σε 

σημασιοδοτικούς δείκτες και να καθιερώσει μία (ή περισσότερες) υποθέσεις 

νοήματος. Αν σταθεροποιεί προσωρινά το δημιουργημένο νόημα, αυτή η υπόθεση 

επιτρέπει επίσης στον αναγνώστη να προβλέψει το μελλοντικό νόημα και να 

ξαναρχίσει τη διαδικασία επιλεκτικής συλλογής στοιχείων. 
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Η δραστηριότητα ανάγνωσης δεν είναι γραμμική, δεδομένου ότι βασίζεται σε μια 

σειρά από προβλέψεις, ανατροφοδοτήσεις, συνεχείς αναπροσαρμογές. Η αξία του 

δημιουργήματος στην οποία οδηγεί μετριέται από την ικανότητά του να δώσει νόημα 

με συνέπεια στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό στοιχείων του κειμένου: εάν πάρα πολλά 

στοιχεία είναι ανθεκτικά στην υπόθεση και δεν είναι σύμφωνες με το νοημα που έχει 

προηγουμένως κατασκευαστεί, η υπόθεση απορρίπτεται για να αντικατασταθεί από 

άλλη. Σε γενικές γραμμές, η ανάγνωση προχωρά με την «αναγνώριση», που 

βασίζεται στην εφαρμογή των γνώσεων και της εμπειρίας. 

Σήμερα μιλάμε για «λογοτεχνική ανάγνωση» για να ορίσουμε ένα "καθεστώς"  ή 

ιδιαίτερο «τρόπο λειτουργίας» της ανάγνωσης, που διαφέρει από τη χρηστική 

ανάγνωση (Lahire, 1994) και χαρακτηρίζεται από μια ειδική στάση (Reuter, 1996).  

Τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα καθορίζουν τη λογοτεχνική ανάγνωση (Picard, 

1986). Το πρώτο είναι η προσοχή στις πολλαπλές σημασίες του κειμένου, στη 

συστατική του "πυκνότητα".  

Η λογοτεχνική ανάγνωση οδηγεί τον αναγνώστη να κατανοήσει το κείμενο ως ένα 

χώρο όπου μπορεί να παίξει ένα πλήθος αναγνώσεων: απεριόριστες για κάποια 

κείμενα, οριοθετημένες για άλλα. 

«Ένα κείμενο «ανοιχτό» παραμένει ένα κείμενο και ένα κείμενο δημιουργεί 

ατελείωτες αναγνώσεις, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει και οποιαδήποτε πιθανή 

ανάγνωση. Εάν δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η καλύτερη ερμηνεία του 

κειμένου, μπορούμε να πούμε ποια είναι λάθος. (...) Αφού ένα κείμενο έχει παραχθεί, 

είναι δυνατόν να το κάνουμε να πει πολλά πράγματα (...), αλλά είναι αδύνατο (...) να 

το κάνουμε να πει αυτό που δεν λέει. Συχνά τα κείμενα λένε περισσότερα από ό, τι οι 

συγγραφείς τους θα ήθελαν, αλλά λιγότερα από ό, τι πολλοί ασυγκράτητοι 

αναγνώστες θα ήθελαν» (Eco, 1992, σ. 130).  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της λογοτεχνικής ανάγνωσης είναι η σχηματοποιητική 

λειτουργία: η λογοτεχνική ανάγνωση προτείνει στον αναγνώστη να ζήσει φαντασιακά 

μια εμπειρία που δεν θα μπορούσε να ζήσει στην πραγματικότητα.  

Το τρίτο χαρακτηριστικό της λογοτεχνικής ανάγνωσης  είναι η συγκριτική διάσταση: 

η λογοτεχνική ανάγνωση περιλαμβάνει την πολιτισμική επάρκεια, η οποία επιτρέπει 

να εκτιμηθεί το ποσοστό συμμόρφωσης, καινοτομίας και υπονόμευσης του κειμένου. 
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Για τον Michel Picard, η λογοτεχνική ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

πολύπλοκο "παιχνίδι" μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων του υποκειμένου της 

ανάγνωσης (που είναι, στην πραγματικότητα, τα επίπεδα της σχέσης του αναγνώστη 

με το κείμενο): η "πραγματική", φυσική,  διάσταση της ανάγνωσης, η φανταστική 

διάσταση της ανάγνωσης, που θέτει σε κίνηση την επιθυμία και τις φαντασιώσεις του 

αναγνώστη και τον κάνει να «φαντασιώνεται» το κείμενο και η συμβολική διάσταση 

της ανάγνωσης, που οδηγεί τον αναγνώστη να ενδιαφέρεται για την κατασκευή του 

κειμένου. 

 

 

4.3.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ 

«Ο καλύτερος φίλος  

του ζωγράφου 

είναι ο ποιητής».  

Ευγένιος Ντελακρουά 

 

Ξεκινώντας κρίνεται σημαντικό να επισημάνουμε την διάκριση ανάμεσα στην 

λογοτεχνική χρήση του όρου «εικόνα» και στον όρο «εικόνα» στις «εικαστικές 

τέχνες». «Στη λογοτεχνία με τον όρο εικόνα εννοούμε την αισθητοποίηση ενός 

αντικειμένου, μιας ιδέας ή ενός συναισθήματος μέσω μιας φανταστικής παράστασης 

που πλάθεται με εύστοχο και υποβλητικό λόγο» (Μαρκαντωνάτος, 2013). Η χρήση 

της εικόνας στη λογοτεχνία, της παράστασης που απευθύνεται στις αισθήσεις, είναι 

διαχρονική. Η επιλογή, η επεξεργασία και η οργάνωση των εικόνων, η πολύτροπη 

λειτουργία τους, αποτελούν ένα σύστημα εικονοποϊας που μας χρησιμεύει να 

εκφράζουμε αφηρημένες έννοιες και συναισθηματικές καταστάσεις. Σχηματικά, με 

κριτήριο το τι εκφράζουν, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε εικόνες που αποδίδουν 

συγκεκριμένες παραστάσεις γεγονότων, προσώπων, φαινομένων και εικόνες που 

αποτυπώνουν αφηρημένες έννοιες και νοήματα. Οι εικόνες μπορεί να είναι οπτικές, 

ακουστικές, οσφρητικές και γευστικές. Από την άλλη, με τον όρο «εικόνα» στις 

εικαστικές τέχνες εννοούμε τις μορφές τέχνης, όπως  το σχέδιο, τη ζωγραφική, 

τη φωτογραφία, τη λήψη βίντεο, την κινηματογράφηση, την αρχιτεκτονική, 

την τυπογραφία, τα κόμικς. Η τρέχουσα χρήση του όρου «εικαστικές τέχνες» 

περιλαμβάνει τις καλές τέχνες. Στις ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές παραδόσεις, καλή 
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τέχνη είναι η τέχνη που αναπτύσσεται κυρίως για την αισθητική ή την ομορφιά, η 

οποία ξεχωρίζει από την από την εφαρμοσμένη τέχνη, η οποία πρέπει επίσης να 

εξυπηρετεί κάποια πρακτική λειτουργία, όπως η αγγειοπλαστική ή τα περισσότερα 

μεταλλικά έργα. Ιστορικά, όπως αναφέρεται και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 

Britannica (2011: 356),  οι πέντε μεγάλες καλές τέχνες ήταν η ζωγραφική, 

η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, η μουσική και η ποίηση καθώς και τέχνες του θεάματος, 

συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου και του χορού. Σήμερα, οι καλές τέχνες 

περιλαμβάνουν συνήθως επιπλέον μορφές, όπως ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η 

παραγωγή / επεξεργασία βίντεο, η σχεδίαση, η χαρακτική και άλλες. 

 

Στο άρθρο της Χρονοπούλου Γ. (Χρονοπούλου, 2013), αναδεικνύεται η  διαρκής 

συνομιλία της λογοτεχνίας και της εικόνας. Παρά τη φαινομενική αντιπαλότητά τους 

η μεταξύ τους σχέση χαρακτηρίζεται από τη διαπλοκή των δύο αυτών πεδίων. 

Πρόκειται για μια διαρκή και αμοιβαία σχέση. Ανά τους χρόνους και ανά τους τόπους 

τέμνονται αέναα και συνυπάρχουν: Εικονογράφηση λογοτεχνικών έργων 

(περιγραφική ή ερμηνευτική), εικαστική δημιουργική μετάπλαση και ερμηνεία του 

λόγου, έμπνευση από λογοτεχνικά έργα ή αντίστροφα δημιουργία λογοτεχνικών 

έργων με αφόρμηση από εικαστικά, οπτικά ποιήματα (καλλιγραφήματα, 

σχηματοποιήματα) και άλλα εικαστικά στοιχεία στο στίχο, απεικόνιση της 

ανάγνωσης και της λογοτεχνίας σε εικαστικά έργα, ένταξη λόγου, λέξεων μέσα σε 

εικαστικά δημιουργήματα, περαιτέρω η «έκφρασις», η ζωγραφική ως αντικείμενο της 

λογοτεχνίας, εντέλει η ίδια η εικονιστική υπόσταση της λογοτεχνίας, η 

εικονοποιητική δύναμη των λέξεων, η λογοτεχνική εικόνα, αλλά και το ρεύμα των 

εικονιστών ποιητών κι ακόμη η ύπαρξη ξεχωριστά εικαστικών λογοτεχνών 

(Κατεξοχήν εικαστικός ποιητής θεωρείται ο Σαχτούρης, αν και, σύμφωνα με τη 

στατιστική μελέτη του Γ. Παπαντωνάκη (2007), είναι ο Ρίτσος που πρωτοπορεί στη 

χρήση και την έκταση των χρωμάτων στην ποίησή του) και βέβαια λογοτεχνών που 

παράλληλα είναι εικαστικοί καλλιτέχνες, Ενδεικτικά αναφέρονται από τον ελληνικό 

χώρο οι: Φ. Κόντογλου, Ν. Εγγονόπουλος, Ν. Χουλιαράς, Ν. Πεντζίκης, Γ.Ρίτσος, 

Οδ. Ελύτης, Τ. Σινόπουλος, αλλά και νεότεροι Χρ. Σιψής, Αλ.Ίσαρης, Μάρκο 

Μέσκο, Παυλίνα Παμπούδη, κ.ά και τόσες άλλες τομές των δύο χώρων. 

(Χρονοπούλου, 2013). 

Η σχέση του λόγου με την εικόνα, σχέση παραλληλίας και τομής, διατρέχει τους 

αιώνες. Χαρακτηριστικό είναι το γνωμικό του αρχαίου Έλληνα λυρικού ποιητή 
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Σιμωνίδη του Κείου, «την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν, την δε ποίησιν 

ζωγραφίαν λαλούσαν», που σημαίνει ότι η ζωγραφική είναι η σιωπηλή ποίηση και η 

ποίηση είναι ζωγραφική με το χάρισμα του λόγου. Ο Leonardo da Vinci αντέστρεψε, 

κατά μία έννοια,τη ρήση λέγοντας ότι αν η ζωγραφική μπορεί να θεωρηθεί σιωπηλή 

ποίηση, τότε η ποίηση είναι τυφλή ζωγραφική. Ο Pablo Picasso αναφέρει: «Ευτυχώς 

που υπάρχει η ποίηση για να συμπληρώνει στον κόσμο τις πινελιές που ξεχνούν οι 

ζωγράφοι», καθώς επίσης και ο Σαλβαντόρ Νταλί: «Οι ωραίοι πίνακες είναι σαν την 

ωραία ποίηση: ακατάληπτοι».  Ο Γάλλος ζωγράφος Τουλούζ-Λοτρέκ έχει αναφέρει 

«Αν δεν είχα γεννηθεί ζωγράφος, θα ήθελα να γεννηθώ ποιητής. Πώς αλλιώς να 

αντιμετωπίσει ένας θνητός την ασχήμια αυτού του κόσμου;», καθώς επίσης και ο 

Σαχτούρης: «Αγάπησα πολύ τους ζωγράφους. Αν δεν ήμουνα ποιητής, θα ήθελα να 

ήμουν ζωγράφος.»   

Ωστόσο, κατά τους αιώνες οι δύο αυτοί χώροι, όχι μόνο συγκλίνουν, αλλά και 

αποκλίνουν, διαπληκτίζονται, διεκδικούν και κατακτούν το δικό τους χώρο.  

Το παιδί αρχίζει να γράφει ζωγραφίζοντας τα σύμβολα, και να ζωγραφίζει γράφοντας 

τις μικρές του ιστορίες. Παρόλα αυτά η Παυλίνα Παμπούδη στο 28ο Συμπόσιο 

Ποίησης, «Ποίηση και Εικόνα» μεροληπτεί υπέρ της ποίησης, την θεωρεί ανώτερη 

τέχνη παραθέτοντας χαρακτηριστικά: «Υπονοώ περισσότερα απ’ όσα μπορώ να 

φανταστώ: Γράφω». Η εικόνα μπορεί να έχει ποίηση, η ποίηση, όμως. Εκτός από την 

εικόνα που σίγουρα εμπεριέχει, δίνει πάντα και κάτι επιπλέο: τη μαγική εικόνα όπου, 

αν την αναποδογυρίσεις μπορείς να δεις και να αναγνωρίσεις πράγματα που, σε 

πρώτη θέαση, δεν υπάρχουν και που δεν τα γνωρίζει ούτε ο ίδιος ο δημιουργός τους.  

Επίσης, ο ίδιος ο Σεφέρης εκφράζει τον δισταγμό του  λέγοντας «Σπάνια μου πέτυχαν 

τα ζευγαρώματα των τεχνών. Ήταν πάντα για μένα κάτι σαν δυο άλογα ζεμένα στο 

ίδιο αμάξι που ξαφνικά τραβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. Έτσι άκουσα με πολύ 

δισταγμό την ιδέα του Ίκαρου να ζητήσει από το Γιάννη Μόραλη να εικονογραφήσει 

τα ποιήματά μου. Ωστόσο όταν, ύστερα από αρκετούς μήνες, ο Μόραλης μου έδειξε 

τις ζωγραφιές του, κατάλαβα πως μπορεί κάποτε να μην υπάρχει διόλου αμάξι, παρά 

μόνο δυο ελεύθερα άλογα καλπάζοντας ανεξάρτητα σ’ ένα πράσινο λιβάδι.(…) Έτυχε 

να με ρωτήσουν αν αυτές οι εικόνες είναι η σωστή ζωγραφική ερμηνεία των 

ποιημάτων μου. Ο επαρκής παρατηρητής εύκολα βλέπει πως δεν υπάρχει 

περιεχόμενο σ’ ένα τέτοιο ερώτημα. Η ερμηνεία κάθε έργου είναι ερμηνεία του 

εαυτού μας, όχι εκείνου που το δημιούργησε, αλλά εκείνου που το διαβάζει, το βλέπει 

ή το ακούει…» (Σεφέρης, 2000, σ. 174-175) 
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Όπως δείξαμε, η σχέση του (λογοτεχνικού) λόγου με την (καλλιτεχνική) εικόνα είναι 

σχέση συνοδοιπορίας, επικοινωνίας, παραλληλίας (και τομής), σύγκλισης (και 

απόκλισης), αλλά και σχέση αναγκαία, ζωτική, αιώνια και αμοιβαία, μια έλξη 

ετερωνύμων (όσο κι αν διαπληκτίζονται, όσο κι αν διεκδικούν και κατακτούν το δικό 

τους χώρο, δεν μπορούν να ζήσουν εντέλει χωριστά), μια σχέση με πολλαπλά 

γεννήματα, με άξιους απογόνους, που ακόμη κι αν δε μοιάζουν πάντοτε στους 

γεννήτορές τους, θυμίζουν σε μας την αιώνια ανάγκη του ανθρώπου να νοηματοδοτεί 

την ύπαρξή του μέσα από τους (διασταυρούμενους) δρόμους της τέχνης, να 

εκφράζεται, να εμπνέει και να εμπνέεται, να πορεύεται εις το διηνεκές με το λόγο και 

την εικόνα. (Καραμπίτσος, Ποίηση και εικόνα στη φωτογραφία, 26-29 Ιουνίου 2008) 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Κυριάκο Κατζουράκη: «Ο άνθρωπος πρώτα ζωγράφισε και 

μετά μίλησε. Ο κινηματογράφος, η φωτογραφία και οι εικαστικές τέχνες έχουν κοινή 

ρίζα, την οπτική αντίληψη του κόσμου… Εν τέλει όμως η ουσία των πραγμάτων 

γεννά την ποίηση, τον ποιητικό λόγο. Και δεν έχει σημασία τι έγινε πρώτα και τι 

μετά. Ο ποιητικός λόγος υπάρχει πάντα στα καλά έργα όλων των τεχνών και αυτό 

συνδέει τις τέχνες.» (Κατζουράκης στο Χρονοπούλου, 2013). 

Στην έκθεση «Ζωγραφισμένα», όπου εικαστικοί εμπνέονται και αποδίδουν ποιήματα 

σε πίνακες ή άλλες εικαστικές εκφράσεις εκτός βιβλίων,  διαφαίνεται και η έννοια της 

πολλαπλής «ανάγνωσης». Ο επιμελητής της έκθεσης Τάκης Μαυρωτάς υπογραμμίζει: 

«Η πολυπρόσωπη και πολυφωνική συνύπαρξη όλων αυτών των καλλιτεχνών 

επιβεβαιώνει ότι η ποίηση και η εικαστική δημιουργία εκφράζουν μια αίσθηση 

ολότητας, μια κοινή αναζήτηση». Την ίδια στιγμή, συμβαίνει και το αντίστροφο, η 

άντληση δηλαδή υλικού από το περιβάλλον μας, η μετάφραση της εικόνας σε λέξεις. 

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που πολλοί αφηγηματικοί πίνακες, οι οποίοι 

περιέχουν ήδη μια ιστορία, αποτελούν έμπνευση για μυθιστορήματα.  

Θεμελιώδης υπήρξε επίσης η συνεισφορά του Howard Gardner που υποστήριξε ότι η 

αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και ότι αν 

θέλουμε να μιλάμε για άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, το εκπαιδευτικό 

σύστημα οφείλει να καλλιεργεί όσο το δυνατόν περισσότερα από τα είδη νοημοσύνης 

που διαθέτει ο άνθρωπος. Αναλυτικότερα, ο καθηγητής Ψυχολογίας του Παν/μίου 

του Χάρβαρντ, Howard Gardner εισήγαγε το 1984 τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης, μία θεωρία η οποία άλλαξε τον χάρτη της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο 
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επίπεδο. Ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης στο άτομο. Αρχικά έκανε 

λόγο για οκτώ είδη νοημοσύνης: τη γλωσσική, τη λογικομαθηματική, την μουσική, 

την οπτική, την αισθησιοκινητική, τη χωρική, την ενδοπροσωπική και τη 

διαπροσωπική και στη συνέχεια πρόσθεσε άλλα τέσσερα: τη φυσιοκρατική,την 

ηθική,την πνευματική και την υπαρξιακή. Συνεπώς, το σχολείο δεν πρέπει να 

απευθύνεται μόνο στα δύο πρώτα. Για τον Howard Gardner, ο σκοπός του σχολείου 

είναι να αναπτύσσει όλους τους τύπους νοημοσύνης και να βοηθήσει έτσι τον κόσμο 

να φτάσει στο ζενίθ των δυνατοτήτων του και να ανακαλύψει τα πραγματικά του 

ταλέντα. Η χρήση της εικόνας λοιπόν, υπηρετεί αυτή τη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης, επιδρά καταλυτικά στα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, 

διευρύνοντας τους ορίζοντες της διδασκαλίας και της μάθησης. 

Γενικότερα, οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν οπτικές, απτικές και αισθητικές 

εμπειρίες, καθώς μαθαίνουν στα παιδιά να διακρίνουν και να απολαμβάνουν οπτικές 

ποιότητες (Γραφάκου & Λαμπίτση, 2011), αξιοποιούν και διευρύνουν τη φαντασία, 

την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αντίληψη των μαθητών, 

καλλιεργούν τη γλωσσική επικοινωνία και ανάπτυξη και βοηθούν στην απόκτηση 

νέων γνώσεων. Η επαφή μάλιστα με πολυτροπικά έργα, στα οποία έχουμε το 

συνδυασμό διαφόρων συστημάτων επικοινωνίας (π.χ. εικονοβιβλίο και κόμικ) 

συμβάλλει στο να εξοικειώνει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες 

που προσφέρει η διαπλοκή εικόνας και γραπτού λόγου. Σε ένα έργο τέχνης κρύβεται 

αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής. (Κόκκος, 2011) 

Ταυτόχρονα διεγείρεται και η συναισθηματική νοημοσύνη του παρατηρητή. Η 

ολιστική επομένως ανάλυση έργων τέχνης (πίνακες, φωτογραφίες, λογοτεχνικά ή 

θεατρικά – κινηματογραφικά έργα, γλυπτά, ή ακόμα και γκράφιτι) καλλιεργεί τον 

κριτικό στοχασμό (Freire) και παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών 

νοηματοδοτήσεων, πολλαπλών ερμηνειών και τελικά μιας πολυδιάστατης θέασης του 

κόσμου. 

Σύμφωνα με τον Douglas Boughton (2011) μάλιστα, οι οπτικές τέχνες με τις διάφορες 

μορφές τους είναι μέρος της καθημερινής ζωής, ενώ όλες οι μορφές οπτικού 

πολιτισμού έχουν εκπαιδευτική αξία, καθώς άλλωστε έχουν τη δύναμη ν’ αλλάξουν 

τρόπους συμπεριφοράς. 
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Ο εκπαιδευτικός πρέπει να θέτει ως στόχο να καλλιεργήσει στους µαθητές τη 

νοοτροπία τoυ στοχασµού µε την αφορµή ενός οπτικού ερεθίσµατος πλούσιο σε 

πολιτισµικές, συµβολικές και ερµηνευτικές αναφορές. Για τον σκοπό αυτό έχουν 

υιοθετηθεί κάποια μοντέλα παρατήρησης έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, 

φωτογραφίας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον έναν ή τον άλλο βαθμό στην 

τάξη και να ασκήσουν τους μαθητές σε αντίστοιχες δεξιότητες εξαιρετικά χρήσιμες 

συνολικά. Εν πολλοίς, τα διάφορα μοντέλα συγκλίνουν στο ότι η παρατήρηση ξεκινά 

από τα εξωτερικά στοιχεία και προχωρά σταδιακά προς τα εσωτερικά, από την 

περιγραφή στην ερμηνεία. Τα πιο καθιερωμένα θεωρούνται του Panofsky και του 

Perkins.  

Η εικονογραφική-εικονολογική μέθοδος του Panofsky (Panofsky, 1991) 

αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: το εμπειρικό (εξοικείωση – αναγνώριση στοιχείων 

που ήδη εντάσσονται στις γνώσεις μας – σύλληψη της απλής μορφής), το 

εικονογραφικό (δίνονται / ανιχνεύονται στοιχεία τέχνης – τεχνικής, καθώς και 

στοιχεία πολιτισμού και εικονογραφικών γνώσεων) και το εικονολογικό (μήνυμα, 

περιεχόμενο, η τέχνη ως προϊόν συγκεκριμένης κοινωνίας).  

Το μοντέλο Perkins (Perkins, 1994) αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις: την 

αυθόρμητη παρατήρηση (έκφραση πρώτων παρατηρήσεων, ερωτημάτων, 

συναισθημάτων), την ανοιχτή και περιπετειώδη παρατήρηση (εντοπισμός πιθανής 

ιστορίας, παράξενων αντικειμένων, σχέσεων, υπερβολών, αναζήτηση συμβόλων, 

τεχνικών, αλλαγή κλίμακας παρατήρησης, χωροχρονική τοποθέτηση), την αναλυτική 

και βαθιά παρατήρηση (επάνοδος στα αρχικά ερωτήματα, προβληματισμοί, 

απόπειρες ερμηνείας, χρήση άλλων πηγών, απαντήσεις), και την ανασκόπηση 

διεργασίας – ολιστική προσέγγιση (τελικά συναισθήματα, διαφοροποιήσεις, 

δημιουργικές δραστηριότητες). Όλα αυτά μπορούν να εκτιμηθούν από τον 

εκπαιδευτικό και να αξιοποιηθούν με σχετική ελευθερία κατά περίσταση και ανάλογα 

με τους εκάστοτε στόχους του μαθήματος.  

Η νοοτροπία αυτή, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Ritchhard, 2002), αλλά και 

την κοινή λογική δεν κατακτιέται αµέσως. ∆ιεργασίες σαν κι αυτή που παρουσιάζεται 

εδώ θα πρέπει να γίνονται συχνά και επανειληµµένα αποτελώντας τµήµα της 

εκπαιδευτικής καθηµερινότητας του µαθητή κι όχι να αποτελούν εξαίρεση. 
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Δεν αμφισβητείται, λοιπόν, ότι η εικόνα στη λογοτεχνία παίζει οργανικό και 

πολύτροπο ρόλο, αφού ενεργοποιεί τη φαντασία και την οδηγεί στη μετουσίωση 

συναισθημάτων και καταστάσεων, καθιστώντας την μέσο κατανόησης της 

πραγματικότητας. Την ίδια στιγμή ο λόγος εμπλουτίζει την εικόνα, αλλά και τη 

ζωντανεύει. Αυτή η άποψη της σύγκλισης, επικοινωνίας και παραλληλίας υιοθετείται 

και στην παρούσα εργασία με απώτερο σκοπό την αξιοποίηση της εικόνας και 

συγκεκριμένα της φωτογραφίας στη διδασκαλία της ποίησης.  

 

I. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Άνευ εικόνων ο νους δεν νοεί. 

Αριστοτέλης 

 

Στη λογοτεχνία εικονοποιία είναι η δημιουργία ή το πλάσιμο μιας εικόνας. Μια 

ποιητική εικόνα είναι, κατά ποικίλους τρόπους, μία μεταφορά, μία παρομοίωση ή 

σχήμα λόγου· μία συγκεκριμένη λεκτική αναφορά· ένα επανερχόμενο μοτίβο· ένα 

ψυχολογικό γεγονός στο μυαλό του αναγνώστη· το όχημα ή δεύτερος όρος σε μια 

μεταφορά· ένα σύμβολο ή συμβολικό μοτίβο/σχήμα· ή η συνολική εντύπωση ενός 

ποιήματος ως ενιαία δομή (Mitchell W. J., 1993) 

Όσον αφορά τις λογοτεχνικές σπουδές, οι πιο διαδεδομένες αντιλήψεις για την εικόνα 

αναφέρονται στην εικόνα ως απεικόνιση και διακοσμητικό στοιχείο, στην εικόνα ως 

αισθητηριακή ή διανοητική εμπειρία, καθώς και στη σχέση της εικόνας με τη 

μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση η έννοια της εικόνας εξαρτάται από τα ιστορικά και 

κοινωνικο-πολιτισμικά συμφραζόμενα· κατά συνέπεια, η προσέγγιση της έννοιας 

αυτής έχει αλλάξει ριζικά στη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων, ακολουθώντας 

προφανώς και ό,τι διαφοροποιεί τη μία λογοτεχνική περίοδο ή κίνημα από το άλλο. 

(Παπαρούση, 2019).  

Αρχικά, η εικόνα γίνεται αντιληπτή ως μία πιστή αναπαράσταση της 

πραγματικότητας με σκοπό να αναδείξει τον οπτικό της χαρακτήρα. Συγκεκριμένα ως 

απεικόνιση (icon) η οποία έχει «απτή πραγματικότητα στο πλαίσιο του λογοτεχνικού 

έργου» (Ziolkowski, 1977). Πρόκειται για αναπαραστάσεις τόσο διαυγείς, οι οποίες 

παύουν να είναι αναπαραστάσεις και, αντί γι’ αυτό, συγχωνεύονται με το πραγματικό 

αντικείμενο. (Eagleton, 2007). Η συγκεκριμένη αντίληψη απηχεί την άποψη όλων 

όσοι αντιμετωπίζουν την τέχνη (ιδιαίτερα τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική) σαν 
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καθρέφτη που αντανακλά την πραγματικότητα, προσπαθώντας να αποτυπώσει μία 

ομοιότητα ή, γενικότερα, να μιμηθεί το φυσικό κόσμο (Παπαρούση, 2019) 

Δεύτερον, η εικόνα δεν ισοδυναμεί με την πραγματικότητα, ούτε την προσεγγίζουμε, 

ούτε την αξιολογούμε σε σχέση με την πραγματικότητα. Αναπαριστά αισθητηριακές 

εμπειρίες, γεννώντας μας νοητικές εικόνες, και απευθύνεται στις αισθήσεις μας 

(Παπαρούση, 2019). Στο συγκεκριμένο πλαίσιο θεώρησης, οι εικόνες 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις αισθήσεις τις οποίες ανακαλούν: μπορεί να έχουν 

να κάνουν με τις πέντε αισθήσεις, να είναι δηλαδή οπτικές, ακουστικές, απτικές, 

οσφρητικές, γευστικές εικόνες,  με σωματικές διεργασίες, δηλαδή οργανικές εικόνες 

όπως για παράδειγμα την αναπνοή ή τον κτύπος της καρδιάς μας ή τέλος να δίνουν 

μια αίσθηση του κινούμενου υποκειμένου, δηλαδή κιναισθητικές εικόνες. (Perrine & 

Arp, 1992). Εικόνα είναι ο τρόπος με τον οποίο κάτι, πραγματικό ή μη πραγματικό, 

συλλαμβάνεται από τη συνείδησή μας. Η εικόνα δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκη σε κάτι 

αισθητηριακά αντιληπτό. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε 

καμία σύνδεση μεταξύ της εικόνας και της εμπειρικής πραγματικότητας· παρ’ όλα 

αυτά, οι εικόνες διαθέτουν τη δική τους ιδιαίτερη “αντικειμενική” διάσταση στην 

περίπτωση που γίνουν κατανοητές σε αυτούς στους οποίους απευθύνονται. 

(Παπαρούση, 2019) 

Σύμφωνα με την διάκριση που κάνει ο W. J. Mitchell ανάμεσα σε αντιληπτικές και 

νοητικές εικόνες, οι αντιληπτικές εικόνες είναι, αισθητηριακά δεδομένα και οπτικές 

εντυπώσεις όπως εμφανίζονται στο «γυμνό μάτι» ενώ οι νοητικές εικόνες 

συγκροτούνται από όνειρα, αναμνήσεις, ιδέες και φαντάσματα, εννοώντας, σύμφωνα 

με τον Αριστοτέλη ( Περὶ Ψυχῆς, 428a 1.) την εικόνα που δημιουργείται μέσα μας με 

την βοήθεια της φαντασίας. (Mitchell, 1986). Η φαντασία παίζει σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία εικόνων. Πρόκειται για μια διανοητική γνωστική διαδικασία, η οποία 

συνίσταται στη δημιουργία νέων εικόνων, ιδεών, συναισθηματικών και αισθητήριων 

καταστάσεων με την επεξεργασία της προηγούμενης εμπειρίας του. (L. Afonkin, 

Uruntaev) Αποτελεί σύνθεση ενός αποθέματος εντυπώσεων, ιδεών, εμπειρίας και 

δημιουργίας νέων εικόνων και φαντασιών. (Bardier, Romazan, Cherednikova). Είναι 

μια αντανάκλαση της πραγματικότητας σε νέους, απροσδόκητους και ασυνήθιστους 

συνδυασμούς και σχέσεις. Είναι η διαδικασία μετατροπής της εμπειρίας του 

παρελθόντος σε νέες νοητικές δομές σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου. Σύμφωνα 

με τον L.S. Vygotsky, η φαντασία είναι η ικανότητα του ατόμου «να δημιουργήσει 

νέους συνδυασμούς από γνωστά στοιχεία εμπειρίας υπό την επίδραση των 
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συναισθημάτων». Από το ίδιο υλικό οι άνθρωποι δημιουργούν τόσο μεγάλες 

ανακαλύψεις και αριστουργήματα, όσο και αγενείς, τρομακτικές, τερατώδεις πράξεις. 

Αυτοί οι ορισμοί λαμβάνονται από διαφορετικές πηγές, αλλά όλοι μιλάνε για τη 

δημιουργία νέων εικόνων με βάση ήδη υπάρχουσες αναπαραστάσεις εντυπώσεων, 

γνώσεων κλπ. 

Υπάρχει βέβαια και η άποψη του Bachelard, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εικόνες δεν 

οφείλονται στη μνήμη, είναι παραγωγή της φαντασίας, δεν προετοιμάζονται από τα 

βιώματα αλλά δημιουργούνται απο τον ποιητή. Η ποιητική συνείδηση είναι μία πηγή 

αμιγούς φαντασίας που παράγει εικόνες. Εξίσου σημαντική με την αρχή της 

πραγματικότητας, όπως την όρισε η ψυχανάλυση, είναι η αρχή της μη 

πραγματικότητας. Χάρη στην ποίηση, η φαντασία τοποθετείται στο σημείο του 

ποιητικού χώρου που και η λειτουργία της μη πραγματικότητας έρχεται να αφυπνήσει 

το άτομο που επαναπαύεται στους αυτοματισμούς του. (Technitis, 2018)  

Συνοψίζοντας λοιπόν διακρίνουμε τις μιμητικές εικόνες, οι οποίες αναπαριστούν την 

πραγματικότητα προβάλλοντας τα σημαντικότερα οπτικά χαρακτηριστικά της, και τις 

φανταστικές εικόνες που συνιστούν το όραμα μιας εσωτερικής πραγματικότητας, μια 

φανταστική αναπαράσταση που γίνεται αντιληπτή ως μια προσωπική αλήθεια. 

(Παπαρούση, 2019) 

Τέλος, η ποιητική εικόνα μπορεί να συνδέεται με τη μεταφορά ή την παρομοίωση. 

Για πολλούς κριτικούς μάλιστα η “εικονοποιία” και τα “σχήματα λόγου” φτάνουν να 

είναι περισσότερο ή λιγότερο συνώνυμα (Eagleton, 2007). Παρ’ όλα αυτά, πολλοί την 

αντιμετωπίζουν ως υποκατάστατο της μεταφοράς και της παρομοίωσης υπό την 

έννοια ότι εκφράζεται μέσω μιας μη κυριολεκτικής γλώσσας· δηλαδή μέσω 

εκφράσεων που αποκλίνουν από την αποδεκτή κυριολεκτική έννοια ή από την 

κανονική σειρά των λέξεων ή στις οποίες παράγεται έμφαση από σχήματα ήχου 

(Baldick, 1990· Frazer, 1960: 149). Άλλοι αντιμετωπίζουν και την εικόνα, όπως τη 

μεταφορά, ως “τρόπο” που κάνει τις λέξεις να αποδίδουν κάτι διαμέσου κάτι άλλου 

με το οποίο συγκρίνεται το πρώτο εξαιτίας κάποιου κοινού χαρακτηριστικού 

(Παπαρούση, 2019). Ωστόσο, υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις κατά τις οποίες 

η λογοτεχνική εικόνας διαφοροποιείται εντελώς από τη μεταφορά. 

Παρόλα αυτά, οι διιστάμενες αυτές απόψεις αντιμετωπίζουν τις εικόνες στην ουσία 

ως «λεκτικές εικόνες» – «σχήματα λόγου, παρομοιώσεις και μεταφορές που φαίνεται 
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πως δημιουργούν εικονοποιία στο μάτι του μυαλού μας [...]» (Mitchell, 1986). 

Τέτοιες εικόνες μπορεί να είναι καθαρά περιγραφικές, μπορεί να στηρίζονται στην 

αρχή της αναλογίας, αναπαριστώντας κάτι χωρίς να το αναπαράγουν με ακρίβεια ή 

συντελώντας στην αιφνίδια δημιουργία “αυθαίρετων” συνδυασμών στο νου και τη 

φαντασία μας, καθώς και μπορεί να αποδίδουν κάτι περισσότερο από την 

αντανάκλαση μιας εξωτερικής πραγματικότητας. (Παπαρούση, 2019) 

Ο Πάουντ υπήρξε επιφανής εκπρόσωπος του ρεύματος του εικονισμού. Οι οπαδοί 

αυτού του ρεύματος πίστευαν ότι η εικόνα -μέσω της οποίας κατεξοχήν 

εκφράζονταν- δεν αποτελεί μονάχα ένα μέσο στην υπηρεσία της ποίησης, αλλά 

συνιστά την κατεξοχήν ουσία της. Ο ρόλος της εικόνας στην ποίηση του Πάουντ μάς 

βάζει σε σκέψη και μας προβληματίζει ποικιλοτρόπως. (Μαρουδής, 2010)  

Ο ανθρώπινος πολιτισμός «στιγματίζεται» από την εικόνα και κωδικοποιείται σ’ 

αυτήν με διάφορους τρόπους - ας δούμε τους κυριότερους από αυτούς.   

α) Η εικόνα ως «παράσταση». Με τον όρο παράσταση αναφερόμαστε στη «νοητική 

εικόνα» που ως άνθρωποι έχουμε -αποκτημένη μέσω της φαντασίας- κάποιων 

αντικειμένων της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Η παράσταση, καθώς πολλοί 

διαπρεπείς φιλόσοφοι διατύπωσαν (Πλάτων, Αριστοτέλης, Καντ, Καστοριάδης κ.ά.), 

συνιστά κεντρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας - κατά τον Καστοριάδη αποτελεί το 

κατεξοχήν φιλοσοφικό πρόβλημα.  

β) Η εικόνα ως ιδέα. Ο Πλάτων, όπως είναι γνωστό, υπήρξε ο θεμελιωτής της δυτικής 

σκέψης. To σχήμα της πραγματικότητας το οποίο προτείνει -ο «σπασμένος» στα δύο 

κόσμος, κόσμος των ιδεών και κόσμος των ειδώλων, το θεμελιώνει πάνω σε μια 

πραγματικότητα που θα δώσει τα χαρακτηριστικά της σε μια ολόκληρη εποχή: στην 

ιδέα. Η πλατωνική ιδέα, σε αδρές γραμμές, συνίσταται στην οπτική παράσταση των 

αντικειμένων, όταν αυτά εμφανίζονται στην πιο τυπική τους εκδοχή: η ιδέα του 

ανθρώπου ή η ιδέα του κρεβατιού συνιστούν απεικονίσεις, «μορφές θεώμενες», του 

ανθρώπου ή του κρεβατιού στην πιο τυπική τους εκδοχή. Οι πλατωνικές ιδέες, όπως 

ξέρουμε, αποτελούν την αναλλοίωτη πραγματικότητα, σε αντίθετη με τα αισθητά 

πράγματα, τα οποία φθείρονται και καταστρέφονται.  

γ) Η εικόνα ως «εικαστικό δημιούργημα». Οσο δύσκολο κι αν είναι να εξηγήσουμε 

τους λόγους της καθήλωσής μας μπροστά στο έργο τέχνης τόσο έντονα βιωματικά 
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καταλαβαίνουμε πως ο κόσμος του εικαστικού έργου τέχνης αποτελεί μια «ιδανική 

πραγματικότητα» - ιδανικός κόσμος τον οποίο θα 'θελε ο καθένας μας να κατοικήσει.  

δ) Η εικόνα ως «όραμα». To γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου αισθανόμαστε πως 

τα κοινωνικά και πολιτικά οράματα του σύγχρονου ανθρώπου έχουν προδοθεί, δεν 

αναιρεί το ότι μια κοινωνία για να λειτουργήσει, όπως και μια ολόκληρη εποχή , έχει 

ανάγκη από οράματα στα οποία θα πιστέψει και για τα οποία θα παλέψει. Τα 

κοινωνικά οράματα -οι προσδοκίες μιας ολόκληρης κοινωνίας συνιστούν μια 

αναβαθμισμένη πραγματικότητα σε σχέση με τα θρησκευτικά οράματα τα οποία 

αφορούσαν ως επί το πλείστον παλαιότερες εποχές και μεμονωμένα άτομα. Τα 

οράματα εν γένει έχουν τη φύση του ονείρου, πολλές φορές δε, όταν αφορούν άτομα 

ευφυή και ευαίσθητα χαρακτηρίζονται από έναν καταλυτικά αναγγελτικό 

χαρακτήρα.  

ε) Η εικόνα ως «αρχέτυπο» . Με τον όρο αρχέτυπο αναφερόμαστε συνήθως σε μια 

πραγματικότητα που προηγείται της εννοιολογικής σκέψης, όντας θεμέλιό της. 

Μιλάμε για αρχέτυπο όταν αναφερόμαστε στην πλατωνική ιδέα όσο και όταν 

προσεγγίζουμε τα «αρχέτυπα» του Γιουνγκ. Ο μεγάλος ελβετός ψυχίατρος Καρλ 

Γκούσταβ Γιουνγκ θεμελιώνοντας το «συλλογικό ασυνείδητο» βλέπει ως θεμέλιο της 

ανθρώπινης ψυχής τα «αρχέτυπα» -τις αρχετυπικές εικόνες που συνιστούν απόσταγμα 

της μακροχρόνιας πορείας της ανθρωπότηταςμια πραγματικότητα εικόνων, κοινή 

κληρονομιά όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, πάνω στην οποία οικοδομείται η 

συνείδηση. (Ezra Pound, 1920/2010, σ.128) 

Ο Εζρα Πάουντ υπήρξε μεγάλος εκφραστής, όσο και ταπεινός «κατάδικος» της 

εικόνας μέσα σε όλη την ιερότητά της. Πίστεψε στον λυτρωτικό χαρακτήρα της 

ποίησης συνθέτοντας μια αχανή όσο και μεγαλόπνευστη τοιχογραφία. Η ανάγνωση 

του Envoi (από το Μώμπερλυ) μας αφήνει μαγεμένους και μας πείθει για την 

ευαισθησία ανθρώπων, όπως ο Πάουντ, που συνήθως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο 

πληρώνουν το κόστος αυτού του χαρακτηριστικού τους, αντιμετωπίζοντας 

δυσβάσταχτες αντιξοότητες. Μία «Εικόνα», σύμφωνα με τον Ezra Pound, είναι αυτό 

το οποίο παρουσιάζει ένα εγκεφαλικό και συναισθηματικό σύμπλεγμα σε μια στιγμή 

του χρόνου. Είναι η παρουσίαση ενός τέτοιου στιγμιαίου «συμπλέγματος» που 

προσφέρει αυτή την αιφνίδια αίσθηση απελευθέρωσης, αυτή την αίσθηση ελευθερίας 
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από τα δεσμά του χρόνου και του χώρου, αυτή την αίσθηση αιφνίδιας ανάπτυξης, που 

βιώνουμε μπροστά στα σπουδαιότερα έργα τέχνης.  

Μπορεί, εντέλει, να είναι δύσκολο να ορίσουμε τι είναι ποιητική εικόνα, αυτό για το 

οποίο δεν υπάρχει όμως αμφιβολία είναι ότι η δύναμη της ποιητικής εικόνας είναι 

καταστήσει αισθητικά άμεσο ό,τι αναπαριστά μέσω της γλώσσας, να ανακαλέσει ή να 

υποβάλει νοητικές εικόνες στον αναγνώστη, να έχει συμβολική ή μυθική διάσταση 

και, φυσικά, να δημιουργήσει νέες πραγματικότητες προβάλλοντας, διαφοροποιώντας 

ή και παραμορφώνοντας πτυχές της χάρη σε μια περίπλοκη αλληλεπίδραση του 

συναισθηματικού και του πνευματικού. Υπ’ αυτή την έννοια, είναι ένα μέσον 

δημιουργίας διανοητικών συνδέσεων που εμπλουτίζουν, διαφοροποιούν ή 

ανανεώνουν τις αντιληπτικές μας εμπειρίες· ένας τρόπος θέασης των πραγμάτων από 

την ιδιαίτερη προοπτική του ποιητή· ένας τρόπος μετάδοσης συναισθημάτων και 

αισθήσεων, αλλά και ένας τρόπος για να αποφευχθεί η άμεση έκφραση των 

συναισθημάτων· μπορεί να είναι η θεμελιώδης οργανωτική αρχή του ποιήματος. 

(Παπαρούση, 2019). Βέβαια, ας θυμόμαστε πως ποιητικές εικόνες υπάρχουν παντού 

γύρω μας, και δεν γίνονται μόνο με λέξεις  από τους ποιητές. Ποιητικές εικόνες 

υπάρχουν  σ΄ένα όμορφο τόπο, σε μια στιγμή,  σ΄ένα όμορφο κι αγαπημένο 

πρόσωπο.Άλλωστε Ποίηση είναι κάτι πολύ περισσότερο από λέξεις, είναι τρόπος 

ζωής , είναι βλέμμα στη ζωή. 

Σύμφωνα με τον Β. Αθανασόπουλο (Αθανασόπουλος, 2005), «η ενέργεια της 

ποιητικής εικόνας εξαρτάται  από τη «ζωντάνια» της, τη «ζωηρότητα», τη 

δυνατότητα να ανακινεί τις συγκινήσεις, να διεγείρει τα συναισθήματα, να ξυπνά την 

αντίληψη του αναγνώστη μέσω της διαδικασίας της ανοικείωσης, δηλαδή κάνοντάς 

τον να αντιλαμβάνεται το γνωστό και οικείο σαν πρωτόγνωρο. Όλες αυτές οι 

ιδιότητες αντιστοιχούν σε τρόπους οικονομίας της διανοητικής ενέργειας, γι’ αυτό 

επιτυχημένη θεωρείται μια εικόνα όταν αποδίδει το μέγιστο νόημα απαιτώντας την 

κατά το δυνατόν μικρότερη διανοητική προσπάθεια, δηλαδή όταν μεταδίδει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα σκέψης με τις λιγότερες λέξεις.»  
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i. Σχέση  Σημειωτικής με ποιητική εικόνα 

 

Η επιστήμη της σημειωτικής χρησιμοποιείται συχνά για την ανάλυση κειμένων (αν 

και αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερο από μια μέθοδο ανάλυσης κειμένου). «Μια 

σημειωτική ανάλυση κειμένου αναλύει εξονυχιστικά τα διάφορα σημεία στο κείμενο 

σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει τη δομή τους και να εντοπίσει πιθανές σημασίες» 

(McQuarrie & Mick1992, 181). Θα έπρεπε ίσως εδώ να σημειωθεί ότι ένα 'κείμενο' 

μπορεί να υπάρχει σε ένα μέσο και μπορεί να είναι λεκτικό, μη-λεκτικό, ή και τα δύο, 

παρά τη λογοκεντρική μεροληψία των όρων αυτών. Ο John Fiske σημειώνει ότι ο 

όρος κείμενο συνήθως αναφέρεται σε «ένα μήνυμα που έχει δική του φυσική ύπαρξη, 

ανεξάρτητη από αυτήν του αποστολέα ή του παραλήπτη» (O'Sullivanet al. 1994, 

317). Κείμενο είναι μια συλλογή σημείων (όπως λέξεις, εικόνες, ήχοι ή/και 

χειρονομίες δημιουργημένες (και ερμηνευμένες) σύμφωνα με τις συμβάσεις που 

συνδέονται με ένα genre και με ένα ειδικό μέσο επικοινωνίας. Ο όρος 'μέσο' 

χρησιμοποιείται με ποικίλες έννοιες από διάφορους θεωρητικούς και μπορεί να 

περιλαμβάνει ευρείες κατηγορίες όπως είναι η ομιλία και η γραφή ή το έντυπο και το 

ραδιόφωνο ή να σχετίζεται με ειδικές τεχνικές μορφές μέσα στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φωτογραφίες, 

φιλμ και δίσκοι) ή τα μέσα διαπροσωπικής επικοινωνίας (τηλέφωνο, γράμμα, φαξ, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεσυνέντευξη, ηλεκτρονικά συστήματα συζήτησης). 

Μερικοί θεωρητικοί ταξινομούν τέτοια μέσα ανάλογα με τους διαύλους που 

εμπλέκονται (οπτικά, ακουστικά, απτικά και ούτω καθ’ εξής) (Noth 1995, 175). Ο 

John Fiske σημειώνει ότι «κάθε μέσο είναι ικανό να μεταδίδει κώδικες μέσω ενός 

διαύλου ή διαύλων» (O'Sullivanet al. 1994, 176) και ότι «τα φυσικά χαρακτηριστικά 

του διαύλου περιορίζουν το μέσο και τους κώδικες που μπορεί να φέρει» (Ibid. 38-9).  

Η σημειωτική αφορά τη δημιουργία και τον προσδιορισμό των εννοιών με τη χρήση 

σημείων ή συμβόλων. Σημεία  είναι «σύμβολα» που λειτουργούν σε δύο επίπεδα, στο 

επίπεδο δηλαδή των «σημαινόντων» (μορφή ή αλλιώς «σημειακός φορέας») και των 

«σημαινομένων» (σημασία ή αλλιώς «νόημα»). Επομένως, για τον Saussure, τα 

σημεία γίνονται αντιληπτά στο πλαίσιο της ανθρώπινης επικοινωνίας, καθώς τα 

σημαινόμενα, δηλαδή τα νοήματα, συνιστούν διανοητικά γεγονότα, σύμφωνα με τις 

σημασίες που τους αποδίδει αυτός που προσλαμβάνει το σημαίνον (δέκτης). Με άλλα 

λόγια, «το σημείο θεωρείται έμμεσα ως επικοινωνιακή επινόηση που λαμβάνει χώρα 
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μεταξύ δύο ανθρώπινων όντων, όταν σκοπεύουν να επικοινωνήσουν ή να εκφράσουν 

κάτι» (Ουμπέρτο Έκο, 1994: 37) 

Μια ποιητική εικόνα αποτελείται από λέξεις, δηλαδή σημεία. Επομένως, τα σημεία, 

τα «σύμβολα» λειτουργούν σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο δηλαδή των «σημαινόντων» 

(μορφή ή αλλιώς «σημειακός φορέας») και των «σημαινομένων» (σημασία ή αλλιώς 

«νόημα») . Σύμφωνα με την σημειωτική προσέγγιση του Peirce, η σημείωση είναι η 

σχέση ενός σημείου με το αντικείμενο αναφοράς του και η διαδικασία της σημείωσης 

υλοποιείται με σημεία τριών ειδών: εικονικά, δεικτικά, συμβολικά. Τα εικονικά είναι 

σημεία που η ερμηνεία τους εξαρτάται από την αναγνώριση της ομοιότητάς τους με 

τα αντικείμενα αναφοράς τους· π.χ. η φωτογραφία ενός σπιτιού είναι σημείο που 

οφείλει αυτή την ιδιότητα, και συνακόλουθη λειτουργία, στην ομοιότητά του προς το 

σπίτιαντικείμενο αναφοράς του. Τα δεικτικά είναι σημεία που η ερμηνεία τους 

εξαρτάται από την αναγνώριση της χωροχρονικής - και κατά κανόνα αιτιακής- 

σχέσης με τα αντικείμενα αναφοράς τους· π.χ. ο καπνός αποτελεί ένδειξη φωτιάς. Στα 

συμβολικά σημεία, πάλι, η ερμηνεία δεν βασίζεται στην αναγνώριση κάποιας σχέσης 

ομοιότητας ούτε στην αναγνώριση κάποιας σχέσης χωροχρονικής ή αιτιακής 

συνάφειας με κάτι εξωτερικό, αλλά στην ύπαρξη μιας σύμβασης που επιτρέπει στα 

μέλη μιας κοινότητας να χρησιμοποιούν ένα σημείο με μια συγκεκριμένη, κοινά 

γνωστή, σημασία π.χ. η λέξη σκύλος σημαίνει συμβατικά -στην κυριολεκτική της 

σημασία το γνωστό τετράποδο ζώο. (Χριστίδης, 2002). Η γλώσσα ως σύστημα 

σήμανσης είναι κατεξοχήν συμβολικό, αφού χρησιμοποιεί κατά κανόνα συμβολικά 

σημεία και ζητά να επιβάλει εν μέρει συμβολικό -δηλαδή συμβατικό- χαρακτήρα 

ακόμη και στα συγκριτικά λίγα σημεία εικονικού ή δεικτικού χαρακτήρα που 

χρησιμοποιούν οι φυσικοί ομιλητές . Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο συμβολικό της 

χαρακτήρα, που καθιστά τη σχέση μας με την πραγματικότητα έμμεση και 

διαμεσολαβημένη από αφαιρέσεις και γενικεύσεις. Αυτό θα γίνει δραστικότερα, ή 

δραματικότερα, κατανοητό, αν συμπληρώσουμε ότι ένα γλωσσικό σημείο δεν 

παραπέμπει ποτέ άμεσα στο αντικείμενο αναφοράς του, αλλά σε ένα άλλο σημείο, 

που και αυτό ερμηνεύεται από ένα άλλο σημείο, που κι αυτό, με τη σειρά του, 

ερμηνεύεται από ένα άλλο… επ' άπειρον. Πρόκειται ακριβώς για την ατέλειωτη 

διαδοχή των ερμηνευτών. Δε θα πρέπει, ωστόσο, αυτή η διευκρίνιση να μας κάνει να 

χάσουμε από τα μάτια μας τον διαλεκτικό, εν τέλει, χαρακτήρα της γλωσσικής 

σημείωσης, αφού, πέρα από το γεγονός ότι τα εικονικά και τα δεικτικά σημεία 
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περιέχουν συμβολικά συστατικά, παρομοίως δεν υπάρχουν σύμβολα που δεν 

περιέχουν δεικτικά ή εικονικά συστατικά.  

H συμβολικότητα (και, άρα, η αυθαιρεσία και η μεταθετότητα) ενός σημείου 

καθιστά, όπως είδαμε, δυνατή την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση πληροφοριών 

που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα ως προς τα οποία ένας οργανισμός 

δεν έχει αναπτύξει ενστικτώδεις τύπους αντιδράσεων. H συμβολικότητα ενός 

σημείου, όμως, δεν συνεπάγεται ότι αυτές οι διαδικασίες κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης έχουν αυτοματοποιηθεί ώστε να επιτρέπουν στον οργανισμό την 

ταχεία διεκπεραίωσή τους όταν επιχειρεί να αντιστοιχήσει συνδυασμούς σημείων 

με συνδυασμούς ερεθισμάτων. Mε δεδομένο, επομένως, ότι τα αναπαραγωγικά 

πλεονεκτήματα ενός οργανισμού θα αυξάνονταν αν ήταν σε θέση να κωδικοποιεί και 

να αποκωδικοποιεί με ταχύτητα όχι απλώς μεμονωμένα συμβολικά σημεία που 

παραπέμπουν σε μεμονωμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, 

αλλά συνδυασμούς συμβολικών σημείων που παραπέμπουν 

σε συνδυασμούς περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, δεν θα ήταν αδικαιολόγητη η 

πρόβλεψη ότι οργανισμοί που, όπως οι ανθρώπινοι, έχουν ήδη κατακτήσει (ή μάλλον, 

έχουν αναγκαστεί να κατακτήσουν) την ικανότητα δημιουργίας και ερμηνείας 

μεμονωμένων συμβολικών σημείων, θα αυτοματοποιούσαν σταδιακά τις ικανότητες 

δημιουργίας και ερμηνείας συνδυασμών συμβολικών σημείων, πράγμα που θα 

επέτρεπε την ταχύτερη επεξεργασία και αναμετάδοση συνδυασμών περιβαλλοντικών 

ερεθισμάτων. […] (Τσοχατζίδης, 2001). 

Ο κόσμος να γίνει εικόνα.  

Αυτή θα είναι η τελευταία ζωή των ανθρώπων  

να τους σκεπάσει μια εικόνα  

Γιώργος Χειμωνάς, Οι Χτίστες 

 

 

II. Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση 

Ντελακρουά 
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Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με την δεύτερη χρήση του όρου, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, την εικόνα ως «εικαστικό δημιούργημα», την 

αποτύπωση δηλαδή σε μέσο όπως το χαρτί, την οθόνη ενός υπολογιστή ή μιας 

φωτογραφικής μηχανής. «Εικόνες» αποτελούν οι χάρτες, τα διαγράμματα, τα 

γραφήματα, τα ζωγραφικά έργα, οι αγιογραφίες, οι φωτογραφίες τυπωμένες σε χαρτί, 

αλλά και οι φευγαλέες εικόνες, οι οποίες συγκρατούνται για μικρό χρονικό διάστημα, 

όπως η αντανάκλασή μας που βλέπουμε σε έναν καθρέφτη ή μια σκηνή (καρέ) που 

εμφανίζεται σε μια ταινία. Αντίθετα, μια σταθερή εικόνα μπορεί να μέινει στη μνήμη 

για περισσότερο χρόνο.  

Κατά τον Iser: «το νόημα δεν είναι δυνατόν παρά να συλληφθεί ως εικόνα. Η εικόνα 

προσφέρει το γέμισμα όσων οι τυπικές δομές του κειμένου αφήνουν απ’ έξω...».Το 

ίδιο ισχυριζόταν και ο Αριστοτέλης: «Η ψυχή δεν σκέφτεται χωρίς εικόνα». 

(Αριστοτέλης, «Περί ψυχής»: ΙΙΙ 431a14-17). Οι προσωπικές, λοιπόν,εικόνες του 

αναγνώστη, του μαθητή συμβάλλουν στη νοηματοδότηση του κειμένου και ανοίγουν 

κι αυτές το δρόμο για δημιουργική έκφραση. 

Οι εικόνες δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε πιστές μιμήσεις της πραγματικότητας, αλλά 

σημεία επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ως οντότητες είναι δυναμικές και 

ετεροσυγκροτημένες, πάντοτε σε διαλεκτική σχέση με το πλαίσιο δημιουργίας και 

θέασής τους. Προβάλλουν το δικό τους ιδιαίτερο επιστημονικό λόγο, ο οποίος 

βρίσκεται σε συνεχή και επίσης διαλεκτική σχέση με τη γλώσσα, η οποία θεωρείται 

ως ο κύριος κώδικας εκφοράς λόγου που διαθέτει ο άνθρωπος. Επομένως η σχέση 

γλώσσας και εικόνας είναι ιστορικά συγκροτημένη αν και είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί ότι οι εικόνες συνήθως λειτουργούν περισσότερο κωδικοποιημένα και 

πιο συνολικά κατ’ αναλογίαν της εξωτερικής πραγματικότητας, ενώ η γλώσσα είναι 

περισσότερο αναλυτική. Οι συμβατικές εικόνες, δηλαδή τα γραμμικά σχέδια και οι 

φωτογραφίες, επιθυμούν να καταλάβουν μία θέση στο στερέωμα της ανθρώπινης 

επικοινωνίας και δράσης μέσα από το συσχετισμό τους με άλλους επικοινωνιακούς 

κώδικες, ιδίως δε τη γλώσσα. Οι ψηφιακές εικόνες διεκδικούν κυρίαρχο ρόλο σε 

αυτόν το συσχετισμό, διότι η αυτονομία τους θέτει ως εκ των προτέρων δεδομένη την 

παρουσία τους. Επομένως αντί να έρχονται ως τελικό επιστέγασμα του ανθρώπινου 

λόγου λειτουργούν ως αρχικό ερέθισμα του τελευταίου και πιέζουν πολύ περισσότερο 

από τις συμβατικές εικόνες για κατευθυνόμενη παραγωγή γνώσης. (Βαβουρανάκης, 

2015) 
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Ο Ηρακλής Παπαϊωάννου (Παπαϊωάννου, 2009) επισημαίνει ότι η μετατόπιση του 

κέντρου βάρους από τον πολιτισμό του λόγου σ’ εκείνον της εικόνας δεν ξεκίνησε 

τώρα. Σύμφωνα με τον Jonathan Crary, τον 19ο αιώνα σημειώθηκε σταδιακά μια 

διαδικασία διαχωρισμού της όρασης ως σημαντικότερης από τις υπόλοιπες αισθήσεις, 

μέσα από την εμφάνιση πληθώρας καινοτόμων εφαρμογών και συσκευών όπως η 

φωτογραφία, το στερεοσκόπιο, το καλειδοσκόπιο κ.τ.λ. (Crary, 1999). H καίρια 

ανάλυση του Crary, ακόμη κι αν λάμβανε υπόψη της την κατοπινή εμφάνιση του 

κινηματογράφου και των φωτοραφικά εικονογραφημένων περιοδικών που τον 20ο 

αιώνα απογείωσαν την εικόνα ως μαζικό θέαμα, θα υποεκτιμούσε πάλι το πόσο 

επιταχύνθηκε η διαδικασία αυτή τις τελευταίες δεκαετίες.  

Ο Vilém Flusser (1998) προειδοποιούσε ότι η τεχνική εικόνα, 

αυτή δηλαδή που παράγεται  από μια συσκευή και διανέμεται μαζικά, ξεκίνησε ως 

χάρτης που θα έδειχνε τον κόσμο στον άνθρωπο, και κατέληξε μια οθόνη που κρύβει 

τον κόσμο από τον άνθρωπο. (Flusser, 1998)  

Η  πολυπλοκότητα  των  λειτουργιών  της  εικόνας,  τόσο  στο εννοιολογικό επίπεδο  

όσο  και  στο  επίπεδο  της  πρακτικής  εφαρμογής,  η  αμοιβαιότητα και  η 

ιδιαιτερότητα  στη  διάκριση  των  κριτηρίων  καθιστά  την  περιγραφή  και  

επιμέρους ένταξη των στοιχείων της  ψηφιακής εικόνας μια ιδιαίτερα απαιτητική 

διαδικασία.  Η προσέγγιση  της  εικόνας,  βάσει  προσωπικών  αντιλήψεων  και  

συναισθηματικών εμπειριών,  εμπεριέχει  στοιχεία    υποκειμενικότητας και  

σχετικότητας. Συνοψίζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης της εικόνας, μπορούν να 

διακριθούν σε πέντε κατηγορίες: αισθητικά, σύνδεσης εικόνας-λόγου, ιδεολογικά-

παιδαγωγικά, σημειολογικά και συμβολής ως εποπτικό μέσο στην επίτευξη των 

διδακτικών στόχων (Ασωνίτης, 2000).  

α) Αισθητική προσέγγιση. Περιλαμβάνει την τεχνοτροπία, την τεχνική, το ύφος και 

τα υλικά που συνθέτουν την εικόνα. Ο τρόπος επιλογής και συνδυαστικότητας των 

στοιχείων της εικόνας δηλαδή του σχεδίου, του χρώματος, της σύνθεσης και της 

τεχνικής καθορίζουν τη μοναδικότητα και την αισθητική της ατμόσφαιρας στο 

χαρακτήρα της εικόνας. Η δύναμη των γραμμών, η σύνθεση, η φωτοσκίαση, τα 

σύμβολα, το φόντο, το μοτίβα και η προοπτική αποδίδουν συμβολιστικές διαστάσεις 

στην εικόνα (Γρόσδος Σ. , 2008).   
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β) Σύνδεση εικόνας και λόγου. Η εικόνα αναπαριστά μια κατάσταση με τρόπο ολικό 

και συνθετικό, γεγονός που την καθιστά ελκυστικότερη και αμεσότερα αφομοιώσιμη 

έναντι της γλώσσας. Τα μηνύματα είναι πολυσημικά συγκεκριμενοποιεί και 

εξειδικεύει (Κωνσταντινίδου-Σέμογλου & Θεοδωροπούλου, 2005), ενώ ταυτίζεται με 

τη γλώσσα, η οποία αντιθέτως γενικεύει, εφόσον παράγει νόημα (Βρύζας, 2005) 

(Πλειός, 2005). Οι τρόποι προσέγγισης της σχέσης λόγου-εικόνας είναι η 

ερμηνευτική, η αναπλαστική, η παιδοκεντρική και η αναπαραστατική. Στην 

ερμηνευτική προσέγγιση επιχειρείται η συναισθηματική ταύτιση και η εικαστική 

νοηματοδότηση εικόνας και γλωσσικού κειμένου. Στην αναπλαστική ή μεταπλαστική 

προσέγγιση το μήνυμα της εικόνας αναπαριστά τις προσωπικές αντιλήψεις του 

δημιουργού της και επιδέχεται πληθώρα ερμηνειών. Τέλος, με την αναπαραστατική ή 

αντικειμενική προσέγγιση, εποπτικοποιείται και σχεδόν αποδίδεται φωτογραφικά το 

κείμενο που χρησιμοποιείται κατά τη διδακτική διαδικασία (Μπενέκος, 1995).   

γ) Παιδαγωγική-Ιδεολογική προσέγγιση. Οι εικόνες αποτυπώνουν κοινωνικές 

συμβάσεις, είναι κοινωνικά και πολιτισμικά φορτισμένες και προβάλλουν, φανερά ή 

άδηλα, την ιδεολογία του δημιουργού τους. Ο κριτικός αναγνώστης εικόνων 

αναγνωρίζει όχι μόνο τις επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, 

αλλά τις υπονοούμενες έννοιες ενώ αποκτά σταδιακά δεξιότητες αποκωδικοποίησης 

των υπονοούμενων εννοιών και ενσωματώνει πρακτικές διεπιστημονικότητας και 

διακειμενικότητας. Η παιδαγωγική διάσταση περιλαμβάνει το περιεχόμενο (ακρίβεια, 

εγκυρότητα, αξιοπιστία, πληρότητα, προσαρμοστικότητα και καταλληλότητα) και τη 

λειτουργικότητα της εικόνας (Γρόσδος Σ. , 2005)  

δ) Σημειολογική ανάλυση. Οι γραμμές, το σχήματα, τα χρώματα, οι υφές, τα μεγέθη 

με τις μεταξύ τους τοπολογικές και γεωμετρικές σχέσεις ορίζουν στις εικόνες το χώρο 

και δημιουργούν συμβάσεις. Τα μεγέθη, οι θέσεις και ο αριθμός των εικόνων μέσα σ’ 

ένα βιβλίο, οι μεταπτώσεις των επιπέδων, το φως, η σκιά, η προοπτική, oι 

αλληλεπιδράσεις των σχημάτων, το είδος και το πάχος των γραμμών, τα πλαίσια και 

τα περιγράμματα, ο τύπος των γραμμάτων είναι μερικά από τα τεχνάσματα του 

δημιουργού της εικόνας για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον του θεατή-αναγνώστη της εικόνας. Η σημειολογική ανάλυση αναφέρεται 

ακόμη στην έκταση της ψηφιακής εικόνας, στη θέση της κατά την προβολή, στη θέση 

των μορφών και στα τεχνάσματα απεικόνισης της ροής του χρόνου. Οι μικρές εικόνες 

δίνουν στον θεατή τους μια αίσθηση οικειότητας, σιγουριάς, και αυτοεπιβεβαίωσης 
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γιατί μπορεί να ελέγχει και να εξουσιάζει τον οπτικό χώρο υποβάλλει μια 

μικροκλίμακα μεγεθών αγαπητή στα παιδιά ενώ η μεγάλη εικόνα δίνει το αίσθημα 

της ελευθερίας: «Αν το μικρό μοιάζει με οικείο ψίθυρο, το μεγάλο είναι μια 

ανοιχτόκαρδη κραυγή για φιλική επικοινωνία» (Γρόσδος Σ. , 2005).  

ε) Η συμβολή της εικόνας στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας δηλαδή η 

λειτουργία της ως εποπτικό μέσο. Η ανάγνωση της εικόνας απαιτεί τη διερεύνηση και 

αποκωδικοποίηση της. Τα ερεθίσματα που δημιουργούν απευθύνονται ταυτόχρονα 

στις γνωστικές, νοητικές και συναισθηματικές λειτουργίες των μαθητών (Κασβίκης, 

2004).  

III. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ 

 

«Όλα στον κόσµο, τα πάντα που µας περιβάλλουν, είναι κείµενα, δηλαδή ποικίλες µορφές 

γραφής, που προϋποθέτουν και επιζητούν έναν αναγνώστη. (…) Ένα µουσικό κοµµάτι, µια 

χορευτική σύνθεση, ένα θεατρικό ή κινηµατογραφικό έργο, ένα αρχιτεκτονικό σύνολο, µια 

εικαστική σύνθεση, µια λογοτεχνική γραφή, ακόµα και ένα ηλιοβασίλεµα, (…) όλα είναι 

κείµενα»  

Παρίσης 1998: 183 

 

Για χρόνια επικράτησε το δίπολο: εικόνα- κείμενο. Από τη μία επικρατεί η άποψη ότι 

η όσο µικραίνει η ηλικία του παιδιού στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο τόσο 

µεγαλύτερη σηµασία αποκτά η εικονογράφηση σε σχέση µε το κείµενο (Μενδρινού, 

1988) διότι οι οπτικές εικόνες είναι πιο συγκεκριµένες από τα λεκτικά µηνύµατα και 

τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να τις κατανοήσουν. Η άποψη αυτή οδηγεί 

στον υπερτονισµό του ρόλου της εικόνας, στον καταιγισµό εικόνων και στον 

παραµερισµό του κειµένου στα βιβλία για µικρά παιδιά. 

Από την άλλη, ο Perry Nodelman θεωρεί πλάνη τις αντιλήψεις ότι οι εικόνες είναι 

ευκολοδιάβαστες και κατανοήσιµες και ότι η φαντασία των παιδιών είναι οπτική και 

τους παρέχει µια αρχική δυνατότητα να κατανοούν την εικονιστική πληροφορία. Οι 

εικόνες δεν είναι πιο συγκεκριµένες και λιγότερο αφαιρετικές από τις λέξεις. Είναι 

συµβολικές αναπαραστάσεις που το νόηµά τους και η αποκωδικοποίησή τους 

εξαρτάται από τις στρατηγικές ανάγνωσης που το παιδί θα διδαχθεί. Για να τις 

νοηµατοδοτήσουµε θα πρέπει να γνωρίζουµε τη γλώσσα µέσω της οποίας 

εκφράζονται. Ακόµη και οι πιο ρεαλιστικές εικόνες εµπεριέχουν στοιχεία αφαίρεσης 
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και ανήκουν σε συστήµατα κωδίκων των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη. Το ότι 

πολλά παιδιά µπορούν να ερµηνεύουν ένα µεγάλο αριθµό από διαφορετικά είδη 

εικόνων από πολύ µικρή ηλικία ίσως να οφείλεται στον καταιγισµό που δέχονται τα 

παιδιά από εικόνες, που τα προετοιµάζει µε σχήµατα και εµπειρίες για την ερµηνεία 

της γλώσσας των εικόνων και µάλιστα προτού να είναι ικανά να αποκωδικοποιούν τα 

οπτικά σύµβολα που απεικονίζουν λέξεις. Κάτι ανάλογο που παρατηρείται όταν 

επιτυγχάνουν τα παιδιά να µάθουν και να χρησιµοποιούν τον προφορικό λόγο δίχως 

να τους τον έχει διδάξει κανείς (Nodelman, 1996). Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο 

Τζον Σπινκ, γράφοντας ότι το απόφθεγµα «µία εικόνα αξίζει περισσότερο από χίλιες 

λέξεις» δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγµατικότητα και ότι τα παιδιά για να 

διαβάσουν βιβλία µε εικόνες πρέπει να κατέχουν δεξιότητες και να ξεπερνούν 

δυσκολίες που ονόµασε συµβάσεις (Γιαννικοπούλου A. , 2001). Μερικές µόνο από 

αυτές είναι η αίσθηση της διαδοχής, η αίσθηση, δηλαδή, ότι µια σειρά εικόνων 

µπορούν να αφηγηθούν µια ιστορία, η ιδέα της σµίκρυνσης και της προοπτικής, η 

σύµβαση της απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειµένων µε δύο διαστάσεις, η 

σύµβαση ότι έγχρωµα αντικείµενα µπορούν να φαίνονται ασπρόµαυρα. τα 

τεχνάσµατα της κίνησης και των συναισθηµάτων και η σύµβαση η οποία δείχνει 

µέρος ενός πράγµατος για να φανερώσει ότι είναι ολόκληρο (Σπινκ Τ. , 1990).  

Για τη σημασία της ύπαρξης κειμένου μαζί με τη φωτογραφία, έκανε λόγο ο Walter 

Benjamin (Benjamin, 1978). Όπως αναφέρει, η λεζάντα είναι αυτή που “υποβάλει τη 

φωτογραφία στη διαδικασία αποδελτίωσης όλων των καθημερινών εμπειριών και 

χωρίς αυτήν κάθε φωτογραφική κατασκευή είναι καταδικασμένη να μείνει ατελής”. 

Το κείμενο, ιδιαίτερα στην συμπυκνωμένη μορφή ενός τίτλου, βγάζει τον θεατή από 

το χάος των πιθανών σημασιοδοτήσεων μιας εικόνας, ή συγκεκριμένα μιας 

φωτογραφίας. Τον κατευθύνει προς την άποψη του γράφοντα, είτε αυτός είναι 

κάποιος συγγραφέας ή απλός σχολιαστής, είτε ο ίδιος ο φωτογράφος, προξενώντας 

συγκεκριμένους συνειρμούς στην “ανάγνωση” της φωτογραφίας. Γι’ αυτόν το λόγο, η 

λεζάντα μπορεί να αποκτήσει επαναστατική χρήση και αξία για τον Benjamin, ο 

οποίος παροτρύνει τους συγγραφείς να τραβήξουν φωτογραφίες και να δείξουν το 

δρόμο. (Benjamin, 1978) 

Ο Roland Barthes, υποστηρίζει ότι το κείμενο αποτελεί ένα επιπλέον μήνυμα, 

προορισμένο να συμπαραδηλώσει την εικόνα, να της εμφυσήσει δηλαδή ένα ή 

περισσότερα δευτερεύοντα σημαινόμενα. Όπως αναφέρει: “η εικόνα δεν 
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εικονογραφεί πια το λόγο. Ο λόγος είναι αυτός που έρχεται να δραματοποιήσει ή να 

ορθολογικοποιήσει την εικόνα […] Άλλοτε υπήρχε αναγωγή του κειμένου στην 

εικόνα, σήμερα υπάρχει διεύρυνση από την εικόνα στο κείμενο”. Επομένως για τον 

Barthes, κάθε φωτογραφία μας προτείνει και ένα γλωσσικό μήνυμα, στο οποίο είναι 

εύλογο να καταφεύγει ο θεατής και παρέχει ο δέκτης – φωτογράφος, με σκοπό την 

προσέγγιση κάποιου νοήματος. Το κείμενο, δηλαδή η γλώσσα, είναι και πάλι ένας 

κώδικας. Ένας κώδικας που δίνει στον θεατή την αυτοεπιβεβαίωση και την 

ικανοποίηση, ότι έχει κερδίσει επάξια πρόσβαση στο πολυπόθητο νόημα της εικόνας, 

γνωρίζοντας απλώς ανάγνωση. Το γλωσσικό μήνυμα είναι αυτό που βοηθά τον 

αναγνώστη να καταπολεμήσει, όπως τονίζει o Barthes, τον τρόμο των αβέβαιων 

σημείων, που εμπεριέχει από τη φύση της κάθε πολύσημη εικόνα. Είναι μία τεχνική 

που έχει αναπτύξει η κοινωνία, η οποία «οδηγεί τον αναγνώστη ανάμεσα στα 

σημαινόμενα της εικόνας, τον κάνει να αποφεύγει ορισμένα από αυτά και να δέχεται 

κάποια άλλα”. Το κείμενο δίπλα σε μια φωτογραφία, έχει ασφαλώς, μία λειτουργία 

διασάφησης, η διασάφηση όμως αυτή είναι κατ’ ανάγκη ή και κατά συνθήκη 

επιλεκτική.» (Barthes, 1985) 

Ο Pierre Bourdieu υποστηρίζει, ότι το κείμενο και η λεζάντα είναι αυτά, που 

παρέχουν την απαραίτητη δικαιολόγηση της φωτογραφίας. “Η αξία μιας 

φωτογραφίας μετριέται με το ενδιαφέρον της πληροφορίας που διοχετεύει και με τη 

σαφήνεια με την οποία εκπληρώνει την επικοινωνιακή αυτή λειτουργία. Με δυο 

λόγια, με το ευανάγνωστό της, που είναι και το ίδιο συνάρτηση του ευανάγνωστου 

της πρόθεσης ή της λειτουργίας της, δεδομένου ότι η κρίση την οποία προκαλεί, είναι 

τόσο ευμενέστερη, όσο ολικότερη είναι η εκφραστική αντιστοιχία του σημαίνοντος 

προς το σημαινόμενο. Το κείμενο δείχνει, με λίγα λόγια, να εξυπηρετεί μία σιωπηλή, 

αλλά κοινά αποδεκτή κοινωνική σύμβαση, με σκοπό την επίτευξη της επικοινωνίας. 

Ο δημιουργός της εικόνας ξεκαθαρίζει όσα έχει να πει με αυτό, ενώ ο θεατής δέχεται 

ευχάριστα την βοήθειά του, για να νιώσει την ασφάλεια ενός συμπεράσματος.  

Συνήθως, εμπερικλείει την αναμονή του τίτλου ή της λεζάντας τα οποία επιτρέπουν 

στο θεατή να κρίνει αν η πραγμάτωση τη γνωστοποιεί ή την εξεικονίζει με πρόσφορο 

τρόπο. (Bourdieu, 2004) 

Από την άλλη, ο Burgin (1982) θεωρεί ότι  η αποκωδικοποίηση της εικόνας 

πραγματοποιείται με έναν εύκολο και φυσικό τρόπο. Κάθε καρέ, τοποθετεί το θέμα 

με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το αντικείμενο που φωτογραφίζεται, να βοηθά στην 
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απόκρυψη της κειμενικότητας (textuality) της ίδιας της φωτογραφίας για τον θεατή, 

αντικαθιστώντας την παθητική δεκτικότητα με την ενεργητική-κριτική ανάγνωση. Με 

λίγα λόγια, η φωτογραφία κατορθώνει να προβάλει το πιο απλό και προσιτό νόημά 

της, χωρίς να καταργεί τις υπόλοιπες δυσπρόσιτες σημασίες της, χωρίς καμία τους να 

χάνεται. Από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει τι είναι το απεικονιζόμενο 

αντικείμενο, η φωτογραφία έχει μεταμορφωθεί για μας αμέσως. Με τις περισσότερες 

φωτογραφίες που βλέπουμε, αυτή η αποκωδικοποίηση και η επένδυση συμβαίνει 

στιγμιαία, ασυνείδητα, ‘φυσικά’, αλλά συμβαίνει. Για τον Burgin πρόκειται απλώς 

για ένα μέρος δουλειάς, για ένα χώρο και ένα σύστημα σημασιοδότησεων, μέσα στον 

οποίο ο θεατής μπορεί να βρει τους κώδικες με τους οποίους είναι ο ίδιος 

εξοικειωμένος, με στόχο να καταλάβει (Burgin, 1982). 

Στο σύγχρονο πολυτροπικό τοπίο, η παραγωγή του νοήµατος των κειµένων δεν 

στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στον γλωσσικό σηµειωτικό τρόπο, αλλά στη 

συλλειτουργία του µε άλλους σηµειωτικούς τρόπους, όπως η εικόνα. Κείµενο και 

εικόνα συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Mέσα σε αυτό τον αναδυόµενο κόσµο του 

νοήµατος, απαιτείται ένας νέος, πολυτροπικός γραµµατισµός» (Kalantzis & Cope, 

1999). Η πολυτροπικότητα θεωρείται «ουσιαστική και θεµελιώδης παράµετρος κάθε 

κειµένου», ενώ η γλώσσα χάνει την κεντρική θέση στην επικοινωνία και εξίσου 

σηµαντική θεωρείται η συµβολή όλων των άλλων σηµειωτικών συστηµάτων στην 

παραγωγή νοήµατος κατά τρόπο ισότιµο και όχι συµπληρωµατικό σε σχέση µε τη 

γλώσσα (Χοντολίδου Ε. , 1999). ∆εν υπάρχουν κώδικες που ηγεµονεύουν, 

πρωτεύοντες (γλωσσικοί κώδικες) και δευτερεύοντες τρόποι (µη γλωσσικοί). Αυτό 

σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη η συνεξέταση όλων των σηµειωτικών τρόπων, οι 

οποίοι δεν αποτελούν απλή συνάθρωση, αλλά συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, µε 

διαφορετικό κάθε φορά συνδυασµό τρόπων (Χοντολίδου Ε. , 2005). Η έννοια του 

κειµένου διευρύνεται και περιλαµβάνει γραπτά κείµενα, ζωγραφικούς πίνακες, 

αφίσες, διαφηµίσεις, κινηµατογραφικές ταινίες, κ.ά. στα οποία χρησιµοποιούνται, 

ταυτόχρονα, διαφορετικοί σηµειωτικοί τρόποι κατασκευής νοηµάτων (Γρόσδος & E, 

2003) 

Οι εικόνες άλλοτε είναι πιστή ή φωτογραφική αναπαράσταση του κειµένου, 

εποπτικοποιούν τον αφηγηµατικό και περιγραφικό λόγο κι άλλοτε ενισχύουν την 

ιστορία και νοηµατοδοτούν το κείµενο. Κι όταν η εικόνα υπονοµεύσει το κείµενο, 

τότε προκύπτουν πολυσηµικές αναγνώσεις. Τα οπτικά στοιχεία ενός λογοτεχνικού 
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βιβλίου για παιδιά προσφέρουν συναισθηµατικές εµπειρίες (η απόλαυση των 

αισθήσεων, κίνητρα για ανάγνωση), λεκτικές και γνωστικές εµπειρίες (γλωσσική 

ανάπτυξη, κατανόηση, ενίσχυση και επέκταση του κειµένου) και αισθητικές 

εµπειρίες (η εικόνα ως αντικείµενο τέχνης, ελκυστικότητα, ανάπτυξη ικανοτήτων 

εκτίµησης και απόλαυσης του εικονογραφικού µέρους του βιβλίου, προσφορά 

οπτικών εµπειριών, καλλιέργεια αισθητικής και πολιτισµικής συνείδησης). Η 

εικαστική αναπαράσταση σε συνδυασµό µε το κείµενο καλλιεργεί το γραµµατισµό.  

Στα βιβλία γνώσεων για παιδιά οι εικόνες δίνουν πληροφορίες ή τις ενισχύουν, στα 

λογοτεχνήµατα για παιδιά οι εικόνες δεν συµπληρώνουν απλώς τις περιγραφές, αλλά 

τις επεκτείνουν, αναλαµβάνουν κι αυτές, όπως και το κείµενο, ένα αφηγηµατικό 

ρόλο. Η απόδοση της ιστορίας γίνεται ταυτόχρονα µε το λόγο και µε την εικόνα. 

Αποδεχόµενοι την κυριαρχία ποικίλων επικοινωνιακών εργαλείων (modes), η εικόνα 

δεν αποτελεί συµπλήρωµα αλλά µία συν-κατασκευή (co-construction) µαζί µε 

καθεµιά από τις άλλες γλώσσες οι οποίες διαφοροποιούν τα εργαλεία και τα µέσα µε 

τα οποία κατασκευάζουν τις επικοινωνιακές ανταλλαγές µεταξύ των ατόµων 

(Γρόσδος Σ. , 2013). 

Η παραδοσιακή οπτική που ήθελε την εικόνα και τον λόγο να προσπαθούν να 

αποδώσουν ένα νόημα μέσα σε ένα κείμενο, αλλάζει. Πλέον υποστηρίζεται ότι η 

αφήγηση στο εικονογραφημένο βιβλίο, περιλαμβάνει εικόνα και λόγο, μέσω των 

οποίων περιγράφεται με ξεχωριστό τρόπο ο χωροχρόνος. Ο Β.Δ. Αναγνωστόπουλος 

ισχυρίζεται ότι η σχέση που έχει ο λόγος με την εικόνα δεν είναι ισοδύναμη, αλλά η 

εικόνα έχει γίνει πιο εύγλωττη και πιο επιθετική (Αναγνωστόπουλος, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, στο παιδικό βιβλίο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η εικόνα υπερτερεί 

του λόγου, καθώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα το νόημα, χωρίς βέβαια αυτό 

να σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η αξία του κειμένου, απλά 

γίνεται πιο αντιληπτή η δύναμη της εικόνας. 

 

Η εικόνα (πίνακας, φωτογραφία, σκίτσο, αφίσα) μπορεί να συμπληρώνει,να 

τεκμηριώνει και να διευρύνει τη γνώση, αλλά και να προσφέρει δυνατότητες 

ερμηνείας και εμβάθυνσης, όσο και αφορμές για δημιουργικότητα. Πολύ σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι προσφέρει ερεθίσματα, προκαλεί ενδιαφέρον και μ’ αυτή την 

έννοια αποτελεί κίνητρο για μάθηση, συμβάλλοντας έτσι στο μαθησιακό αποτέλεσμα. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ασφαλώς η λειτουργική ένταξη της εικόνας στη 

διδασκαλία και η συνομιλία με το κείμενο, που τρόπον τινά «αναδιπλασιάζει την 

πραγματικότητα»και αυξάνει τους σημειωτικούς κώδικες. Προς αυτή την κατεύθυνση 

απαιτείται όχι απλώς η εύστοχη επιλογή εικόνας (που μπορεί να προέρχεται είτε από 

το σχολικό εγχειρίδιο είτε εκτός αυτού) αλλά και η κατάλληλη αξιοποίησή της από 

τον εκπαιδευτικό, η σύνδεσή της με τους στόχους της διδασκαλίας, η ανάλυση της 

υπονοούμενης γλώσσας, ο συσχετισμός με άλλα είδη πηγών. 

Και η εικόνα, όπως και ο λόγος, πρέπει να αντιμετωπιστεί στη διδασκαλία ως πεδίο 

παραγωγής νοήματος. Ιδιαίτερα στη λογοτεχνία, η τόσο στενή συνοδοιπορία με την 

εικόνα, καθιστά μάλλον επιβεβλημένη ή τουλάχιστον ελκυστική τη χρησιμοποίησή 

της στη διδασκαλία. Ταυτόχρονα, η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην 

ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού αλλά και στην ενίσχυση της συγκινησιακής και 

φαντασιακής διάστασης της μάθησης έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τους 

μελετητές (Κόκκος, Α., 2011). Η εικόνα βέβαια είναι σε μεγάλο βαθμό κοινωνικά και 

πολιτιστικά καθορισμένη, παρά το ότι αποτελεί διεθνή γλώσσα, και αυτό επίσης 

πρέπει να διαπεράσει τη χρησιμοποίησή της στη διδασκαλία. 

 

IV. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Φωτογραφία καὶ ποίηση 

 εἶναι ἀμφότερες τέχνες τοῦ ἐλάχιστου.  

Γνωρίζουν νὰ συνοψίζουν καίρια,  

ἐνίοτε ὠμά.  

Μανόλης Αναγνωστάκης, 2015 

Ανάμεσα σε μερικούς από τους σπουδαιότερους τομείς της φωτογραφίας, όπως τη 

Φωτοειδησεογραφία, που αφορά την εικονογράφηση της επικαιρότητας και οι 

φωτογραφίες αυτού του είδους διοχετεύονται συνήθως στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο μέσω πρακτορείων, τη Διαφημιστική φωτογραφία, που 

περιλαμβάνει τη φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία μόδας αλλά και τη 

φωτογραφία πορτραίτων και συνδέεται με την παραγωγή, περισσότερο, εμπορικής 

φωτογραφίας, και την Αρχιτεκτονική φωτογραφία - Εσωτερικών Χώρων, τη 

φωτογράφηση δηλαδή κτιρίων και εσωτερικών χώρων, σημαντικό ρόλο παίζει και η 
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Φωτογραφία τέχνης ή αλλιώς Καλλιτεχνική Φωτογραφία. Αν και η πρώτη 

φωτογραφία αποτυπώθηκε το 1826, χρειάστηκε τουλάχιστον μισός αιώνας 

προκειμένου να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη. 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι, ακόμα και σήμερα, αμφισβητείται από πολλούς η 

φωτογραφία ως μορφή τέχνης, θεωρούμενη περισσότερο ως μια τεχνική ρεαλιστικής 

αναπαραγωγής εικόνων 

Μετά από πολυετείς προσπάθειες η φωτογραφία έχει πια κατακτήσει μια θέση στο 

πάνθεο των τεχνών και εδώ και περίπου τριάντα χρόνια απασχολεί και τον 

ακαδημαϊκό χώρο. Τελευταία αποτελεί πολύ συχνά θέμα πανεπιστημιακών 

παραδόσεων και διδακτορικών διατριβών, όπως και οι υπόλοιπες εικαστικές τέχνες. 

Είναι επιπλέον και δημοφιλής τέχνη, ενώ ως φωτογραφία της επικαιρότητας 

καταλαμβάνει όλο και σημαντικότερη θέση στη σύγχρονη ζωή. Ως εργαλείο 

επιστημονικής τεκμηρίωσης παραμένει αναντικατάστατη, αλλά επίσης αναδεικνύεται 

σε όλο και συχνότερα χρησιμοποιούμενη ιστορική πηγή. Γέννημα της τεχνολογίας η 

ίδια ακολουθεί κατά πόδας τις εξελίξεις της, καθώς ως ψηφιακή εικόνα έχει άμεση 

πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό. Η εποχή που τα πολλαπλά μηχανικά αναπα-

ραγόμενα πανομοιότυπα αντίτυπα έφεραν επανάσταση στην εικαστική πληροφόρηση, 

είναι μακριά. Η διεκδίκηση ωστόσο από μέρους της φωτογραφίας μιας θέσης δίπλα 

στις άλλες εικαστικές τέχνες πέρασε περιπέτειες που θυμίζουν εκείνες της 

ζωγραφικής να αποκτήσει τη θέση που της άξιζε κοντά στην ποίηση, όταν κατά την 

Αναγέννηση χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσει ότι «ut pictura poesis». (Γκράτζιου, 

2002). 

Όπως σημειώνει και ο Δημήτρης Τσατσούλης (Τσατσούλης, 2015), η ιστορία της 

φωτογραφίας ίσως είναι μια διαρκής προσπάθεια εξάρτησης και απεξάρτησης από τη 

ζωγραφική, πράγμα που την κατοχυρώνει ως τέχνη και μια συνεχής προσπάθεια 

απαγκίστρωσής της ως αναπαραγωγικού μέσου της πραγματικότητας.  Όταν το κοινό 

έρθει σε επαφή με μια φωτογραφική εικόνα που δεν είναι αναπαραστατική της 

πραγματικότητας και ιδιαίτερα της συγκεκριμένης αντίληψης που έχει δημιουργηθεί 

για αυτήν μέσα από τις κοινωνικές συμβάσεις της εκάστοτε εποχής, δυσκολεύεται ή 

αδυνατεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμά της. Η φωτογραφία, όπως και άλλες 

τέχνες, αποτελεί κοινωνικό γεγονός και ως τέτοιο είναι στην ουσία προϊόν αλλά και 

παράγωγο της κοινωνίας ή κοινωνικής ομάδας στο πλαίσιο της οποίας δημιουργείται. 

Ο άνθρωπος βλέπει ό,τι κατανοεί και κατανοεί ό,τι ήδη γνωρίζει. Το αξίωμα αυτό 
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βρίσκει, ίσως, την πληρέστερη εφαρμογή του στην πρόσληψη της φωτογραφικής 

εικόνας. 

Η έλευση της φωτογραφίας, όπως αναφέρει ο Barthes (Barthes R. G., 2007) είναι 

αυτή που συντάραξε την ιστορία του κόσμου. Η φωτογραφία ως πράξη εμπεριέχει 

κάτι «μαγικό», φέρει κάτι δημιουργικό και καλλιτεχνικό από τη φύση της ήδη.   

Ο Barthes όπως επισημαίνει η Λασκαρίδου (Λασκαρίδου, 1980) για να βρει 

απάντηση στο ερώτημά του «τι είναι η φωτογραφία “ καθ’ εαυτήν”» ποιο 

«ουσιαστικό γνώρισμα» την ξεχωρίζει «από την κοινότητα των εικόνων», εκκινεί από 

την υπόθεση ότι η ουσία της φωτογραφίας δεν μπορεί να έγκειται παρά στο 

«καινούργιο, που [...] είχε φέρει» . Η φωτογραφία πιστοποιεί πρώτα απ’ όλα μια 

παρουσία. Όμως, αυτό που «αναπαράγει στο άπειρο δεν έχει συμβεί παρά μόνο μία 

φορά». Η φωτογραφία «επαναλαμβάνει με μηχανικά μέσα εκείνο που δεν μπορεί 

ποτέ πια να επαναληφθεί». Έτσι, σε μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης, ο Barthes 

ορίζει τη φωτογραφία ως υπέρτατη έκφραση του πραγματικού: Είναι το «απόλυτα 

μερικό», το ιδιαίτερο, το συγκεκριμένο, το τυχαίο, η σύμπτωση, «κοντολογίς, η Τύχη, 

η Ευκαιρία, η Συνάντηση, το Πραγματικό στην ενδελεχή έκφρασή του». (σ.11-13) 

Αυτό όμως που κάνει τη φωτογραφία να ξεφεύγει από τη μηχανική αναπαραγωγή της 

πραγματικότητας και να την εντάσσει στο πεδίο της τέχνης, μετατρέποντάς την σε 

καλλιτεχνική εικόνα, όπως σημειώνει ο  Καραμπίτσος (Καραμπίτσος, Ποίηση και 

εικόνα στη φωτογραφία, 2009)είναι η δημιουργική επέμβαση του φωτογράφου στη 

φωτογραφία κατά το στάδιο της λήψης της ή σε εκείνο της εκτύπωσης και τελικής 

επεξεργασίας της. Ο Ντιντερί (Freund, 1996), ένας από τους διασημότερους 

φωτογράφους της εποχής, το 1862 στο βιβλίο του Αισθητική της φωτογραφίας 

αναφέρει ότι ο φωτογράφος θα μπορεί, όπως ο ζωγράφος, να αποδώσει τη φύση με ο 

δικό του τρόπο, τις δικές του αντιλήψεις για την προοπτική, για το φως, για τη σκιά. 

Σύμφωνα με τον Πλάτονα Ριβέλλη σε πρόλογό του «Από την πληροφορία στην 

ποίηση» με αφορμή το καλλιτεχνικό έργο της Βούλας Παπαϊωάννου, ο φωτογράφος 

γράφει την ιστορία με όπλο την αντικειμενικότητα το φακού και την 

υποκειμενικότητα του βλέμματός του. Η φωτογραφία διεκδίκησε και πέτυχε την 

υποκειμενικότητά της. Όταν δηλαδή ο θεατής αντιληφθεί ότι η φωτογραφία δεν 

συνιστά απλώς ένα ίχνος μιας πραγματικότητας, αλλά η ίδια πλέον διεκδικεί τη δική 

της πραγματικότητα. Η συνεργασία της ιδιότυπης υποκειμενικότητας (βλέμμα) με την 

αμφίβολη αντικειμενικότητα (φακός) συνδυάζεται με τις συνειδητές και ασυνείδητες 
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επιλογές του φωτογράφου ως προς το θέμα και τη μορφή της φωτογραφίας. Από 

αποκλειστικώς εργαλείο καταγραφής χρήσιμο σε κάθε ιστορική έρευνα η 

φωτογραφία αντιμετωπίζεται πλέον και η ίδια σαν μέρος τής ιστορίας. Ο φωτογράφος 

γράφει την ιστορία με όπλο την αντικειμενικότητα τού φακού και την 

υποκειμενικότητα τού βλέμματός του. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ίχνος μιας 

κάποτε ζωντανής στιγμής ή αυτόνομη μνημειακή αναπαράσταση. Ο χρόνος σαν 

στιγμή και ο χρόνος σαν διάρκεια. Ο φωτογράφος αποτυπώνει, αλλά και γράφει 

ιστορία. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της αλλαγής είναι ότι η φωτογραφία 

απέκτησε σαν πρώτη ταυτότητα το όνομα τού δημιουργού της, ενώ πέρασε σε 

δεύτερη μοίρα το εικονιζόμενο θέμα της. Τα μουσεία είναι πλέον υποχρεωμένα να 

ταξινομούν τις φωτογραφίες και (ή πρωτίστως) κάτω από το όνομα τού 

φωτογράφου. Η φωτογραφία κινείται μέσα σε ευρύτατα πλαίσια. Από τον ρεαλισμό 

μέχρι το όνειρο, με στόχο την πνευματική συγκίνηση. Πάντοτε όμως η 

πραγματικότητα, μέσω μιας έστω στοιχειώδους καταγραφής, είναι αντικειμενικά 

παρούσα, αλλά ταυτόχρονα υποκειμενικά μεταλλαγμένη.  

 

Αυτό που η φωτογραφία αναπαράγει επ’ άπειρον,  

Δεν συμβαίνει παρά μόνο μια φορά. 

Roland Barthes 

 

Η φωτογραφία μπορεί να καταγράψει προσωπικές στιγμές, επιστημονικά θέματα ή να 

αποτυπώσει μια ιστορική στιγμή. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί 

για καταγραφή αλλά και για δημιουργία. Η φωτογραφία έχει εφαρμογές 

στην επιστήμη (φυσική, ιατρική, αρχαιολογία), την ειδησεογραφία (εφημερίδες, 

περιοδικά, τηλεόραση), τη διαφήμιση, τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

τέλος στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ένα φωτογραφικό θέμα, όπως π.χ. το έμβρυο 

στην κοιλιά της μητέρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς, 

ειδησεογραφικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς. Η φωτογραφία μας δίνει εικόνες, που 

αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και μπορεί να φανερώσει κρυφές, ασυνήθιστες 

πλευρές συνηθισμένων αντικειμένων και γεγονότων. Ο φωτογράφος εντοπίζει 

σημαντικές εικόνες του πραγματικού κόσμου και αναπαράγοντάς τις επεκτείνει και 

εμπλουτίζει όσα είναι ορατά. (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2006) 
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Το μυστήριο της φωτογραφίας είναι ότι όλες οι παραπάνω εκδοχές της, όπως και 

κάθε άλλη φωτογραφία, πέρα από τις πληροφορίες που περιέχει και μεταδίδει, 

ενσωματώνει και ένα μόριο ποιητικής μεταφυσικής. Αυτό μάλλον οφείλεται στη 

σχέση της με τον χρόνο. Όποιο και αν είναι το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον μιας 

φωτογραφίας, ο θεατής αντικρίζει ένα μόριο καθαρού και ακινητοποιημένου χρόνου. 

Η ένταση που προκαλείται από το γεγονός αυτό έχει ήδη μέσα της τα στοιχεία μιας 

ποιητικής έκφρασης. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να μετατρέψει μια φωτογραφία 

ενός τραυματισμένου στρατιώτη ή μιας γαμήλιας τελετής σε έργο τέχνης. Το 

ερώτημα σχετικά με τα όρια ανάμεσα στην πληροφοριακή δύναμη μιας φωτογραφίας 

και στην οπτική ποιητική της διάσταση αρχίζει να τίθεται από τη στιγμή που το 

ποσοστό της ποίησης υπερβαίνει εκείνο της πληροφορίας. Όταν δηλαδή ο θεατής 

αντιληφθεί ότι η φωτογραφία δεν συνιστά απλώς ένα ίχνος μιας πραγματικότητας, 

αλλά η ίδια πλέον διεκδικεί τη δική της πραγματικότητα. Η διαπίστωση που θα κάνει 

ο θεατής στην περίπτωση αυτή είναι ότι η συγκίνηση που τού προσφέρει μια 

φωτογραφία οπτικής ποιητικής δεν προέρχεται από το ενδιαφέρον του ή τις γνώσεις 

του για τα εικονιζόμενα, αφού σε μια τέτοια φωτογραφία όλα τα πρόσωπα θα τού 

φαίνονται οικεία και όλα τα γεγονότα σημαντικά. Σε αυτές τις ποσοστιαία σπάνιες 

φωτογραφίες τα εικονιζόμενα πρόσωπα γίνονται «φωτογραφικοί ήρωες» και τα 

εικονιζόμενα γεγονότα δίνουν τη θέση τους σε ένα νέο συνολικό «φωτογραφικό 

γεγονός». 

Πριν απ’ όλα αξίζει να παραθέσουμε και την βασική αρχή της Παπαϊωάννου Β., στο 

πλαίσιο της οποίας ανταποκρίνονταν τα φωτογραφικά της έργα. Πρόκειται για 

απόφθεγμα του  Fransois Buguion ότι “…η φωτογραφία δεν απευθύνεται μόνο στη 

νόηση. Μιλάει την παγκόσμια γλώσσα που είναι η γλώσσα της καρδιάς, γλώσσα της 

συγκίνησης, του πόνου ή της αγάπης που παντού εκφράζονται με τις ίδιες κινήσεις, 

τις ίδιες συμπεριφορές, τα ίδια βλέμματα, γιατί είναι έκφραση της ανθρώπινης 

ύπαρξης μας”  

Σύμφωνα με τον  Elliot Erwitt, «Η φωτογραφία είναι η τέχνη της παρατήρησης. Να 

βρίσκεις κάτι ενδιαφέρον σε ένα συνηθισμένο μέρος. Έχω καταλήξει στη διαπίστωση 

ότι δεν έχει να κάνει με τα πράγματα που βλέπεις, αλλά με τον τρόπο που τα βλέπεις» 

(Elliot Erwitt, 2000) 

“The whole point of taking pictures  
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is so that you don’t have to explain things with words.” 

― Elliott Erwitt 

Η αισθητική της φωτογραφίας εξελίσσεται μέσα από την Ιστορία της. Από τα τέλη 

του 19ου αιώνα, όταν η φωτογραφία εγκατέλειψε το σφιχτό εναγκαλισμό της με την 

τέχνη της ζωγραφικής, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

εμφανίζονται καινοτόμοι φωτογράφοι και νέα φωτογραφικά ρεύματα που 

επαναπροσδιορίζουν την αισθητική της φωτογραφίας. Η μελέτη των ιστορικών αυτών 

φωτογράφων βοηθάει στην ανάπτυξη της φωτογραφικής ματιάς.  

Σύμφωνα με τον Κέκκερη (Σιγούρος & Κέκκερης, 2012), «Η φωτογραφία δεν είναι 

ένα απλό κλικ. Είναι μια σύνθετη διαδικασία που μπορεί να προσφέρει στον 

δημιουργό συναισθήματα χαράς και ικανοποίησης, γιατί μέσα από τη φωτογραφική 

του λήψη είναι δυνατό να μεταφέρει στο κοινό του σκέψεις, ιδέες και 

συναισθήματα.» Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που έχουν προκαλέσει δυνατά 

συναισθήματα, αλλά έχουν εμπνεύσει κιόλας, τόσο ερασιτέχνες όσο και 

επαγγελματίες φωτογράφους στην φωτογραφική τέχνη. […]Σήμερα η φωτογραφία 

είναι μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δραστηριότητα που διέπεται από ιδιαίτερους 

νόμους, τεχνικές και αισθητικά κριτήρια. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον Σιγούρο (Σιγούρος I. , 2012) η φωτογραφία μπορεί να 

ονομαστεί και η «Τέχνη της επιλογής». Ο δημιουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εκτιμήσει, πριν από κάθε φωτογράφηση, ποιες είναι οι προσδοκίες του, ώστε να 

κατορθώσει να τις πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας τις βασικές μεθόδους οπτικής 

έκφρασης που είναι: η διερεύνηση του φωτογράφου σχετικά με τον τρόπο που ο 

θεατής θα αντιληφθεί το παραγόμενο οπτικό ερέθισμα, ώστε αυτό να τον οδηγήσει 

στην κατανόηση του κόσμου, η μέθοδος αποτύπωσης πάνω στο φωτογραφικό χαρτί 

μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, η εφευρετικότητα που θα τον ενθαρρύνει σε 

νέες μεθόδους σύνθεσης, ο τρόπος έκφρασης των σκέψεων, των ιδεών και των 

συναισθημάτων του που επιθυμεί να αποκαλύψει στον θεατή, η αποτελεσματική 

επικοινωνία του δημιουργού με τον θεατή που γίνεται εφικτή, όταν η δομή της 

εικόνας είναι οργανωμένη κατάλληλα και τέλος, το κίνητρο που θα οδηγήσει τον 

φωτογράφο στο συγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας, δίνοντάς του την ευκαιρία, 

χρησιμοποιώντας τη δύναμη της εικόνας, να διαμορφώσει στον θεατή στάσεις και 

συμπεριφορές.  
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Όπως ο προφορικός και ο γραπτός λόγος έτσι κι η φωτογραφία έχει το δικό της 

λεξιλόγιο και τους δικούς της κανόνες. Το λεξιλόγιο της φωτογραφίας είναι τα 

εικαστικά ή μορφικά στοιχεία (το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, η μορφή, το χρώμα, 

το φως, ο τόνος, η υφή και το διάστημα) και οι αρχές του design (η σύνθεση, το θέμα, 

ο χώρος, ο χρόνος, η επανάληψη και το ύφος). Η αποτελεσματική εφευρετικότητα 

του φωτογράφου εξαρτάται από τη δυνατότητά του να επιλέγει και να απομονώνει ή 

απλά να τονίζει τα εικαστικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί τις αρχές του σχεδίου, έχοντας ως τελικό στόχο τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης φωτογραφικής σύνθεσης.  

 

 

 

V. Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Και πρασινίζουνε 

Βαθιά στις ρίζες των βουνών 

Εικόνες ζωντανές 

Φρίντριχ Χέλντερλιν, Πάτμος 

 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, η σχέση της λογοτεχνίας με τη φωτογραφία σε ερευνητικό 

επίπεδο μπορεί να διακλαδωθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αφορά θεωρητικά 

ζητήματα, όπως την αφηγηματικότητα της φωτογραφίας ή/και την εικονικότητα της 

λογοτεχνίας σε περιπτώσεις που αφηγείται μια φωτογραφία ως έκφραση του 

εικονικού της περιεχομένου. Επιπλέον, μπορεί να διερευνήσει θεωρητικά ζητήματα 

καταγραφής και τεκμηρίωσης, αντιπαραβάλλοντας τους τρόπους με τους οποίους 

καταγράφει το λογοτεχνικό μέσο αυτούς του φωτογραφικού. Η σχέση μπορεί 

παράλληλα να αφορά ιστορικά ζητήματα, όπως περιπτώσεις λογοτεχνών που 

ασχολήθηκαν συστηματικά με τη φωτογραφία ή ασχολήθηκαν κριτικά με αυτήν ή 

ακόμα και φωτογράφους με λογοτεχνικά ενδιαφέροντα. Ενδέχεται, επίσης, να 

εξετάζει βιβλία που επενδύθηκαν με φωτογραφίες, όπως μυθιστορήματα, όπως επίσης 
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ζητήματα επιτέλεσης και διασκευής λογοτεχνικών έργων μέσα από τη φωτογραφία, 

κύκλους φωτογραφιών που βασίστηκαν σε ποίηση. Αυτό που θα μας απασχολήσει 

εδώ είναι η πρώτη περίπτωση, που αφορά την αφηγηματικότητα της φωτογραφίας 

καθώς και την εικονικότητα της λογοτεχνίας και συγκεκριμένα της ποίησης.  

 

VI. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 

Η ψηφιακή φωτογραφία είναι μια πρόσφατη τεχνολογία που προτείνεται για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Διαθέτει πληθώρα ιδιοτήτων που υποστηρίζουν την έρευνα 

στις τάξεις. Προκειμένου να αποτυπωθούν τα οφέλη της, προτείνεται η ενσωμάτωση 

αυτής της τεχνολογίας σε τάξεις στις οποίες μελετάται αντικείμενο με εκτενή χρήση 

εικόνων, όπως για παράδειγμα το πεδίο των περιβαλλοντικών επιστημών. (Rivet & 

Schneider, 2004). 

Πριν απ’ όλα πρέπει να αναφερθούμε στο ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε 

φωτογραφίες στο σχολικό περιβάλλον, θα πρέπει να έχουμε την έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων των παιδιών. Τα έντυπα με τα οποία θα 

εξασφαλίζεται η άδειά τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που θα 

εξηγούν την αυστηρή πολιτική του σχολείου στο ζήτημα της φωτογραφίας και θα 

παρέχουν λεπτομέρειες για την χρήση των φωτογραφιών της τάξης. Είναι καλό να 

εξηγήσουμε λεπτομερώς τα οφέλη που πρόκειται να αποκτήσουμε από τη χρήση 

φωτογραφιών, π.χ. την αύξηση της επικοινωνίας και της μάθησης. Εφόσον ένας 

γονιός ή κηδεμόνας αρνηθεί να δώσει την άδεια , το παιδί θα πρέπει να αποκλειστεί 

από όλες τις ομαδικές φωτογραφίες. Ατομικές φωτογραφίες μπορούν να λαμβάνονται 

προκειμένου να παραχθούν διαφορετικές μορφές καταγραφών (Walters, 2006). Ένας 

εκπαιδευτικός που είναι εξοικειωμένος με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής και 

γνωρίζει πώς να συγκεντρώνει και να οργανώνει τις φωτογραφίες των μαθητών, θα 

είναι καλύτερα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τους ηθικούς ενδοιασμούς που 

μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών στην 

τάξη (Zahra, 2008).  

Οι δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις φωτογραφίες στις τάξεις, τις 

περισσότερες φορές περιλαμβάνουν: Δραστηριότητες απολογισμού, όπου οι μαθητές 

χρησιμοποιούν την φωτογραφική μηχανή για να παρουσιάσουν ένα προϊόν ή το 

αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας, η οποία θα αξιολογηθεί,  δραστηριότητες 

ανάλυσης,  οι ψηφιακές εικόνες που συλλέγονται ή δημιουργούνται από τον 
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εκπαιδευτικό ή τους μαθητές αποτελούν ευκαιρία για συζήτηση ή ένα μάθημα που 

στηρίζεται στις πηγές, δραστηριότητες συλλογής παρατηρήσεων, όπου οι 

εκπαιδευτικοί ή μαθητές χρησιμοποιούν την φωτογραφική μηχανή για να 

συγκεντρώσουν και να μοιραστούν τις εικόνες που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι 

οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο της μάθησής τους και τέλος, δραστηριότητες 

ανταπόκρισης όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακές εικόνες για 

να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, να εμπνευστούν και να αναπτύξουν 

εικαστικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να βρουν , να 

δημιουργήσουν ή να μοιραστούν φωτογραφίες που θα αποτελέσουν αφορμή για 

δημιουργικό γράψιμο ή άλλες εικαστικές δραστηριότητες (Zahra, 2008) Υπάρχουν 

αναρίθμητοι τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής φωτογραφίας και της φωτογραφικής 

μηχανής.  

Ανεξάρτητα από το θέμα, η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να αποτελέσει ιδανικό μέσο 

για τους εκπαιδευτικούς που ελπίζουν να διδάξουν στους μαθητές την εκτίμηση και 

κατανόηση για τις εικαστικές τέχνες. Όταν οι μαθητές βρίσκουν ή δημιουργούν 

φωτογραφίες που απεικονίζουν κίνηση ή γίνονται ελκυστικές για τους θεατές μέσω 

της χρήσης των μορφών ή του χρώματος, πετυχαίνουν μια βαθύτερη κατανόηση για 

αυτές τις έννοιες, τέτοια που θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί μέσω του διαβάσματος ή 

της συζήτησης από μόνα τους. 

Στη παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στη λειτουργία αυτή των ψηφιακών 

φωτογραφιών, η οποία κινητοποιεί την εσωτερική δημιουργική δραστηριότητα των 

μαθητών, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εκφράσουν τους εαυτούς τους, τόσο μέσω 

των ίδιων των ψηφιακών τους εικόνων, όσο και μέσω κάθε νέας δουλειάς που 

δημιουργούν, συλλέγοντας, συνδυάζοντας και τροποποιώντας τις ψηφιακές τους 

εικόνες (Zahra, 2008). 

 

VII. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ↔ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Εικόνα είναι  

ποίηση χωρίς λέξεις.  

Οράτιος 
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Η εικόνα στη λογοτεχνία παίζει οργανικό και πολύτροπο ρόλο, αφού ενεργοποιεί τη 

φαντασία και την οδηγεί στη μετουσίωση συναισθημάτων και καταστάσεων, 

καθιστώντας την μέσο κατανόησης της πραγματικότητας. Την ίδια στιγμή ο λόγος 

εμπλουτίζει την εικόνα, αλλά και τη ζωντανεύει. Ίσως χωρίς το λόγο κάποιες εικόνες 

δεν έχουν νόημα, ακόμη κι αν αναπαρασταθούν. Είναι δεδομένο ότι οι 

αλληλεπιδράσεις των δύο μέσων είναι διαρκείς και η επικοινωνία των δύο 

κατηγοριών τέχνης μακρά και τελικά αέναη. Ο λόγος, άλλωστε, μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο της εικόνας και η εικόνα του λόγου. (Χρονοπούλου, 2013). «Η ποίηση 

είναι σκέψη με εικόνες». Όσο κι αν δεν το συνειδητοποιούμε, είναι γεγονός ότι 

σκεπτόμαστε με εικόνες πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε (Ταμπάκης, 1998). 

Οι συμβολιστές μάλιστα, που υποστηρίζουν το δόγμα αυτό, ότι «η ποίηση είναι 

σκέψη με εικόνες», αντιπροσώπευε για εκείνους όλο το ποιητικό ιδίωμα και εξέθετε 

τον δεσπόζοντα ρόλο της εικονοπλασίας και διά αυτής το στοχαστικό περιεχόμενο. 

Προκειμένου όμως η εικόνα να πετύχει τον σκοπό της να κατανοήσουμε το 

σημασιακό περιεχόμενο του ποιήματος πρέπει να είναι οικεία (Todorov, 1995) 

Η τέχνη υπήρξε συχνά ένα συστατικό στοιχείο της λογοτεχνίας είτε αποτέλεσε 

έμπνευση γι’ αυτήν είτε κλήθηκε να τη συμπληρώσει εκ των υστέρων. Αλλά και 

γενικότερα η εικόνα (πραγματική ή φανταστική) πολλές φορές βρίσκεται (ή 

φανταζόμαστε ότι βρίσκεται) στην αφετηρία της έμπνευσης ενός ποιητή ή λογοτέχνη.  

Αυτή την αλληλεπιδρώσα σχέση εικόνας – ποίησης εισηγείται και ο Σωκράτης 

Σκαρτσής στο 28ο συμπόσιο Ποίησης με θέμα «Ποίηση και Εικόνα» (Πάτρα, 2008, 

έκδ. 2009), αναφερόμενος στο γεγονός ότι η ποίηση είναι μια μετάπλαση εικόνων, 

από την αρχική «εικόνα» σε μιαν άλλη «εικόνα», σε μιαν άλλη οντότητα. 

Ο ποιητής Σωτήρης Σαράκης (Σαράκης, 2009), βεβαιώνει γι’ αυτή τη διαδρομή, 

θεωρώντας ότι πολλά από τα ποιήματα γνωστών ποιητών έλκουν τη δημιουργία τους 

από μιαν εικόνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φωτογραφία με μία μητέρα 

πάνω από το νεκρό παιδί της,  η οποία στάθηκε αφορμή και έμπνευση για τον Γιάννη 

Ρίτσο, για να γράψει τον συγκλονιστικό «Επιτάφιο», ποίημα που τον έκανε γνωστό 

στο ελληνικό κοινό (Βελουδής, 1984 ).Η φωτογραφία της μάνας που θρηνεί το γιο 

της από το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα του 

Ριζοσπάστη και μεταπλάστηκε σε ποίημα από τον Γιάννη Ρίτσο («Επιτάφιος»), που 

συγκλονισμένος έγραψε σε μια μέρα τα τέσσερα πρώτα μέρη του ποιήματος, που 

δημοσιεύτηκαν στην ίδια εφημερίδα με τίτλο «Μοιρολόι». Ο Ρίτσος, αφού βλέπει 
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αυτή τη σκληρή εικόνα κλείνεται στη σοφίτα του, στην οδό Μεθώνης 30 και 

συγγράφει. Κατόπιν, παραδίδει τα πρώτα τρία ποιήματα, από τα 20 συνολικά, στον 

Ευθύφρονα Ηλιάδη, και δημοσιεύονται στην ίδια εφημερίδα με τίτλο «Μοιρολόι». 

Όπως ο ίδιος ο ποιητής αναφέρει σε συνέντευξή του σε ξένο τηλεοπτικό κανάλι το 

1983: «…Είδα μια φωτογραφία. Είχε δημοσιευθεί στον «Ριζοσπάστη» στις 10 Μάη 

του 1936. Διάβασα τις περιγραφές, διάβασα για την πρώτη μεγάλη οργανωμένη 

εξέγερση την εργατική, που από καπνεργατική απεργία έγινε πανεργατική απεργία. 

Και με συνεπήρε τόσο πολύ που την ίδια ημέρα άρχισα να γράφω τον «Επιτάφιο». Ο 

ίδιος ο ποιητής νιώθει την ανάγκη να προλογίσει το ποίημά του και να ενημερώσει το 

αναγνωστικό κοινό από πού εμπνεύστηκε το ποίημα του. 

Θεσσαλονίκη. Μάης τοῦ 1936. Μιὰ μάνα, καταμεσὶς τοῦ δρόμου, μοιρολογάει τὸ 

σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της καὶ πάνω της, βουΐζουν καὶ σπάζουν τὰ κύματα τῶν 

διαδηλωτῶν - τῶν ἀπεργῶν καπνεργατῶν. Ἐκείνη συνεχίζει τὸ θρῆνο της. 

( Πρόλογος του ποιήματος Επιτάφιος ) 

 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο  Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος ήταν 

αρχικά διστακτικός με την ιδέα της εικονογράφησης των ποιημάτων του, καθώς 

θεωρούσε πως πρόκειται για «δυο άλογα ζεμένα στο ίδιο αμάξι που ξαφνικά τραβούν 

προς αντίθετες κατευθύνσεις». Στη συνέχεια, όπως ο ίδιος αναφέρει, ύστερα από τις 

ζωγραφιές που του έδειξε ο Μόραλης, συνειδητοποίησε πως «πως μπορεί κάποτε να 

μην υπάρχει διόλου αμάξι, παρά μόνο δυο ελεύθερα άλογα καλπάζοντας ανεξάρτητα 

σ’ ένα πράσινο λιβάδι.». Σε ερώτηση που του έθεσαν αν οι εικόνες είναι η σωστή 

ζωγραφική ερμηνεία των ποιημάτων μου απαντά πως «Ο επαρκής παρατηρητής 

εύκολα βλέπει πως δεν υπάρχει περιεχόμενο σ’ ένα τέτοιο ερώτημα. Η ερμηνεία κάθε 

έργου είναι ερμηνεία του εαυτού μας, όχι εκείνου που το δημιούργησε, αλλά εκείνου 

που το διαβάζει, το βλέπει ή το ακούει…» . Σε εισαγωγικό μότο του στη συλλογή 

«Ημερολόγιο καταστρώματος Β ́» φαίνεται ξεκάθαρα η σύνδεση της ποίησής του με 

τις εικόνες: «Κάποτε συλλογίζομαι πως τούτα εδώ που γράφω δεν είναι άλλο παρά 

εικόνες που κεντούν στο δέρμα τους φυλακισμένοι ή πελαγίσιοι». 

 

Ut pictura poesis: 

Όπως είναι η ζωγραφική είναι και η ποίηση,  
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όπου υπάρχει ποίηση υπάρχει και ζωγραφική. 

Οράτιος 

 

VIII. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΙΗΣΗΣ  

  

Η φωτογραφία ως είδος των εικαστικών τεχνών και φορέας οπτικών μηνυμάτων 

προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας. Με την μείωση του κόστους που έχει 

επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια και με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, η 

φωτογραφία έχει εισαχθεί στα διδακτικά σχολικά εγχειρίδια, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιείται ευρέως στη διδακτική πράξη (Σιγούρος & Κέκκερης, 2012). Η 

παραγωγή της εικόνας και η έκφραση του δημιουργού μέσα από αυτή προϋποθέτει τη 

γνώση της εικαστικής γλώσσας. Το σχολείο είναι η αφετηρία για τη γνωριμία του 

παιδιού με τη γλώσσα και τους κώδικες και οπτικής επικοινωνίας (Σιγούρος I. , 2012) 

Η χρήση της εικόνας στη διδασκαλία ασφαλώς σχετίζεται χωρίς να ταυτίζεται με την 

αξιοποίηση της τέχνης. Η εικόνα μπορεί να είναι ή να μην είναι εικόνα τέχνης. 

Σύμφωνα με τον Boughton D. (Boughton D. , 2011) μάλιστα, οι οπτικές τέχνες με τις 

διάφορες μορφές τους είναι μέρος της καθημερινής ζωής, ενώ όλες οι μορφές οπτικού 

πολιτισμού έχουν εκπαιδευτική αξία, καθώς άλλωστε έχουν τη δύναμη ν’ αλλάξουν 

συμπεριφορές. 

Σύμφωνα με την Βαλαβάνη (2008: 122), για τα σημερινά παιδιά αυτό είναι μια 

αυτονόητη γλώσσα. Για μας που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε το μελάνι πάνω στα 

γραφεία που το βουτούσαμε κι έβγαινε όλη αυτή η μαγεία στο χαρτί, είναι ένας 

φόβος κι ένας κίνδυνος. Κι όμως όλα αυτά συνυπάρχουν μαζί.  

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Κέκκερης (Σιγούρος & Κέκκερης, 2012) οι περισσότερες 

πρόσφατες εκδόσεις βιβλίων με θέμα τη φωτογραφία ασχολούνται με τεχνικές λήψης, 

φωτογραφικού εξοπλισμού και κυρίως με τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας των 

λήψεων. Σπάνια αναφέρονται στη φωτογραφία ως αισθητική έκφραση, ως 

καλλιτεχνικό προϊόν σύνθεσης, ως κίνητρο δημιουργίας επικοινωνιακών οπτικών 

ερεθισμάτων και ως διδακτικό μέσο αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη. 
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Σύμφωνα με τον Σιγούρο (Σιγούρος I. , 2012), δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία και 

προσοχή στη φωτογραφία, προσπερνώντας έτσι  τον τρόπο τοποθέτησης της κάμερας, 

την επιλογή του συγκεκριμένου φωτογραφικού πλαισίου, την απομόνωση των 

εικαστικών στοιχείων, την απόσταση και τη γωνία λήψης της κάμερας καθώς και 

άλλες συνειδητές επιλογές του φωτογράφου με τις οποίες συνθέτει τη φωτογραφική 

του δημιουργία. […] Η κατανόηση της φωτογραφίας αποτελεί τις περισσότερες 

φορές μια επιφανειακή διαδικασία για την ψυχαγωγία του κοινού. Όμως μια 

βαθύτερη διερεύνηση και κριτική ερμηνεία της, οδηγεί, όχι σε μια απλή 

μεταφραστική ερμηνεία, αλλά στον υποκειμενισμό και την πολλαπλότητα των 

διαφορετικών εκδοχών που χαρακτηρίζει την πολυσημία ενός εικαστικού έργου.  

Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους καλούνται να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς, τις 

περισσότερες φορές, να έχουν τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για τον τρόπο 

αξιοποίησής της σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την 

τεχνολογία ως εργαλείο που διευκολύνει τη μάθηση, αλλά πρέπει να τη 

χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο που να συνοδεύεται με ερεθίσματα, με κριτική 

σκέψη και παιδαγωγική άποψη. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας λοιπόν 

φωτογραφικό υλικό, είναι σε θέση να μεταφέρει στους μαθητές πληροφορίες, να 

προκαλέσει κριτική συζήτηση και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και ποιοτικό 

διδακτικό περιβάλλον, καθιστώντας τη φωτογραφία ως ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό 

μέσο. Η φωτογραφική εικόνα, σήμερα, μπορεί να μεταστοιχειωθεί στη συνείδηση 

των μαθητών και να μετουσιωθεί από ένα απλό ψυχαγωγικό μέσο σε φορέα γνώσης, 

δημιουργίας, αισθητικής καλλιέργειας και επικοινωνίας. (Σιγούρος & Κέκκερης, 

2012). 

Η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο οξύνει την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών  

(Boughton D. , 1986) και τους βοηθά να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να 

δουν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο (Eisner, 2000). Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της 

ανάλυσης των εικόνων θωρακίζει τα παιδιά με γνώσεις, επικοινωνιακά εργαλεία  και 

κριτήρια, για την ανάγνωση κάθε οπτικού ερεθίσματος που δέχονται στον κοινωνικό 

ιστό που ζουν και δραστηριοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μπορούν να 

αντιληφθούν τις δυνατότητες και τα όρια της φωτογραφικής τέχνης, να 

συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους ως μέλη ενός σύγχρονου κόσμου γεμάτο από 

οπτικές πληροφορίες και να είναι κριτικοί οπτικοί καταναλωτές. (Σαράκης, 2009) 
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Η σύγχρονη τάση που διέπει τη διδασκαλία της Εικαστικής Αγωγής στο σχολείο 

βασίζεται στην καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού (visual literacy) ο οποίος 

αφορά στην ικανότητα, όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης των 

οπτικών μορφών, αλλά και της κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών 

εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων. (Παπαϊωάννου, Η, 2009)  

Ο Σιγούρος (Σιγούρος I. , 2012) επιχειρεί μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα 

ανάμεσα στον φωτογράφο και τον ερευνητή-παιδαγωγό, καθώς χρειάζεται να γίνουν 

συμβατές οι γλώσσες τους μ' αυτές του τεχνικού και του δημιουργού διδακτικού 

υλικού. Η καινοτομία στην εκδοτική πρόταση του συγγραφέα συνίσταται στην 

ένταξη της φωτογραφίας στη μαθησιακή διαδικασία μέσω της διδασκαλίας της 

Εικαστικής Αγωγής, διαμορφώνοντας έτσι το κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο που 

επιτρέπει στους μαθητές να γνωρίσουν τη φωτογραφική τέχνη και την επικοινωνιακή 

της δυναμική με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό. 

Όσον αφορά τώρα την ποίηση, πρόκειται για μια μέθοδο που μας επιτρέπει να 

καλλιεργούμε τη δημιουργικότητα και ταυτόχρονα να αποδίδουμε νοήματα (σκέψεις, 

ιδέες) ή συναισθήματα. Το σχολείο πρέπει να επινοεί τρόπους διδασκαλίας με στόχο 

την καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους. Με τη δημιουργικότητα αποκαλύπτονται 

νέες σχέσεις και νέες μέθοδοι και δημιουργούνται νέες καλλιτεχνικές μορφές. 

Πρόκειται για ένα συνδυασμό ρεαλιστικής σκέψης και φαντασίας, μιας άλλης μορφής 

κριτικής σκέψης, χωρίς προκαθορισμένη απάντηση, με χαρακτηριστικό στοιχείο την 

αυτοέκφραση. (Πατάρη- Παπανδρέου, 1977:149) 

Σε αντίθεση με τον πεζό λόγο που χρησιμοποιεί τη νόηση (λογικό τρόπο σκέψης) και 

την αλήθεια, ο ποιητικός λόγος χρησιμοποιεί τη φαντασία (μυθικό τρόπο σκέψης), 

τους καλλιτεχνικούς τύπους και πηγάζει από το συναίσθημα.  (Κίτσος, 1982: 131) Το 

ουσιώδες αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι η συμβίωση μυθικού και λογικού, η 

συλλειτουργία τους. Ιστορικά, η μυθική σκέψη προηγείται της λογικής. Επομένως, η 

ανάγνωση του πραγματικού περνά μέσα από το φανταστικό. Η ποίηση (και η 

ζωγραφική) μας δείχνουν με ποιον τρόπο οι αρχέγονες αυτές τέχνες αποτύπωσαν το 

μαγικό, για να το ερμηνεύσουν στη συνέχεια λογικά. Επομένως, το φανταστικό είναι 

η κινητήρια δύναμη του πραγματικού. Η φαντασία είναι το όργανο που μας βοηθά να 

δημιουργούμε και επομένως να προοδεύουμε. (Βασιλαράκης, 1992) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 76 

Η Εικαστική Αγωγή βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν πως η Τέχνη δεν 

αναπαριστά την αλήθεια του κόσμου, αλλά την αναζητά και ως εκ τούτου, τους 

προσφέρει τη δυνατότητα να ψάξουν να βρουν την αλήθεια, ώστε να διαμορφώσουν 

την προσωπική τους κοσμοθεωρία (Σπανός & Χαϊδογιάννου, 2013). Επιπλέον, οι 

εικαστικές δραστηριότητες στην τάξη προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να 

μεταμορφώσουν σε εικόνες τις ιδέες, τις σκέψεις, και τα συναισθήματα που υπάρχουν 

στη συνείδησή τους και ως εκ τούτου να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, 

ανακαλύπτοντας έναν τρόπο επικοινωνίας (Southworth, 1982). Η καλλιέργεια του 

οπτικού γραμματισμού επιτυγχάνεται μέσω της συνδυαστικής αυτής διδασκαλίας της 

χρήσης του «αλφάβητου» της εικαστικής ή οπτικής γλώσσας, της αισθητικής 

εκτίμησης ενός εικαστικού έργου μέσω της κριτικής ερμηνείας και της ανάλυσής του. 

 

IX. ΔΙΑΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Τέχνη μία λέξη, πολλές σημασίες. Η λέξη «τέχνη» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό 

ρήμα «τίκτω», που σημαίνει γεννώ. Άρα, η τέχνη είναι οτιδήποτε γεννά η φαντασία, 

σκαρφίζεται το μυαλό και πραγματοποιεί ο άνθρωπος. Η τέχνη είναι, λοιπόν, 

δημιουργία (Τσίντζα, 2015). H τέχνη είναι δημιουργία που προκύπτει από την ανάγκη 

του ανθρώπου να εκφράσει τις σχέσεις του με τον κόσμο και να απαντήσει στα 

αιώνια ερωτήματα της ύπαρξης. Ερωτήματα για τη ζωή, τον θάνατο, τον έρωτα, τον 

Θεό, την ελευθερία, την απόλαυση και τη γαλήνη. Καλλιτέχνης, έργο και κοινωνία 

είναι οι τρεις δυνάμεις που συμπλέκονται στο φαινόμενο της τέχνης. Ο 

καλλιτέχνης με το ταλέντο, την ευαισθησία, τις ιδέες και τις ανησυχίες του, που 

αποτυπώνει στο έργο του, άλλοτε εκφράζει τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής και 

άλλοτε συμβάλει στη μεταβολή ή την ανατροπή τους (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 

2006).  

Στο έργο διακρίνουμε τη μορφή και το περιεχόμενο, δυο ξεχωριστά στοιχεία που 

όμως συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η μορφή του έργου προκύπτει από το υλικό, την 

τεχνική και τους αισθητικούς κανόνες. Με τη μορφή ο καλλιτέχνης εκφράζει τις ιδέες 

και τις ψυχικές του ανάγκες που αποτελούν το περιεχόμενο του έργου. Το πνεύμα 

δημιουργεί τη μορφή και την υπερβαίνει επινοώντας νέες, έτσι ώστε «η υψηλή τέχνη 

να μην είναι απλώς η ηχώ και ο καθρέφτης κάποιας συγκεκριμένης εποχής, αλλά να 
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διαθέτει επιπλέον την προφητική δύναμη που φτάνει μακριά στο μέλλον» 

(Καντίνσκι).  

Κάθε τέχνη διαθέτει τη γλώσσα και τα μέσα που αρμόζουν μόνο σε αυτήν, 

ξεχωρίζοντας έτσι από τις άλλες. Για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική συνδέεται με τις 

άλλες Καλές τέχνες αφού στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί τη «στέγη» τους. 

Ενώ τα έργα της γλυπτικής εκτίθενται κυρίως στο εξωτερικό των αρχιτεκτονημάτων, 

η ζωγραφική κοσμεί το εσωτερικό τους. Η αρχιτεκτονική όμως αξιοποιεί τόσο τις 

αξίες της γλυπτικής τέχνης όσο και της ζωγραφικής. Η γλυπτική συνδέεται με την 

αρχιτεκτονική, μια που και αυτή πραγματεύεται τον χώρο. Άλλες φορές πάλι 

εμπνέεται από τη ζωγραφική, χρωματίζοντας τα γλυπτά της, όπως στα έργα των 

Βαβυλωνίων, των Αζτέκων, των Μάγια και της Ινδίας. Οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες 

αποτέλεσαν τη βάση της ζωγραφικής. Τα παλαιότερα δείγματα ζωγραφικής είναι οι 

πρωτόγονες τοιχογραφίες σε σπηλιές, κατοικίες και ιερά. Από την Αναγέννηση και 

μετά, η ζωγραφική με τοιχογραφίες και πίνακες διακοσμεί πλέον συστηματικά 

δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα. Άλλες φορές μάλιστα, όπως στην χριστιανική 

τέχνη, η αρχιτεκτονική μέσω της ζωγραφικής επιτυγχάνει την αισθητική της 

ολοκλήρωση. Ζωγραφική και γλυπτική συγγενεύουν θεματολογικά, αφού και στις 

δυο κυριαρχεί η ανθρώπινη φιγούρα. Οι δεσμοί ανάμεσά τους γίνονται πιο αισθητοί, 

όταν η ζωγραφική αποζητά και αυτή να αποδώσει τον όγκο, μέσα από την 

πλαστικότητα.  

Με την πάροδο του χρόνου η τέχνη οδηγήθηκε σε πολλαπλές αναζητήσεις και οι νέες 

μορφές που προέκυψαν κατήργησαν σιγά-σιγά τους παραδοσιακούς διαχωρισμούς 

ανάμεσα στις τέχνες. Δημιουργήθηκαν έργα που συνδύαζαν χαρακτηριστικά της 

αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής, ενώ προστέθηκαν στοιχεία που 

προέρχονταν από τις τέχνες του λόγου, του χορού, της μουσικής καθώς και από τον 

χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πληροφορικής (Αντωνόπουλος & 

Δουκάκη, 2006). Όσο πλησιάζουμε στη σύγχρονη εποχή, τόσο η συνύπαρξη των 

διαφόρων μορφών τέχνης κάνουν τα όρια όλο και πιο δυσδιάκριτα. 

Κύρια επιδίωξη των καλλιτεχνών είναι πλέον η “δημιουργία εικόνας”, οργανώνοντας 

και συνταιριάζοντας ανόμοια υλικά, ποικίλους τρόπους και αντίθετες αισθητικές 

αξίες. «Στην κοινωνία του πλουραλισμού, της υψηλής τεχνολογίας και της 

πληροφορίας η τέχνη συγχωνεύει επιλεκτικά το μακρινό με το πρόσφατο παρελθόν 
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για να προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο παραπέρα.»  

Πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη η σημερινή καλλιτεχνική δημιουργία απαιτεί 

περισσότερη γνώση και προσπάθεια, ώστε να κερδηθεί η κατανόηση και η γόνιμη 

επαφή. 

Κι αν η Τέχνη είναι μία, εννοούμενη ως εσκεμμένη δημιουργία ομορφιάς, οι τέχνες 

είναι εφτά – πολύ λίγες για να αγνοήσει κάποια από αυτές την ύπαρξη των 

υπολοίπων. Μελετούν η μία την άλλη, δανείζονται στοιχεία, κι η σχέση τους μοιάζει 

άλλες φορές συμπληρωματική και άλλες ανταγωνιστική. Η έκθεση σε διάφορα 

ερεθίσματα αποτελεί πολλές φορές πηγή έμπνευσης όσων καταπιάνονται με την 

καλλιτεχνική δημιουργία, και περνώντας την μέσα από τα χέρια, την πένα ή τον φακό 

τους, μετασχηματίζονται σε έργα τέχνης. Μετατρέπονται από πρώτη ύλη σε κάτι 

ολότελα καινούριο, με την υπογραφή πια του συλλέκτη  εμπειριών και δημιουργού – 

με μια λέξη του καλλιτέχνη. Παραδείγματα τέτοιων δημιουργημάτων αποτελούν η 

μελοποίηση ποίησης, το θεατρικό ανέβασμα μυθιστορήματος, η κινηματογραφική 

απόδοση θεατρικού έργου σε διάφορους συνδυασμούς και εκδοχές. Η κάθε τέχνη έχει 

τα δικά της όπλα, τα δικά της μέσα προκειμένου να κάνει τον αποδέκτη να νιώσει, 

προκειμένου να τραβήξει τον αναγνώστη, τον θεατή ή τον ακροατή στον κόσμο του 

δημιουργού, ώστε να πραγματωθεί η υπέρβαση και έτσι να γίνει ένα μαζί του, έστω 

και για μια στιγμή. Όσο πολυεπίπεδη κι αν είναι μια τέχνη –κυρίως όταν 

συμπλέκονται λόγος και εικόνα, όπως στον κινηματογράφο και το θέατρο– δεν παύει 

να έχει στη φαρέτρα της τα όπλα που τη διαφοροποιούν και της δίνουν το συγκριτικό 

της πλεονέκτημα. (Αντωνόπουλος & Δουκάκη, 2006) 

Ένα είδος δημιουργίας είναι και η λογοτεχνία. Άλλωστε, και η ετυμολογία της ίδιας 

της λέξης προδίδει τη συγγένεια της με τις τέχνες. Η λογοτεχνία είναι η τέχνη του 

λόγου, η μεταφορά ωραιοποιημένων εικόνων στο χαρτί. H φράση «διδάσκω 

λογοτεχνία» δεν σημαίνει απλά ότι διαβάζω λογοτεχνία, ούτε ότι ερμηνεύω ή αναλύω 

στοιχεία μορφής και περιεχομένου. Αντίθετα σημαίνει κάτι πιο ουσιαστικό: 

συνεργάζομαι ως συνερευνητής για να αποκρυπτογραφήσω «τη σοφία» του κειμένου, 

να ξεκλειδώσω τις φράσεις-κλειδιά, να κατανοήσω την πολύσημη γλώσσα του, ώστε 

να επικοινωνήσω με τις φωνές και τον κόσμο του κειμένου, όπως επίσης να 

συνομιλήσω επιπλέον και με άλλες μορφές τέχνης ή επιστήμες, ώστε να αποδείξω ότι 

η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης που δεν περιορίζεται σε 
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ένα γραπτό κείμενο. Έτσι αποδεικνύεται ότι η λογοτεχνία δεν πληροφορεί μόνο, αλλά 

νοηματοδοτεί τη ζωή ή και την αλλάζει (Πόρακου, 2016). 

Ένας από τους στόχους της λοιπόν στη διδακτική πράξη είναι οι μαθητές να 

ερμηνεύουν τα λογοτεχνικά κείμενα σε διακειμενική και διαθεματική προοπτική και 

να αντιλαμβάνονται τη λογοτεχνία στη συνάφειά της με άλλες μορφές έκφρασης ως 

αισθητικό και πολιτιστμικό φαινόμενο.  Επομένως, είναι σημαντική, όχι μόνο η 

«συνομιλία» των λογοτεχνικών κειμένων μεταξύ τους, αλλά και η συνομιλία τους με 

άλλες μορφές τέχνης (διαθεματικότητα).  

Όλα τα πιο πάνω ενισχύονται και τονίζονται στο Εκτενές Πρόγραμμα Σπουδών της 

Λογοτεχνίας (ΥΠΠ) της Κύπρου. Για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

«λογοτεχνικού γραμματισμού» προτείνεται η «συνανάγνωση, η σύγκρισηκαι η 

αντιπαραβολή με άλλα λογοτεχνικά έργα (μεταφρασμένα ή ελληνικά, ομοειδή ή όχι, 

άλλου «γένους» αλλά με κοινή θεματική κλπ.), καθώς και με άλλα έργα τέχνης 

(θεατρικά, εικαστικά, κινηματογραφικά κλπ.) για να φανούν οι σχέσεις που συνδέουν 

τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης και άλλους σημειωτικούς κώδικες.» Πιο 

συγκεκριμένα, ο μαθητής να είναι σε θέση να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές 

ανάμεσα σε βασικά στοιχεία της λογοτεχνικής, θεατρικής, εικαστικής, μουσικής και 

κινηματογραφικής γλώσσας: (π.χ. σκηνή, μοτίβο, προοπτική, ρυθμός κλπ.), να είναι 

εξοικειωμένος με χαρακτηρισμούς έργων, όπως «μελοποιημένο ποίημα», 

«κινηματογραφική διασκευή», «θεατρική διασκευή», «μεταφορά σε κόμικ», 

«κλασικά εικονογραφημένα», ποιητική ή πεζογραφική «έκφραση»/«απόδοση» ενός 

πίνακα κλπ, καθώς επίσης και με τους άξονες σύγκρισης ενός λογοτεχνικού κειμένου 

με τη μεταφορά του σε μια άλλη μορφή τέχνης (π.χ. σκηνές, εικόνες, συναισθήματα, 

θέματα, νοήματα, είδος, συντελεστές κ.ά.) Επιπλέον, όπου ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι 

αυτό έχει νόημα, μπορεί να θίξει με απλό τρόπο τη βαθύτερη συνέργεια των τεχνών 

και των διαδικασιών τους, π.χ. τη μουσικότητα σε ορισμένα ποιήματα, μια ιστορία σε 

συγκεκριμένο πίνακα, ένα χορευτικό δρώμενο μέσα στην παράσταση ενός θεατρικού 

έργου κ.ο.κ.) 

Η διαθεματική αυτή προσέγγιση δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα να συγκροτήσει 

ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, που του επιτρέπει να διαμορφώνει 

προσωπική άποψη για θέματα των επιστημών, τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους, 

καθώς και με ζητήματα της καθημερινής ζωής, ώστε ο μαθητής να διαμορφώσει τη 
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δική του κοσμοθεωρία, τη δική του άποψη για τον κόσμο που πρέπει να αγαπήσει, να 

γνωρίσει και να ζήσει (θεωρία του εποικοδομισμού). Έτσι ο μαθητής οδηγείται στη 

γνώση μέσα από τα μονοπάτια της απορίας και της αναζήτησης. Σε καμία περίπτωση 

δεν παραγκωνίζεται το λογοτεχνικό κείμενο και δεν είναι αυτοσκοπός να 

αναδειχθούν άλλες επιστήμες ή τέχνες, αλλά αυτό που προέχει είναι να ενισχυθεί το 

λογοτεχνικό κείμενο και να δωθεί τροφή στους μαθητές μας, να έρθουν σε επαφή με 

άλλες τέχνες, να κατανοήσουν το πολυδιάστατο της ζωής.  

Με τον όρο διακαλλιτεχνικότητα εννοούμε τη σχέση της λογοτεχνίας με τις άλλες 

τέχνες, π.χ. τη ζωγραφική, τη μουσική ή τον κινηματογράγο. Ήδη στην αρχαιότητα 

είχε επισημανθεί η συγγένεια μεταξύ των διαφορετικών ειδών τέχνης. Ο Σιμιωνίδης 

χαρακτήριζε τη ζωγραφική «ποίηση σιωπώσα» και την ποίηση «ζωγραφική 

λαλούσα», θέση που θα βρούμε και στην «Ποιητική Τέχνη» του Οράτιου. 

H τοποθέτηση της Λογοτεχνίας σε ένα διακαλλιτεχνικό συγκείμενο στοχεύει όχι μόνο 

στη νοηματοδότηση του κειμένου, αλλά και στη συγκρότηση της πολιτισμικής 

υποκειμενικότητας του μαθητή. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα της Αγγελιδάκη 

(Αγγελιδάκη, 2018), η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας με την 

αξιοποίηση των Τεχνών φαίνεται μεγαλύτερη. 

Οι μαθητές δεν γνωρίζουν ότι κάποιες τέχνες διαλέγονται μεταξύ τους. Επίσης, 

δύσκολα εντοπίζουν κοινά στοιχεία έκφρασης σε διαφορετικές τέχνες. Το πρόβλημα 

αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν οι μαθητές επιχειρήσουν να συγκρίνουν 

καλλιτεχνικά δημιουργήματα διαφορετικών τεχνών και να καταγράψουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

Ο Σακελλάρης (Σακελλάρης, 2013) σε εργασία του παρουσιάζει μία εναλλακτική 

πρόταση προσέγγισης της Ποίησης με δίαυλο αφ’ ενός τη θεωρία της πρόσληψης και 

της αισθητικής ανταπόκρισης, και αφ' ετέρου την αξιοποίηση των Τεχνών κατά τη 

διδακτική διαδικασία στο Δημοτικό Σχολείο. Συγκεκριμένα, επισημαίνει τη σημασία 

και τη προσφορά των Τεχνών: Εικαστικές Τέχνες, Κόμικς, Κινηματογράφο, 

Μουσική, Θέατρο, Χορό, Λογοτεχνία, αλλά και την αξιοποίησή τους στην 

εκπαίδευση. Πράγματι, η συνδρομή των Τεχνών αποτελεί μια διαφορετική δίοδο 

στην προσέγγιση-αποκάλυψη των ποιημάτων, και ταυτόχρονα μια ενδιαφέρουσα 

διαδικασία που προκαλεί ευχάριστα τους μαθητές να δοκιμάσουν και να 

πειραματιστούν με «διαφορετικά» μέσα, μεταμορφώνοντας τη σχολική τάξη σε χώρο, 
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προσωπικής ή ομαδικής συναισθηματικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Οι διαφορετικές μορφές Τέχνης, που καλούνται να συνδράμουν στην «ποιητική 

εξερεύνηση», προτιμήθηκαν με βάση τις καλλιτεχνικές δυνατότητες που προσέφερε 

το υπό διερεύνηση κάθε φορά ποιητικό κείμενο, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και 

τολμηρότερες επιλογές, οι οποίες αποτελούν πρόκληση τόσο για τον εκπαιδευτικό 

όσο και για τους μαθητές (π.χ. η κινηματογράφηση του ποιήματος αντί της 

εικαστικής-ζωγραφικής του απεικόνισης). Χρησιμοποιώντας ως «υλικό» την 

ευρηματικότητα και τον πειραματισμό της παιδικής σκέψης, την ανατροπή του 

γλωσσικού κώδικα, τη δημιουργική λειτουργία της φαντασίας και τον «παιγνιώδη» 

χαρακτήρα των μέσων που προκαλούν τη διασκέδαση, πετυχαίνεται η κινητοποίηση 

των μαθητών ώστε να δημιουργήσουν, τα δικά τους ποιητικά, αφηγηματικά, 

εικαστικά και μουσικά έργα, video, θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, με αφετηρία τα 

λογοτεχνικά κείμενα. 

Η Μαντοπούλου (Μαντοπούλου, 2020) σε εργασία της διερευνά και τον εντοπίζει 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Εικαστικές Τέχνες τροφοδοτούν και πυροδοτούν τη 

δημιουργική παραγωγή Λογοτεχνίας, και παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα 

μέσα από την Ιστορία της Τέχνης του 20ού και 21ου αιώνα. Προσδοκώμενο 

αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί εάν, πώς και κατά πόσο οι 

δύο Τέχνες, κατορθώνουν να λειτουργούν όχι συμπληρωματικά η μια της άλλης 

δημιουργώντας αδιαχώριστα δίπολα και σχέσεις εξάρτησης, μα κρατώντας η καθεμιά 

τη δική της αυτονομία και ιδιαίτερη γλώσσα, καθώς, αυτό που ουσιαστικότερα 

μοιράζονται, είναι τα κοινά αισθήματα και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη του 

καλλιτέχνη οποιουδήποτε χώρου να κατανοήσει, να ερμηνεύσει την εποχή του και να 

αναζητήσει τη θέση του σε αυτή, να αντέξει τον κόσμο, την ίδια του την ύπαρξη και 

να καταθέσει την αλήθεια του 

Η Καλογήρου (Καλογήρου, 2016) σε εισήγησή της αναφέρει ότι η ποίηση, στα 

πλαίσια του σχολείου, αντιμετωπίζεται, όπως όλα τα υπόλοιπα διδακτικά 

αντικείμενα, φορμαλιστικά και τυποποιημένα, προκαλώντας φόβο και δυσκολία 

στους μαθητές. Η διάκριση ανάμεσα στην ανάγνωση ως «μάθημα» (ανούσια και 

καταναγκαστική) και στην ανάγνωση ως «απόλαυση» (εθελουσία και φυσική) δεν 

γίνεται ευκρινώς αντιληπτή με αποτέλεσμα να επιφέρει αρνητικά συναισθήματα 

στους μαθητές- αναγνώστες και να δημιουργεί μια λανθασμένη αντίληψη για την 

ποίηση. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 82 

Οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν βασικά γνωρίσματα του ποιητικού λόγου, να 

κρίνουν και να συγκρίνουν την ποικιλία των αισθητικών φαινομένων, αλλά και να 

αξιοποιήσουν τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με το πολιτισμικό πλαίσιο του 

παρόντος. Ωστόσο, η έμφαση πρέπει να δίνεται στην καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας του μαθητή, στην απελευθέρωση στοιχείων της προσωπικότητάς 

του, στην εξωτερίκευση σκέψεων, ιδεών και συναισθημάτων στη βιωματική 

επικοινωνία με το ποίημα.  

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι οι μαθητές, μαζί και ο δάσκαλος, να αφεθούν στη μαγεία 

της ποίησης, χωρίς να παγιδευτούν στον στείρο σχολαστικισμό, την αδιάφορη και 

άσκοπη φλυαρία και τον κατακερματισμό του ποιήματος. Επομένως, πρέπει να 

αντιμετωπιστεί το ποιητικό κείμενο όχι ως αντικείμενο γνώσης, αλλά ως μέσο 

επικοινωνίας. 

Για το λόγο αυτό, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αναδιαμόρφωση της διδασκαλίας 

της ποίησης προς την κατεύθυνση της πολύμορφης, απολαυστικής και δημιουργικής 

προσέγγισης του κειμένου. Μέσα από διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής 

διδασκομένων και διδασκόντων στη διδασκαλία, καθώς και με τον απεγκλωβισμό της 

διδακτικής διαδικασίας από την αναζήτηση της μίας, «μοναδικής» ή «ορθής» 

ερμηνείας.  Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά δεξιότητες κριτικής σκέψης 

καθώς και επαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές για τη διεξαγωγή 

γόνιμων και επωφελών λογοτεχνικών συζητήσεων. 

Για τον λόγο αυτό, η Καλογήρου στην εισήγησή της παρουσιάζει τρόπους και 

δραστηριότητες παιγνιώδους και πρωτότυπου χαρακτήρα για τη διακαλλιτεχνική 

προσέγγιση της ποίησης, όπως τον συνδυασμός του ποιήματος με πολύμορφο 

οπτικοακουστικό υλικό (εικαστικά έργα, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, εφαρμογές 

πολυμέσων κ.ά.) και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (εικαστικού, μουσικού, 

κ.ά.) με αφορμή το ποίημα. Η συνδυαστική παρουσίαση και χρήση ποίησης στη 

διδασκαλία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία μορφών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει, ως υποστηρικτικά της διδακτικής προσέγγισης του ποιήματος, 

εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, μουσική, τραγούδια, για να αναδείξει τη θεματική-

νοηματική τους συνάφεια με το κείμενο και να κάνει πιο ευχάριστητη λογοτεχνική 

ανάγνωση.  
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Ο ρόλος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα στον μαθητή-

αναγνώστη να εξοικειωθεί με τις αναγνωστικές στρατηγικές προσέγγισης του 

ποιητικού λόγου, να συνδέσουν το κείμενο με τα προσωπικά τους βιώματα, αλλά 

παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, παράγοντας 

αυθεντικό (προφορικό ή γραπτό) λόγο. Το συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό που 

παράγεται και αξιοποιείται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων εμπλουτίζει την 

ανάγνωση, αναδεικνύοντας το διακειμενικό του υπόβαθρο. Ο παιγνιώδης και 

δημιουργικός τους χαρακτήρας προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τη 

λογοτεχνία και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.  

Παρακάτω προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικού-διακαλλιτεχνικού 

χαρακτήρα, όπως τις αναφέρει χαρακτηριστικά η Καλογήρου, που μπορούν να 

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ποίησης: 

α) Δημιουργική γραφή –σύνθεση ποιημάτων. Τα παιδιά γράφουν τα δικά τους 

ποιήματα ή σύντομα μυθοπλαστικά κείμενα με αφορμή το ποίημα που διδάχθηκαν.  

β) Βιβλιογραφικές έρευνες ή εργασίες τύπου project με θέμα την ποίηση. Π.χ. τα 

παιδιά δημιουργούν τις δικές τους ποιητικές ανθολογίες, εντοπίζουν ποιήματα με 

διάφορα θέματα στο διαδίκτυο, διαβάζουν “ένα ποίημα την ημέρα”, κ.ά.  

γ) Συνδυασμός του ποιήματος με πολύμορφο οπτικοακουστικό υλικό. Π.χ. εικαστικά 

έργα, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, εφαρμογές πολυμέσων κ.ά. και δημιουργία 

υλικού, εικαστικού, μουσικού κλπ. με αφορμή το ποίημα.  

δ) Ένταξη του ποιήματος σε έναν ευρύτερο κύκλο «παράλληλων» κειμένων με τα 

οποία το ίδιο το ποίημα διαλέγεται. Τα παράλληλα κείμενα επιλέγονται συνήθως 

βάσει ομοιοτήτων θεματικών, σημασιολογικών, λεκτικών, κ.ά. 

Η συνδυαστική παρουσίαση και χρήση ποίησης, εικαστικού έργου και μουσικής στη 

διδασκαλία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία μορφών, αφού ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να χρησιμοποιήσει, ως υποστηρικτικά της διδακτικής προσέγγισης του 

ποιήματος, εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, μουσική, τραγούδια, για να αναδείξει τη 

θεματική- νοηματική τους συνάφεια με το κείμενο και να κάνει πιο ευχάριστη τη 

λογοτεχνική ανάγνωση. Ορισμένες ενδεικτικές προτάσεις για το συνδυασμό Τεχνών 

και Λογοτεχνίας στη διδασκαλία είναι: η διδασκαλία λογοτεχνικού κειμένου με 

παράλληλη αξιοποίηση και συγκριτική εξέταση των εικαστικών έργων που είναι 
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εμπνευσμένα από αυτό, η εξερεύνηση και σύγκριση των εικαστικών δημιουργημάτων 

του συγγραφέα με το λογοτεχνικό του έργο, η παρουσίαση και σχολιασμός του 

εικαστικού ή μουσικού διακειμένου και της συνάφειάς του με το αρχικό κείμενο, η 

διάδοση και διδασκαλία της μελοποιημένης ποίησης με ακροάσεις τραγουδιών, 

σύγκριση μελοποιήσεων, παρουσίαση ηχογραφημένων αναγνώσεων και απαγγελιών 

σε συνδυασμό με μουσική επένδυση κ.ά., η σύγκριση λογοτεχνικού-εικαστικού 

έργου, η εικαστική απόδοση, μελοποίηση ή ηχητική επένδυση του ποιήματος, η 

σύνθεση ποιημάτων ή ιστοριών με αφορμή εικαστικά έργα ή μουσικές συνθέσεις, η 

μετατροπή ποιήματος σε Poetry comics, η μετατροπή ποιήματος σε video-ποίημα, η 

δημιουργία κειμένων με βάση την τεχνική της audition colorée (κατά το πρότυπο π.χ. 

του σονέτου «Voyelles» του Α. Rimbaud), η αντιστοίχιση τίτλων και εικαστικών 

έργων ή επινόηση νέων τίτλων γι’ αυτά καθώς και συζήτηση για τη λειτουργία του 

τίτλου στα εικαστικά έργα αλλά και στα ποιήματα.  

Ο Γρόσδος (Γρόσδος, Σ., 2014) υιοθετεί την άποψη ότι οι εικόνες, ως 

αναπαραστάσεις του κόσμου, αποτελουν́ προσομοιώσεις συμβάντων και λειτουργούν 

ως ερεθίσματα εκδήλωσης δημιουργικής στάσης και κατ’ επέκταση και δημιουργικής 

γραφής. Υποστηρίζει ότι η  συμβολή της εικόνας στη δημιουργική διαδικασία 

προσφέρει ευκαιρίες για ενασχόληση των παιδιών με πολλές και διαφορετικές μορφες́ 

έκφρασης, είναι αποσχολειοποιημένη, καθώς δε θυμίζοει καθημερινές σχολικες́ 

ασκήσεις, είναι απολαυστική για τα παιδιά, διευκολύνει την εκδήλωση της 

αποκλίνουσας στάσης και δρα προσθετικά στον παιγνιώδη χαρακτήρα των 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Επισημαίνει ότι δεν είναι μονοσήμαντη, 

καθώς η χρήση της εικον́ας ως δημιουργικό μέσο δεν την απογυμνώνει από τις 

οπτικές τις αξίες ούτε της αφαιρεί το κοινωνικο ́της περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι 

κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, ταυτόχρονα με την επώαση και την 

έμπνευση ιδεών, η αισθητική και η κοινωνικοποιητική δύναμη της εικόνας επιδρά 

στα παιδιά-συγγραφείς. 

Η ανάγνωση και η ερμηνεία των εικον́ων μπορεί να συνδεθεί με τη χρήση και την 

παραγωγή λόγου, γιατί η επεξεργασία εικον́ων, όταν δε μένει στην επιφάνεια των 

πραγμάτων, διευκολύνει τη δόμηση συν́θετων εννοιών και την έκφραση αντίστοιχου 

λόγου (Rogers, 1984). Οι εικον́ες συμβάλλουν στη δημιουργία προσομοιωτικου ́

περιβάλλοντος, ενος́ τεχνητου ́γεγονότος, κατάστασης ή διαδικασίας, που μοιάζει με 

πραγματικο ́ γεγονός. Το προσομοιωτικό περιβάλλον της εικόνας λειτουργεί ως 
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υποκατάστατη κατασκευή της έμμεσης ή σκοπουμ́ενης εμπειρίας. Το παιδί καλείται 

να αποκτήσει μια προσωπική σχέση με την εικον́α, να εισβάλει νοητικά στην εικόνα 

επιλέγοντας για τον εαυτο ́του έναν φαντασιακό ρόλο, να ταυτιστεί με πρόσωπα και 

μέσω της ταύτισης να δράσει. 

Τα παιδιά δεν προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έργα της τέχνης, προσπαθούν να τα 

αισθανθούν. Βουτούν μέσα στις εικόνες, ανασύρουν τις “μνημονικές αποσκευές” 

τους, ανιχνεύουν και συζητούν για τα συναισθήματά τους και προσπαθούν να τα 

κατανοήσουν μέσα από τις προθέσεις του δημιουργού. Δεν υπάρχουν “ορθά” και 

“λανθασμένα” νοήματα. Η “ανάγνωση” είναι μια προσωπική και πολυσήμαντη 

διαδικασία, ανοιχτή σε πολλαπλές και πολύσημες ερμηνείες, σε συνειρμούς και 

φαντασιώσεις. Οι νοερές εικόνες που παράγουν οι θεατές έχουν έντονα προσωπικό 

χαρακτήρα, είναι μοναδικές και διαφέρουν από άτομο σε άτομο.  

Ωστόσο, η προσομοιωτική περίσταση επικοινωνίας προϋποθετ́ει την ανάπτυξη ενος́ 

σεναρίου, το οποίο περιγράφεται/παρουσιάζεται λεκτικά και εικονικά. Το 

προσομοιωτικο ́ γεγονός, στη συγκεκριμεν́η περίπτωση η εικον́α σταθερή (σκίτσο, 

φωτογραφία, ζωγραφικαό έργο, εικονογράφησεις, κόμικς) ή κινούμενη (εικον́α της 

τηλεόρασης και του κινηματογράφου), για να λειτουργήσει ως επικοινωνιακο ́

γεγονός, εκτός απο ́ τα στοιχεία της ρεαλιστικότητας και της αληθοφάνειας προς το 

πραγματικο ́ γεγονος́, θα πρέπει να προσφέρει ορισμένα στοιχεία επικοινωνιακής 

περίστασης, τα οποία να είναι προσιτά στους μαθητές. Με άλλα λόγια, η επιλογή των 

εικόνων αυτών να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Τα χαρακτηριστικά των εικον́ων που 

θα επιλεγούν είναι η επικοινωνιακή δυν́αμη, η γνησιότητα, η πολυτροπικότητα και το 

πλήθος των οπτικών αξιών που περιέχουν. Ανασύρονται από τον ευρύτερο κοινωνικο ́

χώρο της δράσης των παιδιών και συμβάλλουν στη δημιουργία πλαισίων 

επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, 

(α) Το ενδιαφέρον μας πρέπει να στραφεί προς τον θεατή όταν επιλέγουμε εικόνες. Η 

προσέγγιση των εικον́ων απο ́ τα παιδιά πρέπει είναι εμπειρική παρά ουσιοκρατική 

(Αρντουάεν, χ.χ.: 67-69). Στην ουσιοκρατική προσεγ́γιση η σχεσ́η μεταξύ της εικόνας 

και του παιδιού είναι προκαθορισμεν́η, ο μαθητής νιωθ́ει αδύναμος να αμφισβητήσει 

τα προαποφασισμένα κριτήρια και το μον́ο που μπορεί να κάνει είναι να εκδηλωσ́ει 

το ειλικρινές ή το λιγοτ́ερο ειλικρινές ενδιαφερ́ον του, έχοντας απλώς τον ρόλο του 

«θεατή», χωρίς να συνδεόνται με τη ζωή του. Στην εμπειρική προσέγγιση η εικόνα 
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προκαλεί διάφορα συναισθήματα στο παιδί, τα οποία ανάγονται σε προσωπικά του 

βιώματα. Το παιδί αποφασίζει για τη φύση της σχέσης που θα αναπτύξει με την 

εικόνα μεσ́α απο ́ την εκφορά ενός κριτικου ́ λόγου ή μιας προσωπικής ψυχολογικής 

στάσης. Τα άψυχα αντικείμενα αποκτουν́ ζωή και ξεκινά ένας διάλογος ανάμεσα 

στην εικόνα και στο παιδί. 

(β)  Επιλέγοντας εικόνες με επικοινωνιακή δυν́αμη, αυξάνουμε τις πιθανότητες να 

ταυτιστεί το παιδί συναισθηματικά με το περιεχόμενό τους σε μία προσομοιωτική 

κατάσταση. Η επικοινωνιακή δύναμη των εικον́ων, μεταξύ των άλλων, εγγράφεται 

στην αληθοφάνεια του προσομοιωτικού γεγονότος το οποίο δημιουργούν, 

στις ανατροπές που εμφανίζουν, στην παρουσίαση/αποκάλυψη και των δυό όψεων 

του κοσ́μου: τις ορατές και τις υπονοούμενες εν́νοιες. Η προσπάθεια αναπαράστασης 

της παιδικότητας οδηγεί σε συνθέσεις εικόνων αφελείς, απλοϊκές και προβλέψιμες. Οι 

εικόνες στις οποίες έχει αποτυπωθεί η χαρά της παιδικής ηλικίας με ιδεαλιστική και 

ρομαντική διάθεση είναι εύληπτες και ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιων́ 

ανάλογα με τις γνωστικές τους ικανότητες, αλλά είναι αμφίβολο αν ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους κι αν πετυχαίνουν τη συναισθηματική 

εμπλοκή τους. Η προσπάθεια προβολής μιας ιδεολογικά ουδέτερης όψης του κόσμου, 

αποδομημεν́ου και απογυμνωμεν́ου απο ́ εν́νοιες και συμβάσεις, περιορίζει το παιδί-

αναγνώστη αποκλειστικά και μόνο σ’ εν́α πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Η απλή 

παράθεση των οπτικών στοιχείων οδηγεί σε εικόνες στατικές, με απουσία 

χιουμοριστικών στοιχείων και απροόπτων. Οι ανατροπες́, είτε οι εικον́ες 

αποτυπώνουν φυσικά είτε υπερφυσικά δρώμενα, αποτελούν θαυμάσιες ευκαιρίες για 

την κατασκευή άλλων ιστοριών. 

(γ)  Επιλέγοντας εικόνες για διδακτική χρήση, ανάμεσα στις γνήσιες και στις 

ψευδοεικόνες, η προτίμησή μας στρέφεται προς τις γνήσιες εικόνες, δηλαδή αυτές 

που έχουν μια κάποια κοινωνική χρήση. Οι τεχνητές εικόνες ή ψευδοεικόνες είναι 

δημιουργίες οι οποίες κατασκευάζονται για διδακτικούς σκοπούς και δεν έχουν, 

συνήθως, καμία κοινωνική χρήση, όπως οι εικον́ες των σχολικων́ βιβλίων, π.χ. τα 

ψευδο-κομ́ικς στα βιβλία της γλωσσικής διδασκαλίας. Οι τεχνητές εικον́ες αποτελουν́ 

ειδικές αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν εφαρμογή έξω από τη συγκεκριμένη 

χρήση για την οποία κατασκευάστηκαν, γιατί ο κοινωνικός χωρ́ος χρησιμοποιεί 

διαφορετικούς τροπ́ους σήμανσης. Οι ψευδοεικόνες ικανοποιούν, ίσως, τον διδακτικο ́

στόχο για τον οποίο κατασκευάστηκαν, αλλά, καθώς είναι απογυμνωμένες απο ́

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 87 

οπτικές αξίες, είναι αμφίβολο αν συνεισφερ́ουν θετικά από ιδεολογική, σημειολογική 

και αισθητική άποψη (Τοκατλίδου Β. , 1996). Επιπλέον, δημιουργούν σύγχυση. Τα 

παιδιά, έχοντας αποκτήσει εμπειρίες από τον κοινωνικο ́ χώρο, οδηγούνται σε 

παρανάγνωση των ψευδοεικόνων/συμβόλων και, επιπλεόν, έχοντας μάθει ψευδο-

συμβολισμούς στο σχολείο, βρίσκονται σε σύγχυση και αμηχανία όταν διαπιστων́ουν 

ότι αυτοί οι συμβολισμοί δεν τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι εξ́ω απο ́την τάξη, γιατί 

δεν εξυπηρετουν́ τις επικοινωνιακές τους ανάγκες (Τοκατλίδου Β. , 1986).  

(δ)  Οι εικόνες για να διεγείρουν τη φαντασία του παιδιού οφείλουν να 

είναι πολυσημικές, δηλαδή, το κοίταγμά τους να οδηγεί σε πολλαπλές αναγνώσεις. 

Τα νοήματα της εικον́ας, ανοιχτά σε αριθμό, έχουν ως συνδημιουργό τον εκάστοτε 

μαθητή και την εκάστοτε μαθήτρια σε διαφορετικες́ στιγμες́ ανάγνωσης/θέασης. 

Άλλωστε, η πολυσημία, δηλαδή το «πέταγμα» της σκέψης σε πολλές και 

διαφορετικές ιδέες, θέσεις και απόψεις (από το αρχικό ερεθ́ισμα στις πολλές ιδεές) 

αποτελεί κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία, η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση 

αποκλίνουσας στάσης. 

Η εικον́α στην οποία υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επίπεδα θέασης λαμβάνει 

χαρακτήρα υπερεικόνας (hyper-image). Η υπερεικόνα ανακαλεί αναπαραστάσεις (με 

νέες εικον́ες, πίνακες, φωτογραφίες, ήχους κ.ά.), συμπλέοντας με την εν́νοια των 

πολυγραμματισμών και ταυτόχρονα χρησιμεύει στο να συνειδητοποιούμε ότι δεν 

υπάρχει ένα αντικειμενικο ́ περιεχόμενο, αποκαλύπτοντας διαφορετικες́ οπτικές 

θέασης για να μας διευκολυν́ει να αναζητούμε απόψεις και να δημιουργούμε 

νοήματα. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση μιας πλοήγησης αυτής της μορφής μέσα 

στην εικον́α στον χώρο του σχολείου, π.χ. εν́α εικονικο ́ ταξίδι σε εν́αν πίνακα 

ζωγραφικής, λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφερ́οντα, τις ανάγκες και τις εμπειρίες των 

παιδιών. Ταυτοχ́ρονα προσφέρει στους συμμετέχοντες το στοιχείο της 

αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας με πλήθος ερεθισμάτων (κείμενα, απόψεις, άλλες 

εικόνες και πληροφορίες), εμπλέκοντάς τους τόσο στην κατανάλωση όσο και στην 

παραγωγή εικον́ων (Μυλωνάκου-Κεκε,́ 2005).  

Ένα παιδί, βέβαια, για να φθάσει στις πολλαπλες́ αναγνωσ́εις, πρέπει να αποκτήσει 

στρατηγικές. Το εικονικο ́μήνυμα απαιτεί διαφορετική αναγνωστική στάση σε σχέση 

με το λεκτικό μήνυμα, γιατί είναι διαφορετικές οι διαδικασίες δόμησης του εικονικου ́

και του λεκτικού μηχανισμού (Πλειός, 2005), (Γραίκος, 2005) Οι εικόνες δεν είναι 
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περισσότερο συγκεκριμένες και λιγότερο αφαιρετικές από τις λέξεις. Είναι 

συμβολικές αναπαραστάσεις που το νόημά τους και η αποκωδικοποίησή τους 

εξαρτάται από τις στρατηγικές ανάγνωσης που το παιδί θα διδαχθεί (Nodelman, P., 

1996). Οι εικον́ες, όπως και οι λεξ́εις, δε μεταφέρουν αρκετο ́ νόημα εώς ότου 

γνωρίσουμε τη γλώσσα μέσω της οποίας εκφράζονται. Ακόμη και οι πιο ρεαλιστικές 

εικόνες εμπεριέχουν στοιχεία αφαίρεσης και ανήκουν σε συστήματα κωδίκων που 

μαθαίνονται και είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση τους. Είναι συμβάσεις, όπως 

η αίσθηση της διαδοχής, η αίσθηση δηλαδή ότι μια σειρά εικόνων μπορεί να 

αφηγηθεί μια ιστορία, η ιδέα της σμίκρυνσης και της προοπτικής, η συμ́βαση της 

απεικόνισης τρισδιάστατων αντικειμένων με δυό διαστάσεις, η σύμβαση ότι έγχρωμα 

αντικείμενα μπορουν́ να φαίνονται ασπρόμαυρα. Επιπλέον, τα τεχνάσματα της 

κίνησης και των συναισθημάτων και η σύμβαση η οποία δείχνει μέρος ενός 

πράγματος για να φανερώσει ότι είναι ολόκληρο (Σπινκ Τ. , 1990) (Γιαννικοπούλου, 

2001). Αντίθετα, οι μονοσήμαντες εικόνες εχ́ουν σαφή, αναγνωρίσιμα (και 

μετρήσιμα) χαρακτηριστικά και παρουσιάζουν μια συγκεκριμεν́η οπτική ενός 

αντικειμένου σε μια δεδομένη στιγμή (φαινομενολογική προσέγγιση) (Sokolowski, 

2003). Όταν η πραγματικότητα και η αλήθεια των φαινομεν́ων είναι αναγνωρίσιμη 

και τα πράγματα είναι όπως εμφανίζονται, οι εικόνες είναι κατάλληλες για τη 

διαμόρφωση κριτικής (συγκλίνουσας) στάσης (από τη συλλογή και μελέτη πολλων́ 

θέσεων οδηγούμαστε στη μία άποψη). 

Συμπεραίνει, λοιπόν, ότι οι εικόνες χρησιμοποιούνται επιτυχώς ως ασκήσεις 

έκφρασης, αλλά, επιπλέον, προσφέρονται για σύνθετο σχολιασμό με την αναζήτηση 

των προθέσεων του δημιουργού τους και την αποκάλυψη υπονοούμενων εννοιων́. Κι 

ακόμα παραπέρα, αποτελουν́ ερεθίσματα της φαντασίας. Για το λόγο αυτό, δεν είναι 

λίγα τα βιβλία, τα άρθρα του και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια που έχει αφιερώσει 

σε προτάσεις διδασκαλίας που στρέφονται γύρω από τα ζητήματα του 

οπτικοακουστικού γραμματικού σε σχέση με τη λογοτεχνία. Προτείνει μάλιστα ένα 

πλούσιο σε ερεθίσματα υλικό με δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για παιδιά, 

μέσα από μια ποικιλία δράσεων και εκπλήξεις, υποστηρίζοντας εμφανώς ότι μπορούν 

οι εικόνες να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά στην εκπαίδευση για την παραγωγή 

λόγου, ως ερεθίσματα για άντληση ιδεών και στοιχείων για το στήσιμο μιας 

μυθοπλασίας και ότι η δραστηριοποίηση αυτή αποτελεί ένα διαδοχικό πέρασμα από 
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τη θέαση-απόλαυση των εικόνων, στην αυθόρμητη έκφραση και στη διερεύνηση 

συναισθημάτων, που οδηγεί στη συγγραφή κειμένων. 

Δεδομένου ότι η πηγή όλων των τεχνών είναι η ίδια, συνεπάγεται ότι υπάρχει μια 

εμφανής σχέση μεταξύ όλων των τεχνών. Ένα εικαστικό έργο μπορεί να είναι 

συνδεδεμένο με ένα ποίημα, με ένα χορό, με ένα τραγούδι, με μια μουσική σύνθεση, 

με μια θεατρική παράσταση. Οι καλλιτέχνες το γνωρίζουν αυτό καλά. Οι 

εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους έχουν αναγνωρίσει αυτή τη σχέση και 

εκμεταλλεύονται αυτήν την αλληλεξάρτηση των τεχνών. Αυτό που απασχολεί όμως 

τον καθηγητή πανεπιστημίου Thompson (1970), είναι η «κακή χρήση» της τέχνης της 

ποίησης και επιδιώκει μέσα από το άρθρο του να δείξει πως μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι άλλες τέχνες «σωστά», έτσι ώστε να μην υποβαθμίζεται η τέχνη της 

ποίησης.  

Ο Thompson (Thompson, 1970) θεωρεί ότι αποτελεί κοινό λάθος των εκπαιδευτικών 

κατά την διδασκαλία της ποίησης, ειδικά της Πρωτοβάθμιας, η προσπάθεια να την 

αντικαταστήσουν με τις άλλες τέχνες. Κι αυτό το υποστηρίζει λέγοντας πως, ένα 

εικαστικό έργο, όπως ακριβώς και ένα ποίημα, μπορεί να «γεννιούνται» από την ίδια 

εσωτερική πηγή και να προκαλούν την ίδια συναισθηματική και πνευματική 

κατάσταση σε κάποιον, αλλά σε κάποιον άλλο θεατή να μην προκαλούν τα ίδια 

συναισθήματα. Ένα εικαστικό έργο δεν είναι ποίημα. Εκεί που πρέπει να δωθεί 

έμφαση είναι στη διαφορά μεταξύ τους, δηλαδή το μέσο. Το μέσο της ποίησης είναι 

οι λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο το ποίημα περνάει το μήνυμά του. Πρωταρχικό ρόλο 

λοιπόν σε ένα ποίημα πρέπει να παίζουν οι λέξεις. Αν ο δάσκαλος αποφεύγει τις 

λέξεις, στην πραγματικότητα αποφεύγει και το ίδιο το ποίημα. Οι λέξεις είναι αυτές 

στις οποίες πρέπει να δώσει έμφαση ο δάσκαλος. Επιπλέον, ζητώντας από έναν 

μαθητή για παράδειγμα να ζωγραφίσει αυτό που «βλέπει» σε ένα ποίημα, να το 

μεταφράσει με άλλα λόγια, πράγματι ο  μαθητής μπορεί να αναπτύσσει την 

συναισθηματική του ικανότητα. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει επίγνωση 

των δυσκολιών αυτών  και να λαμβάνει υπόψη ότι ένας μαθητής που κατέχει το λόγο 

μπορεί να μην είναι καλός στο να το αποδώσει με σκίτσο ή ζωγραφική, καθώς και το 

αντίστροφο, ένας μαθητής που ζωγραφίζει καλά να αποδώσει ένα ποίημα με 

καλύτερο τρόπο. Πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να το αναγνωρίζει και να είναι σε 

εγρήγορση.  
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Είναι καλό να παρατηρούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη μετατροπή από μια 

μορφή τέχνης σε μια άλλη. Aξίζει να γνωρίζουμε τη διαφορά στο μέσο έκφρασης και 

η γνώση κάθε μορφής τέχνης δεν απαγορεύει την κατανόηση του εαυτού μας μέσω 

της τέχνης, που επιθυμείται εγκάρδια από τον σύγχρονο εκπαιδευτή και το σύγχρονο 

παιδί. Πρέπει να γίνουν αντιληπτά τα μέρη με τα οποία απαρτιζεται η μουσική, η 

φωτογραφία, ο χορός και το δράμα. Παίρνοντας για παράδειγμα την φωτογραφία, 

ανακαλύπτουμε ότι απαρτίζεται από έννοεις όπως: την επιλογή, το πλαίσιο και την 

οπτική γωνία, έννοιες που είναι προφανείς στα παιδιά ακόμη και μέσα στα σχέδιά 

τους. Η οπτική γωνία αφορά το που  βρίσκεσαι και από που βλέπεις τα πράγματα και 

συνδέεται τόσο με την τέχνη της Φωτογραφίας όσο και της Ποίησης. Επίσης, το 

πλαίσιο στην ποίηση μπορεί να αποτελεί η φωνή του αναγνώστη, ίδιος ο ποιητής ή 

ακόμη και η σελίδα του ποιήματος. Τέλος, η οπτική γωνία μπορεί να είναι 

διαφορετική, αλλά το κοινό του σημείο είναι ότι απέχουν και οι δύο από την 

πραγματικότητα και επιλέγονται για τον δικό τους ξεχωριστό λόγο.  

Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε βαθμίδα, καθώς ένα παιδί, από τη 

στιγμή που ξεκινάει μαθήματα χορού, μουσικής, ζωγραφικής κτλ είναι ικανό να 

κατανοήσει και τις αντίστοιχες έννοιες, καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της κάθε τέχνης. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι να συνειδητοποιήσει και να 

κατανοήσει ο εκπαιδευτικός ότι  η ποίηση φτιάχνεται από λέξεις, έτσι ώστε να 

μπορέσει να εκτιμηθεί όπως πρέπει. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει προσέγγιση της εικαστικής γλώσσας από τον Σιγούρο 

(Σιγούρος I. , 2012), ο οποίος θεωρεί ότι  η εξοικείωση του ανθρώπου με τον κώδικα 

παραγωγής οπτικών μηνυμάτων του προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τα 

επικοινωνιακά εργαλεία, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοεί τα οπτικά 

ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Προτείνει δραστηριότητες που 

συνδυάζουν την διδασκαλία των Εικαστικών με αυτή της Γλώσσας και τα κείμενά 

του συνοδεύονται από παραδείγματα φωτογραφικών συνθέσεων, ώστε  να 

κατανούνται εύκολα οι έννοιες που αναλύονται. Κι αφού, το μέσο της Ποίησης είναι, 

όπως είδαμε παραπάνω, οι γλώσσα, δηλαδή οι λέξεις, η προσέγγιση αυτή αποτελεί 

χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς.  

Συγκεκριμένα, διαπραγματεύεται ένα θέμα που συνδέει τη διδασκαλία της εικαστικής 

γλώσσας με τη χρήση φωτογραφικών δημιoυργιών. Η φωτογραφία έχει εισαχθεί στα 
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διδακτικά σχολικά εγχειρίδια, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ευρέως στη 

διδακτική πράξη. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία ως 

εργαλείο που διευκολύνει τη μάθηση, χωρίς, τις περισσότερες φορές, να έχει τα 

απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις για τον τρόπο αξιοποίησής της σε κάθε γνωστικό 

αντικείμενο. Σήμερα η φωτογραφία είναι μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δραστηριότητα 

που διέπεται από ιδιαίτερους νόμους, τεχνικές και αισθητικά κριτήρια. Όπως ο 

προφορικός και ο γραπτός λόγος έτσι και η φωτογραφία έχει το δικό της λεξιλόγιο 

και τους δικούς της κανόνες. Το λεξιλόγιο της φωτογραφίας είναι τα εικαστικά ή 

μορφικά στοιχεία (το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, η μορφή, το χρώμα, το φως, ο 

τόνος, η υφή και το διάστημα) και οι αρχές του design (η σύνθεση, το θέμα, ο χώρος, 

ο χρόνος, η επανάληψη και το ύφος).  

Η αποτελεσματική εφευρετικότητα του φωτογράφου εξαρτάται από τη δυνατότητά 

του να επιλέγει και να απομονώνει ή απλά να τονίζει τα εικαστικά στοιχεία, ενώ 

ταυτόχρονα να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις αρχές του σχεδίου, έχοντας ως 

τελικό στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης φωτογραφικής σύνθεσης.Γι’ αυτό 

χρειάζεται να γίνουν συμβατές οι γλώσσες τους μ’ αυτές του τεχνικού και του 

δημιουργού διδακτικού υλικού (Σιγούρος & Κέκκερης, 2012). 

 

3.1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα (συλλογή στοιχείων 2004-2006, δημοσίευση 2009) 

που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε καθηγητές και μαθητές 

σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια Λογοτεχνίας του Γυμνασίου. Η έρευνα, η οποία 

ήταν πανελλαδική και στην οποίαν έλαβαν μέρος 25.246 μαθητές και 2803 

φιλόλογοι, ερεύνησε τις στάσεις, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των 

εμπλεκομένων απέναντι στα σχολικά εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας. Θα σταθούμε μόνο στο σημείο που διερευνώνται οι προτιμήσεις των 

μαθητών απέναντι στο ζήτημα της εικονογράφησης των εγχειριδίων. Στην ερώτηση 

«Σε ικανοποιεί η εικονογράφηση των βιβλίων της Λογοτεχνίας;» οι μαθητές 

απάντησαν κατά 53% θετικά (17% πολύ, 36% αρκετά) και κατά 47% αρνητικά (28% 

λίγο, 19% καθόλου). 26 Στην ερώτηση «Θα σου άρεσε η εικονογράφηση των βιβλίων 

Λογοτεχνίας να περιείχε περισσότερα έργα ζωγραφικής, φωτογραφίες εποχής, 

σκίτσα;» οι μαθητές απάντησαν «ναι» (40% φωτογραφίες εποχής, 37% σκίτσα και 

23% έργα ζωγραφικής). Οι ερευνητές ερμηνεύουν την προτίμηση προς τις 
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φωτογραφίες εποχής επειδή αφενός διευκολύνουν την πρόσληψη του κειμένου, 

καθώς φωτίζουν τον τόπο, τους ανθρώπους και το κλίμα της εποχής και του έργου, 

αφετέρου επειδή τους πίνακες τους αποκωδικοποιούν πιο δύσκολα δεδομένης και της 

πλημμελούς σχέσης των μαθητών με την τέχνη και ειδικά με τη ζωγραφική. 

 

Παρόμοια, ο Γρόσδος (Γρόσδος, Σ., 2014) σε έρευνά του με προτείνει µία διδακτική 

πρόταση µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής σε σχολικές τάξεις 

με μαθητές προεφηβικής ηλικίας, µε εµπλοκή των εννοιών της δηµιουργικής γραφής 

και του οπτικοακουστικού γραµµατισµού, µε τα έργα της τέχνης (ζωγραφικά έργα, 

εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και εικόνες του κινηµατογράφου) να 

χρησιµοποιούνται ως ερεθίσµατα παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, µε 

την τεχνική της τροποποίησης και ανατροπής µοτίβων, και την ταυτόχρονη εφαρµογή 

δραστηριοτήτων οπτικοακουστικού γραµµατισµού µε στόχους την 

απόλαυση/κατανάλωση, την κριτική προσέγγιση και την παραγωγή εικόνων. Σκοπός 

της έρευνάς του είναι η διερεύνηση της δυνατότητας µεταβολής σε θετική 

κατεύθυνση της στάσης των µαθητών/τριών απέναντι στις διαδικασίες συγγραφής 

κειµένων µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής σε παιδιά 

προεφηβικής ηλικίας και η διερεύνηση του βαθµού βελτίωσης των κειµένων που 

παράγουν οι µαθητές/τριες, ως προς τα δηµιουργικά τους χαρακτηριστικά, µε τη 

χρήση τεχνικών δηµιουργικής γραφής, σε σύγκριση µε τα κείµενα που παράγουν 

κατά τη γλωσσική διδασκαλία. Συµπερασµατικά, η εφαρµογή της διδακτικής 

πρότασης οδήγησε στην καταγραφή θετικών συµπερασµάτων ως προς τη 

λειτουργικότητα της διδακτικής πρότασης, στην αλλαγή στάσης των µαθητών/τριών 

απέναντι στην παραγωγή γραπτού λόγου και τη βελτίωση των παραγόµενων 

κειµένων των µαθητών/τριών ως προς τα δηµιουργικά χαρακτηριστικά (φαντασία, 

πρωτοτυπία). Ταυτόχρονα αποτυπώθηκε η αναγκαιότητα της παρουσίας ανοιχτού και 

θετικού ψυχολογικού κλίµατος στη σχολική αίθουσα ως προαπαιτούµενο διδακτικών 

παρεµβάσεων οπτικοακουστικής έκφρασης και δηµιουργικής γραφής. 

 

4.4.Η ΠΟΙΗΣΗ ΧΑΪΚΟΥ 

 

I. Εννοιολογικός Προσδιορισμός του Χαϊκού 
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Πρέπει πρώτα να αδειάσεις  

τελείως το βρώμικο νερό προτού  

γεμίσεις τον κουβά με καθαρό 

 

Idries Shah, 1926-1996 

 

Πατρίδα του Χαϊκού είναι η Ιαπωνία. Το Χαϊκού αποτελεί προϊόν ενός από τους 

σημαντικότερους πολιτισμούς της Ανατολής και η πρώτη γλώσσα αποτύπωσής του 

είναι η ιαπωνική, μια απ’τις δυσκολότερες γλώσσες στον κόσμο. Εκεί ίσως οφείλεται 

και το γεγονός ότι διαδόθηκε στη Δύση με σχετική καθυστέρηση. Το χαϊκού, όπως 

αναφέρει ο Λειβαδάς (2004), είναι το κορυφαίο λουλούδι της κουλτούρας και των 

τεχνών της Άπω Ανατολής· ανεπανάληπτο σημάδι της παγκόσμιας ποίησης. Οι 

μεγάλοι ποιητές του διατείνονταν πως είναι ένας τρόπος ζωής.  

Πρωτοεμφανίστηκε (μετά από παραλλαγές άλλων ειδών, περίπου των ίδιων 

προδιαγραφών) στην Ιαπωνία τον δέκατο έκτο αιώνα και υιοθετήθηκε στην Ευρώπη 

στις αρχές του εικοστού αιώνα. Από εκεί πέρασε στον Ατλαντικό και έφτασε να γίνει 

πολύ δημοφιλές σε όλο το Δυτικό κόσμο. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, 

άρχισε να γίνεται γνωστό το είδος αυτής της ιαπωνικής ποίησης, μαζί με τη 

ζωγραφική τους κι άλλα εξαγώγιμα πνευματικά πολιτισμικά «προϊόντα» της, όταν η 

Ιαπωνία άνοιξε τις ακτές της προς τη Δύση. (Σαβίνα)  

Η υπέροχη αυτή χώρα του Ανατέλλοντος  Ηλίου, έχει να επιδείξει μοναδικά στοιχεία 

ενός λαού προικισμένου με σπάνια αντίληψη του λεπτεπίλεπτου, του Καλού,  και του 

Ευγενικού. Το Χαϊκού είναι ένα από τα είδη της ιαπωνικής ποιητικής δημιουργίας, η 

τεχνοτροπία του οποίου παραπέμπει στο ολιγόστιχο και επιγραμματικό, ως προς τη 

μορφή και στο λυρικό ως προς το περιεχόμενο.  

Το χαϊκού, ως προς τη μορφή του, είναι ένα υπερβολικά σύντομο ποίημα. 

Αποτελείται από τρεις μόνο στίχους. Στην πιο συνηθισμένη μορφή χαϊκού, ο πρώτος 

στίχος έχει πέντε (5) συλλαβές, ο δεύτερος επτά (7) και ο τρίτος πέντε (5). Συνολικά, 

αποτελείται από 17 μόνο συλλαβές. Πρόκειται για ένα ποιητικό είδος που προέρχεται 

από την ιαπωνική λογοτεχνία και λόγω της συντομίας του, μπορεί να χαρακτηριστεί 

και ως «ακαριαίο» ποίημα. Ωστόσο, ακόμη και κλασικοί ποιητές, όπως ο Ματσούο 

Μπασό και ο Κομπαγιάσι Ίσσα, αρκέτα συχνά παραβίαζαν αυτό τον κανόνα και δεν 

πρέπει να εκλαμβάνεται ως δόγμα (Clemens, 2000). 
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Το χαϊκού, ως προς το περιεχόμενο και το θέμα του, προσπαθεί να συλλάβει και να 

εκφράσει την «ουσία μιας στιγμής» μέσα από μιαν απλή εικόνα. Παρ’ όλη την 

υπερβολική του συντομία, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η σαφήνεια. Στο 

χαϊκού γίνεται η προσπάθεια να συλληφθεί η στιγμή και να διατηρηθεί στην 

αιωνιότητα. Καθώς οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν την ολότητα μιας 

στιγμιαίας εμπειρίας, ο ποιητής περιγράφει αχνά μια ιδέα και αφήνει τον αναγνώστη 

να συμπληρώσει.  

Γενικότερα, η ευστοχία ενός χαϊκού εξαρτάται από το αν θα μπορέσει, μέσα στη 

φραστική του συντομία και τη νοηματική του πυκνότητα, να εκφράσει με πρωτότυπο 

και ευρηματικό τρόπο αυτό που έχουμε στην ψυχή μας μια συγκεκριμένη στιγμή 

(Παρίσης & Παρίσης, 2009). 

II. Κύρια χαρακτηριστικά του Χαϊκού 

Ποίηση χωρίς κανόνες  

είναι σαν αγώνα τένις χωρίς δίχτυ  

 

Robert Frost 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του Χαϊκού θεωρούνται η σαφήνεια, η νοηματική πυκνότητα 

και η πρωτοτυπία. Ως προς τη μορφή του χαρακτηρίζεται από επιγραμματικότητα, 

συντομία, λιτότητα, περιεκτικότητα του λόγου και ως προς το περιεχόμενό του από 

λυρικότητα. 

Η συγγραφή ενός χαϊκού είναι πάνω απ’ όλα ένα παιχνίδι και όπως κάθε παιχνίδι έχει 

κι αυτό τους κανόνες του. Οι κανόνες αυτοί αφορούν πρώτα απ’ όλα τη μορφή του, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και είναι η τρίστιχη φόρμα ποίησης που αποτελείται 

από τρεις ομάδες των 5, 7, 5 συλλαβών, με συνολικό αριθμό δεκαεπτά συλλαβές, οι 

οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους ή σε έναν χωρισμένο με κενά. Πρόκειται για 

την κλειστή παραδοσιακή μορφή. Σε εισαγωγικό σημείωμα, ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος, 

χαρακτηρίζει ως “νομοτέλεια” τον περιορισμό των 5, 7, 5 συλλαβών και το 

ξεχωριστό αυτό γνώρισμά του αναφέρουν όλες οι ερμηνείες του χαϊκού, όπου και αν 

ψάξουμε. Θα πρέπει, λοιπόν, να θεωρήσουμε πρώτο κανόνα – κριτήριο, για να 

χαρακτηριστεί ένα ποίημα χαϊκού, τον περιορισμό των 5, 7, 5 συλλαβών ανά 

στίχο. Ωστόσο, υπάρχει διχογνωμία των μελετητών για το αν το χαϊκού πρέπει να 
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γράφεται σε μια, δύο ή τρεις γραμμές/στίχους, καθώς στην Ιαπωνία γράφεται είτε σε 

μια κάθετη γραμμή, είτε σε τρεις οριζόντιες (Φραγκόπουλος Θ. Δ., 1995). 

Όσον αφορά το περιεχόμενο, οι κανόνες που τηρούνται είναι αρκετοί. 

Πρώτον, γίνεται χρήση μιας εποχιακής λέξης ή αλλιώς «κίγκο», η οποία 

καταδεικνύοντας μια εποχή του χρόνου, δίνει στον αναγνώστη ένα πλαίσιο 

αναφοράς. Η εποχή δε χρειάζεται να αναφερθεί ρητά αλλά μπορεί να υπονοηθεί μέσω 

άλλων λέξεων. Υποδηλώνει σε ποια εποχή, ή χρονική στιγμή, εντάσσει ο ποιητής το 

χαϊκού, δηλαδή το «Πότε». Μερικές από τις πιο γνωστές είναι οι ανθισμένες 

κερασιές, τα αηδόνια και οι ιτιές για την άνοιξη, μια απογευματινή αύρα, 

οι λιβελλούλες ή τα κρίνα για το καλοκαίρι, η πανσέληνος, τα κόκκινα φύλλα και τα 

σκιάχτρα για το φθινόπωρο και οι πάπιες, ο παγετός και το χαλάζι για το χειμώνα. 

Στο χαϊκού του βατράχου, ο βάτραχος ειναι το κίγκο για την άνοιξη. Πρόκειται για 

μια εικόνα απλή και άμεση. Μια νοητική αναπαράσταση ενός ή περισσότερων 

αντικειμένων είτε μέσα από τις αισθήσεις ή τη μνήμη, είτε είναι προιόν της 

φαντασίας.  

Συχνά έχουμε δύο τέτοιες διανοητικές εικόνες, οι οποίες όσο καλύτερα διασυνδέονται 

μεταξύ τους τόσο καλύτερο είναι ένα Χαϊκού. Συνήθως στον πρώτο στίχο υπάρχει 

μια εικόνα που δείχνει ακινησία, στο δεύτερο μια εικόνα που δείχνει κίνηση, ενώ 

στον τρίτο στίχο υπάρχει η λέξη που δηλώνει την εποχή, την ώρα ή τον χρόνο. Το 

χάικου, μάλιστα, όπως τονίζει ο Λειβαδάς, (Λειβαδάς, 2004 ) μέσα από τις 

αντιθετικές αυτές εικόνες, δεν παρουσιάζει ή περιγράφει, μία αντίθεση, αλλά 

τουναντίον, δημιουργεί μιαν ακρότατη αντίθεση ανάμεσα σε παράλληλα, παρόμοια ή 

ανόμοια πράγματα. Ωστόσο, η αντίθεση αυτή αποτελεί  τεκμήριο 

αδιαιρετότητας· ενότητα. 

Δεύτερον, έχουμε το κίρου, η λεγόμενη τομή, όπως αυτή συνίσταται από την 

αντιπαράθεση των δύο πλευρών οι οποίες πάντοτε λειτουργούν στο χάικου. Αυτή η 

αντιπαράθεση εκφράζεται από τις  kireji («κιρέτζι»), ειδικές λέξεις που δίνουν δομή 

και στήριξη στον στίχο.(Brief Notes,"Kire-ji") Στο τέλος του στίχου δίνουν μια 

αίσθηση ολοκλήρωσης, ενώ στο μέσο του δρα σαν σημείο σύντομης, στιγμιαίας 

παύσης της ροής της σκέψης, δίνοντας την αίσθηση δύο ανεξάρτητων σκέψεων 

(Nobuyuki, 1987). Σε άλλες γλώσσες τα “κιρέτζι” αντικαθίστανται με σημεία στίξης 

στο τέλος της πρώτης ή της δεύτερης γραμμής για τον ίδιο λόγο (Μανιάτης, 2006). Η 
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χρήση των λέξεων «κιρέτζι» έχει διατηρηθεί στα χαϊκού, σε αντίθεση με την χρήση 

των λέξεων «κίνγκο», οι οποίες έχασαν την αξία και την προσδιοριστικότητά τους 

μέσα στον χρόνο. 

Αυτοί οι τρεις μπορούμε να πούμε είναι οι βασικοί κανόνες που διατήρησε το χαϊκού 

από την ιστορία του, χωρίς βέβαια να είναι οι μόνοι. Για τη χρήση των εικόνων 

υπάρχει ειδική ενότητα κανόνων. Παραδείγματος χάρη, οι εικόνες sabi, που  είναι 

δύσκολο να μεταφραστεί μονολεκτικά στα ελληνικά. Η πρώτη σημασία του είναι: 

μοναχικό, έρημο, η δεύτερη: παλιώνω, σκουριάζω, αποκτώ την πατίνα του χρόνου 

και τέλος, σημαίνει την απόλαυση τέτοιων πραγμάτων, που έχουν αυτή την πατίνα, 

που είναι ξεθωριασμένα, και γι’ αυτό προσφέρουν μαζί και την αίσθηση του 

μοναχικού και εγκαταλειμμένου (De Bary, 1995). Οι Εικόνες αυστηρής ομορφιάς 

(wabi). Wabi σημαίνει φτώχεια, υλική ανεπάρκεια, στέρηση, έλλειψη, με απλά λόγια 

η αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας που χαρίζει η ηθελημένη υλική ανεπάρκεια. 

Κατ’ επέκταση κάτι ανεπιτήδευτο, στοιχειώδες, απλό, λιτό, αδρό και παραπέρα, μή 

τέλειο, ατελές – και αυτό, ως ωραίο. Επίσης, υπάρχει και ο κανόνας της μιας ανάσας, 

να μπορεί δηλαδή ο αναγνώστης να διαβάσει το χαϊκού μεγαλόφωνα χωρίς να πάρει 

δεύτερη ανάσα, ο κανόνας της περιορισμένης χρήσης αντωνυμιών ή της πλήρης 

απουσίας τους και άλλους πολλούς. Η πληθώρα των κανόνων μπορεί να κατανοηθεί, 

αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι στη γενέτειρά του είχαν αναπτυχθεί σχολές και η κάθε μία, 

εκτός από τους βασικούς κανόνες που εφάρμοζε, πρόσθετε και δικούς της. Όλοι οι 

μεγάλοι δάσκαλοι πρόσθεσαν κάτι, είτε στο ύφος, είτε στο περιεχόμενο, είτε στους 

κανόνες, χαράζοντας, με την προσωπικότητα των ποιημάτων τους, το όνομά τους στο 

δέντρο του χρόνου. Συνήθως, στα χαϊκού, τα ρήματα χρησιμοποιούνται σε ενεστώτα 

χρόνο, για να εκφράσουν την αίσθηση, το συναίσθημα και τη διάθεση μιας 

παροντικής στιγμής (Παρίσης & Παρίσης, 2009). 

Ο κ. Μανιάτης σε άρθρο του αναφέρει έναν ακόμη κανόνα, προτρέποντας τους εν 

δυνάμει ποιητές να γράφουν κάθε χαϊκού που τους έρχεται, ακόμη και κακό, 

υποστηρίζοντας ότι μπορεί να εμπνεύσει τον επόμενο που θα είναι σίγουρα 

καλύτερος. Ο ποιητής χαϊκού καλείται, μέσα από την αναγνωστική του εμπειρία, να 

επιλέξει με αυστηρότητα ο ίδιος τους κανόνες που στη συνέχεια θα επιβάλλει στον 

εαυτό του, μπροστά στην πρόκληση που ονομάζεται χαϊκού. Αυτό μας διδάσκει 

άλλωστε και ο Μπασό λέγοντας : “Μάθε τους κανόνες και μετά ξέχασέ τους”. Μάθε 

τους πρώτα, μαθήτευσε σ’ αυτούς και μετά ξεπέρασέ τους. (2006) Ο ίδιος, προέτρεπε 
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τους μαθητές του: «Αν θες να μάθεις για το πεύκο, πήγαινε στο πεύκο, και αν για το 

καλάμι στο καλάμι. Και ξέχνα τον εαυτό σου, για να μην επιβληθείς στο αντικείμενο 

και δεν μπορείς να το γνωρίσεις. Η ποίησή σου θα κυλήσει αβίαστα όταν εσύ και το 

αντικείμενο θα γίνετε ένα – όταν θα έχεις βυθιστεί τόσο βαθιά εντός που θα 

καταφέρεις να δεις την κρυφή του λάμψη.» (Δημητρούλια, 2005).   

Επιπλέον ένα χαρακτηριστικό των ποιημάτων χαϊκού, σύμφωνα με τον Λειβαδά 

(Λειβαδάς, 2004 ) είναι η  λακωνικότητά τους, η οποία επιτρέπει μια βαθύτερη 

πειθαρχημένη γλωσσική προσέγγιση, γεγονός μοναδικό για ολόκληρο το υπόλοιπο 

λογοτεχνικό σύστημα γραφής. Δεν υπάρχει τίποτε που ερμηνεύει και τίποτε που 

πλεονάζει. Επίσης, χαρακτηριστικά αποτελούν η βραχυλογία και η αποφυγή κάθε μη 

απολύτως απαραίτητου στοιχείου, όπως επιβάλλει η φύση της σύλληψής του, δίνει 

στο χάικου ένα υπερπλεονέκτημα που δεν το διαθέτουν άλλου είδους κείμενα. Η 

εικόνα, η μεταφορά, η επαγωγή, η συγκίνηση και η ενόραση βρίσκονται ταυτόχρονα 

στο προσκήνιο του ποιήματος με τη μέγιστη δύναμή τους. Στο χαϊκού όλα τα 

στοιχεία συνυπάρχουν, διαφορετικά το ποίημα αποδυναμώνεται. Ο αναγνώστης απ’ 

την πλευρά του  οφείλει να συλλάβει το ουσιώδες μέσω της καθαρής αντίληψης. 

Αυτό είναι δύσκολο, μια και στους περισσότερους ανθρώπους έχουν παροπλιστεί οι 

πιο λεπτοί διανοητικοί μηχανισμοί. Το χαϊκού, ακριβώς επειδή δίνει 

μια  ψευδαίσθηση δυνατότητας πολλαπλών αναγνώσεων και νοητικών παιχνιδιών, 

είναι πολύ δημοφιλές στους κύκλους των αναγνωστών της ποίησης. Στη 

πραγματικότητα όμως με το χαϊκού δεν μπορεί να παίξει κανείς, καθώς δεν υφίσταται 

παρά μόνο ένα μήνυμα και μία ανάγνωση. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του χαϊκού 

είναι η ονοματοποιία, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στο μεγαλείο του. Υπάρχουν 

τρεις τύποι ονοματοποιίας, που χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση: α) η άμεση 

αναπαράσταση του ήχου, β) η αναπαράσταση της δράσης και όλων των αισθήσεων 

πέραν της ακοής, και γ) η ονοματοποιία της έκφρασης της ψυχικής κατάστασης, η 

οποία σε επίπεδο μετάφρασης είναι μάλλον ακατόρθωτη.  

Τέλος, τα χαϊκού, ιδιαίτερα τα ιαπωνικά, δεν έχουν μεταφορές, παρομοιώσεις ή 

προσωποποιήσεις, ομοιοκαταληξία, ρυθμό ή τονική μετρικότητα. Τα στοιχεία αυτά 

είναι άγνωστα στην ποιητική γλώσσα (Φραγκόπουλος Θ. Δ., 1999). 

Συνοψίζοντας λοιπόν, το χαϊκού πρέπει να ακολουθεί τρεις βασικούς κανόνες. 

Πρώτος κανόνας, να αναφέρεται, έστω και μόνο υπαινικτικά, σε ένα θέμα παρμένο 

από τη φύση. Ταυτόχρονα να προσδιορίζεται ή έστω να υπονοείται μια συγκεκριμένη 
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εποχή του χρόνου. Aυτό πετυχαίνεται μέσ’ από τη λεγόμενη εποχιακή λέξη (kigo). Η 

χρονική στιγμή του ποιήματος συχνά μεταδίδεται με αναφορές σε 

γεγονότα στη φύση ή στη συγκεκριμένη βλάστηση ή πανίδα. Κανόνας δεύτερος, το 

χαϊκού να αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός (ή κατάσταση). Κανόνας τρίτος: 

αυτό το συμβάν (ή κατάσταση) να παρουσιάζεται στο παρόν και όχι σαν κάτι 

τοποθετημένο στο παρελθόν. Τα τρία βασικά στοιχεία του χαϊκού, λοιπόν, είναι το 

«τι», το «πότε» και το «πού». Συνήθως, η ίδια η εικόνα δηλώνει από μόνη της το τι, 

ενώ υποδηλώνει το πότε και το πού. Αυτά απαρτίζουν τον αρχετυπικό κανόνα, με 

βάση τον οποίο, το χαϊκού διέθετε την συλλαβική διάταξη σε σειρά τριών στίχων: 

πέντε/επτά/πέντε (Λειβαδάς, 2004 ). Τη συμμετρία αυτή των συλλαβών γύρω από το 

δεύτερο στίχο των ποιημάτων χαϊκού, ο Σεφέρης την έχει χαρακτηρίσει σαν 

πεταλούδες (Λαλιώτης, 2006). Η ποιήτρια Αγγελάκη-Ρουκ μάλιστα σε συνέντευξή 

της (Αγγελάκη-Ρουκ, 2017), μιλώντας για ποίηση γενικά, αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως κοιτάζεις ένα χαϊκού κι εκεί που αντιλαμβάνεσαι πως δεν περιέχει παρά ελάχιστη 

γλώσσα, συνειδητοποιείς πως αποτελεί μιαν ολόκληρη μελέτη για μία και μόνο λέξη. 

Αυτή η τόσο μικρή φόρμα είναι ικανή, σύμφωνα με τον Λαλιώτη (ό.π.), να εκφράσει 

όλα όσα κατοικούν μέσα στη στιγμή, που είναι η μονάδα της βίωσης στο 

θρυμματισμένο σε πληροφορίες κόσμο μας.  

 

III. Λειτουργία – Ρόλος του χαϊκού  

Μόνο το εφήμερο διαρκεί. 

Ιονέσκο 

Το χαϊκού, ως ιδιαίτερο ποιητικό είδος, επιτελεί δυο ξεχωριστές λειτουργίες: 

Πρώτα απ’ όλα στοχεύει μέσα απ’την εικόνα ή την σύνδεση παραπάνω εικόνων να 

αναδειχθεί η «ουσία της στιγμής» ή αλλιώς το «Πνεύμα» κατά τον Yamaguchi 

(Σαβίνα, 2002). Είναι μια πνευματική άσκηση, η έκφραση της ψυχής μας μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια στιγμιαία φωτογράφιση του εσωτερικού μας 

κόσμου (Φραγκόπουλος Θ. Δ., 1999). Έτσι, μέσα από την αρμονική λιτότητα 

εκφράζεται η ουσία της ποιητικής λειτουργίας, δηλαδή υποβάλλει τον υπαινιγμό και 

τον συμβολισμό. Μέσα στο ειδικό νόημα των στίχων του χαϊκού βρίσκεται η δύναμη 

και η πυκνότητα του υπαινιγμού. Από το συγκεκριμένο συμβολισμό προκύπτει η 

Ιδέα, η οποία κάνει τον αναγνώστη να βιώσει το ανάλογο συναίσθημα, το οποίο δεν 
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εκφράζεται ποτέ με προσωπικό τρόπο μέσα στο χαϊκού, αλλά απορρέει με μια 

μυστικιστική υποβλητικότητα. Σύμφωνα με τον Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλο, τα 

χαϊκού είναι αναδημιουργοί αισθημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την 

αναδημιουργία των καταστάσεων που προκαλούν την συγγραφή τους με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η λεκτική αναφορά στο αίσθημα και να προκληθεί η 

εμφάνιση του ίδιου του αισθήματος καθαυτό. Μια απ’τις τεχνικές που χρησιμοποιούν 

για τον σκοπό αυτό είναι ο υπαινιγμός. Ο υπαινιγμός είναι η αναφορά μόνο ενός ή 

λίγων στοιχείων από εκείνα που αποτελούν την κατάσταση που επιδιώκεται να 

περιγραφεί. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι τα ουσιαστικά μιας κατάστασης, 

δηλαδή να αποτελλούν ακριβώς εκείνα, που μέσα από όλα όσα αποτελούν αυτήν την 

κατάσταση, δημιουργούν το αίσθημα που επιζητείται να αναδημιουργηθεί. Όπως ο 

γλύπτης αφαιρεί ό,τι δεν είναι η βασική μορφή, έτσι κι ο ποιητής των χαϊκού αφαιρεί 

ό,τι δεν είναι ουσιαστικό με την έννοια που περιγράψαμε. Έτσι, προκειμένου να 

περιγραφούν οι γενικές καταστάσεις που αναφέραμε παραπάνω, περιγράφονται 

καταστάσεις συγκεκριμένων πραγμάτων, τέτοιες που να αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ή ειδικές περιπτώσεις των γενικών. Η ειδική κατάσταση λειτουργεί 

έτσι σαν σύμβολο υπομνηστικό και μεταδοτικό της γενικής και τελικά του 

αισθήματος που αυτή προκαλεί.  

Σε κάθε σχεδόν χαϊκού υπάρχει μια λέξη ή μια έκφραση που δηλώνει την εποχή του 

έτους. Αυτό δε σημαίνει ότι τα χαϊκού ασχολούνται αποκλειστικά με την φύση. 

Απλώς ο ποιητής ψάχνει κάθε φορά να εκφραστεί. Η περιγραφή της φύσης είναι ένα 

άλλοθι για να εικονογραφηθούν ανθρώπινα συναισθήματα (Θεοφανοπούλου, 1986). 

Σύμφωνα με τον Λειβαδά (Λειβαδάς, 2004 ), ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει το 

χαϊκού άκοπα, δίχως την παραμικρή προσπάθεια, μόνο με το διανοητικό ένστικτο. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αντίληψη ενός γεγονότος που δημιουργεί ακαριαία 

εσωτερική δράση, περιεχόμενο, μέσω της συνειδητοποίησης της δικής μας ένωσης 

μαζί του. Η όλη διαδικασία καταλήγει στην ικανοποίηση της επανένωσης του εαυτού 

μας με τα πράγματα, με το Όλον. Η εμπειρία ενός χαϊκού αφορά το άφατο 

του κενού και τον υπερβατικό χώρο που μας παραχωρεί να γεμίσουμε μέσα του. Τα 

πράγματα είναι των εαυτών τους σύμβολα και όλα τα σύμβολα συνιστούν το Ένα. Ο 

δρόμος της εμπειρίας είναι συνάμα ο δρόμος των αισθήσεων. Η έκτη, και 

σημαντικότερη από όλες, η ενόραση, έχει ως σύνδεσμο με τον έξω-από-το-νου 

κόσμο, τη γλώσσα, το μέγιστο εργαλείο. Αποθηκεύουμε τις εμπειρίες μας στο νου, 
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σαν διανοητικές εικόνες. Η εικόνα έχει την απίστευτη δυνατότητα να σημαίνει πολλά 

περισσότερα από τον εαυτό της: πράγματα, πράξεις, συναισθήματα, σκέψεις κ. ά., με 

την προϋπόθεση βέβαια πως πρόκειται για εικόνα που είναι υπάρχουσα με άμεσο, 

φυσικό τρόπο: πράγμα που γίνεται όλο και πιο σπάνιο στον σύγχρονο κόσμο, όπου η 

εικόνα, ως τραγικά επιδραστικό φαινόμενο, ανήκει στην σφαίρα του πλαστού και του 

ευτελούς. Η αυθεντική εικόνα λοιπόν καταφέρνει μ’ έναν θαυμάσιο τρόπο να 

ισοδυναμεί με τη γλώσσα, τη διάνοια ή το συναίσθημα κατά τη διάρκεια της 

ποιητικής δημιουργίας. Τα ξεκάθαρα κείμενα δίνουν στον αναγνώστη και ξεκάθαρες 

εικόνες. Αν ο ποιητής αδράξει την εικόνα (ή τις εικόνες) μιας συγκινησιακής 

εμπειρίας, ο αναγνώστης, εφόσον διαθέτει βεβαίως τα κατάλληλα εφόδια, θα 

συγκινηθεί κι αυτός με τη σειρά του. Το χάικου είναι η πεμπτουσία αυτού του τρόπου 

γραφής. 

Το χαϊκού δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα ποίημα συμπυκνωμένο σε τρεις 

στίχους. Ένα τρίστιχο αφαιρετικό ποίημα, δεν είναι χαϊκού. Σκοπός δεν είναι η 

ανάδειξη ενός υψηλού νοήματος με ελάχιστες λέξεις. Το χαϊκού έρχεται από το κενό, 

και παράγει κενό. Απλοποιημένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χάικου είναι μια 

ελάχιστη νύξη γύρω από την αλήθεια των πραγμάτων, και την πραγματική σχέση του 

ανθρώπου μ’ αυτά. Η βασικότερη προϋπόθεση για να γραφτεί ένα χαϊκού, είναι ο 

ποιητής να το βιώσει συλλήβδην, και όχι απλά να το διανοηθεί. 

Ο Τσινικόπουλος, Δ. σε κείμενό του αναπτύσσει τις βασικές αρχές του χαϊκού και της 

φιλοσοφίας Ζεν, σύμφωνα με την οποία «Για να γεμίσεις, πρέπει πρώτα να 

αδειάσεις.» Αυτό διδάσκει το Ζεν, που σε σημαντικό βαθμό είναι το υπόβαθρο του 

χαϊκού (Τσινικόπουλος, 2002). Αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι η βουδιστική 

καρτερία που εμψυχώνει την τέχνη του χαϊκού προϋποθέτει ένα βαθύτατο σεβασμό 

για τα φαινόμενα της ζωής, για τη φθαρτή και εφήμερη ύλη του κόσμου τούτου, και 

μια λαχτάρα συγχρόνως, σχεδόν απροσδιόριστη, για ό,τι αναπόφευκτα διαβαίνει. 

Στην τέχνη του χαϊκού, τα πράγματα του κόσμου είναι ακόμη πιο επιτακτικά 

πράγματα του κόσμου, και η φυσική ιχνογραφία προσεταιρίζεται τον παρατηρητή, το 

λυρικό «εγώ» της δικής μας ποίησης, σαν ένα ακόμη φυσικό φαινόμενο. Στα χαϊκού, 

σύμφωνα με τον Σολωμό, η μεταφυσική γίνεται φυσική - όχι αντιστρόφως - και η 

διάρκεια ερωτοτροπεί με το στιγμιαίο παρόν (Bashõ & Issa, 2009). Κατά τη ζενική 

αντίληψη, η αξία και αλήθεια κάθε πράγματος βρίσκεται στο κενό του, όπως ακριβώς 

η χρηστικότητα ενός δοχείου. Χωρίς το ζεν δεν θα μπορούσε να υπάρξει το χαϊκού. 
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Το χαϊκού είναι η απόλυτη καλλιτεχνική έκφραση του ζεν, γιατί συλλαμβάνει το 

ακαριαίο, το παροδικό, ακριβώς τη μοναδική στιγμή της σύγκρουσής του με το 

αιώνιο (Λειβαδάς, 2004 ). 

 

IV. Οι ρίζες του Χαϊκού 

Μαθαίνοντας γι' αυτό  

«το λίγο που το καθιστά περισσότερο» 

Robert Browning 

Τα πρώτα δείγματα της αλυσιδωτής ποίησης «ρένγκα» (renga), με τη συμμετοχή 

πολλών ποιητών τα συναντάμε πολλούς αιώνες πριν, στην εποχή του Κοτζίκι, στο 

αρχαιότερο διασωθέν ιαπωνικό κλασσικό βιβλίο του 712 μ.Χ., φτάνοντας στον 11ο 

και 12ο αιώνα, την εποχή της ακμής του ποιητικού είδους.  

Το «ρένγκα» (Keene: 52) είναι μια σειρά από πολλά ποιήματα του τύπου «ουάκα» ή 

«τάνκα»  (waka - tanka). Κάθε «ουάκα» ή «τάνκα»  αποτελούσε δύο στροφές με 

τριανταμία (31) συλλαβές, χωρισμένες σε στίχους  των 5, 7, 5, 7, 7 συλλαβών. Η 

πρώτη τρίστιχη στροφή αποτελούνταν από πέντε, επτά, και πέντε συλλαβές και η 

δεύτερη δίστιχη στροφή αποτελούνταν από επτά και επτά συλλαβές. Η «τάγκα» 

γραφόταν συνήθως από δυο ποιητές. Ο πρώτος έγραφε τους τρεις πρώτους στίχους, 

την πρώτη στροφή, όπου έθετε ένα θέμα και ο δεύτερος τους δύο τελευταίους, ως 

απάντηση στους πρώτους. Μόλις δημιουργούσαν το πρώτο «ουάκα», η ίδια 

διαδικασία επαναλαμβανόταν από τους ίδιους - ή και άλλους ποιητές - για να 

σχηματίσουν ένα αλυσιδωτό ποίημα που έφτανε μέχρι και 10.000 στίχους. Η 

«ρένγκα» δεν ανήκε στα είδη της λεγόμενης λαϊκής ποίησης. Με αυτή καταπιάνονταν 

αποκλειστικά οι ποιητές υψηλής μόρφωσης και αναλόγου κοινωνικής θέσης, οι 

οποίοι υποχρεώνονταν να την εμπλουτίζουν με θραύσματα και στίχους από τα 

παλαιότερα κλασσικά ιαπωνικά λογοτεχνικά κείμενα (Ίσσα, 2017).  

Τον 16ο  αιώνα, η «ρένγκα» έχασε την αίγλη της και αντικαταστάθηκε από 

το «χάικαϊ», το οποίο διέθετε έναν κάπως χιουμοριστικό ή σαρδόνιο τόνο και έγινε 

πολύ γρήγορα δημοφιλές στην ευρύτερη ιαπωνική κοινωνία. Το «χάικαϊ» αποτελείτο 

και αυτό από στροφές δεκαεπτά ή δεκατεσσάρων συλλαβών, όπως η «ρένγκα», μα το 

περιεχόμενό του, όπως είπαμε, ήταν διαφορετικό. Διατήρησε τους ίδιους 
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συλλαβικούς περιορισμούς  (5, 7, 5 ο πρώτος ποιητής, 7, 7 ο δεύτερος κλπ) 

προσθέτοντας ευτράπελο έως και υβριστικό περιεχόμενο. Οι ποιητές του «χάικαϊ» 

αρέσκονταν στα λογοπαίγνια και στα στοιχεία της απλής, καθημερινής ζωής, τα 

οποία οι ποιητές της «ρένγκα» θεωρούσαν παρακατιανά και άνευ ουσίας. Η πρώτη 

τρίστιχη στροφή που ήταν και η στροφή της εκκίνησης ονομαζόταν hokku/ «χόκου». 

Σταδιακά, το «χόκου» ανέπτυξε εξειδικευμένους κανόνες και αυτονομήθηκε 

(Θεοφανοπούλου, 1986). Ουκ ολίγες φορές οι ποιητές των «χάικαϊ» παρουσίαζαν τα 

«χόκου» που έγραφαν ως αυτόνομα ποιήματα. Αυτό δημιούργησε ένα ρεύμα ποίησης 

του «χόκου», το οποίο αποτέλεσε γεννήτορα του τρίστιχου το οποίο στις μέρες μας 

ονομάζουμε «χαϊκού». 

Προς το τέλος του 17ου αιώνα, ο Μπασό (Matsuo Kinsaku Basho, 1644 - 1694) 

καθιέρωσε ένα προσωπικό στυλ που ονομάστηκε «σόφου» (σό = η δεύτερη συλλαβή 

του ονόματός του, φού = στυλ, το στυλ του Μπασό). Την εποχή εκείνη ήταν 

συνηθισμένο οι ποιητές να συνθέτουν «χόκκου» για τον εαυτό τους, δηλαδή χωρίς 

την πρόθεση να το εντάξουν σε κάποιο μεγαλύτερο αλυσιδωτό ποίημα. Το γεγονός 

αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Μπασό και κατάφερε να απομονώσει και να αναπτύξει το 

«χόκκου» ως ένα αυτοδύναμο πλέον ποίημα. Με τη φράση «σόφου» εννοούνται οι 

δύο συμβολές του Μπασό στην ιαπωνική ποίηση, δηλαδή:   α) η απομόνωση των 

τριών πρώτων στίχων, δηλαδή του «χόκκου», σε μια ανεξάρτητη ποιητική 

φόρμα και  β) η επαναφορά στο σοβαρό περιεχόμενο. Εκείνος όμως που κατέστησε 

το χαϊκού αξεπέραστο ως είδος, ήταν ο Κομπάγιασι Ίσσα (Yataro Kobayashi Issa, 

1763 - 1827). Κατά τα τέλη 18ου - αρχές 19ου  αιώνα ανανέωσε τη ποίηση του 

δασκάλου του, Μπασό. Ο Ίσσα εξακολουθεί, δικαίως, να θεωρείται έως σήμερα ο 

μεγάλος ανανεωτής του χαϊκού, ο ποιητής που το εισήγαγε στη σύγχρονη εποχή και ο 

πλέον εμβληματικός ανάμεσα στους κορυφαίους ποιητές του είδους. Το ταξίδι μας 

ολοκληρώνεται το 1890, όταν ο Masaoka Shiki εισάγει τις δικές του μεταρρυθμίσεις 

και καθιερώνει το νέο όρο haiku/ «χαϊκού» που επικρατεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται 

για την εποχή που το χαϊκού ακμάζει. Στο εξής το χαϊκού αφορούσε όλα τα τρίστιχα 

ποιήματα αυτού του τύπου, ανεξαρτήτως της εποχής στην οποία είχαν γραφτεί και η 

ονομασία «χόκου» θεωρείτο άστοχη και παρωχημένη (Ίσσα, 2017). 

Τον 20ο αιώνα η διάδοση του «χαϊκού» εκτός Ιαπωνίας υπήρξε εντυπωσιακή, χωρίς 

όμως να γίνει το ίδιο με την ενημέρωση για όλα όσα το αφορούσαν. Αν και οι 

σύγχρονοι μελετητές του είδους προτείνουν τον  διαχωρισμό των όρων ανά εποχή, 
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ώστε ο όρος «χόκου» να αναφέρεται στα έργα της προ - Σίκι εποχής και ο όρος 

«χαϊκού» στα μετά - Σίκι, αποδέχονται ότι μέχρι να διαχυθεί η πλήρης ενημέρωση 

στο ευρύτερο κοινό, ο όρος «χαϊκού» αναφέρεται στο σύνολο των έργων. 

Ανάμεσα σε πάρα πολλούς σημαντικούς ιάπωνες ποιητές χαϊκού, αξίζει να 

σημειωθούν, ο Ματσούο Μπασό (1644-1694), ο Μασαόκα Σίκι (1867–1902), ο 

Κομπαγιάσι Ίσσα, (1763-1827) και ο Γιοσά Μπουσόν (1716–1783). Ο Ματσόυο 

Μπασό, ο οποίος θεωρείται εκπρόσωπος της ιαπωνικής μορφής χαϊκού, και οι 

μαθητές του ανανέωσαν την εως τότε αστεία και περιπαικτική ποίηση χαϊκάι και την 

ανήγαγαν σε σοβαρή λογοτεχνία. Το χαϊκού του βατράχου είναι το πιο γνωστό χαϊκού 

του Μπασό και πιθανώς το πιο διάσημο γενικότερα. «Ο ίδιος ο ποιητής θεωρούσε 

πως περικλείει όλα τα στοιχεία του στυλ του και πως κάθε στίχος που συνέθεσε 

έπειτα από αυτό ήταν παραλλαγή αυτού του χαϊκού. Αναμιγνύει μια βαθιά αίσθηση 

της παράδοσης (η αρχαία λίμνη) με τον αλόγιστο φυσικό κόσμο (ο βάτραχος) και το 

εικονοκλαστικό πλατς - μια στιγμή διατηρημένη για πάντα σε ποίηση» (Clemens, 

2000). 

Λιμνούλα παλιά 

Ο βάτραχος στον ήχο 

Πηδά του νερού  

(Μετάφραση και ποιητική ανάπλαση  

Π. Καποδίστρια,  

Μανιάτης 2006) 

Ο Μασαόκα Σίκι, πιθανώς ο πιο διάσημος κριτικός του Μπασό, επιτέθηκε κατά της 

μακράς ορθοδοξίας με τις ειλικρινείς και ντόμπρες αντιρρήσεις του για το στυλ του 

Μπασό.  Η επίδραση του Μασαόκα Σίκι ήταν όμως επίσης αποφασιστική καθώς 

διέδοσε την ποίηση του Μπασό, έκανε τον Μπασό προσβάσιμο σε διανοούμενους και 

στο ιαπωνικό κοινό γενικά. Τέλος, υπήρξε ανανεωτής καθώς, αντικαθιστώντας 

το «χόκκου», ο Μασαόκα Σίκι εφηύρε,  τον όρο «χαϊκού» για να χαρακτηρίσει την 

ελεύθερη φόρμα 5-7-5. (Ueda, 1992). Ο Ίσσα ανανέωσε ριζικά την ποίηση του 

χαϊκού και της προσέδωσε έναν προσωπικότερο, τρυφερότερο και πιο κοσμικό τόνο 

από τον μεγάλο πρόδρομό του, επιλέγοντας ως αγαπημένα θέματα τη φτώχεια του και 

τη μοίρα των πιο απροστάτευτων μικρών ζώων και εντόμων. Ένας ακόμη ποιητής, ο 

Γιοσά Μπουσόν, ο οποίος καθόρισε τη μορφή του χαϊκού του χάρισε ακόμη 

περισσότερη δημοφιλία, χρησιμοποιώντας το σε συνδυασμό με τη ζωγραφική του. 
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V. Η εξέλιξη του Χαϊκού  

Όλοι χωράμε 

οι ζωντανοί και οι νεκροί 

σ’ ένα ποίημα. 

Χρήστος Τουμανίδης 

Με τη διάδοσή του στην Ευρώπη και στην Αμερική, το χαϊκού άρχισε σταδιακά να 

ελευθερώνεται από την αυστηρή παράδοση ύφους και θεμάτων, χωρίς να 

σταματήσουν ν’ αναπτύσσονται νέοι κανόνες. Σε πολλές χώρες έχουν δημιουργηθεί 

σωματεία, ενώσεις κ.ά. ποιητών και αναγνωστών χαϊκού, γίνονται διαλέξεις, 

πολύωρες αναλύσεις ποιημάτων γνωστών δασκάλων, εκδίδονται εξειδικευμένα 

περιοδικά κλπ, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται και τάσσεις επιστροφής 

στην αυστηρότητα ύφους και κανόνων του «χόκου». 

Τα χαϊκού άρχισαν να διαδίδονται στο δυτικό κόσμο κατά τα μέσα του 20ού αιώνα, 

κι αυτό, αφενός λόγω της ιδιαιτερότητας της ιαπωνικής κουλτούρας σε σχέση με 

αυτή του δυτικού κόσμου κι αφετέρου λόγω της δυσκολίας να αποδοθούν με 

πιστότητα οι μεταφράσεις των Ιαπωνέζικων Χαϊκού σε μια άλλη γλώσσα τηρώντας 

το σύστημα 5-7-5 (Yasuda, 2002). 

Αρχικά, από τη Βόρεια Αμερική, διαδόθηκαν σε όλο τον αγγλόφωνο κόσμο. Ένας 

σημαντικός βοηθός σε αυτό ήταν ο Άγγλος Ρέτζιναλντ Χόρας Μπλάιθ, ο οποίος 

εργάστηκε κατά διαστήματα ως δάσκαλος στην ιαπωνική αυλή και εξέδωσε από το 

1949 ως το 1952 την τετράτομη ανθολογία με τίτλο "χαϊκού". Σήμερα γράφονται 

χαϊκού σχεδόν σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου Αυτό γίνεται αντιληπτό από τη 

συμμετοχή πολλών χωρών σε διαγωνισμούς χαϊκού, καθώς επίσης και εταιρείες, 

σύλλογοι, περιοδικά που αναφέρονται σε παγκόσμια κλίμακα σ’ αυτό.  Σε πολλές 

περιπτώσεις ανά τον κόσμο όμως, όπως επισημαίνει η Σαβίνα (Σαβίνα, 2002), οι 

ποιητές δεν τηρούν τον απόλυτο ρυθμό , τον κανόνα δηλαδή του 5-7-5, καθώς η 

μορφή αυτή μπορεί αν προσδίδει μουσικότητα στην ιαπωνική ποίηση, αλλά δεν 

σμβαίνει το ίδιο σε άλλες γλώσσες. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ιάπωνα Takahama 

Kyoshi (1936) σε Ευρωπαίους ποιητές Χαϊκού η δομή 5-7-5 είναι δευτερεύον 

ζήτημα. Τα παραπάνω οδήγησαν σε μια πληθώρα ποιητικών σχημάτων που 

θεωρούνται αποδεκτά.  

Έχουμε λοιπόν τα παραδοσιακά χαϊκού, δηλαδή τα τρίστιχα με μορφή 5-7-5, 

συνολικό αριθμό συλλαβών 17 και μια εποχιακή λέξη, που υπενίσσεται είτε άμεσα 
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είτε έμμεσα μια εποχή, χρησιμοποιώντας δηλαδή στοιχεία της φύσης ή ζώα για να 

κάνουν αναφορά στην ίδια τη φύση. Από τις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίζονται τα 

σύγχρονα ποιήματα, τα οποία, αφενώς λόγω της αδυναμίας ακριβούς ταξινόμησης 

των φυτών και των ζώων κατά εποχή και τόπο και αφετέρου λόγω του σύγχρονου 

τρόπου ζωής στις πόλεις, στρέφουν τη θεματολογία τους προς ανθρωπογενή και 

ελεγχόμενα περιβάλλοντα και οι ποιητές δίνουν έμφαση περισσότερο στην ποιότητα, 

την Ιδεά που προδίδεται και το Συναίσθημα που προκαλείται από το ποίημα. Άλλο 

ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων ποιημάτων είναι ότι ο τρίτος στίχος τους, ο 

οποίος έχει αντικαταστήσει την ένδειξη του εποχιακού στοιχείου με την ένδειξη της 

«έκπληξης», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σύγχρονοι ποιητές 

που θεωρούν πρωτίστης σημασίας το εποχιακό στοιχείο στον τρίτο στίχο.  

VI. Η εξέλιξη του Χαϊκού στην Ελλάδα 

Ένα ακόμη χαϊκού! 

 ξανανθίζουν οι κερασιές 

όχι το πρόσωπό μου 

 Matsuo Basho 

Από τα τελευταία, και ενδεχομένως οριστικά τεκμήρια και στοιχεία, που ήρθαν στο 

φως, μέσα από την σχετική έρευνα – αποδελτίωση περιοδικών, μελέτη άλλων 

γραπτών πηγών των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και ημερολόγια, αλληλογραφίες, 

φιλολογικές αναμνήσεις- φαίνεται πως ο χρόνος εισαγωγής του χαϊκού στις δικές μας 

ποιητικές συνήθειες θα πρέπει να προσδιοριστεί, κάπου ανάμεσα στα 1900 με 1925 

(Τουμανίδης, 2014). 

Ένας από τους λόγους που ώθησαν την Ευρώπη να ασχοληθεί με την ιαπωνική 

ποίηση ήταν τα γεγονότα που οδήγησαν στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1904. Η ίδια 

ιστορική συγκυρία στάθηκε επίσης αφορμή της συγγραφής του πρώτου, ελληνικού 

θεωρητικού κειμένου για την ιαπωνική ποίηση, από τον Σπυρίδωνα Δε-Βιάζη. Το 

1904, λοιπόν, ο Σπυρίδων Δε Βιάζης δημοσιεύει το πρώτο μέρος σχετικού άρθρου 

του στο περιοδικό Ίρις Αθηνών. (τεύχος 15 Φεβρουάριου-1 Μαρτίου) με τον τίτλο 

«Ή λυρική ποίησις των ’Ιαπώνων», κάνοντας στο μέρος αυτό αναφορά στο ποιητικό 

είδος της Ούτας (Τόμπρου, 2001). 
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Τον Μάρτιο του 1925, ο Γ. Σταυρόπουλος, δημοσιεύει στο περιοδικό Λυκαβηττός 

έξι μικρά ποιήματα με τον γενικό τίτλο «Τρίστιχα» συνοδευόμενα από σύντομο 

σημείωμα γνωριμίας με το ποιητικό είδος. 

Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, ο Ν. Χάγιερ – Μπουφίδης, με το ψευδώνυμο Ίσαντρος 

Άρις, δημοσιεύει στο περιοδικό Νέα Τέχνη (Μαρτίου – Ιουνίου 1925 ) πέντε 

«χάικαϊ» και επίσης σχετικό με το θέμα σημείωμα. (ό.π.) 

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 1926, ο Κύπριος ποιητής Παύλος Κριναίος – 

Μιχαηλίδης, δημοσιεύει δέκα τρίστιχα με τον γενικό τίτλο «Χάι-Κάι» στο 

Φιλολογικό περιοδικό, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (αριθ. 42, σελ. 2, 12 

Δεκεμβρίου 1926) και είχαν τη μορφή τρίστιχων, χωρίς να τηρούν το 5-7-5.  

Το δεύτερο ελληνικό θεωρητικό κείμενο που πραγματεύεται την ιαπωνική ποίηση 

εμφανίζεται οτο «Ήμερολόγίον Θεσσαλονίκης» το 1926 με τίτλο «’Ιαπωνική 

ποίησις», υπογραφόμενο από τον Αιμίλιο Ριάδη. Πρόκειται για ένα χρήσιμο για την 

εποχή του κείμενο, όπου επιχειρείται μιά ιστορική αναδρομή στην ιαπωνική ποίηση 

παράλληλα με την προσπάθεια συγκρότησης μιας θεωρίας της ποίησης αυτής. Εκεί, 

μεταξύ άλλων ειδών («τάνκα», «ρένγκα»), γίνεται λόγος και για το χαϊκού.   

Το τρίτο σχετικό με την ιαπωνική ποίηση ελληνικό θεωρητικό κείμενο, ανήκει στον 

Σωτήρη Σκίπη και δημοσιεύεται το 1932 σε δύο συνέχειες (1η και 8η Αυγούστου) 

στο περιοδικό «Νέα Εστία». Τό άρθρο αύτό με τίτλο «Η Ιαπωνική Λογοτεχνία», 

περιέχει μια αναδρομή στους βασικότερους σταθμούς της ποίησης και της 

πεζογραφίας των Ιαπώνων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο είδος του «χαϊκού», χωρίς 

όμως να το ονομάζει, προκειμένου να δώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τής 

συντομίας τής ιαπωνικής ποίησης.   

Το 1940, εκδίδεται η συλλογή Τετράδιο Γυμνασμάτων, του Γεώργιου Σεφέρη, η 

οποία περιλαμβάνει 16 ποιήματα, επίσης με τον όρο «χάι-κάι», για να ακολουθήσουν, 

ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, το 1969  με την δίκη του συλλογή με τίτλο «Αλφαβητάρι», 

την πρώτη αυτοτελή συλλογή με χαϊκού στην Ελλάδα που αποτελεί καθοριστική 

συνεισφορά και ο Δ.Ι. Αντωνίου, το 1972 (Μανιάτης, 2006). 

Με αφορμή την έκδοση της ποιητικής συλλογής Χάι-Κάι καί Τάνκα (εκδ. Ερμής) του 

Δ. Ι. Αντωνίου τον Ιούλιο του 1972, ο Γ.Π. Σαββίδης γράφει, τον ίδιο χρόνο, το 

άρθρο του «Τάνκα καί χάικου ή Τά νυχτογιασεμιά», όπου προσδιορίζει ως επίσημο 
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εισηγητή του χαϊκού στην Ελλάδα τον Δ.Ι. Αντωνίου για τα δεκατέσσερα «χάι-κάι» 

που είχε δημοσιεύσει στό περιοδικό «Τα Νέα Γράμματ» το 1938. Ο Σαββίδης 

προσδιορίζει ως ουσιαστικό εισηγητή του είδους στην Ελλάδα τον Γιώργο Σεφέρη, 

από το αρχείο του οποίου προκύπτει ότι στις 2 Ιουνίου 1929 έγραψε το πρώτο από τα 

«Δεκαέξι Χάι-Κάι» που δημοσίευσε αργότερα (1940) στο Τετράδιο Γυμνασμάτων, 

και ως τυπικό εισηγητή τον Παύλο Κριναίο, που πριν από τους δύο παραπάνω, τον 

Δεκέμβριο του 1926, δημοσιεύει στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής 

Εγκυκλοπαίδειας δέκα τρίστιχα με τον γενικό τίτλο «Χάι-Κάι». Τις απόψεις αυτές 

του Σαββίδη επαναλαμβάνουν, χωρίς να τον αναφέρουν, οι Τουμανίδης και 

Φραγκόπουλος στον πρόλογο και την εισαγωγή αντιστοίχως της Ανθολογίας 

Ελληνικού Χαϊκού, που εκδόθηκε το 1996. (Τόμπρου, 2001) 

Τo 1984 o Χ.Λ. Καράογλου παραθέτει τη δημοσίευση του Ίσαντρος Άρις «πέντε χάι-

κάι» και ενός σχετικού με το θέμα σημειώματος στό περιοδικό «Νέα Τέχνη», στό 

τεύχος Μαρτίου-Ιουνίου του 1925, ενάμιση περίπου χρόνο πριν από τη δημοσίευση 

των «χάι-κάι» του Π. Κριναίου. Δώδεκα χρόνια αργότερα ο Καράογλου χαρακτηρίζει 

την προσπάθεια αυτή του Ίσαντρος Άρις ως την «(πρώτη;) έλληνική άπόπειρα νά 

γραφούν Χάι-Κάι», ώθούμενος προφανώς, αν και με κάποια επιφύλαξη, στον 

χαρακτηρισμό από τή δήλωση του ίδιου του ποιητή στο συνοδευτικό σημείωμα  των 

«πέντε χάικου», σύμφωνα μέ τήν οποία «είναι καί η πρώτη φορά, βέβαια, πού 

γράφεται [χάικου] στα ελληνικά». Στο ίδιο σημείωμα, ο Ίσαντρος Άρις διατυπώνει 

την λανθασμένη άποψη πως οι τρεις στίχοι ενός χάικου, εκ των όποιων οι δυο είναι 

πεντασύλλαβοι και ο ένας επτασύλλαβος «μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε σειρά». 

Επηρεασμένοι, προφανώς, από άναγνώσεις γαλλικών χάικου, τόσο ο Ίσαντρος Άρις 

όσο και ο Κριναίος προβαίνουν σε συνθέσεις που καταστρατηγούν τους 

προσωδιακούς κανόνες του είδους υιοθετώντας, ως επί το πλείστον, ο μεν πρώτος το 

στιχουργικό σχήμα 5-5-7 και ο δεύτερος το, ακόμα πιο ανορθόδοξο, σχήμα 8-8-7.  

Από την άλλη, ο  Γ. Σταυρόπουλος, τον Μάρτιο του 1925 δημοσιεύει στο περιοδικό 

Λυκαβηττός έξι μικρά ποιήματα με τον γενικό τίτλο «Τρίστιχα» συνοδευόμενα από 

το παρακάτω σημείωμα: «Τα τρίστιχα ποιηματάκια που τυπώνουμε έχουνε 

γιαπωνέζικη προέλευση και λέγονται “χάι-κάι”. Έχει κάθε ένα δέκα εφτά συλλαβές. 

Στη Γαλλία πολλοί ποιητές γράφουνε τέτοια τρίστιχα ή σαν κι’ αυτά. Καλό θα ήταν 

να τα βάλουμε στην ποίησή μας, γι’ αυτό τα έγραψα και τα παρουσιάζω έδώ». Από το 

παραπάνω σημείωμα καθίσταται σαφές, ότι ο Σταυρόπουλος θεωρεί τον εαυτό του 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 108 

εισηγητή του χαϊκού στην Ελλάδα και δημοσιεύει τα τρίστιχά του προκειμένου να 

παρακινήσει κι άλλους να πειραματιστούν πάνω στο είδος. Ωστόσο, η φράση του 

«τέτοια τρίστιχα ή σαν αυτά» δηλώνει μάλλον αδυναμία να μιλήσει με σιγουριά για 

τους προσωδιακούς κανόνες του είδους, τους οποίους ούτε ό ίδιος τηρεί. Διότι 

χρησιμοποιεί και στα έξι χαϊκού που δημοσιεύει τό σχήμα 6-6-5. 

Ταυτόχρονα, ο Ίσαντρος Άρις δημοσίευσε τα χαϊκού του το 1925, θεωρώντας επίσης, 

τον εαυτό του εισηγητή του είδους στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα χαϊκού του Άρις 

δημοσιεύονται στο τεύχος Μαρτίου-Ιουνίου της «Νέας Τέχνης». Το τεύχος του 

Λυκαβηττού, όπου δημοσιεύει ο Γ. Σταυρόπουλος τα δικά του χαϊκού είναι του 

Μαρτίου του 1925. Είναι φανερό ότι προηγείται η δημοσίευση του Σταυρόπουλου, 

αφού το τεύχος της «Νέας Τέχνης» κυκλοφορεί στο τέλος του τετραμήνου το όποιο 

καλύπτει, δηλαδή τον Ιούνιο.  

Ο Μανιάτης (Μανιάτης, 2006) σε άρθρο του εξηγεί γιατί στις περισσότερες 

λογοτεχνικές πηγές αναφέρεται ο Γ. Σεφέρης σαν πατέρας του χαϊκού στην Ελλάδα, 

παραθέτωντας τρεις πιθανές αιτίες. Πρώτον, γιατί, σαν σποραδικές και μεμονωμένες, 

οι προηγούμενες δημοσιεύσεις πέρασαν απαρατήρητες, δεύτερον λόγω του κύρους 

του Σεφέρη και της ενασχόλησης του Γ.Π. Σαββίδη και άλλων κριτικών της εποχής, 

με τα ποιήματά του έδωσαν οντότητα στο νέο αυτό ποιητικό είδος, τρίτον, γιατί τα 

ποιήματα του Γ. Σταυρόπουλου, του Ν. Χάγιερ – Μπουφίδη και του Π. Κριναίου – 

Μιχαηλίδη κρίθηκαν συνηθισμένα τρίστιχα και δεν καταγράφηκαν έκτοτε ως χαϊκού. 

Επιχειρηματολογεί δε, παραθέτοντας παραδείγματα από την ποίηση του Γ. Σεφέρη 

και του Π. Κριναίου – Μιχαηλίδη, όπου διακρίνονται οι διαφορές και οι συγκλίσεις 

τους με το το ιαπωνικό χαϊκού. Συγκρίνοντας λοιπόν, παρατηρειται εμφανώς η 

λιτότητα του Γ. Σεφέρη, σε αντίθεση με την περιγραφική διάθεση του Π. Κριναίου, 

του οποίου τα εκφραστικά μέσα λειτουργούν ως σιωπηροί μάρτυρες της εποχής που 

γράφτηκε το ποίημα και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αδυνατεί έστω να πλησιάσει το 5, 

7, 5 του χαϊκού. Παρόλο που σε κάποια ποιήματα του Γ. Σεφέρη δεν τηρείται 

απόλυτα ο συλλαβικός περιορισμός καθώς εκτείνεται σε 18 συνολικά συλλαβές (6, 7, 

5) αν και οι θεωρίες περί συνίζησης, μπορούν να το δικαιολογήσουν, αυτό που 

επιδίωξε ήταν μεταφορά της ουσίας του χαϊκού στην ελληνική πραγματικότητα, όπως 

την αντιλήφθηκε, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσει τον κανόνα των 17 

συλλαβών. Εφάρμοσε δηλαδή αυτό που και προηγούμενα αναφέραμε, μέσα από την 
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αναγνωστική του εμπειρία επέλεξε με αυστηρότητα τους κανόνες που επέβαλλε στον 

εαυτό του.  

Επίσης, ο Τουμανίδης (Τουμανίδης, 2014) επισημαίνει σε ομιλία του, «Η ποίηση του 

χαϊκού», πως για μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1904 έως το 1926 το ενδιαφέρον 

των ποιητών γι’ αυτό το «καινούργιο» ποιητικό είδος δεν ήταν και τόσο «θερμό» όσο 

θα περίμενε κανείς. Ανάμεσα σε πολλούς παράγοντες που υποθέτει πως ευθύνεται η 

στάση τους αυτή, υποστηρίζει πως χρειαζόταν μια «γενναία παρέμβαση» κάποιου 

ποιητή που να διαθέτει το ανάλογο κύρος για να «σφραγίσει» μια καινούρια ποιητική 

συνήθεια.Και, όπως ο ίδιος τονίζει, αυτή την «καθοριστική κίνηση», για το χαϊκού, 

την κάνει, το 1940, χρονιά ορόσημο στην σύγχρονη ιστορίας μας, ένας από τους 

μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, ο Γιώργος Σεφέρης. 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δεχτούμε ως πρώτο εισηγητή του χαϊκού στην Ελλάδα 

τον Γ. Σταυρόπουλο και ως ουσιαστικό εισηγητή τον Γ. Σεφέρη, είτε λόγω του 

κύρους του, είτε λόγω του ότι θεωρείται πως ήταν πιο επιτυχής στην προσπάθειά του 

(Μανιάτης, 2006), όχι όμως χωρίς κριτική. (Κοροπούλης, 2006).  

Με την παρουσία των τριών αυτών ποιητών, Σεφέρη, Λορεντζάτου και Αντωνίου 

παγιώνεται κατά κάποιον τρόπο, η παρουσία του χαϊκού, στον ποιητικό μας χάρτη 

(Τουμανίδης, 2014). Έκτοτε το Χαϊκού διαδόθηκε και καταξιώθηκε ως αυτόνομο 

ποιητικό είδος στη χώρα μας. Την χρονική περίοδο , δηλαδή, από το 1972 και μέχρι 

τις μέρες μας. έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του είδους, στη χώρα μας, σε όλα τα 

επίπεδα. Αποκορύφωμα όλων αυτών αποτελεί το 1996, η έκδοση της πρώτης 

«Ανθολογίας Ελληνικού Χαϊκού» (Φραγκόπουλος). Πολλοί είναι οι ποιητές που 

αναμετρήθηκαν με τη λιτή και απαιτητική φόρμα του Χαϊκού με μεγαλύτερη ή 

μικρότερη άλλοτε επιτυχία και σαν πλέον γόνιμη θα πρέπει να θεωρήσουμε την 

τελευταία δεκαετία. Συνολικά στην «Ανθολογία Ελληνικού Χαϊκού» βρίσκουμε 47 

ποιητές και ποιήτριες, από την Ελλάδα και την Κύπρο που προέρχονται από 

διαφορετικές ποιητικές «γενιές». Η επόμενη λοιπόν γενιά των ποιητών, μεταξύ 

άλλων, περιλαμβάνει και τους: Τάσο Κόρφη (1929-1994), Γιώργη Παυλόπουλο 

(1924-2009), Ανέστη Ευαγγέλου (1937-1993), Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλο (1933), 

Νάσο Βαγενά (1945), Μιχάλη Γκανά (1944), Νίκο Λαδά (1953-1979), Αργύρη Χιόνη 

(1943), Γιάννη Πατίλη (1947), Διονύση Καψάλη (1952), Παναγιώτη Καποδίστρια 

(1961), Ηλία Κεφάλα (1951), Χρήστο Τουμανίδη (1952), Μιχαλάκη Μαράθευτη 
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(1926- ), Ηλία Μέλιο (1960), Ζωή Σαβίνα, Ρούλα Ιωαννίδου-Στάυρου (1951), 

Ευανθία Γεωργούλη (1967) κ.α.  

Παρατηρείτε, λοιπόν, μια πυρετώδης δημιουργική δραστηριότητα, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στις συχνές δημοσιεύσεις χαϊκού, αλλά και σε διάφορα φιλολογικά 

κείμενα που εμφανίζονται σε περιοδικά και εφημερίδες, κυρίως όμως, στις εκδόσεις 

συλλογών αποκλειστικά με ποιήματα χαϊκού.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 

από την ύπαρξη ποικίλων Ανθολογίων ελληνικού Χαϊκού, (Higginson & Harter, 

1985) στις οποίες όμως πολλοί ποιητές δεν τηρούν τη δομή του παραδοσιακού 

στίχου. Επιπλέον, το έντονο αυτό ενδιαφέρον, σε Ελλάδα και Κύπρο, έφερε στο 

προσκήνιο και άλλες παράλληλες δραστηριότητες όπως: Βραδιές παρουσίασης 

χαϊκού, διαλέξεις, διαγωνισμούς και αναφορές σε ποιητικά συνέδρια, καθώς και την 

εμφάνιση, το 2007, του Ελληνικού Κύκλου Χαϊκού (ΕΛ.ΚΥ.ΧΑ). Σύμφωνα με τη 

Σαβίνα (Σαβίνα, 2002), εδώ και μία τεσσαρακονταετία και περισσότερο συμβαίνουν 

πολλά και άκρως ενδιαφέροντα πράγματα. Περιοδικά, δημοσιεύματα, κείμενα, 

δοκίμια, συλλογές αποκλειστικά με ποιήματα χαϊκού, εικαστικές παρουσιάσεις, 

προβολές των χαϊκού με ζωγραφική και μουσική, ακόμα και μελοποιημένα χαϊκού. 

Σύμφωνα με την ίδια ποτέ η ποίηση δεν είχε τόσες ανυπέρβλητες παρουσιάσεις, 

δηλαδή μετατροπές ακόμα και στην αντίληψη του χώρου. 

Πιο πρόσφατη «κατάκτηση» αποτελεί η είσοδος του χαϊκού στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα, πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα παρακάτω. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, αμέσως μετά την έκδοση της προαναφερθείσας 

Ανθολογίας (1996), ξεκίνησε η συγκρότηση της δεύτερης και πιο πλήρους εκδοχής 

της Ανθολογίας Ελληνικού Χαϊκού, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Μέσα 

από αυτή την προσπάθεια, διαπιστώνεται πλέον καθαρότατα, η ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη του χαϊκού στη χώρα μας, εμφανίζονται νέοι ποιητές, νέες συλλογές 

χαϊκού, διάφορες θεματικές Ανθολογίες από την παγκόσμια ποιητική παραγωγή.  

 

 

VII. Η ένταξή του χαϊκού στη σχολική πραγματικότητα  

Όλος ο κόσμος 

δεκαεφτά συλλαβές. 

 Τραγούδα, μπορείς! 
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Χρ. Τουμανίδης   

Το χαϊκού έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από τις συλλογές 

που εκδόθηκαν και άλλες μορφές έκφρασης που εμφανίστηκαν κατά καιρούς. 

Διαγωνισμοί χαϊκού, δημιουργική γραφή με ποιήματα χαϊκού (Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης, 1ο Ενιαίο Λύκειο Δράμας κ.ά.), εκθέσεις ζωγραφικής με πίνακες 

εμπνευσμένους από χαϊκού, τραγούδια εμπνευσμένα από χαϊκού (CD «Δεκαέξι 

χαϊκού και άλλες ιστορίες», Sigmatropic), αλλά και από την εισαγωγή του στα 

ελληνικά σχολεία (Μανιάτης, 2006). 

Ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η είσοδος του χαϊκού στο Ελληνικό 

Εκπαιδευτικό Σύστημα, γίνεται πραγματικότητα, με σχετικό μάθημα στο εγχειρίδιο 

της Γλώσσας της Τρίτης Δημοτικού. Δραστηριότητα του τετραδίου εργασιών 

προτρέπει τους μαθητές να γράψουν το δικό τους χαϊκού για μια εποχή του χρόνου ή 

για μια στιγμή Συγκεκριμένα, ο ιδεολογικο-θεματολογικός χαρακτήρας των 

ποιημάτων Χαϊκού προσιδιάζει κυρίως στο περιεχόμενο του μαθήματος της Μελέτης 

του Περιβάλλοντος, χωρίς όμως να αποκλείεται η αξιοποίησή τους σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, όπως είναι η γλώσσα, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, τα θρησκευτικά 

κ..ά. (Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης, & Τικτοπούλου, 2016) 

Συνεχίζοντας, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο μάθημα της Μουσικής της Β΄ 

Γυμνασίου, στην ενότητα «Μελωδικοί εξωτικοί αυτοσχεδιασμοί» και συγκεκριμένα 

στο κεφάλαιο που αφορά τη «χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου», αφού παρουσιάζεται 

τη μορφή χαϊκού στους μαθητές, τους ζητείται να μελοποιήσουν το χαϊκού του 

βατράχου του Μπασό. (Δημητρακοπούλου, Τζένου, & Ανδρούτσος, 2013)  

Επίσης, στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ' Γυμνασίου υπάρχουν 

«τα Τρία Χαϊκού» του Γ. Σεφέρη όπου εντάσσονται στην ενότητα "Η Λογοτεχνία από 

το 1922 ως το 1945", και είναι σύμφωνη με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών , 

όπου βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο 

σύγχρονο πολιτισμό». 

Ο (Μανιάτης, 2006) προσθέτει ένα επίσης αξιοσημείωτο παράδειγμα της χρήσης του 

χαϊκού σε μαθητές αρχαίων ελληνικών, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν την λέξη 

που κυριολεκτικά αντανακλά αυτό που θα ήθελαν να εκφράσουν, σε μια εποχή που 

συνήθως χρησιμοποιούνται οι συγγενείς λέξεις με αποτέλεσμα την εκφραστική 

αδυναμία.  
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Τέλος, μια ακόμη σημαντική εξέλιξη αυτής της εκπαιδευτικής πτυχής του χαϊκού στη 

χωρά μας, αποτελεί ένα άλλο σημαντικό γεγονός το οποίο δίνει άλλες διαστάσεις 

στην εξελικτική πορεία του χαϊκού στον τόπο μας. Πιο συγκεκριμένα, οι καθηγητές 

των ΤΕΙ Αθηνών, στην Σχολή Γραφικών Και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Τμήμα 

Γραφιστικής), έδωσαν στους σπουδαστές τους στα για το Α΄ Εξάμηνο του 

Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, ως μάθημα, συγκεκριμένη εργασία με αντικείμενο το 

ελληνικό και ιαπωνικό χαϊκού. Ο κάθε σπουδαστής επιλέγει και εικονογραφεί τα 

χαϊκού της αρεσκείας του, με σκοπό τη δημιουργία ενός και μοναδικού βιβλίου, 

ολοκληρωμένου από τους ίδιους τους σπουδαστές. Το 2010, οι σπουδαστές του Ζ’ 

εξαμήνου του Τμήματος Γραφιστικής σε συνεργασία με την Ιαπωνική Περβεία και 

τον πρόεδρο της ελληνικής εταιρίας Χαϊκού κ. Χρ. Τουμανίδη εικονογράφησαν μία 

εξαιρετικής αισθητικής, έκδοση ιαπωνικών δίστιχων χαϊκού (ΟΜΕΑ, 2011).  

 

VIII. Διδακτική αξιοποίηση των χαϊκού 

Δες! Στον ουρανό 

Ανθίσανε και φέτος 

Οι χαρταετοί! 

Ροδούλα Παππά 

 

Ζούμε σε μια εποχή τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, όπου η καινοτομία 

αντιμετωπίζεται ως πρόκληση σε πολλούς τομείς. Στον τομέα της εκπαίδευσης, 

παρότι σκοπός είναι η ανάπτυξη των μαθητών-σπουδαστών και η προετοιμασία τους 

για τη ζωή, ο ρυθμός των αλλαγών είναι πολύ αργός ή αδύναμος σε σχέση με άλλα 

πεδία ή συστήματα (Fullan, 2010). Φαίνεται ότι τα σχολεία, ακόμη και πολλά 

πανεπιστήμια, δεν έχουν αλλάξει θεμελιακά τους τρόπους οργάνωσης, τη δομή των 

προγραμμάτων σπουδών, τα εκπαιδευτικά μέσα, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τους 

τρόπους αξιολόγησης και πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εξακολουθούν να 

βασίζονται σε παραδοσιακές προσεγγίσεις.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στη χώρα μας σημαντικές προσπάθειες 

αλλαγών και ένταξης νέων στοιχείων στην εκπαίδευση που ξεκίνησαν, κατά βάση, 

από πρωτοβουλίες της πολιτείας. Ενδεικτικά, πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν τα 

Νέα Προγράμματα Σπουδών (Νέο Σχολείο, 2011), η δράση Ψηφιακό Σχολείο (2011), 
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ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Φωτόδεντρο, 2012), το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση κ.α. Παράλληλα, έχουν καθιερωθεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μορφή των παράλληλων δράσεων, δύο μεγάλες 

ομάδες καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρώτον, Διεπιστημονικά 

προγράμματα, όπως είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, 

Πολιτιστικά Θέματα, Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, Αγωγή Σταδιοδρομίας και 

Επιχειρηματικότητα των Νέων κ.α. και δεύτερον Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

συμπράξεις που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως Comenius, e-

Twining, Teachers4Europe κ.α.  

Σήμερα λοιπόν, η αξιοποίηση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων στη σχολική τάξη 

αποτελεί ζητούμενο στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Νέες προσεγγίσεις, οι 

οποίες να απαντούν στη σημερινή πραγματικότητα του 21ου αιώνα, στις προσδοκίες 

και στις ανάγκες των μαθητών, αποτελούν σήμερα πρώτη προτεραιότητα για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Νέα αντικείμενα, νέα εκπαιδευτικά μέσα 

και περιβάλλοντα, νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ότι αφορά στις 

εκπαιδευτικές εμπειρίες και στις ευκαιρίες μάθησης που διαμορφώνουν. Υπάρχουν, 

μάλιστα, μελέτες περίπτωσης που δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων στα ελληνικά.  

Η χρησιμότητα του χαϊκού και η αξιοποίησή του με ποικίλους τρόπους στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες είναι γεγονός. Τα Χαϊκού ενισχύουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των παιδιών και αποτελούν πρωτότυπη 

παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση σύμφωνα με την εκπαιδευτικό/ερευνήτρια 

Καρυδά (Καρυδά, 2006). Επιπλέον, η διδασκαλία των ποιημάτων Χαϊκού, εκτός των 

άλλων, ικανοποιεί και τις απαιτήσεις για τη διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση 

της γνώσης. Αποτελούν ένα σημαντικό διδακτικό υλικό, αξιοποιήσιμο είτε στα 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είτε στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης του Περιβάλλοντος, είτε στο πλαίσιο άλλων 

μαθημάτων με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Τα ποιήματα Χαϊκού θα 

μπορούσαν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προσδώσουν μάλιστα μια ιδιαίτερα 
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ευρηματική διάσταση στη διδασκαλία, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στους 

συναισθηματικούς στόχους, οι οποίοι συχνά παραμελούνται στα σχολεία.  

Άλλες δυο καινοτόμες προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία των 

ποιημάτων Χαϊκού και οι οποίες θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία είναι 

οι εξείς: 

Πρώτον, η αξιοποίηση των ιχνογραφημάτων των μαθητών ή/και των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση μέσα από ποικίλα εναλλακτικά σχέδια διδασκαλίας. 

Συγκεκριμένα, αυτά τα εναλλακτικά σχέδια διδασκαλίας προσανατολίζονται στο να 

στεγάσουν ετερόκλητα στοιχεία μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και ενοποίηση 

ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. 

Και δεύτερον, η δημιουργία ποιημάτων Χαϊκού από τους ίδιους τους μαθητές, 

διαδικασία που παραπέμπει στον τρόπο κατανόησης, προβληματισμού και 

ευαισθητοποίησης των μαθητών. Το γράψιμο ποιημάτων Χαϊκού από τους μαθητές 

δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τρελό και αυθόρμητο «παιχνίδι λέξεων και εικόνων», 

ένα ταξίδι στο όνειρο και τη φαντασία, που παρέχει τέρψη, απόλαυση και βίωση της 

χαράς της δημιουργίας. Παράλληλα, αυξάνει την αναγνωστική και γλωσσοπλαστική 

εμπειρία του μαθητή, προκαλεί πνευματική εγρήγορση και γύμναση του μυαλού και 

τελικά τον οδηγεί στον προβληματισμό, στη συνειδητοποίηση και την 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που αφορούν τη φύση (Καρυδά, 2006). 

Έτσι λοιπόν, μέρος της εργασίας δεν είναι να γίνει αναφορά των δυνατοτήτων 

αξιοποίησης των ποιημάτων χαϊκού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο της Πρωτοβάθμιας 

ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς είναι αναρίθμητες. Αντίθετα, θα γίνει 

αναφορά σημαντικών διδακτικών προτάσεων που συνδέουν τις νέες τεχνολογίες και 

συγκεκριμένα τη φωτογραφία με την ποίηση χαϊκού, καθώς και τα ερευνητικά 

δεδομένα που προκύπτουν απ’ αυτές.  

IV. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΪΚΟΥ 

Την τόσο έντονη ταύτιση και σχέση του χαϊκού με τη φωτογραφία την επιβεβαιώνει ο 

Λαλιώτης (Λαλιώτης, 2006) στην ομιλία του σε παρουσίαση ποιητικής συλλογής 

«Κεριά Θυέλλης». Σύμφωνα με την άποψή του, το χαϊκού είναι ποίημα 

αυτοαναφορικό, και γι αυτό ίσως η παρουσία του στον ευρύτερο γλωσσικό μας χώρο, 

ταυτίζεται σχεδόν με την εμφάνιση της αυτοαναφορικότητας, με τη μορφή που τη 

διαχειρίζεται τις τελευταίες δεκαετίες η ποίησή μας πανευρωπαικά. Πράγμα που 
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σημαίνει ότι περισσότερο ίσως κι από την εικόνα που μας κατευθύνει να δούμε, το 

χαϊκού μας αποδίδει τη θέση, σαν το μάτι του φακού της κινηματογραφικής μηχανής, 

από όπου σκηνοθετούμε την εικόνα που μας προτείνεται. Η τελική απόλαυση είναι 

αυτό το κύκλωμα εικόνας και σημείου θέασης που κλείνει. Είναι δηλαδή σαν ο 

ποιητής όχι μόνο να μας προτείνει την εικόνα του αλλά και τη γωνία της κάμερας, και 

μια κενή θέση θεατή να την γεμίσουμε. Πολλές φορές είναι αυτή η θέση όπου 

μπαίνουμε το τελικό άρωμα του χαϊκού. 

Ένας ποιητής μιας άλλης εικόνας, της κινηματογραφικής, ο Αντρέυ Ταρκόφσκυ, 

(Ταρκόφσκυ, 1987) γράφοντας γι' αυτήν (την εικόνα) στο βιβλίο του Σμιλεύοντας το 

Χρόνο μάς λέει για ποιο λόγο γοητεύεται από το χαϊκού: «Σ' αυτήν την ποίηση με 

γοητεύει ιδιαίτερα η άρνηση του καλλιτέχνη να υπαινιχθεί έστω το τελικό νόημα της 

εικόνας, που το αφήνει να αποκρυπτογραφηθεί σταδιακά, σαν συλλαβόγριφος. Το 

χαϊκού επεξεργάζεται τις εικόνες του έτσι που να μη σημαίνουν τίποτα πέρα από τις 

ίδιες, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν τόσα πολλά, που είναι αδύνατον να συλλάβει 

κανείς το τελικό τους νόημα. Όσο πιο πιστά ανταποκρίνεται μια εικόνα στη 

λειτουργία της, τόσο πιο δύσκολα περιορίζεται σε μια σαφή εγκεφαλική διατύπωση. 

Ο αναγνώστης του χαϊκού πρέπει να απορροφηθεί, να βυθιστεί μέσα στο ποίημα 

όπως μέσα στη φύση, να χαθεί στα βάθη του όπως μέσα στο σύμπαν, όπου δεν 

υπάρχει βυθός ούτε επιφάνεια». Και συνεχίζει ο Α. Ταρκόφσκυ: «Οι ιάπωνες ποιητές 

μπορούσαν να εκφράσουν το όραμά τους για την πραγματικότητα μέσα σε τρεις 

στίχους. Δεν παρατηρούσαν απλώς την πραγματικότητα, παρά με ουράνια γαλήνη 

αναζητούσαν το αγέραστο νόημά της. Όσο πιο ακριβής είναι η παρατήρηση, τόσο 

πλησιάζει τη μοναδικότητα, δηλ. γίνεται εικόνα». Κι αυτή η εικόνα αποτελεί τον 

οδηγό στην ανακάλυψη του νοήματος που έχει (ή δεν έχει;) ο κόσμος, πέραν από τον 

διατεταγμένο λόγο και τη συντεταγμένη σκέψη, εκτός του χρόνου των ρολογιών και 

του χώρου της πολεοδομίας, έξω από τον ανθρώπινο νου και μέσα στην 

ενανθρωπισθείσα φύση.  

Ο γάλλος συγγραφέας, φιλόσοφος και σημειολόγος Roland Barthes (Barthes R. , 

1981) αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ χαϊκού και φωτογραφίας. Στο βιβλίο του Camera 

Lucida, ο Barthes  στην προσπάθειά του να ορίσει τη φωτογραφία, διαπίστωσε ότι οι 

φωτογραφίες που είναι ελκυστικές, υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία δύο ανεξάρτητων, 

ασυνεχών και ετερογενών στοιχείων, τα οποία ονομάζει studium και punctum. Το 

studium, είναι το ευρύτατο πεδίο της νωχελικής επιθυμίας, του ποικίλου 
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ενδιαφέροντος, του άστατου γούστου, αυτό που αισθάνεται ο αναγνώστης για τις 

φωτογραφίες, ένα μέσο συναίσθημα, η προσήλωσή του σε κάτι, η προτίμησή του σε 

κάποιον. Ενα είδος δηλαδή γενικής και βιαστικής επένδυσης, αλλά δίχως ιδιαίτερη 

οξύτητα, είναι ακριβώς αυτό που τον κάνει να ενδιαφέρεται για πολλές φωτογραφίες, 

διότι με την παιδεία του συμμετέχει στα πρόσωπα, στις εκφράσεις, στις χειρονομίες, 

στο διάκοσμο και στις πράξεις. Από την άλλη, με τον όρο Punctum ο Barthes 

οριοθετούσε την λεπτομέρεια που σε κάθε φωτογραφία δημιουργεί το αξιοπρόσεκτο 

που την κάνει να ξεχωρίζει απ’ τις άλλες. Η λέξη σημαίνει στα λατινικά το 

«κέντρισμα με κάτι το αιχμηρό» ένα στιγμιαίο και συχνά οδυνηρό τσίμπημα. Με 

αυτήν ο Barthes επιχειρεί να αποδώσει το «κάτι» που προσπερνάει το γενικό 

ενδιαφέρον (studium) που δείχνουμε για μια σειρά φωτογραφιών και, σαν τσιμπιά, 

κάνει μια φωτογραφία ξεχωριστή και ιδιαίτερη για εμάς. σε αντίθεση με το studium, 

το punctum είναι το μη κωδικό στίγμα του τυχαίου, που «παρασύρει τον παρατηρητή 

έξω από το πλαίσιο της φωτογραφίας λες κι η εικόνα εκσφενδονίζει την επιθυμία 

πέρα από εκείνο που μας δίνει να δούμε». Αποτελεί ένα συμπλήρωμα που προσθέτει 

ο παρατηρητής στη φωτογραφία κι «ωστόσο υπάρχει ήδη σ’ αυτήν». Συχνά το 

punctum δεν είναι παρά μια λεπτομέρεια που μας αποσπά από την ανάγνωση, 

μετατοπίζει το ενδιαφέρον του παρατηρητή, ως μια άλλη έκλαμψη, και αλλάζει τον 

τρόπο με τον οποίο αυτός την αντιλαμβάνεται, «Χάρη στο σημάδι κάποιου 

πράγματος, η φωτογραφία παύει να είναι οποιαδήποτε». Η προσέγγιση του punctum 

επομένως, καταλήγει ο Barthes, γίνεται εφικτή μόνον εφόσον η φωτογραφία 

«δουλέψει–ενεργήσει» στο εσωτερικό μας, και δεν μπορεί επ’ ουδενί να είναι 

αποτέλεσμα μιας λεπτομερούς ανάλυσης], είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη να 

αστοχήσει. (Barthes R. G., 2007). Στο σημείο αυτό συνδέεται η φωτογραφία με 

το σατόρι του βουδισμού Ζεν και βλέπει μια ουσιαστική αναλογία στην αναλαμπή 

της αλήθειας,  σε μια «βαθιά» και διαρκή κατάσταση φώτισης.  Αυτή η άποψη  

φέρνει την φωτογραφία (ορισμένες φωτογραφίες) κοντά και στο χαϊκού" (Barthes R. , 

1981, p. 49). "Η φωτογραφία με αγγίζει αν την απομονώσω από κοινωνικές 

προσταγές, όπως την τεχνική, την πραγματικότητα , το ρεπορτάζ κτλ.,  και κλείσω τα 

μάτια μου, για να αφήσω τη λεπτομέρεια να αναδυθεί από μόνη της σε 

συναισθηματική συνείδηση (Barthes R. , 1981, p. 55). Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί 

και η ποίηση χαϊκού. Η ποίηση χαϊκού, «απαθανατίζει», «συλλαμβάνει» μια στιγμή 

στον χρόνο, μια λεπτομέρεια, τη στιγμή της στιγμή, «εγκλείει» την ουσία στο τώρα. 
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Όταν ένας φωτογράφος μπορεί να «ακούσει το φως», όταν η φωτογραφία του 

«τραγουδά», τότε το πνεύμα του Zen είναι παρόν (Barthes R. , 1981). 

Η σύνδεση ποιημάτων χαϊκού και φωτογραφίας προσανατολίζεται κυρίως στο 

αντικείμενο της οικολογίας καθώς υπάρχει πληθώρα διδακτικών προτάσεων.  Ένα 

σημαντικό άρθρο του Arran Stibble εντοπίζει τη σύνδεση αυτή και την ουσιαστική 

της επιτυχία στην ευαισθητοποίση σε περιβαλλοντικά θέματα.  Ο Stibbe, A. (Stibbe, 

2005) σε άρθρο του «Ευκαιρία συνάντησης: οικολογία και φωτογραφία εμπνευσμένη 

από το χαϊκού» αναφέρει πως, ενώ η ποίηση χαϊκού αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο 

ευαισθητοποίησης για οικολογικά θέματα, στις μέρες μας, η αύξηση της οικολογικής 

συνείδησης μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή άλλων μέσων εκτός από την ποίηση. Η 

φωτογραφία είναι επίσης ένα μέσο που έχει συνδεθεί με την οικολογία (Loori, 2000). 

Η εξέταση, λοιπόν, του γλωσσικού λόγου του χαϊκού μπορεί να αποκαλύψει έναν 

τρόπο συμπλήρωσης των οπτικών συζητήσεων του περιβαλλοντισμού μέσω μιας 

οπτικής γραμματικής η οποία, όπως το χαϊκού, ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση. Το 

άρθρο του περιγράφει πώς ορισμένες από τις συμβάσεις της ποίησης χαϊκού θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν στο μέσο της φωτογραφίας, για να αποτελέσουν ένα νέο 

είδος, το είδος της φωτογραφίας που εμπνέεται από χαϊκού. Η ουσία αυτού του είδους 

είναι ότι ο φωτογράφος καταγράφει στιγμές για μεμονωμένα φυτά και ζώα 

τοποθετώντας την δική του ταυτότητα. Στην συνέχεια, η δημοσίευση των 

φωτογραφιών επιτρέπει στους θεατές να δουν τη σκηνή από την δικιά τους οπτική 

γωνία και, λόγω των συμβάσεων που διέπουν την κατασκευή της φωτογραφίας, να 

βιώσουν κάτι που προσεγγίζει τις σχέσεις με τη φύση που αισθάνεται ο φωτογράφος, 

όπως εκφράζεται μέσω των νέων στοιχείων, των προοπτικών, των φορέων, τις 

συνθήκες, το μέγεθος του πλαισίου, τη γωνία και άλλες τεχνικές πτυχές. Με τον 

τρόπο αυτό,  οι θεατές αρχίζουν να εξετάζουν τα φυτά και τα ζώα που συναντούν με 

νέους τρόπους. Η επιρροή της φωτογραφίας που εμπνέεται από χαϊκού θα είναι ως εκ 

τούτου ισχυρότερη, όπου αντανακλά τη φύση που κατοικείται από τους θεατές, την 

προσοχή τους που στρέφεται προς την πραγματική ομορφιά και την αξία της 

συνηθισμένης φύσης γύρω τους, η οποία δεν βρίσκεται στις φωτογραφίες, αλλά στα 

φυτά και τα ίδια τα ζώα. 

Σε άρθρο της, η Tali Gil (Gil, 2018) περιγράφει ένα εργαστήριο που συνδυάζει τη 

φωτογραφία της φύσης και τα ποιήματα χαϊκού που γράφουν με τη χρήση των 

smartphones σε ένα υπαίθριο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο σκοπός του εργαστηρίου 
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είναι να ενισχύσει την εμπειρία της προσέγγισης της φύσης με την παρατήρηση και 

την ενδοσκόπηση. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τη φωτογραφία και τη γραφή 

των χαϊκού ως μέσο οπτικής και κειμένου αυτο-έκφρασης. Ενώ περιπλανιούνται στη 

φύση, παίρνουν φωτογραφίες και έπειτα γράφουν ποιήματα χαϊκού εμπνευσμένα από 

αυτά. Αργότερα ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους σε ένα φόρουμ που δημιουργήθηκε 

για το εργαστήριο. Σε αυτό το στάδιο, μπορούν να γράψουν νέο χαϊκού, εμπνευσμένο 

από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από άλλους συμμετέχοντες, και να τα 

ανεβάσουν. Μέχρι το τέλος της ημέρας, οι συμμετέχοντες έχουν ένα κοινό 

καλλιτεχνικό προϊόν που περιέχει όλες τις φωτογραφίες και το χαϊκού που 

δημιούργησαν στο εργαστήριο. Οι φωτογραφίες που επελέγησαν ως δείγματα για 

αυτό το άρθρο αναλύονται με ερμηνευτικά εργαλεία βασισμένα στη σημασιολογική 

θεωρία και τη μεθοδολογία του Barthes και λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της μεθόδου 

Photovoice. (Η Photovoice είναι μια ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη 

συμμετοχική έρευνα με την κοινότητα για να τεκμηριώνει την πραγματικότητα. 

Πρόκειται για μια ενδυναμωτική και ευέλικτη διαδικασία που συνδυάζει τη 

φωτογραφία με την κοινωνική δράση και χρησιμοποιείται συνήθως στους τομείς της 

κοινοτικής ανάπτυξης, της διεθνούς ανάπτυξης, της δημόσιας υγείας και της 

εκπαίδευσης.) Τα ποιήματα αναλύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενό τους 

και τα καλλιτεχνικά τους μέτρα και σε σύγκριση με τις αρχές της γραφής του χαϊκού 

και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με το οπτικό περιεχόμενο των φωτογραφιών. Η 

ανάλυση δείχνει ότι η παρατήρηση της φύσης μέσα από τα μάτια της φωτογραφικής 

μηχανής και η συγγραφή ποιημάτων, ενώ κοντά στη φύση μπορούν να 

δημιουργήσουν αυτο-έκφραση και ενδοσκόπηση. Η χρήση της κινητής τεχνολογίας 

στο εργαστήριο δεν παρεμποδίζει την εμπειρία της ύπαρξης στη φύση. Αντιθέτως, 

χρησιμοποιείται για να προσεγγίσει τους συμμετέχοντες σ 'αυτό και μεταξύ τους. Το 

εργαστήριο που περιγράφεται εδώ συμβάλλει στην εμπειρία της ουσιαστικής 

μάθησης μέσω της τέχνης. 

Ο Dogen (Dogen, 1975) επισημαίνει ότι ενα χαϊκού που καταγράφει τη στιγμή σαν 

μια φωτογραφία και μια φωτογραφία που καταγράφει τη στιγμή σαν ένα χαϊκού, 

ενσωματώνει και μια υπαρξιακή κατανόηση του όντος, του χρόνου και του χώρου. Σε 

αυτή την κατανόηση, τα φαινόμενα δεν μπορούν να κατανοηθούν χωριστά από αυτά. 

Η χρονικότητά τους και ο χώρος τους, ο χρόνος και ο τόπος δεν υπάρχουν ως 

αφηρημένες οντότητες από την ύπαρξη των πραγμάτων. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 119 

 

 

 

 

 

4.1. Επισκόπηση Ερευνών 

Ξεκινώντας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, παρόλο που διατίθεται πληθώρα 

διδακτικών σεναρίων που αφορούν το θέμα μας, στη βιβλιογραφία απουσιάζουν 

συστηματικές έρευνες που να αποτυπώνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των 

καινοτόμων αυτών προγραμμάτων, την αποτελεσματικότητα ως προς τη μάθηση, τις 

αλλαγές που έχουν επιφέρει και τη βιωσιμότητά τους στα σχολεία που έχουν 

υλοποιηθεί.  

Μια εργασία που αξίζει να μνημονευθεί είναι αυτή της εκπαιδευτικού/ερευνήτριας 

Καρυδά , η οποία ήταν η πρώτη στο είδος της και εκδόθηκε το 2006 με τίτλο: «Τα 

χαϊκού στο Σχολείο».  Η διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ποιημάτων 

Χαϊκού στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Αγωγή αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια 

μια μελλοντική πρόκληση, αφού ικανοποιεί την ανάγκη ύπαρξης νέων 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη εκπαιδευτική θεωρία και πράξη 

(Καρυδά, 2006). Συγκεκριμένα, η κατάλληλη επιλογή ποιημάτων Χαϊκού για τη 

διδασκαλία μιας συγκεκριμένης θεματικής ενότητας έχει καθοριστική σημασία για 

την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, για την πολύπλευρη θέαση ενός 

φυσικού φαινομένου ή περιβαλλοντικού προβλήματος, αλλά κυρίως για τον 

προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα οικολογικής φύσης. Τα 

Χαϊκού που ενδείκνυνται διαθέτουν το γνωστικό στοιχείο, έχουν αισθητική 

αρτιότητα, εμπεριέχουν την αναζήτηση της οικολογικής σκέψης, χαρακτηρίζονται 

από την αποκωδικοποίηση σύγχρονων οικολογικών εικόνων στο «εσωτερικό» του 

ποιήματος και διακρίνονται για τον κοινωνικοπαιδαγωγικό τους χαρακτήρα. Στη 

συνέχεια, γίνεται αναφορά στην ποιητική εικόνα, βασικό χαρακτηριστικό των 

ποιημάτων χαϊκού, και στους τρόπους δημιουργίας της: με τις αισθήσεις, τη μνήμη, 

τη φαντασία. Στην πορεία πραγματοποιείται η δημιουργική γραφή των δικών τους 

ποιημάτων και τέλος, η απαγγελία ή ανάγνωσή τους. Παρόλο που βασικός στόχος της 

έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
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μαθητών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με την παιδαγωγική και διδακτική 

αξιοπήση των χαϊκού, δίνεται το έναυσμα για την ανάδειξη νέων καινοτομιών στο 

χωρο της εκπαίδευσης, όχι μόνο από επιστήμονες- ερευνητές εκτός σχολείου, αλλά 

και από εκπαιδευτικούς που βιώνουν καθημερινά την εκπαιδευτική πράξη.  

Πάνω στο χαρτί 

Το ποίημα στεγνώνει. 

Εξατμίζεται. 

Ευσταθία Δήμου 

Μια σημαντική διδακτική πρόταση που παρέχει συνάμα ερευνητική τεκμηρίωση περί 

της αποτελεσματικότητας είναι της Φακίδου (Fakidou, 2011). Η έρευνα έχει 

δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της ΟΜΕΡ. Η εν λόγω έρευνα 

πραγματώνεται τις μεταφορές στην τόσο στις εικαστικές τέχνες όσο και στη γλώσσα, 

συνδέοντας δυοδιαφορετικά αντικείμενα, την ποίηση και τη ζωγραφική για την 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μπορεί να μην αφορά ακριβώς το θέμα μας, καθώς η έρευνα αυτή έχει να κάνει με το 

σχήμα λόγου της μεταφοράς  και όχι με την ποιητική εικόνα (που ασχολούμαστε), 

παρόλα αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται χρήσιμα. Συγκεκριμένα, η έρευνα απαντά 

στο ερώτημα αν η ενοποίηση των μεταφορικών εικόνων στην ποίηση καθώς και των 

οπτικών μεταφορών στη ζωγραφική επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα των 

μαθητών, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε μέσα από το δικό τους εικαστικό έργο, 

καθώς και κατ’ επέκταση το συνδιασμό λογοτεχνικού και εικαστικού. Μελέτησαν 

ποιήματα του Ρίτσου, πίνακες του R. Magritte και τέλος ποιήματα του Michaux που 

αφορούν συγκεκριμένους πίνακες του Magritte. Πρώτος στόχος, να εντοπίσουν τις 

συνδέσεις και τις λειτουργίες των μεταφορών στο κείμενο. Δεύτερος στόχος, να 

μελετήσουν τη δομή των μεταφορών με τυχαία ζεύγη λέξεων. Τρίτος στόχος, η 

εξοικείωση με την ερμηνεία ορισμένων ζωγραφικών έργων μέσω της ποίησης του 

Michaux και η εικονογράφηση ενός ποιήματος του Ρίτσου. Τέταρτος στόχος, η 

αποκωδικοποίηση των οπτικών μεταφορών των έργων ζωγραφικής, η διερεύνηση των 

αινιγματικών τίτλων των έργων ζωγραφικής και η σύνδεσή τους και η συμβολή τους 

στη ζωγραφική, ο συνδυασμός των μεταφορικών εικόνων του Ρίτσου με τις οπτικές 

μεταφορές του Magritte και η δημιουργία ενός δικού τους έργου τέχνης, δηλαδή μια 

εικόνα με ελεύθερο θέμα χρησιμοποιώντας την τεχνική του φωτο-κολάζ και 

χρώματα, καθώς και τη συγγραφή ενός ποιητικού κειμένου που να συνοδεύει την 
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εικόνα αυτή. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για την εκτίμηση αποτελεσμάτων ήταν 

το αρχικό έργο τέχνης που δημιούργησαν πριν από την παρέμβαση (β) η απεικόνιση 

της μεταφοράς της ποίησης του Ρίτσου και (γ) το εικαστικό έργο τους συνοδευμένο 

με λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μετα την παρέμβαση έλεγχο. 

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι σταδιακά αυξάνεται το ενδιαφέρον τους, 

καθώς, ενώ πριν την παρέμβαση δεν συμμετέχουν όλοι στην εργασία, κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης φαίνεται όλο και περισσότεροι μαθητές να αναλαμβάνουν 

έργο, μέχρι την τελευταία φάση που συμμετείχαν όλοι. Εκτός από τη συμμετοχή, 

παρατηρείται ότι τα τελικά έργα τέχνης ήταν εξαιρετικά βελτιωμένα σε σχέση με τα 

αρχικά. Η πλειοψηφία των μαθητών ξεπέρασε την απεικόνιση ενός απλού 

αντικειμένου και δημιούργησαν οπτικές ή / και λεκτικές μεταφορές. Το κείμενο 

διασυνδέθηκε με την εικόνα επιτυγχάνοντας την πλήρη κατανόηση. Επίσης, 

απεικόνισαν λεπτομέρειες που προστέθηκαν στο νόημα, απέφευγαν τις γρήγορες 

λύσεις και γενικά το έργο τέχνης εξέπληξε τον θεατή είτε με το θέμα είτε με τη 

σύνθεση ή την μη συμβατική μεταφορική πρόταση. Ενσωμάτωσαν την εικόνα και τη 

γλώσσα με αδιαχώριστο τρόπο, προκειμένου να επικοινωνούν με αφηρημένες ιδέες. 

Έχει αποκαλυφθεί η αλληλεξάρτηση της απεικόνισης και των προφορικών 

απαντήσεων στην επικοινωνία του νόημα. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει τη σημασία 

της ανάλυσης του έργου των μαθητών ως «οικοσυστήματος» (Pantaleo, 2005). 

Στα τελικά έργα τέχνης οι περισσότεροι από τους μαθητές δημιούργησαν μεταφορές 

είτε οπτικές είτε λεκτικές, ή και τις δύο μορφές. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η 

ολοκληρωμένη μελέτη των μεταφορών από δύο διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας 

τροφοδότησε το ρεπερτόριο των μαθητών με τεχνικές και δομές από δύο 

πολιτιστικούς πόρους, ενίσχυσε τις γνώσεις, προώθησε τη γνωστική τους ευελιξία και 

ως εκ τούτου ενίσχυσε τη δημιουργικότητά τους σε μεγάλο βαθμό. Γενικεύοντας, στο 

σημείο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συστηματική μελέτη και 

αποκωδικοποίηση μεταφορών από δύο διαφορετικούς κλάδους δημιουργεί ένα 

πλούσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο που βελτιώνει τη δημιουργικότητα των μαθητών και 

μπορεί να εφαρμοστεί για τη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών. Τα ελληνικά 

προγράμματα σπουδών για τη λογοτεχνία και τις εικαστικές τέχνες (ΥΠ.Ε.Π.Θ.Π.Ι, 

2002) προωθούν την «ενοποίηση με άλλους κλάδους» (σελ. 57, 136). Συγκεκριμένα, 

η λογοτεχνία στοχεύει στην «εξοικείωση των παιδιών με τις μετα-σημασίες και τη 
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λειτουργία της μεταφοράς» (σελ. 24) και οι εικαστικές τέχνες με τον συμβολισμό 

τους επιτυγχάνουν τη διαθεματική προσέγγιση (σελ. 123). 

Κοιτώ με πόνο 

Όλα τα ποιήματα 

Που’ μειναν λέξεις.  

Ευσταθία Δήμου 

Μια επίσης, σχετική διδακτική πρόταση είναι των Φακίδου και Παλαντζά (Φακίδου 

& Παλάντζας, 2015, p. 112). Σκοποί του προγράμματος είναι η εξοικείωση των 

μαθητών/ριών με το περιεχόμενο και τη δομή των χαϊκού, η γνωριμία με πολιτισμικά 

σύμβολα του ιαπωνικού πολιτισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο στην προσέγγιση-

κατανόηση όσο και στη δημιουργία ποιημάτων για την επικοινωνία εντυπώσεων και 

συναισθημάτων και η καλλιέργεια θετικής στάσης. Η συνάντηση με τα χαϊκού 

Ιαπώνων (Μπασό, Κικάκου, Ίσσα, Σίκι) συνοδεύεται από στοιχεία της ιαπωνικής 

κουλτούρας (γλώσσα, γραφή, ζωγραφική, μουσική, αποσπάσματα ταινίας, 

φωτογραφίες τοπίων) για να παρουσιαστεί το πολιτισμικό περιβάλλον προέλευσης. 

Μελετώνται χαϊκού Ελλήνων παλαιότερων και σύγχρονων ποιητών (Σεφέρη, 

Αντωνίου, Σαβίνα). Αξιοποιείται το μοντέλο της φθίνουσας καθοδήγησης κατά την 

απόκριση στα υπό μελέτη ποιήματα και στη συγγραφή ποιημάτων, και η 

ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα 

Γ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο αγροτικής περιοχής το β΄ τρίμηνο του έτους 2014-

2015. Παρουσιάζονται τα χαϊκού που συνέγραψαν οι μαθητές/ριες. Την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος υποδεικνύει η ποιότητα ως προς τη δομή και 

τις ιδέες των ποιημάτων που δημιούργησαν και η θετική στάση που ανέπτυξαν έκτοτε 

να συγγράφουν χαϊκού αυτοβούλως είτε στο ημερολόγιό τους είτε ως ευχές σε 

ευχετήριες κάρτες.  

Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2015 από την 

Menzer, M., (Menzer, 2015) βρήκε συνδέσεις μεταξύ των τεχνών, 

συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών και της 

λογοτεχνίας, με τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Όπως προσθέτει και 

ο Terry Liu, η τέχνη χρησιμοποιείται και ως «μέσο για να βοηθήσει τα παιδιά να 

μάθουν περισσότερα θέματα». Επισημαίνει λοιπόν πως η τέχνη δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά και ένα μέσο κατανόησης και αντίληψης για τον κόσμο. Εξάλλου οι 

νέοι διδάσκονται ότι η τέχνη συνδέεται άμεσα με τον κόσμο γύρω τους.Πολλές άλλες 
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μελέτες έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ της δημιουργίας και των συναισθημάτων 

μας, η οποία είναι ένα κεντρικό δόγμα της θεραπευτικής τέχνης. Σημαντικό ρόλο 

λοιπόν παίζει, όπως πραγματοποιείται και σε προγράμματα καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, τόσο η παρατήρηση της τέχνης όσο και η δημιουργία της. Στα μουσεία 

είναι πλέον συνηθισμένη πρακτική για τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 

προγράμματα τέχνης που να εμπλέκουν το κοινό με τα έργα σε μια τρέχουσα έκθεση 

ή μόνιμη συλλογή. Το Μουσείο Whitney της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, έχει 

αναπτύξει μια τεράστια ποικιλία προγραμμάτων για να προσελκύσει παιδιά όλων των 

ηλικιών, αλλά ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα είναι το Open Studio με 

επικεφαλείς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιτρέπει σε οικογένειες να 

επισκέπτονται ελεύθερα και να δημιουργούν τέχνη. Στα μουσεία είναι σπουδαίο να 

έχουμε συζητήσεις, αλλά και να δωθεί μια ώθηση στη δημιουργία πραγμάτων, να 

γίνουν δηλαδή από απλοί παρατηρητές και θεατές δημιουργοί και 

καλλιτέχνες. Στόχος είναι να μπορέσουν να συνδεθούν με τις δραστηριότητες των 

καλλιτεχνών και να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα τους, να εμπνέονται από αυτούς 

τους καλλιτέχνες και στη συνέχεια να δημιουργούν κάτι για τον εαυτό τους. 

Σύμφωνα με την Terrassa «Η τέχνη δεν είναι μόνο μέσα στο μουσείο – είναι όλα 

γύρω μας. Η εξοικείωση με την τέχνη, είναι καθημερινό γεγονός και όχι κάτι 

απομονωμένο, βοηθά επίσης τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτήν». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το Παιδικό Μουσείο Τεχνών (CMA), το οποίο ενσωματώνει 

χώρους για δημιουργία της τέχνης όπως και για τις εκθέσεις. Η ετικέτα του μουσείου, 

“Look, Make, Share” (Κοίτα, Δημιούργησε, Μοιράσου) περιλαμβάνει την 

προσέγγισή τους για να συνδυάσει την παρατηρητικότητα, την δημιουργία και τη 

συζήτηση γύρω από την τέχνη (Lesser, 2016).  

Σε μελέτες που έχουν γίνει σχετικά σχετικά με την ζωγραφική και την επιρροή της 

στην διάθεση, διαπιστώθηκε ότι στην ηλικία των 10 έως 12 ετών, τα παιδιά γίνονται 

επικριτικά στις δεξιότητές τους. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι έχουν περιορισμούς 

και ότι μπορούν να είναι καλοί σε κάποια πράγματα και όχι τόσο σε κάποια 

άλλα. Στην ηλικία των έξι με οκτώ χρονών απορροφούνται πολύ περισσότερο τα 

παιδιά μέσα στη τέχνη και χάνονται μέσα σ ‘αυτήν. Πολλά μουσεία υιοθέτησαν μια 

προσέγγιση, βασισμένη στην έρευνα αυτή, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί 

προτρέπουν τα παιδιά μέσω ερωτήσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ιδέες και να 

προκληθεί συζήτηση γύρω από την τέχνη. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεν 
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υπάρχει σωστή απάντηση και με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται στο να έχουν 

εμπιστοσύνη στις απαντήσεις τους και στην ικανότητά τους να βλέπουν και να 

καταλαβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα να σέβονται τη δημιουργικότητα και τη γνώμη 

κάποιου άλλου όταν την μοιράζεται. 
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι καταρχάς οι μαθητές να αντιληφθούν τη 

σχέση της ποίησης με την ανθρώπινη εμπειρία, χρησιμοποιώντας την φωτογραφική 

μηχανή για την παραγωγή των δικών τους φωτογραφικών έργων και νοημάτων. Κατά 

δεύτερον, να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης χαϊκού, να μετουσιώσουν και 

να μεταφέρουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο 

κείμενο, σε ένα φωτογραφικό κείμενο. Η παρούσα έρευνα προσδοκά να απαντήσει 

στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Μπορεί η τέχνη της φωτογραφίας να συμβάλει στη νοηματοδότηση της ποίησης 

χαϊκού; 

2. Μπορεί η οπτική διάσταση της ποίησης να ελκύσει τους νεαρούς αναγνώστες 

στην παραγωγή ποιητικού λόγου; 

3. Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη φωτογραφία και τις 

λειτουργίες της; Αναθεωρούνται μετά την προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση; 

Ως καταλληλότερη μέθοδος προσέγγισης για την παρούσα μελέτη θεωρήθηκε η 

ποιοτική έρευνα. Επιδίωξη της εν λόγω έρευνας δεν είναι η γενίκευση, αλλά η 

ενδελεχής εξέταση των πρακτικών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο περιβάλλον, 

προκειμένου να κατανοήσουμε το φαινόμενο που μελετάται και να αποκαλυφθούν 

πτυχές τις οποίες πιθανόν δεν έχουμε υποψιαστεί (Κυριαζή, 1999/2002, pp. 51-52). 

Οι μέθοδοι παραγωγής δεδομένων που χρησιμοποιούνται δεν είναι αυστηρά 

δομημένες και στόχος της είναι η σφαιρική αντίληψη και η κατανόηση της 

πολυπλοκότητας του φυσικού κοινωνικού πλαισίου μέσω λεπτομερής καταγραφής 

(Mason, 1996/2009, σσ. 20-21, 85)  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου- Κοτσίκειο και το 

δείγμα μας είναι 17 μαθητές της Γ’ Δημοτικού.   

Ως βασικά ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν οι μη δομημένες συνεντεύξεις, η 

παρατήρηση, καθώς και ερωτηματολόγια πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Κι 

αυτό γιατί ο συνδυασμός τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μια γονιμότερη έρευνα 

και εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής της μελέτης. 
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Το διερευνώμενο θέμα στηρίζεται στις αναγνωστικές θεωρίες της Λογοτεχνίας, οι 

οποίες μετατοπίζουν το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κριτικής από τον συγγραφέα 

και το κείμενο στον αναγνώστη, στην πράξη της ανάγνωσης και τα ποικίλα 

συμφραζόμενά τους.  Συγκεκριμένα, στηρίζεται στη θεωρία της Αισθητικής της 

Πρόσληψης (Reception Theory) και Αναγνωστικής Ανταπόκρισης (Reader Response 

Criticism),  η οποία αμφισβητεί απολύτως την αυτονομία και αυτοδυναμία του 

λογοτεχνικού κείμενου -αλλά και του συγγραφέα- ως μέσου. Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, πρόσληψη είναι «η δισυπόστατη πράξη που συμπεριλαμβάνει τόσο την 

επίδραση που επικαθορίζεται από το έργο όσο και τον τρόπο με τον οποίο ο 

παραλήπτης το δεξιώνεται» (Jauss, 1995, σ. 93). Σύμφωνα με τη θεωρία της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης, ο αναγνώστης δεν ανακαλύπτει το νόημα, αλλά το 

παράγει μέσα από τις προβολές της ατομικής του συνείδησης (Iser, 1972, pp. 279-

299). Η αναγνωστική διαδικασία εμπλέκει τον αναγνώστη σε συνεχή προσπάθεια 

συμπλήρωσης «απροσδιόριστων σημείων» και «κενών» κειμένου, προσαρμογής σε 

ένα «όλο», σύνθεσης του κειμένου ώστε να έχει συνοχή και αλληλουχία. 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον οπτικό γραμματισμό, µια από τις πιο σηµαντικές 

δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή την 

ικανότητα ερµηνείας, κριτικής αποτίµησης και δηµιουργίας οπτικών µηνυµάτων. Ο 

παραπάνω ορισμός υποδηλώνει ένα ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί- 

θεατής(καταναλωτής), το παιδί- κριτικός και το παιδί-παραγωγός εικόνων. Έμφαση 

δίνεται στις διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες της ποίησης στη 

διδακτική πράξη. Με άλλα λόγια ο συνδυασμός του ποιήματος με πολύμορφο 

οπτικοακουστικό υλικό, όπως εικαστικά έργα, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, 

εφαρμογές πολυμέσων κ.ά. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη «συγγενική», θα 

λέγαμε, σχέση της ποίησης με τη φωτογραφία. Διερευνάται αν η διαδραστική αυτή 

προσέγγιση βοηθά τους μαθητές να εμβαθύνουν, να αναλύσουν, να προσεγγίσουν ένα 

ποίημα από πολλές διαφορετικές προοπτικές και να μπουν όσο πιο εσωτερικά και 

βαθιά μέσα στην ουσία , καθώς επίσης και να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών να ασχοληθούν με αυτήν την παραγκωνισμένη στις μέρες μας τέχνη. Στην 

ελληνική εκπαίδευση όμως οι εξελίξεις αντιμετωπίζονται κατ’ αρχήν θετικά σε 

θεωρητικό επίπεδο, αλλά η αντίδραση πρακτικά είναι παθητική και η δράση σε 

ερευνητικό επίπεδο σε πρωτόλεια επίπεδα. (Κωνσταντινίδου & Σέμογλου, 2005)  
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Όσον αφορά την αξιολόγηση, σύμφωνα με τους ΜcLaughlin και DeVoogd 

(McLaughlin & DeVoogd, 2004, p. 41), κρίνεται σκόπιμο να γίνει απολογισμός μετά 

την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. Η αξιολόγηση έγινε βάσει των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν σε όλη τη διάρκεια των διδασκαλιών, βάσει των 

απαντήσεων των μαθητών σε σχετικά ερωτήματα του τελικού ερωτηματολόγιου 

(post-test), καθώς επίσης αξιολογούνται και τα δημιουργήματά τους στη βάση 

κριτηρίων. 

Ζητήματα δεοντολογίας 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές δεοντολογίας που αφορούν την ερευνητική διαδικασία 

κρίνεται σκόπιμη η πληροφορημένη συγκατάθεση στην έρευνα, η ανωνυμία κι 

εμπιστευτικότητα. Για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη τους, αλλά κι η εξασφάλιση της συναίνεσης των κηδεμόνων/γονέων 

τους. Για το σκοπό αυτό οι ενήλικες-υπεύθυνοι των παιδιών ενημερώνονται για την 

έρευνα που θα διεξαχθεί στην τάξη κι αν είναι σύμφωνοι υπογράφουν το έντυπο 

συγκατάθεσης. Ακόμη, δίνεται εγγύηση πως δεν θα αποκαλυφθούν οι προσωπικές 

πληροφορίες των συμμετεχόντων και θα διασφαλιστεί πλήρως η ανωνυμία τους, ενώ 

η διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων θα γίνει από την υπεύθυνη της έρευνας. 

Τέλος, η ερευνήτρια θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστευτικότητας στην 

τάξη, προκειμένου τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα (Ίσαρη & Πούρκος, 2015, σσ. 

89-91). Ένα ακόμη ζήτημα δεοντολογίας αφορά την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα 

κάθε ερευνητή, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη κι η ηθική του απορρίπτουν 

οποιαδήποτε εκ προθέσεως παραπλάνηση στη συλλογή, ανάλυση κι ερμηνεία των 

ερευνητικών δεδομένων (Watts, 2008, pp. 440–441). 

Σχεδίασα και εφάρμοσα όσα αναφέρονται παραπάνω, έχοντας το ρόλο της 

εκπαιδευτικού και υιοθετώντας στη συνέχεια τον ρόλο της ερευνήτριας. Όλο το υλικό 

της παρούσας ερευνητικής παρέμβασης που χρησιμοποιήθηκε, από τα 

γραφειοκρατικά έγγραφα που αφορούν την συγκατάθεση των γονέων μέχρι και τα 

τελικά δημιουργήματα των συμμετεχόντων υπάρχουν στο Παράρτημα.  

 

Χρονοδιάγραμμα έρευνας  

Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου και χρειάστηκαν έντεκα (11) διδακτικές ώρες για την εφαρμογή 

της. 
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Τα οφέλη που προσφέρονται στους μαθητές από την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διδακτικής παρέμβασης είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των 

διδασκαλιών επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις αναγνωστικές τους 

κλίσεις, να μάθουν να μπαίνουν στον κόσμο της ανάγνωσης με τις αξίες και τις 

εμπειρίες τους, να αξιοποιούν δημιουργικά τη φαντασία τους, να μάθουν να 

επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται τα συναισθήματά τους μέσα από τη 

παραγωγή φωτογραφικών έργων. Η εργασία σε ομάδες βοηθά τα παιδιά να 

βελτιώσουν τις κοινωνικές, συνεργατικές κι επικοινωνιακές τους δεξιότητες, να 

αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους, να εκθέσουν ελεύθερα τις απόψεις τους 

στην ομάδα, ενώ μπορεί να δίσταζαν σε ολόκληρη την τάξη, να εξοικειωθούν με τη 

δημόσια παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης. 

 

1.1.Εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε 

Για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το 

παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό: έντυπο ενημέρωσης διευθυντή και έντυπο 

συγκατάθεσης γονέων, ερωτηματολόγιο που αφορά τις αντιλήψεις των μαθητών πριν 

και μετά την παρέμβαση, διαφάνειες PowerPoint για την κατανόηση της σύνδεσης 

εικόνας με ποίηση, Φύλλα Εργασίας με και χωρίς τη χρήση φωτογραφιών, εποπτικό 

υλικό, εκτυπωμένες φωτογραφίες από το διαδίκτυο, αλλά και φωτογραφίες 

τραβηγμένες από τους ίδιους τους μαθητές, φύλλα δραστηριοτήτων, φύλλα 

αξιολόγησης και ποιήματα χαϊκού. Το υλικό που αναπτύχθηκε παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. 

1.2.Εκπαιδευτικό πλαίσιο της έρευνας 

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

του μαθήματος της Γλώσσας- Φιλαναγνωσίας στους μαθητές/τριες του Α’ τμήματος 

της Γ’τάξης του 1ου  12/θέσιου Δημοτικού σχολείου Καρύστου –Κοτσίκειο κατά το 

σχολικό έτος 2018-19. Στην τάξη υπάρχει ένας μαθητής με διάγνωση αυτισμού και 

από αρχές Δεκέμβρη ανέλαβα σ’ αυτόν παράλληλη στήριξη, γι’ αυτό και έχω μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για τους μαθητές του τμήματος αυτού. Η δασκάλα έχει 

οργανώσει την τάξη σε ομάδες, τρεις ομάδες των τεσσάρων μαθητών (δύο αγόρια και 

δύο κορίτσια) και μία ομάδα των πέντε μαθητών. Η κάθε ομάδα έχει το όνομά της 

δεμένο στα θρανία τους και επιβραβεύονται σε ομαδικές εργασίες.  
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Στην έρευνα συμμετείχαν 17 μαθητές, 8 κορίτσια και 9 αγόρια. Πρόκειται για ένα 

τμήμα με καλή επίδοση συνολικά και όσον αφορά την σχέση τους με τη Λογοτεχνία, 

είναι καλή, λόγω της Δανειστικής Βιβλιοθήκης που λειτουργεί στο σχολείο. 

Πρόκειται για μια αίθουσα που έχει ράφια βιβλιοθήκης και σε κάθε ράφι μια καρτέλα 

όπου αναγράφεται το είδος του βιβλίου, όπως για παράδειγμα: Παιδική Λογοτεχνία, 

Παραμύθια, Μυθολογία, Εφηβική Λογοτεχνία, κ.τ.λ. Είναι μια συλλογή βιβλίων που 

έχει δημιουργηθεί και εμπλουτιστεί τόσο από εκπαιδευτικούς και συλλόγους, όσο και 

από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει δωρίζοντας κάποιο βιβλίο 

τους στη βιβλιοθήκη. Στο κέντρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν στρογγυλά θρανιάκια με 

καρέκλες και μια έδρα στην οποία υπάρχουν καρτέλες, όπου αναγράφεται ο τίτλος 

του βιβλίου, η ημερομηνία, τα στοιχεία του μαθητή και ημερομηνία επιστροφής, έτσι 

ώστε να φαίνεται η δράση των μαθητών. Όλες οι τάξεις του σχολείου επισκέπτονται 

τη βιβλιοθήκη μια με δυο φορές το μήνα.  

Να σημειωθεί ότι η δασκάλα της τάξης από την αρχή της χρονιάς κάθε μέρα 

αφιερώνει 5-10 λεπτά της πρώτης ώρας πριν ξεκινήσει με τα μαθήματα του σχολείου 

στο να διαβάζει παιδική λογοτεχνία ή παραμύθια και να τα συζητούν. Συγκεκριμένα, 

έχουν ασχοληθεί με τα εξής: «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη» της Βιγγοπούλου 

Μυρσίνης και «Θεραπευτικά παραμύθια» της Γεωργιάδου Νένας. Επίσης, μια φορά 

το μήνα επισκέπτονται τη Δανειστική Βιβλιοθήκη του σχολείου, δανείζονται βιβλία 

και αφού τα επιστρέψουν συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας, σχετικό με το βιβλίο 

που επέλεξαν, γράφοντας συγκεκριμένα αυτό που τους άρεσε από το βιβλίο που 

διάβασαν και ζωγραφίζοντας κάτι σχετικό.  

1.3.Εφαρμογή της έρευνας 

 

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί ουσιαστικά εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια του 

μαθήματος της Γλώσσας και η εφαρμογή της διήρκησε 11 διδακτικές ώρες ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019. Παρακάτω 

παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού: 

1η διδακτική ώρα 

Αφού δίνεται το έντυπο διευθυντή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), καθώς και τα έντυπα 

συγκατάθεσης γονέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) για την συμμετοχή των μαθητών στην 
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έρευνα, δίνεται το ερωτηματολόγιο που αφορά τις αντιλήψεις των μαθητών πριν από 

την παρέμβαση, το οποίο διαβάζεται στην ολομέλεια για να κατανοηθούν οι 

ερωτήσεις πλήρως και να δοθούν όσο το δυνατό πιο πραγματικές απαντήσεις. 

Οι ερωτήσεις αφορούν τα δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

τις αντιλήψεις τους για το μάθημα της Λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα για το είδος 

της Ποίησης, τις απόψεις τους για τη φωτογραφία, τις αντιλήψεις τους για τη 

λειτουργία των εικόνων στα βιβλία και τέλος, πώς οριοθετούν την "ποίηση" και την 

"φωτογραφία". (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

2η και 3η διδακτική ώρα 

Αφού απαντήσουν οι μαθητές στα ερωτηματολόγια, πραγματοποιείται μια εισαγωγή 

στην ποίηση χαϊκού,  μια παραδοσιακού τύπου διδασκαλία, η οποία πραγματοποιείται 

με στόχο τη σύγκριση με την εναλλακτικού τύπου διδασκαλία, που προτείνεται κατά 

τις επόμενες διδακτικές ώρες και να βγουν συμπεράσματα για τα ερευνητικά 

ερωτήματα της έρευνας. Η παραδοσιακού τύπου διδασκαλία παρουσιάζεται στο 

παρακάτω πλάνο διδασκαλίας με διάρκεια δύο διδακτικές ώρες. 

1. Γενικά Στοιχεία: 

Ημερομηνία: 24-01-2019 

Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια 

Τάξη: Γ’1 

Αριθμός Μαθητών: 17 

Διδακτικές ώρες: 2 διδακτικές ώρες 

2. Υλικοτεχνική υποδομή: 

Συνθήκες χώρου διδασκαλίας: Aίθουσα υπολογιστών  

Διαθέσιμα μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας 

3. Αντικείμενο διδασκαλίας 

Θεματική ενότητα:  
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Γλώσσα - Λογοτεχνία 

Τίτλος του μαθήματος:  

Ιστορίες του χειμώνα  

2.Κάτω απ’το χιόνι 

Περιεχόμενο του μαθήματος: Με αφορμή τους κανόνες συλλαβισμού της ενότητας 

του γλωσσικού μαθήματος γίνεται μια εισαγωγή στο ιαπωνικό 17σύλλαβο ποιητικό 

είδος, χαϊκού. 

4. Στόχοι της διδασκαλίας 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται : 

 να καλλιεργήσουν οι μαθητές/-τριες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

στο πλαίσιο ομαδικής δουλειάς και να μάθουν να λειτουργούν ως μια 

κοινότητα μάθησης και συνεργασίας∙∙  

 να ενδυναμωθεί η αυτενέργεια και η κριτική σκέψη των μαθητών∙ 

 να μάθουν να συζητούν και να κοινοποιούν τις απόψεις και τα συμπεράσματά 

τους∙ 

 να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους∙ 

 να γνωρίσουν καλύτερα τομείς της πολιτισμικής παραγωγής  

 να γνωρίσουν πολιτισμικά στοιχεία της Ιαπωνίας 

 να δημιουργηθεί μια θετική στάση των παιδιών προς την ποίηση∙ 

 να προσεγγίσουν την ποίηση ως ένα παιχνίδι «λέξεων και εικόνων»∙ 

 να γνωρίσουν την ποίηση των χαϊκού∙ 

 να γνωρίσουν ένα από τα σχήματα λόγου, την ‘προσωποποίηση’∙ 

 να μάθουν τους κανόνες συλλαβισμού 

 Να κατανοήσουν τις ρίζες της ποιητικής μορφής των χαϊκού. 

 Να αναγνωρίζουν και να ταυτοποιούν τα χαρακτηριστικά των χαϊκού. 

 Να γνωρίσουν εκπροσώπους του είδους εντός και εκτός Ελλάδας. 

 Να αποκτήσουν γνώσεις για τον πολιτισμό της Άπω Ανατολής. 

 Να γνωρίσουν αποσπάσματα ποιημάτων χαικού 
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 Να χρησιμοποιήσουν  οι μαθητές τη γραφή για να επιτύχουν έναν 

συγκεκριμένο σκοπό· να γράψουν ένα χαϊκού! 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το παρόν σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Π.Σ. για τη Γ΄ Τάξη Δημοτικού στα 

μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, καθώς βασίζεται σε 

δραστηριότητες της υποενότητες «Κάτω απ’ το χιόνι» του βιβλίου της Γλώσσας (β΄ 

τεύχους) της Γ΄ Δημοτικού και εξυπηρετεί τους στόχους της ενότητας αυτής και του 

Π.Σ. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο παρόν σχέδιο μαθήματος χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ και συγκεκριμένα ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής από τον εκπαιδευτικό, ώστε να παρουσιάσει στην 

ολομέλεια το υλικό. 

5. Μεθοδολογική προσέγγιση – Θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης 

Ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας σε συνδυασμό με μετωπική διδασκαλία 

6. Οργάνωση τάξης 

Οι μαθητές λειτουργούν ατομικά, αλλά και σε ομάδες 

7. Εκπαιδευτικό υλικό 

Ιαπωνικά ξυλάκια για φαγητό-chopsticks, Σημαία Ιαπωνίας,Origami Workshop ή η 

Ιαπωνική Τέχνη του διπλώματος χαρτιού, Bonsai, Κιμονό, Ένδυση της πολεμικής 

τέχνης του καράτε, προβολή διαφανειών power point, παγκόσμιος χάρτης, υδρόγειος 

σφαίρα, λογοτεχνικά βιβλία χαικού, Φύλλα εργασίας, φύλλα δραστηριοτήτων, φύλλα 

αξιολόγησης 

8. Δόμηση πορείας διδασκαλίας 

Ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας – (Επίλυση προβλήματος)   

Α’ Φάση: Εισαγωγή-Προβληματισμός (διατύπωση προβλήματος) 

Δίνονται στους μαθητές κάποια αντικείμενα και φωτογραφίες σχετικά με τον 

ιαπωνικό πολιτισμό με σκοπό να βρούν το κοινό τους σημείο, όπως αναφέρεται 

παραπάνω στο εκπαιδευτικό υλικό: Ιαπωνικά ξυλάκια για φαγητό-chopsticks, Σημαία 
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Ιαπωνίας, Origami Workshop ή η Ιαπωνική Τέχνη του διπλώματος χαρτιού, Bonsai, 

Κιμονό, Ένδυση της πολεμικής τέχνης του καράτε και τέλος προβολή διαφανειών 

power point. Ξεκινάμε από τα στοιχεία που ίσως να μην τους είναι τόσο οικεία και 

προχωράμε στα πιο γνωστά, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

Κατά τη διάρκεια της αφόρμησης ο/η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα ή σε ένα 

χαρτόνι 2-3 βασικές προβλέψεις που προέκυψαν από τη συζήτηση. 

Αφού καταλήξουν στο ότι το κοινό στοιχείο όλων είναι η Ιαπωνία, τότε 

παρουσιάζουμε στην υδρόγειο σφαίρα  και στον παγκόσμιο χάρτη την Ασία και 

συγκεκριμένα την Ιαπωνία.  

Έπειτα μιλάμε για ένα φανταστικό ταξίδι μακριά στην Ιαπωνία και ζητάμε από ένα 

μαθητή να σηκωθεί και να δείξει τη διαδρομή, μέσω θαλάσσης και έναν άλλον 

εναέρια, από την Ελλάδα στην Ιαπωνία στον παγκόσμιο χάρτη της τάξης. Σχολιάζεται 

ότι αποτελεί νησιωτική χώρα με πάρα πολλά μικρά νησάκια γύρω-γύρω. 

Παρατηρείται πως η ευθεία σχεδόν διαδρομή του αεροπλάνου είναι πολύ πιο 

σύντομη. Τέλος, μέσω εφαρμογής βλέπουμε πόσες ώρες διαφορά έχουμε με την 

Ιαπωνία, καθώς είναι 6 ώρες μπροστά! 

Στη συνέχεια, ανακοινώνουμε στους μαθητές ότι θα ασχοληθούμε με τα  χαϊκού, κι 

εκεί ξεκινούν πάλι οι προβλέψεις για το τι πιστεύουν ότι είναι το  χαϊκού, αφού 

ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ένα  χαϊκού γραμμένο στα στην ιαπωνική γλώσσα με 

μια συνοδευτική ζωγραφιά.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αναφορά του όρου χαϊκού, ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναφέρουν τι τους θυμίζει ως λέξη, αν μπορούν να το συνδέσουν με κάποια χώρα, με 

σκοπό να δημιουργηθεί ένας καταιγισμός ιδεών, και μέσα από τον εποικοδομητικό 

διάλογο να αντιληφθούν την προέλευση του όρου, ώστε να μπορέσει ο εκπαιδευτικός 

να εξηγήσει τι είναι η ποίηση χαϊκού και τα χαρακτηριστικά της. Με σκοπό την 

καλύτερη και την οπτική εμπειρία του ποιήματος χαϊκού από τους μαθητές, εν 

συνεχεία τους δόθηκε ένα ποίημα γραμμένο στα ιαπωνικά, το οποίο συνοδευόταν και 

από μια εικόνα, που καθιστούσε πιο εύκολο να αντιληφθούν την λέξη κίγκο, η οποία 

αποτέλεσε έναυσμα για τη δημιουργία του, παρά το άγνωστο της ιαπωνικής γλώσσας 

και διαλέκτου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει στα παιδιά ότι 

υπάρχει μια λέξη που λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς, και παρόλο που δεν 
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χρειάζεται να αναφερθεί ρητά στο ποίημα, υπονοείται μέσω άλλων λέξεων, και 

συνεπώς να εκφράζει ολόκληρη την νοοτροπία. 

Με κατευθυνόμενη συζήτηση, επισημαίνουμε επίσης τον παραδοσιακό ιαπωνικό 

τρόπο γραφής, όπου οι χαρακτήρες γράφονται από πάνω προς τα κάτω, όπως και στα 

κλασσικά κινέζικα, ενώ οι στήλες τοποθετούνται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι 

μαθητές λοιπόν, ορμώμενοι από την μικρή του έκταση «μαντεύουν» επιτυχώς ότι το 

κείμενο που τους παρουσιάζετε στην ιαπωνική γλώσσα είναι ένα ποίημα. Με το 

υλικό αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται η Α’ φάση της αφόρμησης και συνεχίζουμε στη Β’ 

φάση, όπου παρουσιάζεται η νέα γνώση. 

Β’ φάση Διερεύνηση του προβλήματος 

Παρουσιάζονται 2 γνωστά ιαπωνικά (σε μετάφραση)  χαϊκού και οι μαθητές 

προσπαθούν να βρουν τις ομοιότητές τους, έτσι ώστε να κατονομάσουν τα 

χαρακτηριστικά και τη δομή του ιαπωνικού είδους ποίησης χωρίς τη συνοδεία 

εικόνας. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται το χαϊκού του Μ. Μπασό 

Παλιά λιμνούλα 

Ένας βάτραχος βουτά 

Ήχος του νερού. 

και των Τ. Κικάκου & Μ. Μπασό 

Ξινό κεράσι. 

Πρόσθεσε φτερά σ’ αυτό. 

Κόκκινη λιβελούλα. 

Συνοψίζουμε τα 3 χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει αυτή η ποιητική μορφή.  

1. 3 στίχοι 17 συλλαβές (5-7-5) (αλλά δεν τηρείται από όλους αυστηρά) 

2. Λέξη εποχής –Κίνγκο (λέξεις σχετικές με τη φύση, τις εποχές, τα χρώματα) 

3. Ουσία μιας στιγμής μέσα από μια εικόνα. 

Ζητώ από τους μαθητές σε ομάδες να βρουν πληροφορίες για τους 3 Ιάπωνες ποιητές 

Μπασό, Κομπαγιάσι Ίσσα, Μασαόκα Σίκι, καθώς και για τον Έλληνα ποιητή Γιώργο 

Σεφέρη και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή 

χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα από την Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών 
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Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Αίσωπος» (Μάνεση, 2020). 

Συγκεκριμένα δίνεται εποπτικό υλικό για κατανόηση των συλλαβών και της 3στιχης 

δομής. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) 

Ακολουθεί δραστηριότητα για την κατανόηση των εποχιακών λέξεων- κίγκο μέσω 

διαφανειών, όπου μπορούν αν χρησιμοποιούν μια λέξη που έχει σχέση με μια εποχή, 

χωρίς να την αναφέρουν. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) 

Δίνεται φύλλο εργασίας για την κατανόηση του σχήματος λόγου της 

προσωποποίησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7) 

Γ’ Φάση: Σταθεροποίηση και επέκταση της γνώσης σε νέες καταστάσεις 

Δίνονται φύλλα εργασίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαθητές μπορούν να 

συσχετίσουν τις γνώσεις που απέκτησαν με εμπειρίες της καθημερινής ζωής, καθώς 

και αν μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις τους σε καινούργιες καταστάσεις. 

Διαβάζουμε κι άλλα ποιήματα χαϊκού και σε ομάδες ελέγχουμε αν τηρείται ο 

17σύλλαβος στίχος, ποια λέξη δηλώνει εποχή, αν υπάρχει προσωποποίηση και ποια 

εικόνα μας μεταφέρει .(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8) 

Τέλος, αφού κατανοηθεί η χρήση λέξεων εποχής-κίνγκο στα ποιήματα χαικού, γίνεται 

μια πρώτη προσπάθεια των μαθητών να γράψουν το δικό τους ποίημα, 

χρησιμοποιώντας μια λέξη εποχής. Τα ποιήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην 

συνέχεια για την αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης.  

4η διδακτική ώρα 

Πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος διδασκαλίας, όπου θα εισάγουμε πάλι την 

ποίηση χαϊκού, αλλά αυτή τη φορά με τη χρήση ψηφιακής εικόνας, δίνουμε κάποιες 

δραστηριότητες στους μαθητές, ώστε να ελέγξουμε τις αντιλήψεις τους γενικότερα 

για τη φωτογραφία πριν και μετά την παρέμβαση.  Πιο συγκεκριμένα για τις απόψεις 

τους σχετικά με την δυνατότητα ύπαρξης συναισθήματος στη φωτογραφία, την 

δυνατότητα αποτύπωσης ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή κατάστασης, την 

δυνατότητα αποτύπωσης της εποχής στην φωτογραφία και την ευκολία 

συνοπτικότητας μιας στιγμής.  
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Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κατά 

πόσο συνδέουν μια φωτογραφία με ένα συναίσθημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9). Οι 

ερωτήσεις ήταν οι εξής: 

 Πόσο νομίζετε ότι η φωτογραφία εκφράζει συναισθήματα;  

 Πόσο πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε φωτογραφία χωρίς απεικόνιση 

συναισθήματος; 

 Σε τι ποσοστό συσχετίζεται το συναίσθημα του φωτογράφου με το 

συναίσθημα που πηγάζει από τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα; 

 Πόσο πιστεύετε ότι μια φωτογραφία περιγράφει ένα αληθινό γεγονός; 

 Είναι εύκολο να καταλάβεις την εποχή κοιτάζοντας μια φωτογραφία φύσης; 

Παρόλο που είχαν διαμορφωθεί σε ερωτηματολόγιο, για την καλύτερη αξιοποίησή 

τους πραγματοποιήθηκαν προφορικά, ώστε να διασαφηνιστούν οι όροι και να δωθούν 

σαφείς απαντήσεις και αποτελέσματα. Στη συνέχεια, με τη συμβολή φωτογραφιών 

που έχουν συλλεχθεί από το διαδίκτυο και έχουν εκτυπωθεί, οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός έχει σκόρπιες 

φωτογραφίες στο έδαφος και ο κάθε μαθητής διαλέγει μια που του αρέσει και μια που 

δεν του αρέσει. Τις παρατηρούν σιωπηλά για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια 

παρουσιάζουν τον εαυτό τους μέσα από την πρώτη φωτογραφία συμπληρώνοντας τη 

δραστηριότητα 1. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10-1η δραστηριότητα) 

Έπειτα, συνεχίζουμε με τη δεύτερη δραστηριότητα, όπου αρχικά περιγράφουν το 

γεγονός ή την κατάσταση που αναπαριστά η δεύτερη φωτογραφία που επέλεξαν 

προφορικά και στη συνέχεια γραπτά χωρίς περιορισμούς (Παράρτημα 10- 2η 

Δραστηριότητα) κι έπειτα δίνοντάς τους περιορισμούς στις λέξεις και στις συλλαβές. 

(Παράρτημα 10-  3η δραστηριότητα). Οι παραπάνω δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται εργαζόμενοι οι μαθητές ατομικά αλλά και σε ομάδες, με την 

κατευθυντήρια συμβολή του εκπαιδευτικού. Κατά την τρίτη δραστηριότητα, οι 

μαθητές πρέπει να εντοπίσουν από τα στοιχεία της φωτογραφίας την εποχή που 

παρουσιάζει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10- 3η δραστηριότητα) Τέλος, στην τέταρτη και 

τελευταία δραστηριότητα αυτής της φάσης γίνεται προσπάθεια περιγραφής της 

εικόνας που επιθυμούν πρώτα με όσες λέξεις θέλουν, ύστερα σε μια σειρά, μέχρι να 

καταλήξουν στην αποτύπωση του νοήματος μέσα σε 17 μόνο συλλαβές. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10- 4η δραστηριότητα) 
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Ανακεφαλαιώνοντας,  η 1η δραστηριότητα αφορά την ύπαρξη συναισθήματος στη 

φωτογραφία, η 2η δραστηριότητα εισάγει το ότι το χαϊκού αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριμένο γεγονός (ή κατάσταση). Η 3η δραστηριότητα κάνει λόγο για το φυσικό 

στοιχείο και την εποχή στην φωτογραφία και τέλος η 4η δραστηριότητα κάνει μια 

εισαγωγή στη δομή του ιαπωνικού είδους ποίησης, χαϊκού, όπου ακολουθεί κάποιες 

συμβάσεις, δηλαδή την αποτύπωση ενός πλήρους νοήματος μέσα σε μόλις 17 

συλλαβές.   

Επιστρατεύοντας τα προσωπικά βιώματα των μαθητών, τις προηγούμενες γνώσεις 

τους (σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις εμπειρίες τους, θα 

εκμαιεύσουμε τους βασικούς άξονες του θέματος (στιγμιαία αντίληψη ή αποκάλυψη, 

εποχές της φύσης, ποιήματα εικόνων, συναίσθημα, συνοπτικότητα). Η φάση αυτή 

ολοκληρώνεται, όταν ότι οι μαθητές παραδίδουν τα δημιουργήματά- χαϊκού τους. 

 

5η διδακτική ώρα 

Κατά την πέμπτη διδακτική ώρα της παρέμβασης ελέγχεται σε τί βαθμό συμβάλλει η 

φωτογραφία στον εμπλουτισμό λεξιλογίου. Για το σκοπό αυτό μοιράζεται φύλλο 

εργασίας όπου οι μαθητές καταγράφουν λέξεις που τους έρχονται στο νου 

διαβάζοντας ένα ποίημα και στη συνέχεια, καταγράφουν λέξεις που τους έρχονται 

στο μυαλό κοιτάζοντας μια εικόνα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- 5η Δραστηριότητα)  

Τέλος, η 6η και τελευταία δραστηριότητα αφορά το κατά πόσο οπτικά εγγράμματοι 

είναι οι μαθητές. Συγκεκριμένα, δίνεται το ποίημα του Γ. Σεφέρη «Είτε βραδιάζει είτε 

φέγγει μένει λευκό το γιασεμί» και οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε 

δέκα εικόνες, οι οποίες έχουν ως κοινό συστατικό το γιασεμί, αυτή που θα 

συνοδεύσει το ποίημα τους. Οι εικόνες περιέχουν διαφημίσεις προϊόντων, όπως 

σαπουνιών, ανθοπωλείο, ανθοδέσμες με βάση το γιασεμί, γλάστρες, ονομασία 

καταστημάτων, αλλά και καλλιτεχνικές φωτογραφίες, οι οποίες ενδείκνυνται για τη 

συνοδεία ποιήματος. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11- 6η Δραστηριότητα)  

6η διδακτική ώρα 
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Στα πλαίσια της εναλλακτικής διδασκαλίας προτείνεται μια 7η δραστηριότητα, η 

οποία έχει να κάνει με την έκφραση συναισθήματος και διάθεσης στα ποιήματα 

χαϊκού με τη βοήθεια των αισθήσεων. 

Όπως έχουμε αναφέρει, τα ποιήματα χαϊκού είναι παρατηρήσεις της φύσης και κάθε 

ένα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εποχή και περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εικόνα 

εποχής (κίνγκο) . Η λέξη αυτή μπορεί να είναι μια εποχή (π.χ. Χειμώνας), ή μπορεί να 

είναι μια λέξη που να υπαινίσσεται μια εποχή (π.χ. πρωτοβρόχι). Ωστόσο, στη φάση 

αυτή θα προσθέσουμε κι ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο που έχουν τα ποιήματα 

αυτά. Μια λέξη, δηλαδή, που υπαινίσσεται ένα συναίσθημα.  

Για να γίνει κατανοητό αυτό, μοιράζουμε την 7η δραστηριότητα, έτσι ώστε να 

εξοικειωθούν οι μαθητές με το χαρακτηριστικό αυτό των ποιημάτων. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12- 7η Δραστηριότητα). Συγκεκριμένα, αφού βάλουν στο μυαλό 

τους ένα μέρος ή έναν τόπο, συμπληρώνουν στα κουτάκια λέξεις που βλέπουν, στο 

μέρος αυτό, ακούν, μυρίζουν, πιάνουν και γεύονται, ανάλογα με το αυτί, τη μύτη, το 

χέρι, τη γλώσσα αντίστοιχα. Στη συνέχεια τους μοιράζεται η 8η δραστηριότητα, ώστε 

να επιχειρήσουν να γράψουν το δικό τους ποίημα, χρησιμοποιώντας λέξεις που έχουν 

ήδη καταγράψει στα κουτάκια της προηγούμενης δραστηριότητας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

12- 8η Δραστηριότητα).  

Με την 7η και 8η δραστηριότητα, οι μαθητές, με την ενεργό συμμετοχή τους στη 

διαδικασία ανακαλύπτουν ότι ένα ποίημα χαϊκού εκφράζει επίσης μια διάθεση ή ένα 

συναίσθημα. Αντιμετωπίζουμε τη φύση με όλες μας τις αισθήσεις. Έτσι, δεν 

γράφουμε μόνο γι’ αυτό που βλέπουμε, αλλά γι’ αυτό που μυρίζουμε, ακούμε, 

γευόμαστε και αγγίζουμε. Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, μελετώνται 

ακόμη γνωστά ποιήματα και γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι λέξεις ή οι 

φράσεις που δηλώνουν ένα συναίσθημα ή μια διάθεση, το συναίσθημα δηλαδή που 

κρύβεται πίσω από τις λέξεις αυτές. 

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός έχει συγκεντρώσει και διανείμει στους μαθητές 

ένα σύνολο γνωστών ποιημάτων χαϊκού, τα οποία και διάβασαν μέσα στην τάξη, και 

προσπάθησαν να αναλύσουν μέσα από τον διάλογο το σύνολο των μαθητών. Αρχικά, 

ζητήθηκε από τους μαθητές να εντοπίσουν τις λέξεις κίγκο στα ποιήματα χαϊκού που 

διαβάστηκαν, και τον τρόπο που αποδόθηκαν μέσα σε αυτό, ενώ στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός άρχισε να πραγματοποιεί ερωτήσεις αναφορικά με το νόημα του 
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εκάστοτε ποιήματος. Σε αυτό το στάδιο, πραγματοποιήθηκε και πάλι ένας 

καταιγισμός ιδεών, όπου οι μαθητές διατύπωσαν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο 

των ποιημάτων και το νόημα που ο ποιητής προσπαθεί να αποδώσει, όπως και τη 

συσχέτιση αυτού με την εποχή που περιγράφει. Ο εκπαιδευτικός, έπειτα, προβαίνει σε 

ερωτήσεις όπως είναι για παράδειγμα «Τι συναίσθημα σας προκαλεί αυτό το 

ποίημα;», «Τι πιστεύετε ότι νιώθει ο ποιητής;», «Είναι χαρούμενος ή λυπημένος ο 

ποιητής;», μέσα από τις οποίες, τελικά, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι στα πλαίσια 

του ποιήματος χαϊκού, είναι δυνατόν να εντάσσονται συναισθήματα και διαθέσεις, τις 

οποίες επιλέγει να μεταδώσει ο ποιητής. 

7η διδακτική ώρα 

Κατά την 7η διδακτική ώρα της παρέμβασης ακολουθεί δραστηριότητα κατά την 

οποία επιχειρείται η συγγραφή των ποιημάτων χαϊκού από τους ίδιους τους μαθητές.  

Αφού ανακεφαλαιώσουμε τους κανόνες («Πως να γράψετε χαϊκού») για τη 

δημουργία ενός ποιήματος χαϊκού και τους δώσουμε καταγεγραμμένους στους 

μαθητές, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13) γίνεται προσπάθεια να γράψουν οι μαθητές το δικό 

τους ποίημα χαϊκού, ακολουθώντας τους κανόνες που έχουν αναφερθεί πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα, χωρίζοντας τη δραστηριότητα σε δύο μέρη, α) χωρίς τη χρήση 

φωτογραφίας, απλώς δίνοντάς τους το θέμα που θα ασχοληθούν και β) με τη χρήση 

φωτογραφίας, αντικαθιστώντας το ίδιο ακριβώς θέμα, αλλά αυτή τη φορά με 

φωτογραφία.  

α) Συγκεκριμένα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (3 ομάδες των 4 μαθητών και 1 

ομάδα των 5 μαθητών) και τους μοιράζονται καρτέλες σχετικά με το θέμα που θα 

ασχοληθούν. Η 1η ομάδα  έχει θέμα τα «ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ», η 2η ομάδα την 

«ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ», η 3η ομάδα το «ΧΙΟΝΙ» και η 4η ομάδα τη «ΘΑΛΑΣΣΑ». 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-α) Στη συνέχεια, αφού γράψει ο καθένας το δικό του χαϊκού, τα 

ποιήματα μοιράζονται και διαβάζονται από την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια. Στο 

σημείο αυτό οι μαθητές πρέπει κάθε φορά να εντοπίσουν το θέμα, δηλαδή 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ», «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ», «ΧΙΟΝΙ» ή «ΘΑΛΑΣΣΑ» από τη λέξη κίνγκο που 

χρησιμοποίησε ο κάθε μαθητής.  

β) Κατά το δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, μοιράζονται πάλι στις ίδιες ομάδες τα 

ίδια θέματα, αλλά αυτή τη φορά με φωτογραφίες που απεικονίζουν το ανάλογο θέμα. 

Για παράδειγμα, στο θέμα «ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ», τους δίνεται μια φωτογραφία με ένα 
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μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα, στο θέμα «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» ένας ουρανός γεμάτος 

αστραπές, στο θέμα «ΧΙΟΝΙ» ένα τοπίο με χιονισμένα δέντρα και στο θέμα 

«ΘΑΛΑΣΣΑ» ένα ηλιοβασίλεμα στην ακροθαλασσιά. Οι μαθητές καλούνται πάλι να 

γράψουν ένα άλλο χαϊκού, κοιτώντας αυτή τη φορά τη φωτογραφία που τους δόθηκε. 

Από κάτω υπάρχουν κενά, όπου ο μαθητής σε κατηγορίες τοποθετεί λέξεις που του 

έρχονται στο μυαλό, κοιτάζοντας τη φωτογραφία. Οι κατηγορίες των λέξεων είναι: 

ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα και σημεία στίξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-β) 

Στη συνέχεια, επιλέγει τα κατάλληλα για να συνθέσει το δικό του ποίημα χαϊκού. 

Αφού γράψει ο καθένας το δικό του χαϊκού, τα ποιήματα μοιράζονται ξανά και 

διαβάζονται από την εκπαιδευτικό στην ολομέλεια με τον ίδιο τρόπο, όπως 

προηγουμένως και οι μαθητές πρέπει κάθε φορά να εντοπίσουν το θέμα.  

γ) Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της δραστηριότητας γίνεται συζήτηση στην 

ολομέλεια. Τα ποιήματα των μαθητών επιστρέφονται. Οι μαθητές τα μελετούν και 

κάνουν μια αυτοαξιολόγηση, απαντώντας προφορικά στις εξής ερωτήσεις: Ποιο 

ποίημα σου αρέσει περισσότερο, το πρώτο ή το δεύτερο; Σε βοήθησε η φωτογραφία ή 

όχι στην δημιουργία του ποιήματός σου; Είχες κάποια εικόνα στο μυαλό σου όταν 

έγραφες το πρώτο σου ποίημα; Μοιάζει η εικόνα που είχες στο μυαλό σου με αυτή 

που σου δόθηκε; Με ποιον τρόπο σε βοήθησε η φωτογραφία για να γράψεις το 

ποίημα σου; κ.τ.λ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14-γ) 

Πηγή έμπνευσης της παραπάνω δραστηριότητας ήταν το άρθρο της Baker (Baker, 

2015). Συγκεκριμένα, με τη χρήση της διαδικτυακής πηγής που προτείνει, PIC-LITS, 

(https://asp.piclits.com/compose_dragdrop.aspx), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, ανάμεσα 

σε χιλιάδες φωτογραφίες που ανανεώνονται συνεχώς, να σύρει και να τοποθετήσει 

λέξεις που επιθυμεί και που βρίσκονται τοποθετημένες σε κατηγορίες (ουσιαστικά, 

επίθετα, ρήματα, επιρρήμματα, σύνδεσμοι, σημεία στίξης) στο κάτω μέρος της 

φωτογραφίας, και που είναι σχετικές με το θέμα της φωτογραφίας. Επειδή το 

λογισμικό διατίθεται στην αγγλική γλώσσα, εφαρμόζουμε την ιδέα σε συγκεκριμένες 

εικόνες τις οποίες εκτυπώνουμε και δίνονται κενές κάρτες για να συμπληρώσουν τις 

δικές τους λέξεις.  

Για την ενεργοποίηση κινήτρων λέω ότι τα τρία καλύτερα ποιήματα, θα 

δακτυλογραφηθούν από τα ίδια τα παιδιά στον Η/Υ με τη συνοδεία της φωτογραφίας, 

θα εκτυπωθούν και θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των τάξεων.  
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Η σκοπιμότητα της δραστηριότητας αυτής αποτελεί ένα εργαλείο για να μας 

βοηθήσει να συμπεράνουμε αν και κατά πόσο με τη χρήση φωτογραφίας 

ενεργοποιείται το κίνητρό τους για δημιουργική γραφή, καθώς και κατά πόσο 

επηρεάζει η χρήση της φωτογραφίας την ποιότητα των ποιημάτων τους. 

Αναλυτικότερα, το κάθε ποίημα χαϊκού που έγραψαν οι μαθητές, πλέον, συνοδεύεται 

από μια εικόνα, που είναι σχετική με τη λέξη κίγκο που χρησιμοποιήθηκε στην κάθε 

ομάδα, και υπό αυτή την μορφή παρουσιάζεται στην ολομέλεια, με σκοπό την 

ανάπτυξη διαλόγου. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, ο εκπαιδευτικός ρωτάει τα 

παιδιά για την λέξη κίγκο και πως αυτή συνδέεται με την φωτογραφία που έχει 

ενσωματωθεί στο ποίημα, και συγκεντρώνει τις απαντήσεις για να ανακαλύψει το 

κατά πόσο βοηθάει η χρήση οπτικού υλικού στην αντίληψη του νοήματος του 

ποιήματος. Επιπλέον, υπό την μορφή συζήτησης και πάλι, ο εκπαιδευτικός προσπαθεί 

να εκμαιεύσει πληροφορίες για το αν παρέχει κίνητρα η χρήση εικόνας κατά τη 

συγγραφή και την ανάγνωση ποιημάτων, καθώς προβαίνει σε ερωτήσεις για το αν θα 

άλλαζαν κάτι στο ποίημα που έγραψαν για να ταιριάζει καλύτερα με τη φωτογραφία, 

για το αν η φωτογραφία τους βοηθάει να έχουν καλύτερες ιδέες και στο αν μπορούν 

να καταλάβουν καλύτερα το νόημα του ποιήματος με τη βοήθεια της φωτογραφίας. 

Τέλος, ο εκπαιδευτικός τους ζητάει να γράψουν ένα καινούργιο ποίημα χαϊκού, που 

να έχει ως ερέθισμα την λέξη κίγκο, και να μπορεί να συνδυαστεί καλύτερα με την 

φωτογραφία, και στο τέλος, διαβάζουν και πάλι τα ποιήματα τους στην ολομέλεια και 

σχολιάζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το προηγούμενο τους ποίημα, και το 

επίπεδο κατανόησης με και χωρίς την εικόνα. 

8η διδακτική ώρα 

Σ’ αυτή τη φάση της διδασκαλίας, επιδιώκεται η σχέση της εικόνας με τα ποιήματα 

χαϊκού μέσα από διαφάνειες PowerPoint, ώστε να γίνει ακόμη πιο κατανοητή στους 

μαθητές η σύνδεση αυτή. Οι εικόνες και τα χαϊκού που παρουσιάζονται επιλέχθηκαν, 

έτσι ώστε  να είναι προσιτά στους μαθητές και να συνειδητοποιήσουν πως η κάθε 

λέξη του ποιήματος αντιστοιχεί σε μια εικόνα. Το όλο νόημα, δηλαδή, της ποίησης 

χαϊκού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15)  

9η διδακτική ώρα 

Την 9η διδακτική ώρα της παρέμβασης οι μαθητές, αφού επιλέγουν ένα από τα 17 

γνωστά χαϊκού που παρατίθενται γραπτώς σε μικρές κάρτες, τα μελετούν και 
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βγαίνουν έξω από την τάξη, πραγματοποιώντας έναν σύντομο «περίπατο», ώστε να 

αποτυπώσουν τη δική τους φωτογραφία με την οποία θα συνοδεύσουν το ποίημα το 

οποίο επέλεξαν. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16) 

10η διδακτική ώρα 

Η τελευταία δραστηριότητα πραγματοποιείται πάλι έξω από την σχολική αίθουσα, 

στα πλαίσια του καθιερωμένου περιπάτου. Οι μαθητές βγάζουν τις δικές τους 

φωτογραφίες. Το θέμα φωτογράφησης είναι η «φύση». Στη συνέχεια αφού 

εκτυπωθούν και δοθούν στους μαθητές οι φωτογραφίες τους και πάρουν στα χέρια 

τους το δικό τους έργο, τους δίνεται φύλλο εργασίας στο οποίο γράφουν το δικό τους 

χαϊκού ορμώμενοι από την φωτογραφία που έχουν τραβήξει.  

11Η διδακτική ώρα 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οργανώνεται έκθεση φωτογραφίας και ποιημάτων 

χαϊκού από τους μαθητές της Γ’ τάξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17) 

 

Ζ. Επεξεργασία συμπληρωματικού υλικού 

12η διδακτική ώρα 

Με αφορμή την επίσκεψη της συγγραφέως Αλεξοπούλου-Πετράκη Φραντζέσκα στο 

σχολείο και της παρουσίασης του βιβλίου της «Θέλω πάντα να γελάς», Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος μέσα από τη σειρά «Πετάει-Πετάει», γίνεται αναφορά στη σημασία 

γνωριμίας άλλων πολιτισμών διαφορετικών από τον ελληνικό. Οι μαθητές της Γ’ 

τάξης φαίνονται εξοικειωμένοι και συμμετέχουν ενεργά.  Συγκεκριμένα, γίνεται 

λόγος για την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον ιαπωνικό πολιτισμό η τελετουργία του 

τσαγιού, που αν και έχει τις ρίζες της στην Κίνα, εδώ και πολλούς αιώνες είναι μέρος 

της ιαπωνικής παράδοσης και θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

φιλοξενίας. Μάλιστα, η τελετή αυτή απαιτεί αρκετή εξάσκηση ώστε να επιτευχθεί ο 

σωστός τρόπος που, με ήρεμες κινήσεις και κατάλληλα σκεύη, προετοιμάζεται και 

σερβίρεται το τσάι. Γίνεται βιωματική αναπαράσταση σε ζευγάρια μαθητών η 

τελετουργία του τσαγιού.  

13η διδακτική ώρα 
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Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αυτής πρότασης, εκμεταλλευτήκαμε τα 

Σχηματοποιήματα, για περαιτέρω "Δημιουργική Γραφή". Γράψαμε τα δικά μας 

Σχηματοποιήματα, με θέματα πάλι εμπνευσμένα από τη φύση. Τα σχημαποποιήματα 

δεν έχουν στροφές και στίχους. Τα θέματά τους δεν είναι γραμμένα πουθενά, αλλά 

εμφανίζονται ως σκίτσο. Επίσης, δεν έχουν καθόλου σημεία στίξης. Τέλος, μπορούν 

να διαβαστούν με πολλούς τρόπους. Τα διαβάζουμε με όποιον τρόπο μας αρέσει 

περισσότερο. 

Επιπλέον, με αφορμή σχετικό μάθημα της Γλώσσας, καθώς και της ιαπωνικής τους 

προέλευσης, ασχοληθήκαμε με τα Οrigami. Το οριγκάμι είναι η παραδοσιακή 

ιαπωνική τέχνη διπλώματος χαρτιού που ξεκίνησε πριν από 2.000 χρόνια! 

Χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές κάθε φορά, μπορείς να κατασκευάσεις 

πολλά σχήματα. Η λέξη «οριγκάμι» κυριολεκτικά σημαίνει «διπλώνω» (oru) «χαρτί» 

(kami). 

 

14η διδακτική ώρα 

Με την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές/τριες συζητούν ξανά το 

αρχικό ερωτηματολόγιο στην ολομέλεια και τονίζονται οι διαφορές. Επίσης, 

συγκρίνονται οι αρχικές τους προσπάθειες συγγραφής ποιημάτων με τις τελευταίες 

και γίνεται συζήτηση. Τέλος, πραγματοποιείται συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις 

εντυπώσεις τους από την όλη διδακτική παρέμβαση και τα ζητήματα που 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκειά της. 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1. Συλλογή – Καταγραφή δεδομένων & Αξιολόγηση 

Παρακάτω γίνεται παράθεση των δημιουργημάτων των μαθητών, καθώς και η 

αξιολόγησή τους. H αξιολόγηση των ποιημάτων χαϊκού των μαθητών θα γίνει στη 

βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα κριτήρια αυτά 

αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα ReadWriteThink (http://www.readwritethink.org/) 

και διαμορφώθηκαν και αναμορφώθηκαν, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης. Με βάση αυτήν την τεκμηριωμένη παρουσίαση, η 

ανάλυση των στοιχείων που θα προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τα 

συμπεράσματα θα μπορούν να χαρακτηριστούν ως τεκμηριωμένα ερευνητικά. 
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Συγκεκριμένα:  

Συνολικά   __/40 πόντοι 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

  Άριστο 

  (5 πόντοι) 

Καλό 

  (4 πόντοι) 

Μέτριο 

(3 πόντοι) 

Μη ικανοποιητικό 

(0 πόντοι) 

1.  Μοτίβο  

5-7-5  

Το ποίημα 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και 

στους 3 στίχους 

Το ποίημα 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους 

Το ποίημα 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους 

Το ποίημα δεν 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών 

2.  Τήρηση 17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

1 λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

2 λάθη στον 

αριθμό συλλαβών 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

3.  Δομή Η φόρμα του 
χαϊκού είναι πολύ 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 
 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 
 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι 

ευανάγνωστη 

 

Η φόρμα του 
χαϊκού δεν είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

4.  Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 
εικόνες 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 
Εικόνες 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές 
εικόνες 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

5.  Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκ

ο) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται με τη 

φύση φανερά χωρίς 

να χρησιμοποιεί 

λέξη που το 
υπαινίσσεται 

(κίγκο) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 

φύση 

Το θέμα του 

ποιήματος 
δεν σχετίζεται με 

τη 

φύση 

6.  Αισθήσεις Χρησιμοποιεί τρεις 
λέξεις που έχουν 

να κάνουν με τις 

αισθήσεις 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν 

να κάνουν με τις 

αισθήσεις 

Χρησιμοποιεί μια 
λέξη που έχει να 

κάνει με τις 

αισθήσεις 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που 

έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις 

7.  Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη 
προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην 
ώρα του 

Καλή προσπάθεια 
μαθητή και 

παράδοση την 

επόμενη μέρα 

Κάποια 
προσπάθεια 

μαθητή. Ο 

δάσκαλος δίνει 
εντολές και 

καθοδηγεί 

Μικρή προσπάθεια 
μαθητή. Ο 

δάσκαλος πρέπει 

να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί 

8.  Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές 

και 

κατάλληλες 
 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

θαμπές ή / και 

ακατάλληλες 
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2.1.1.  Καταγραφή Αποτελεσµάτων 1ης διδακτικης ώρας 

Α’ ΜΈΡΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δηµογραφικά στοιχεία όσων 

συµµετείχαν στην έρευνα. 

Πίνακας 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΦΥΛΟ   

Κορίτσια 8 47% 

Αγόρια 9 53% 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   

Άριστα (Α) 13 76% 

Πολύ καλά (Β) 4 24% 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   

Ναι 17 100% 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ   

1 φορά την εβδομάδα 17 100% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ   

Τίτλος 6 33% 

Οπισθόφυλλο 3 17% 

Εικόνες 3 17% 

Εξώφυλλο 3 17% 

Πρόταση δασκάλου 2 16% 

 

Γράφηµα 1. Φύλο δείγµατος 

 

47%53%

Φύλο

Κορίτσια

Αγόρια
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Γράφηµα 2. Βαθμολογία δείγµατος 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3 Κριτήρια Επιλογής Βιβλίου 

 

 

 

Όσον αφορά το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά τα δημογραφικά 

στοιχεία δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία. 

 

Δείγμα έρευνας  

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 17 μαθητές στην ηλικία των 9 ετών της Γ’ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου της Καρύστου. Στο δείγμα επίσης υπάρχει και ένα παιδί με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (χωρίς προβλήματα νοητικής υστέρησης), το οποίο 

ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της έρευνας χωρίς καμία διαφοροποίηση από τα 

υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά ερωτήθηκαν με ερωτηματολόγιο, κάθε ερώτηση του 

76%

24%

Βαθμολογία

Άριστα (Α)

Πολύ καλά 

(Β)

Τίτλος

33%

16%17%

17%

17%

Κριτήρια Επιλογής Βιβλίου

Τίτλος
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οποίου διαβάστηκε στην ολομέλεια, ώστε να αποφευχθεί ο αποπροσανατολισμός ή 

επηρεασμός από άλλα παιδιά. Σημειώνεται ότι στο Δημοτικό Σχολείο όπου 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη και τα παιδιά ήταν 

εξοικειωμένα με τη διαδικασία επιλογής ενός βιβλίου. Στον σχεδιασμό της έρευνας 

είχε ληφθεί υπόψη ο τρόπος επιλογής βιβλίων από τα παιδιά, όπως αυτός 

πραγματοποιούνταν κατά την επιλογή βιβλίου από τη δανειστική βιβλιοθήκη, που 

λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, στην έρευνα συμμετέχουν 8 κορίτσια και 9 

αγόρια. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, το 76%, έχει «Άριστη» βαθμολογία στο 

μάθημα της Γλώσσας, ενώ το υπόλοιπο 24% «Πολή Καλή». Στο σχολείο, όπως 

προαναφέρθηκε, λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, όπου όλοι οι συμμετέχοντες την 

επισκέπτονται και δανείζονται βιβλία μια φορά την εβδομάδα.  

Η πλειοψηφία των μαθητών, 33%, επιλέγει το βιβλίο που θα δανειστεί με βάση τον 

τίτλο του. Το υπόλοιπο 17% επιλέγει με βάση το θέμα του στο οπισθόφυλλο, το 16% 

επιλέγει με βάση τις συστάσεις της δασκάλας και τέλος, το 17% επιλέγει με βάση τις 

εικόνες και 17% με βάση το εξώφυλλο. Παρατηρείται λοιπόν μια ποικιλία στον τρόπο 

με τον οποίο κάθε μαθητής ελκύεται από ένα βιβλίο. Είναι φανερό ότι τα παιδικά 

βιβλία με εικόνες ή ωραίο εξώφυλλο γίνονται πιο «θελκτικά» προς τους μικρούς 

αναγνώστες τους, όμως δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο για την προτίμησή τους. Και 

είναι λογικό, καθώς οι μαθητές μιας τάξης είναι διαφορετικά άτομα, με διαφορετικά 

γούστα, ίσως και διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική προέλευση. Επιπλέον, το 

σύνολο των περικειμενικών σημείων, των σημείων εκείνων δηλαδή που πλαισιώνουν 

το κείμενο ενός βιβλίου, συνιστούν το πρώτο σημείο συνάντησης του αναγνώστη με 

το βιβλίο και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόσληψη του νοηματικού περιεχομένου 

του. Η Γαβριηλίδου (Γαβριηλίδου, 2013) συγκεκριμένα αναφέρει: «Ο τίτλος είναι το 

πρώτο λεκτικό μήνυμα του βιβλίου που επικοινωνεί με τον αναγνώστη του».  

Στην επιλογή ενός βιβλίου, παίζουν ουσιαστικό ρόλο τα παρακειμενικά στοιχεία. Ο 

όρος παρακείμενο (paratext) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τον Genette 

(Genette, 1988, σσ. 692-720) (Genette, G., 1997) και αναφέρεται σε στοιχεία, όπως: ο 

τίτλος, ο συγγραφέας, τα βιογραφικά σημειώματα και οι συνεντεύξεις του, ο εκδότης, 

το αναγνωστικό κοινό, η δημοσιοποίηση του βιβλίου, οι κριτικές. Αποτελεί το 

«κατώφλι», καθώς παραπέμπει σε μια πρώτη επαφή με το κείμενο, η οποία, ανάλογα 
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με το πόσο ελκυστική είναι, μπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη είτε στην ανάγνωση, 

είτε στην απόρριψη του βιβλίου (Γιαννικοπούλου Α. , 2008).  

Κάνοντας μία κατηγοριοποίηση του παρακειμένου, ο Genette διακρίνει το 

περικείμενο (peritext) και το επικείμενο (epitext). Το περικείμενο αφορά ό,τι 

περιβάλλει το κείμενο, αλλά εντός του πλαισίου του βιβλίου, όπως τίτλος, υπότιτλος, 

εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, ταπετσαρίες, αφιερώσεις, ευχαριστίες, βιογραφικά στοιχεία 

του συγγραφέα, όνομα του εκδοτικού οίκου κ.ά. Το επικείμενο σχετίζεται με 

συνεντεύξεις του συγγραφέα, βιβλιοπαρουσιάσεις, κριτικές και τρόπους προώθησης 

του βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο. 

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι το περικειμενικά στοιχεία ενός βιβλίου είναι αυτά που 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών στο σύνολό τους, και όχι η εικόνα αυτή 

καθεαυτή.   

 

Β’ ΜΕΡΟΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΟ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τις απόψεις των μαθητών για τη 

Λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα, για το είδος της ποίησης. 

1. ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Στο ερώτημα που έχει να κάνει με το αν έχουν μάθημα της Λογοτεχνίας – 

Φιλαναγνωσίας στην τάξη τους και γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει βαθμός στο 

μάθημα της Λογοτεχνίας – Φιλαναγνωσίας, οι μαθητές προβληματίστηκαν. Η 

δασκάλα της τάξης από την αρχή της χρονιάς αφιερώνει καθημερινά 5-10 λεπτά της 

πρώτης ώρας, πριν ξεκινήσει την καθημερινή ρουτίνα (ορθογραφία, ανάγνωση κ.τ.λ.), 

στο να τους διαβάζει παιδική λογοτεχνία ή παραμύθια και να συζητούν. 

Συγκεκριμένα, έχουν ασχοληθεί με τα εξής: «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη» της 

Βιγγοπούλου Μυρσίνης και «Θεραπευτικά παραμύθια» της Γεωργιάδου Νένας. 

Επίσης, μια φορά την εβδομάδα επισκέπτονται την δανειστική βιβλιοθήκη του 

σχολείου, δανείζονται βιβλία και αφού το επιστρέψουν συμπληρώνουν ένα φύλλο 

εργασίας που αφορά το βιβλίο που επέλεξαν.  
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Ωστόσο, στο άκουσμα «Φιλαναγνωσία» ή «Λογοτεχνία» οι μαθητές δεν είναι 

εξοικειωμένοι. Παρόλο που τους εξηγήθηκε ο όρος, οι μαθητές δεν μπόρεσαν να 

κατανοήσουν το ότι το διάβασμα βιβλίων μπορεί να θεωρηθεί μάθημα 

Φιλαναγνωσίας και η πλειοψηφία δεν είχε σκεφτεί ποτέ γιατί δεν βαθμολογείται αυτή 

η δραστηριότητα. Επίσης, φαίνεται να τους αγχώνει το ότι πρέπει να απαντήσουν 

κάτι στο ερωτηματολόγιο και δεν το ξέρουν. Έτσι, τους προτείνεται να απαντήσουν 

ότι δεν το γνωρίζουν. 

Ενδιαφέρον είχε η απάντηση δυο μαθητών που απάντησαν ότι «δεν μπορεί να 

βαθμολογηθεί, διότι το διαβάζουμε σπίτι μας και δεν μας ακούει η δασκάλα». Ακόμη, 

ένας μαθητής απάντησε ότι «δεν βαθμολογείται, γιατί είναι ένα ευχάριστο μάθημα». 

Στο γράφημα 4 φαίνεται το ποσοστό των αντιλήψεων αυτών.  

 

Γράφηµα 4. Λόγοι μη βαθμολόγησης της Λογοτεχνίας 

 

 

2. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Ενώ η ενασχόληση των μαθητών με την Παιδική Λογοτεχνία είναι συχνή στην τάξη, 

η ενασχόλησή τους με την ποίηση είναι σπάνια. Στο γράφημα 5 αυτό γίνεται φανερό 

από τις απαντήσεις των μαθητών. Ταυτόχρονα, το επιβεβαιώνει και η εκπαιδευτικός 

του τμήματος λέγοντας πως η μονη τους επαφή με ποιήματα είναι μέσω του 

Ανθολογίου και αυτό χωρίς ιδιαίτερες επεκτάσεις.   

Γράφημα 5. Ενασχόληση με ποίηση στην τάξη 
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3. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ 

Ωστόσο, παρά την ελάχιστη ενασχόλησή τους με την ποίηση, το 29% των μαθητών 

δείχνουν να ενδιαφέρονται γι’ αυτό το είδος, ενώ αντίθετα η πλειοψηφία, το 41% των 

μαθητών παρουσιάζει απάθεια.   

Γράφηµα 6. Ενδιαφέρον για ποίηση 

 

 

4. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΠΟΙΗΣΗ 

Τα ποιήματα σκιαγραφούν έντονα συναισθήματα που είναι δύσκολο πολλές φορές οι 

μαθητές να τα κατονομάσουν. Τα συναισθήματα αυτά ποικίλλουν και με τη βοήθεια 

της Κλίμακας Likert (Παπαδημητρίου Γ., 2001, σσ. 81-88) έγινε μια προσπάθεια να 

καταγραφούν οι πιθανές απόψεις και αντιδράσεις των μαθητών κατά την ανάγνωση 

ποιημάτων. (Γράφημα 7.) Αφού χωρίσαμε τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά 
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(βλ.Γράφημα 7.1. και 7.2.), παρατηρείται ότι κυριαρχούν οι ακραίες απαντήσεις. 

Συγκεκριμένα, από τη μία η ποίηση δεν «διασκεδάζει», «ενδιαφέρει» ή «συναρπάσει» 

την πλειοψηφία των συμμετεχόντων «καθόλου»,  κι απ’ την άλλη δεν τους 

«αγχώνει», «δυσκολεύει» ή «κουράζει». Με μια γρήγορη ματιά, αν συνοψίσουμε 

θετικά και αρνητικά συναισθήματα, φαίνεται ότι παρόλο που δεν ελκύει τόσο πολύ 

τους μαθητές η ποίηση,  ωστόσο δεν τους δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα και 

πάνω απ’ όλα δεν τους αγχώνει, δεν τους προκαλεί δηλαδή φόβο για το αν θα 

καταφέρουν να την καταλάβουν. 

Γράφηµα 7. Συναισθήματα που δημιουργεί η ποίηση 

 

 

Γράφηµα 7.1  Θετικά Συναισθήματα που δημιουργεί η ποίηση 
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Γράφηµα 7.2. Αρνητικά Συναισθήματα που δημιουργεί η ποίηση 

 

 

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο Γράφημα 8. παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους αγαπούν οι συμμετέχοντες 

την ποίηση και από τις απαντήσεις της πλειοψηφίας ένας σημαντικός λόγος είναι ότι 

δεν απαιτεί πολύ διάβασμα και είναι διασκεδαστική.  
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Γράφηµα 8. Λόγοι ενδιαφέροντος για την ποίηση 

 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Γράφηµα 9. Λόγοι μη ενδιαφέροντος για την ποίηση 

 

Όσοι μαθητές άφησαν κενή την απάντηση αυτή τόνισαν πως τους αρέσει η ποίηση. Η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων βρίσκει την ποίηση βαρετή, όπως φαίνεται και στο 

γράφημα 9. 

 

 

 

7. ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Γράφηµα 10. Σκοπός της ποίησης στο σχολείο 
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Αυτό που είναι άξιο να σημειωθεί στο ερώτημα αυτό, για ποιο λόγο δηλαδή 

διαβάζουμε ποίηση, είναι το ότι κανένας μαθητής δεν επέλεξε ότι ένας από τους 

λόγους που διαβάζουμε ποιήματα είναι η ευχαρίστηση ή η ενσυναίσθηση. Αντιθέτως, 

η πλειοψηφία, το 35% των συμμετεχόντων, όπως φαίνεται και στο γράφημα 10., δεν 

καταλαβαίνει τον λόγο ύπαρξης της ποίησης, καθώς επίσης, το 23% αυτών θεωρεί ότι 

αυτοσκοπός είναι να γνωρίσουμε σπουδαίους ποιητές.  

 

 

 

8. ΜΕΤΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γράφηµα 11. Μετα-αναγνωστικές δραστηριότητες 

Όσον αφορά τις μετα-αναγνωστικές δραστηριότητες, η πλειοψηφία των μαθητών 

επιλέγει την ζωγραφική. Είναι αξιοσημείωτο το ότι 9 από τους 14 μαθητές που 

επέλεξαν την ζωγραφική ως δραστηριότητα μετά την ανάγνωση, συμπλήρωσαν και 

την διαδικασία της συζήτησης σαν μία από αυτές, μια επιλογή που δεν υπήρχε στο 

παρόν ερωτηματολόγιο, συμπληρώνοντας την επιλογή «Άλλο». 
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ 

Γράφηµα 12. Αγαπημένο στοιχείο στην ποίηση 

 

Όπως φαίνεται και στο γράφημα 12, η πλειοψηφία των μαθητών δίνει έμφαση στο 

θέμα του ποιήματος, λιγότεροι είναι οι μαθητές που δίνουν βάση στην 

ομοιοκαταληξία ή την μικρή έκτασή τους, και μόνο ένας από τους 17 δίνει βάση στην 

εικονογράφησή του.  

Είναι φανερό ότι πολλά απ΄πο τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου προσπαθούν να 

δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της εικόνας. Παρόλα αυτά από τις απαντήσεις 

των παιδιών δεν φαίνεται να είναι ο ρόλος της εικόνας κυρίαρχος. 
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Και σε αυτήν την περίπτωση, όταν οι συμμετέχοντες δεν κατανοούν το νόημα ενός 

ποιήματος, λίγοι καταφεύγουν στο να παρατηρήσουν τις εικόνες. Συγκεκριμένα το 

22% των συμμετεχόντων, 4 δηλαδή από τους 17 μαθητές. Η πλειοψηφία φαίνεται να 

αποζητά την βοήθεια του εκπαιδευτικού, ζητώντας να τους εξηγήσει τις άγνωστες 

λέξεις, αποδίδοντας δηλαδή την αιτία της μη κατανόησης στο δύσκολο λεξιλόγιο.  

Τέλος, κανένας μαθητής δεν καταφεύγει στο να σημειώσει πάνω στο ποίημα κάποια 

βασικά σημεία, ώστε να το επεξεργαστεί καλύτερα. Αυτό δείχνει το ότι οι μαθητές 

αποφεύγουν να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη, ώστε να βγάλουν μόνοι τους νόημα, 

ή έστω να προσπαθήσουν γι’ αυτό. 

 

 

 

11. ΠΟΙΗΜΑ ΧΑΙΚΟΥ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΜΑ; 

Στο ερώτημα αν το χαϊκού του Γιόσα Μπουσόν είναι ποίημα ή όχι, το 65% απαντά 

ότι δεν είναι, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 35% απαντά θετικά, όπως φαίνεται και στο 

γράφημα 14. 
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12. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με τη νοηματοδότηση- ερμηνεία του ποιήματος 

που προαναφέρθηκε και, όπως και το προηγούμενο ερώτημα, έτσι και τα δύο επόμενα 

που ακολουθούν (συγκεκριμένα τα 16, 17 και 18) του δεύτερου μέρους του 

ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκαν πιλοτικά για να δούμε πώς θα ανταποκριθούν 

οι συγκεκριμένοι μαθητές. Είδαμε πως οι περισσότεροι ήταν αυτοί που δεν θεώρησαν 

ποίημα το χαϊκού του Γιόσα Μπουσόν και πράγματι δυσκολεύτηκαν να 

ανταποκριθούν στην ερώτηση που αφορά τη δική τους νοηματοδότηση του 

ποιήματος. 

Μόνο 2 από τους 17 μαθητές κατάφεραν να νοηματοδοτήσουν το ποίημα. 

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια απάντησε πως η νοηματοδότηση δεν είναι ούτε σωστή 

ούτε λάθος και το ποίημα μιλά για την χειμερία νάρκη, καθώς μια άλλη μαθήτρια 

απάντησε «δεν ξέρω» και έδωσε την δική της ερμηνεία λέγοντας: «Περιμένει τόσο 

πολύ να έρθει ο χειμώνας, να φτιάχνει χιονάνθρωπους και να παίζει χιονοπόλεμο, κι 

έτσι ένα πρωι είχε περάσει η άνοιξη». Μια άλλη μαθήτρια μάλιστα που ήθελε να 

νοηματοδοτήσει το ποίημα, δεν το τόλμησε, γιατί φοβήθηκε ότι θα είναι λάθος η 

απάντησή της και προτίμησε να απαντήσει ότι δεν γνωρίζει.  

Τέλος, στο γράφημα 15, απεικονίζεται η αξιολόγηση της έτοιμης νοηματοδότησης 

που δίνεται, όπου και πάλι επαληθεύεται το ότι η πλειοψηφία δεν τολμά να πάρει 

πρωτοβουλία και να αξιολογήσει και επαναπαύεται στην επιλογή «δεν ξέρω». 

Αξιοσημείωτο είναι το ότι η μαθητρια που θεώρησε «σωστή» την ερμηνεία του 
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μαθητή, έδωσε στην συνέχεια και δική της διαφορετική νοηματοδότηση, γεγονός που 

δείχνει το ότι κάθε ποίημα μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους.  

Γράφημα 15. 

 

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Στο τρίτο μέρος, διερευνώνται οι απόψεις και οι αντιλήψεις των μαθητών για τη 

φωτογραφία, η σχέση τους μ’ αυτή, καθώς επίσης και οι προτιμήσεις τους.  

13. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

Όλοι οι μαθητές παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο να φωτογραφίζουν, εκτός από έναν, ο 

οπόιος γενικότερα παρουσιάζει μια αντιδραστική συμπεριφορά. 

Γράφημα 16. Ενδιαφέρον για φωτογράφιση. 
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Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται ο βαθμός ενδιαφέροντος των 

συμμετεχόντων σε κάποια από τα κύρια είδη της φωτογραφίας, όπως η αρχιτεκτονική 

φωτογραφία (κτίρια, μνημεία), τα πορτρέτα (πρόσωπα), η φωτογραφία τοπίου. 

Επίσης, στο ερωτηματολόγιο, πέρα από τα συγκεκριμένα είδη φωτογραφίας που 

παραθέτονται για να δηλώσουν τον βαθμό προτίμησής τους, παρατίθεται και η 

επιλογή «Άλλο». Στην επιλογή αυτή, δυο από τους 17 συμμετέχοντες, συμπληρώνουν 

λέγοντας «ζώα», ο ένας, και «τον εαυτό μου» ο άλλος.  

Όσον αφορά την επιλογή του μαθητή να τραβά «τον εαυτό» του, αυτή αποδίδεται με 

τον όρο «σέλφι».  

 

Γράφημα 17.1 Τοπία 

                                                   
 Η λέξη «σέλφι» έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και δεν είναι ελληνική. Προέρχεται από την 

αγγλική selfie (self + -ie), η οποία είναι ένας νεολογισμός της αγγλικής που εμφανίστηκε τις 

πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα και περιγράφει τη φωτογραφία που βγάζει κάποιος τον εαυτό 

του, πολλές φορές μέσα από έναν καθρέφτη, με το κινητό του ή άλλη φωτογραφική μηχανή ή τη 

διαδικασία της παραπάνω φωτογράφισης και η ανάρτησή της σε κοινωνικά δίκτυα. H σέλφι ως 

φωτογραφία στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως αυτοφωτογραφία και ως διαδικασία 

φωτογράφισης μπορεί να αποδοθεί ως αυτοφωτογράφιση. 

Ο όρος «selfie» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2002 σε ένα αυστραλιανό forum και το 

2003 ονομάστηκε λέξη της χρονιάς από το Oxford Dictionaries. Τα λεξικά πάνω κάτω μας 

ορίζουν ως Selfie  την φωτογραφία που τραβάει κάποιος τον εαυτό του, συνήθως με ένα κινητό 

τηλέφωνο ή μια διαδικτυακή κάμερα και την ανεβάζει σε κάποιον ιστοχώρο κοινωνικής 

δικτύωσης. Παρόλα αυτά ο όρος ήταν γνωστός στην φωτογραφία για δεκαετίες (αν εξαιρέσεις 

τα κοινωνικά δίκτυα) ως αυτοπορτραίτο (self portrait) και είναι αρκετοί οι φωτογράφοι που 

ασχολήθηκαν με αυτό το δύσκολο είδος φωτογραφίας ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Ενώ 

είναι πολλοί περισσότεροι οι φωτογράφοι που δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό του 

να συμπεριλάβουν τον εαυτό τους σε μια φωτογραφία, φωτογραφίζοντας έστω τη σκιά τους ή 

ένα τμήμα του σώματος τους. 
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Γράφημα 17.2 Πρόσωπα 

 

Γράφημα 17.3 Κτίρια  

 

Γράφημα 17.4 Μνημεία 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 162 

  

 

 

 

 

15. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 
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Γράφημα 18.3 

  

Γράφημα 18.4 
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16. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ  

Μέσα από το επόμενο ερώτημα θέλουμε να σκιαγραφήσουμε την επαφή και την 

σχέση που έχουν οι συμμετέχοντες της έρευνας με τη φωτογραφική μηχανή ή άλλες 

ηλεκτρονικές συσκευές που παράγουν ψηφιακό φωτογραφικό υλικό, όπως κινητά, 

Smartphones, tablets, κ.τ.λ. Ζούμε σε μια εποχή που η σύγχρονη τεχνολογία πλέον 

έχει εισχωρήσει στη ζωή όλων μας. Στις μέρες μας, τα παιδιά κάθε ηλικίας 

καταναλώνουν πολύ χρόνο παραμένοντας «συνδεδεμένα ψηφιακά», μέσω κινητών 

τηλέφωνων, εφαρμογών, επιτραπέζιων υπολογιστών και ταμπλετών, αλλά και μέσω 

παχνιδιών και ειδών οικιακής χρήσης. Μέσα σ’ όλα αυτά επιθυμούμε να 

διερευνήσουμε το αν και κατά πόσο η λήψη ψηφιακών φωτογραφιών κατέχει θέση 

στην καθημερινότητα των συμμετεχόντων.  

Από το Γράφημα 19 φαίνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες, άλλοι λιγότερο κι άλλοι 

περισσότερο, τραβούν καθημερινά τουλάχιστον μια φωτογραφία. Αν και στο 

ερωτηματολόγιο δεν υπάρχει η δυνατότητα και η ευελιξία να επιλέξουν ότι δεν 

τραβούν καμία φωτογραφία σε καθημερινή βάση, όμως συζητήθηκε αυτό στην 

ολομέλεια προτού καταγραφούν οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, 

όλοι οι μαθητές επιβεβαίωσαν ότι ασχολούνται καθημερινά με τη λήψη ψηφιακών 

φωτογραφιών. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει τις 5 φωτογραφίες 

ημερησίως, ενώ ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό και συγκεκριμένα το 35% αυτού 

ξεπερνά τις 15 λήψεις καθημερινά.  

Γράφημα 19. 
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17. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο παρακάτω ερώτημα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 20, η συντριπτική 

πλειοψηφία φαίνεται να μη συνοδεύει τη φωτογραφία με κάποιο κείμενο.   

Ένας τρόπος προσθήκης «λεζάντας» σε μια φωτογραφία ή εικόνα, όπως και 

χρησιμοποιείται από τον μοναδικό μαθητή που απάντησε θετικά και το μοιράστηκε 

μεταξύ μας στην ολομέλεια, είναι μέσω των online εφαρμογών που διατίθενται στο 

διαδίκτυο και, πέρα από τις βασικές λειτουργίες για την επεξεργασία εικόνας που 

διαθέτουν, όπως περικοπή μιας εικόνας, περιστροφή, ρύθμιση χρωμάτων, προσθήκη 

εφέ, πλαισίου, «αυτοκόλλητων» κτλ, υπάρχει κι η δυνατότητα προσθήκης κειμένου.  

Άλλοι τρόποι συνοδείας μιας φωτογραφίας με κείμενο είναι η ψηφιακή τιτλοφόρησή 

τους, η οργάνωση και αποθήκευσή τους σε συλλογές ανά κατηγορία, η κοινή χρήση 

τους σε  κοινωνικά μέσα, πλατφόρμες και εφαρμογές, ή ακόμη και οι χειρόγραφες 

σημειώσεις στο πίσω μέρος των φωτογραφιών. 

Γράφημα 20 

 

47%

6%

12%

35%

Πόσες φωτογραφίες τραβάς καθημερινά;

1 έως 5 

5 έως 10

10 έως 15

παραπάνω από 15

1
2

2

12

Συνοδεία Φωτογραφίας με κείμενο

Πάντα

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ
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18.  

«Ποια πιστεύετε είναι η δουλειά του φωτογράφου;» 

 

Η παραπάνω ερώτηση είναι ανοιχτή, αφήνει δηλαδή στον συμμετέχοντα περιθώρια 

για ανάπτυξη. Σε δείγμα 17 μαθητών οι 7 απάντησαν ότι η δουλειά του φωτογράφου 

είναι «να τραβάει φωτογραφίες», οι 2 απάντησαν ότι δεν πρόκειται για δουλειά αλλά 

για «χόμπι», και υπήρχαν και άλλες απαντήσεις, όπως «να τραβά φωτογραφίες σε 

γάμους, βαφτίσεις και να τις δίνουν», «να φωτογραφίζει τοπία και μοντέλα», «να 

φωτογραφίζει άλλους ανθρώπους, κτίρια, ζώα», «να φωτογραφίζει μνημεία», «να 

φωτογραφίζει πράγματα», «δεν ξέρω». 

 

β) Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι φωτογραφίζουν, χωρίς όμως 

να είναι αυτή η δουλειά τους; 

Οι ανοιχτές ερωτήσεις, οι ερωτήσεις δηλαδή που δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα 

ναι ή ένα όχι και που δεν έχουν σωστή ή λάθος απάντηση αποτελούν ένα 

σημαντικό κλειδί που με τη βοήθειά του μπορεί να ξεκλειδωθεί το παιδί και να 

μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, δίνοντας σχήμα στον εσωτερικό του 

κόσμο και εκτονώνοντας το φορτίο των καθηκερινών του ερεθισμάτων. 

Η τεχνική των ανοιχτών ερωτήσεων μπορεί να έχει εφαρμογή ως δημιουργική 

αφορμή για την εκκίνηση μιας κουβέντας. Έτσι, στην ερώτηση «Για ποιον λόγο 

πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι φωτογραφίζουν, χωρίς όμως να είναι αυτή η δουλειά 

τους;», οι μαθητές αφήνονται και απαντούν: Σε δείγμα 17 μαθητών οι 4 απαντούν 

«γιατί τους αρέσει να τραβούν φωτογραφίες», οι 2 «για να τα θυμούνται», άλλοι 2 

«για χόμπι» και οι υπόλοιποι δίνουν τις εξής ενδιαφέρουσες απαντήσεις: «για να 

κρατούν αναμνηστικές φωτογραφίες», «για να κρατούν αναμνήσεις», «είναι 

τουρίστες», «γιατί κάτι μπορεί να τους εντυπωσιάζει», «να θυμούνται τα μνημεία που 

έχουν πάει», ενώ 2 απ’ αυτούς δεν παίρνουν ρίσκο κι απαντούν: «δεν ξέρω» και «δεν 

το έχω σκεφτεί». 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  

19. ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 
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Με το παρακάτω ερώτημα γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι παγιωμένες 

αντιλήψεις των μαθητών για τις εικόνες των βιβλίων και κατ’ επέκταση σε ποιο 

βαθμό είναι οπτικά εγγράμματοι. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 

θεωρεί ότι ο ρόλος των εικόνων στα βιβλία είναι διακοσμητικός. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι, σε δείγμα 17 μαθητών, οι 2 επιλέγουν και τις έξι δυνατές επιλογές.  

Ένα σημαντικό ποσοστό, το 21% του δείγματος, όπως φαίνεται στο Γράφημα 21, 

θεωρεί ότι ο ρόλος των εικόνων είναι η κατανόηση των συνοδευτικών κειμένων, το 

17% θεωρεί τις εικόνες ως οπτικές πηγές και οδηγούς στην ιστορική κατανόηση, 

καθώς και το 17% ότι αποτελούν κίνητρο για συζήτηση και διατύπωση ερωτημάτων. 

Τέλος, το 14% θεωρεί ότι οι εικόνες  δίνουν πληροφορίες για αυτό που μιλάει το 

κείμενο, ενώ μόνο το 7% θεωρεί τον ρόλο των εικόνων ως ένα ανεξάρτητο ή 

αυτόνομο γλωσσικό σύστημα, αποκομμένο από το κείμενο. 

Γράφημα 21 

 

20. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

Πρώτα απ’όλα να σημειώσω ότι δυο από τους συμμετέχοντες-μαθητές του δείγματος 

δεν έχουν συμπληρώσει καθόλου το ερωτηματολόγιο με το συγκεκριμένο ερώτημα. 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 22, γίνεται αξιοποίηση των εικόνων στην τάξη. 

Κανένας δεν απάντησε αρνητικά, «Καθόλου». Οι απαντήσεις κυμαίνονται από «λίγο» 

έως «πάρα πολύ» με το μεγαλύτερο ποσοστό, 46%, να αποφεύγει τις ακραίες θέσεις 

επιλέγοντας «ούτε λίγο ούτε πολύ». 

7, 24%

6, 21%

4, 14%
2, 7%

5, 17%

5, 17%

Λειτουργία εικόνων στα βιβλία

διακοσμητικός 
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πληροφοριακός 

χαρακτήρας
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Γράφημα 22. 

 

 

20.1. ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 23, δεν δίνεται σαφή εικόνα για το αν ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί εποπτικό υλικό για την κατανόηση ενός κειμένου, καθώς από τη μία το 

27% απαντά «Πάρα πολύ» και από την άλλη το ίδιο ποσοστό απαντά «καθόλου». 

Επομένως, δεν μπορεί να φανεί αξιόπιστο κανένα συμπέρασμα.  

Γράφημα 23. 

 

20.2.  

Γράφημα 24. 

20%

27%46%

7%

Αξιοποίηση εικόνων του βιβλίου στην 

τάξη

Πάρα πολύ

Πολύ

Ούτε λίγο ούτε πολύ

Λίγο

Καθόλου

4, 27%

3
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20.3. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Γράφημα 26. 

 

20.4. ΛΕΖΑΝΤΑ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Γράφημα 27. 
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21. Παρατηρήστε τις εικόνες του βιβλίου της Λογοτεχνίας Γ’ και Δ΄ Δημοτικού 

στο κείμενο «Ύπνε μου, έπαρέ μου το» στη σελίδα. Τι ρόλο έχουν οι εικόνες 

εδώ; 

Πρώτα απ’όλα να σημειωθεί ότι διαβάστηκε το ποίημα στην ολομέλεια κι, αφού 

παρατήρησαν σιωπηλά οι μαθητές τις εικόνες, ύστερα απαντήθηκε η ερώτηση. Και 

στο ερώτημα αυτό 2 απ’τους μαθητές του δείγματός μας δεν απάντησαν. Ωστόσο, 

στο ερώτημα αυτό τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς δεν φαίνονται να 

δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι οι εικόνες στο κείμενο αυτό είναι διακοσμητικές 

και δεν παίζουν κάποιο ρόλο στο νόημα του κειμένου. Συγκεκριμένα, το 87% 

κατανοεί ότι ο ρόλος των εικόνων είναι διακοσμητικός, ενώ το 13%, δηλαδή 2 

μαθητές απαντούν ότι ο ρόλος τους είναι βοηθητικός, δηλαδή μας βοηθούν να 

καταλάβουμε τι λέει το κείμενο.  

Γράφημα 28. 

 

 

28. Παρατηρήστε τις εικόνες του βιβλίου της Λογοτεχνίας Γ’ και Δ΄ Δημοτικού 

στο κείμενο «Η ιστορία του Ερνέστου» στη σελίδα. Τι ρόλο έχουν οι εικόνες 

εδώ; 

Και στην περίπτωση αυτή διαβάζεται το κείμενο στην ολομέλεια κι ύστερα απαντάται 

το ερώτημα ξεχωριστά από τους μαθητές. Επίσης, κι εδώ οι ίδιοι μαθητές έχουν 

αφήσει αναπάντητο το συγκεκριμένο ερώτημα.  

Στο ερώτημα αυτό φαίνεται να δυσκολεύονται λίγο παραπάνω οι μαθητές. Στα 

αποτελέσματα βλέπουμε ότι 8 απ’τους μαθητές του δείγματος απαντούν ότι ο ρόλος 

13, 87%
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0, 0% 0, 0%
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των εικόνων είναι διακοσμητικός και 6 ότι είναι βοηθητικός ως προς την κατανόηση 

του κειμένου. Τέλος, 1 μαθητής που απαντά ότι οι εικόνες «συμπληρώνουν το νόημα 

του κειμένου».  

Γράφημα 29. 

 

29. Γιατί πιστεύεις είναι σημαντική η εικονογράφηση των βιβλίων; 

Το επόμενο ερώτημα έμεινε ανοιχτό, έτσι ώστε να υπάρξει ελευθερία έκφρασης και 

να σκιαγραφηθούν όλες οι απόκρυφες ιδέες και σκέψεις των μαθητών. Εξηγώντας 

στο δείγμα ότι δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση έχουμε τις εξής απαντήσεις : 

Αυτό που κοινώς απάντησαν 3 μαθητές ήταν το ότι η εικονογράφηση είναι σημαντική 

«για να καταλαβαίνουμε το κείμενο». Στη συνέχεια δόθηκαν απαντήσεις όπως :  «μας 

βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα», «μας βοηθάνε», «μας βοηθά να 

καταλάβουμε τα βιβλία», «για να καταλαβαίνουμε τι κάνουν». Από τα παραπάνω 

μπορούμε να γενικεύσουμε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ρόλο της εικονογράφησης 

σημαντικό για την κατανόηση ενός κειμένου. Μια απάντηση ήταν  «για να 

διακοσμούν το βιβλίο», άρα έχει ρόλο διακοσμητικό. Επίσης, δυο μαθητές μας 

ξαφνιάζουν, απαντώντας: «για να εμπνευστούμε» και «για να φανταστούμε». Τέλος, 

δυο άλλοι μαθητές δείχνουν άγνοια απαντώντας: «δεν ξέρω» και «δεν το έχω 

σκεφτεί». 

 

30. Οι φωτογραφίες λένε πάντα την αλήθεια; 

Παρόλο που το παρακάτω ερώτημα είναι ανοιχτό, οι απαντήσεις που δίνονται εύκολα 

μας βοηθούν να τις κατατάξουμε σε κατηγορίες, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 30. 
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Γράφημα 30. 

  

 

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου δίνονται ανοιχτές ερωτήσεις 

για την οριοθέτηση του ποιήματος, καθώς και της φωτογραφίας. Οι απαντήσεις: 

31. Δώσε τον δικό σου ορισμό: 

 

Τι είναι ποίημα; 

«Ένα μικρό κειμενάκι»  

 «Ένα κείμενο, όπου μέσα απ’ αυτό μπορεί ο συγγραφέας να εκφράζεται» 

«Είναι ένα μικρό, ευχάριστο κείμενο» 

«Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι» 

 «Ένα μικρό κείμενο που μας βοηθά να διαβάζουμε πιο καλά» 

«το ποιήμα είναι για εμένα ωραίο» 

 «Κάτι που μας δείχνει μια κατάσταση» 

«Κάτι που είναι μικρό από τα άλλα τραγούδια» 

«Το ποιήμα πιστεύω είναι σαν ένα τραγούδι» 

«Δεν καταλαβαίνω» 

«Δεν ξέρω» 

 

Τι είναι φωτογραφία; 
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«Είναι κάτι που τραβάμε και το έχουμε για αναμνηστικό» 

«Μια εικόνα αναμνηστική» 

«Μια εικόνα για να μας δείχνουν» 

«Είναι μια εικόνα που μας δείχνει τι είναι εκείνη τη στιγμή» 

«Μας δείχνει κάτι» 

«Για τα τοπία που δεν έχουν δει άλλοι» 

«Όταν βγάζεις κάποιον φωτογραφία»  

«Δεν ξέρω» 

«Μια εικόνα που τραβάμε για να θυμόμαστε τη στιγμή» 

«Η φωτογραφία είναι ένα χόμπι» 

«Κάτι που βλέπεις κάποιον σε μια εικόνα» 

«Η φωτογραφία είναι κάτι για να θυμόμαστε στιγμές»  

«Να κάνει όμορφη τη σελίδα» 

«Δεν καταλαβαίνω» 

2.1.1.1.Συζήτηση 

 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης διδακτικής ώρας, και συνοψίζοντας τα 

ευρήματα που αφορούν στους μαθητές πριν την παρέμβαση που υλοποιήθηκε, 

προκύπτουν ορισμένες πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου, αναφορικά 

με τις ερωτήσεις που άπτονται των δημογραφικών στοιχείων γίνεται αντιληπτό ότι η 

πλειοψηφία των μαθητών είχε βαθμό Α στο μάθημα της γλώσσας, όλοι οι μαθητές 

προέβαιναν σε δανεισμό βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη μια φορά την 

εβδομάδα, ενώ τα κριτήρια της επιλογή του βιβλίου ήταν κατά κύριο λόγο ο τίτλος, 

ενώ έπονταν το οπισθόφυλλο, οι εικόνες, το εξώφυλλο και η καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού προς αυτό. Το βασικό συμπέρασμα από τις απαντήσεις των παιδιών σε 

αυτή την ενότητα είναι ότι οι εικόνες, παρόλο που υπάρχει σαν κριτήριο επιλογής 

ενός βιβλίου δεν είναι το βασικότερο, και συνεπώς, διαφαίνεται ότι η οπτικοποίηση 
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ενός κειμένου δεν συνδέεται νοηματικά με το περιεχόμενο του κειμένου στην 

αντίληψη των παιδιών.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν τον 

λόγο που το μάθημα της λογοτεχνίας δεν βαθμολογείται, ενώ η ενασχόληση τους με 

την ποίηση πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, στα πλαίσια της τάξης, όταν 

καλούνται να ασχοληθούν με το Ανθολόγιο. Η ποίηση, ως τέχνη, φαίνεται να 

κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, αν και τα συναισθήματα τους για αυτή 

παρατηρούνται να συγχέονται και να συγκρούονται, καθώς τους αγχώνει, τους 

δυσκολεύει, τους κουράζει και ταυτόχρονα τους διασκεδάζει, τους ενδιαφέρει και 

τους συναρπάζει. Οι λόγοι που η ποίηση προκαλεί θετικά συναισθήματα στους 

μαθητές είναι γιατί αποτελεί ένα διασκεδαστικό, κατανοητό και εύκολο, χωρίς πολύ 

διάβασμα, αντικείμενο, με ομοιοκαταληξία και μικρά κείμενα, ενώ οι λόγοι που αυτή 

δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα είναι ότι είναι βαρετή, δεν χρησιμεύει και δεν 

φέρει την απαραίτητη ανάπτυξη κειμένου. Πέρα από τη σύγχυση στα συναισθήματα, 

η ποίηση προκαλεί και σύγχυση για το λόγο τον οποίο διδάσκεται, καθώς οι 

περισσότεροι μαθητές δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι αυτός ή θεωρούν ότι υπάρχει 

για να ανακαλύψουν σπουδαίους ποιητές. Ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να οδηγηθεί 

στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές, σε αυτή την ηλικία που ανήκουν οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα μας, δεν έχουν κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο έχει ενταχθεί το 

μάθημα της λογοτεχνίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και πολλά ποιήματα στα πλαίσιά 

της, ούτε και την έννοια και την προσφορά της ποίησης στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Μελετώντας τις αντιλήψεις των παιδιών για τις μετα-αναγνωστικές 

δραστηριότητες, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι προτιμούν τη ζωγραφική, ενώ το 

στοιχείο εντυπωσιασμού σε ένα ποίημα θεωρούν ότι είναι το ίδιο το θέμα που αυτό 

πραγματεύεται, η ομοιοκαταληξία και η μικρή του έκταση. Ελάχιστοι μαθητές 

ανέφεραν ότι εντυπωσιάζονται από την εικονογράφηση που υπάρχει σε ένα ποίημα, 

και συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι η οπτικοποίηση του κειμένου δεν αποτελεί 

στοιχείο που κινεί την περιέργεια τους ή που, στο μυαλό τους, λειτουργεί 

συνδυαστικά με το ποίημα και το περιεχόμενο αυτού. Σε περίπτωση που οι μαθητές 

δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα σε ένα ποίημα, περαιτέρω, τείνουν να ζητούν 

την επεξήγηση άγνωστων λέξεων ή σε παρατήρηση των εικόνων ή σε επανειλημμένη 

ανάγνωση του ή σε εγκατάλειψη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Παρατηρείται, 
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κατ’ επέκταση, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων παρατηρεί τις 

εικόνες που συνοδεύουν ένα ποίημα, θεωρώντας ότι θα τους βοηθήσει να 

αντιληφθούν και να κατανοήσουν το νόημα του ποιήματος, αν και οι περισσότεροι 

εξακολουθούν να ζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.  

Περαιτέρω, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι μαθητές αρέσκονται να τραβούν 

φωτογραφίες τοπία, πρόσωπα, κτίρια, μνημεία ή ακόμη και τους εαυτούς τους, ενώ 

τείνουν να τραβούν καθημερινά περισσότερες από 15 φωτογραφίες, χωρίς, ωστόσο 

να τις συνδυάζουν με κάποιο κείμενο. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι μαθητές, όταν 

ρωτήθηκαν για τον λόγο ύπαρξης των εικόνων και των φωτογραφιών στα βιβλία, 

θεώρησαν ότι αυτές είναι διακοσμητικές, ότι βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου, 

ότι αποτελούν οπτικές πηγές, ότι συμβάλλουν στη δημιουργία συζήτησης και στη 

διατύπωση ερωτημάτων και ότι έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα, ενώ, επίσης, 

υποστηρίζουν ότι η αξιοποίηση τους στη τάξη δεν γίνεται σε μεγάλο, αλλά ούτε 

μικρό βαθμό, υπονοώντας ότι υπάρχει μια ουδετερότητα. Διαφαίνεται, κατά 

συνέπεια, ότι οι μαθητές, ως έναν βαθμό, κατανοούν ότι η εικόνα σε ένα λογοτεχνικό 

κείμενο ή σε ένα ποίημα προσφέρει πληροφορίες που οδηγούν στην κατανόησή του, 

αλλά θεωρούν, κατά κύριο λόγο, ότι φέρει διακοσμητικό χαρακτήρα, για αυτό και ο 

εκπαιδευτικός δεν προβαίνει σε μεγάλη ανάλυση τους κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, αν και κάνει μια σχετική αναφορά σε αυτές.  

 

2.1.2. Καταγραφή αποτελεσμάτων 2ης και 3ης διδακτικής ώρας 

Πραγματοποιήθηκε αρχικά η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας, χωρίς χρήση 

εικόνων (όπως προαναφέρθηκε) χρησιμοποιώντας 

απλώς εποπτικά μέσα, όπως φαίνεται και στις 

παρακάτω εικόνες, (εικόνα 1). Αφού γίνεται 

κατανόηση των λέξεων που δηλώνουν εποχή, 

«κίγκο», καταγράφονται μερικές στον πίνακα 

(εικόνα 2). 
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Εικόνα 1.  

 

 

 

Εικόνα 2.  

Τα παρακάτω είναι ποιήματα που έγραψαν οι ίδιοι οι μαθητές κατά το πρώτο 

διδακτικό δίωρο της παραδοσιακής διδασκαλίας, εμπνευσμένοι από μια εποχιακή 

λέξη- κίνγκο. Από τους 17 οι 11 ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν το ποίημα τους. Οι 

υπόλοιποι 6 δείχνουν να δυσκολεόνται.  

 

Τα ποιήματα χαϊκού των μαθητών με τη βοήθεια λέξεων «κίγκο». 

«Κάτι πηδάει 

Στο ψυχρό αεράκι 

Του ανέμου» 

«Μικρό καβούρι 

Στα πλάγια περπατάει 

στη θάλασσά του» 

«Θάλασσα έξω 

Χειμώνας τσουχτερός 

Μέσα αγάπη» 

«Το παιδί διαβάζει  

Στο σπίτι και στο σχολείο  

Όλο τα ξεχνάει» 

«Άνοιξη κοντά 

Χειμώνας μακριά  

Καλοκαιράκι» 

«Χαζό παιδάκι 

Σχολείο πάει και σε  

Λίγο ψοφάει» 

«Στην ακρογιαλιά  

Το καβούρι κάθεται 

Και αναστενά» 

«Τα λουλούδια ανθίζουν 

Τα δέντρα μοσχοβολούν 

Στον ουρανό» 

«Ήλιος λαμπερός 

Κίτρινο λεμόνι 

Καλοκαίρι δροσερό» 

«Αστακός στην ακρογιαλιά 

στη θάλασσα βουτάει 

Και κολυμπάει» 

«Το καλοκαίρι 

Που πήγα στην Καβάλα 

Έπαιξα πολύ» 
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Στη συνέχεια πραγματοποιείται αξιολογηση των ποιημάτων στη βάση κριτηρίων, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Συγκεκριμένα, κάθε ποίημα θα αξιολογηθεί με βάση τα 

8 αυτά κριτήρια. 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

Χαϊκού 

μαθητών 

    
Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 συλλαβών 

στους 2 από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 
στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 
τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Τήρηση 

17 

συλλαβών 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού είναι 

πολύ ελκυστική και 
ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 
και ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 

εικόνες 

(4 πόντοι) 
Οπτική εικόνα 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 

εικόνες 

(4 πόντοι) 
Οπτική εικόνα 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακή

ς λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 
φύση χρησιμοποιώντας λέξη 

που το υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 
φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται με τη φύση 
φανερά χωρίς να 

χρησιμοποιεί λέξη που 

το  υπαινίσσεται  
(3 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
δεν σχετίζεται με τη 

φύση 

(0 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια λέξη που 
έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 
που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 
που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 
Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μικρή προσπάθεια μαθητή. 

Ο δάσκαλος πρέπει να δίνει 

εντολές και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει 
εντολές και να 

καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 
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Οπτικές 

Αναπαρασ

τάσεις 

(η 

αποτύπω

ση μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 
 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 
 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

θαμπές ή / και 

ακατάλληλες 

(0 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
28 30 22 3 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

    
Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

 
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από τους 

3 στίχους  

(3 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 
(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 
Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 
ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 
ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 
θα μπορούσε να σχετίζεται 

με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί καμιά 

λέξη που έχει να κάνει με 
τις αισθήσεις  

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με τις 
αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 

λέξεις που έχουν να 
κάνουν με τις 

αισθήσεις (την όραση 

& όσφρηση) 
(4 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί καμιά 

λέξη που έχει να κάνει με 
τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος δίνει 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
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εντολές και καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί (0 

πόντοι) 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
21 30 25 21 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

 

 

 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 συλλαβών σε 

1 από τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 
μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Τήρηση 17 

συλλαβών 
Περισσότερα από 2 λάθη στον 

αριθμό συλλαβών  

(0 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ευανάγνωστη 

 (3 πόντοι) 

  Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού είναι πολύ 

ελκυστική και ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες  

(0 πόντοι) 

Το ποίημα δεν περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες  

(0 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίνγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

δεν σχετίζεται με τη 
φύση  

(0 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

δεν σχετίζεται με τη 
φύση  

(0 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί καμιά λέξη 
που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις  

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί καμιά 
λέξη που έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί καμιά λέξη που έχει να 
κάνει με τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μικρή προσπάθεια μαθητή. Ο 

δάσκαλος πρέπει να δίνει 
Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
Μικρή προσπάθεια μαθητή. Ο δάσκαλος 
πρέπει να δίνει εντολές και να καθοδηγεί 
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Συμπυκνώνοντας τις παραπάνω αξιολογήσεις, παρατηρείται ότι οι μαθητές τηρούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τους κανόνες και τις συμβάσεις που θέτει η ποιητική φόρμα του 

χαϊκού. Όλοι οι μαθητές τηρούν τη τρίστιχη δομή του, ενώ μόνο 1 από τους 11 

μαθητές δεν καταφέρνει να ακολουθήσει το μοτίβο των 5-7-5 και στους 3 στίχους. 

Αντίθετα, η πλειοψηφία τα καταφέρνει σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, τους 

δίνεται η ευελιξία να διατηρούν τη μορφή με τους τρεις στίχους, και να γίνεται ο 

μεσαίος στίχος λίγο πιο μεγάλος, χωρίς να τηρούν αυστηρά το μοτίβο 5-7-5, όταν 

δυσκολεύονται να αποδώσουν το νόημα που έχουν συλλογιστεί.  

Επιπλέον, η χρήση του φυσικού στοιχείου στα ποιήματα μέσω υπαινιγμού είναι 

αισθητή. Οι μαθητές φαίνεται να χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό στοιχεία 

της φύσης, καθώς και εποχιακές λέξεις (κίγκο), ώστε να αναφερθούν έμμεσα σε μια 

εποχή. Συγκεκριμένα, οι λέξεις «ακρογιάλι», «θάλασσα», «κάβουρας», «ήλιος 

λαμπερός», «κίτρινο λεμόνι» μεταφέρουν τον  αναγνώστη στο καταμεσήμερο μιας 

καυτής καλοκαιρινής μέρας. Με τις φράσεις «τα λουλούδια ανθίζουν», «δέντρα 

μοσχοβολούν», ο αναγνώστης φαντάζεται την άνοιξη και το «ψυχρό αεράκι» φέρνει 

στη σκέψη του αναγνώστη τον χειμώνα. Με μια-δυο λέξεις οι μαθητές καταφέρνουν 

να μας μεταφέρουν στο «πότε». Ωστόσο, παρά τη χρήση των λέξεων αυτών, 

παρατηρείται η ανάγκη των μαθητών να ξεκαθαρίζουν στο ποίημα τους την εποχή 

στην οποία αναφέρονται και δεν αρκούνται μόνο στον υπαινιγμό της. Ένα μικρό 

ποσοστό μαθητών (3 από τους 11 μαθητές) δεν αναφέρονται καθόλου σε στοιχεία της 

φύσης, καθώς επίσης και δεν χρησιμοποιούν ποιητικές εικόνες, αλλά τα ποιήματά 

τους χαρακτηρίζονται από αφηγηματικότητα.  

Στην φάση αυτή όμως, δεν είναι η τήρηση των κανόνων της ποιητικής δομής και το 

φυσικό στοιχείο των δημιουργημάτων που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και 

εντολές και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

πρέπει να δίνει εντολές 
και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

(0 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις 

(η 

αποτύπωση 

μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
θαμπές ή / και 

ακατάλληλες  

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις είναι 

θαμπές ή / και ακατάλληλες  

(0 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
17 15 15 
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σχολιασμού. Περισσότερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο βαθμό που προκαλεί η 

δραστηριότητα αυτή το ενδιαφέρον των μαθητών,  την ενεργοποίηση της φαντασίας 

τους, καθώς και το αίσθημα της ικανοποίησης που τους προσφέρει. Τα στοιχεία αυτά 

αποτελούν πρωτεύοντα ρόλο στην παρούσα μελέτη. Ξεκινώντας λοιπόν, η πρώτη 

προσπάθεια των μαθητών να εμπνευστούν από τον κύκλο των 4 εποχών του χρόνου 

και τις ομορφιές της φύσης, για να συνθέσουν εικόνες με λέξεις και χρώματα, που 

αντιστοιχούν στις δικές τους σκέψεις, χαρακτηρίζεται από δισταγμό και ανασφάλεια. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές φαίνονται αβέβαιοι απέναντι στην ποιότητα του 

δημιουργήματός τους. Παρόλο που πριν την διαδικασία τους δίνονται σαφείς οδηγίες, 

παρατηρείται οι μαθητές συνεχώς να αμφιβάλλουν για την ορθότητα των 

δημιουργημάτων τους. Χαρακτηριστικά, οι μαθητές πολύ συχνά απευθύνουν τον 

λόγο στην εκπαιδευτικό, κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με το αν το περιεχόμενο του 

ποιήματός τους είναι ορθό.  Δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν μόνοι τους την 

δραστηριότητα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά τη μαθητική διαδικασία. 

Αντιθέτως, περιμένουν την συγκατάθεση της εκπαιδευτικού σε κάθε τους βήμα, 

κρατώντας παθητική στάση.  

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τους δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούν τον 

τρόπο κατασκευής του ποιητικού νοήματος, καθώς και τις πηγές έμπνευσης του 

δημιουργού τους. Η απλότητα του χαϊκού ανοίγει εύκολα στον καθένα το δρόμο για 

την ποίηση. Το χαϊκού αποτελεί ένα ωφέλιμο πρώτο βήμα προς το δημιουργικό 

γράψιμο. Επίσης, ο παραστατικός τρόπος με τον οποίο γίνονται οι αναφορές στη 

φύση και στις εποχές κάνει το μαθητή να ευαισθητοποιείται περισσότερο ως προς τον 

κόσμο που τον περιβάλλει. Κι όταν κάποιος παρατηρεί με τέτοια προσοχή την 

ομορφιά της δημιουργίας υποκινείται να εκτιμήσει πιο βαθιά τον Δημιουργό.  

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Παπασταμάτη (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2006), ο 

δάσκαλος δίνει την ώθηση στο παιδί να στοχαστεί, να προβληματιστεί, να διεγείρει 

την κριτική του σκέψη και να οξύνει την πνευματική του διαύγεια, να μάθει, να 

διδαχθεί ακόμη και να λανθάνει σε κάτι.  Σύμφωνα με τον Γερμανό (2006), το 

δικαίωμα του παιδιού να δώσει μια λανθασμένη απάντηση, αλλά και να επιβραβευθεί 

για την προσπάθεια είναι σημαντικό για το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει να 

παίρνει πρωτοβουλίες, να εκφράζει ελεύθερα τις απορίες του, να σηκώνει το χέρι να 

σηκωθεί στον πίνακα και να επιδίδεται με ζήλο σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες 

μέσα αλλά και έξω από την τάξη. Η  θετική ενίσχυση, η συμπαράσταση στην 
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κούραση, η διαχείριση της ματαίωσης, η επιβράβευση για την προσπάθεια συμβάλλει 

στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησής του και δεν πρέπει να παραβλέπονται. Με την 

ενίσχυση της πρωτοβουλίας , οι μαθητές αισθάνονται υπεύθυνοι και τους παρέχεται η 

ευκαιρία και η δυνατότητα να αναδείξουν τις δικές τους ικανότητες, τις κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα και το ταλέντο τους, προσωπικά γνωρίσματα τα οποία είναι 

παιδαγωγικά χρήσιμο να προβάλλονται. Ο ρόλος των σχολείων του 21ου αιώνα 

εξάλλου είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ισχυρές προσωπικότητες.  

Εν κατακλείδι, λοιπόν, οι μαθητές, αφού εξοικειώθηκαν με σημαντικά έργα του 

λογοτεχνικού κανόνα, συνέθεσαν τα δικά τους χαϊκού, αξιοποιώντας τη νέα γνώση 

των λέξεων «κίγκο». Οι μαθητές κατάφεραν  να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της 

ποιητικής φόρμας του χαϊκού, να αντιληφθούν τη θεματολογία του χαϊκού, τον 

φυσιολατρικό προσανατολισμό του και τη συντομία του  μέσα από έναν βιωματικό 

και παιγνιώδη τρόπο. Τα πρώτα ποιήματα που ζητήθηκε από τους μαθητές να 

γράψουν με θέμα την εποχή και με βοηθό μια λέξη εποχής, «κίνγκο», όπως φαίνεται 

στα τελικά τους 17σύλλαβα (στην πλειοψηφία) κείμενα, στην πλειοψηφία τους 

τηρούσαν τους κανόνες της ποιητικής φόρμας, καθώς επίσης και το θέμα τους είχε να 

κάνει με τις εποχές, αλλά εκεί που υστερούσαν ήταν η χρήση ποιητικών εικόνων και 

η απουσία των αισθήσεων. Το πιο σημαντικό βέβαια που παρατηρείται σ’ αυτήν την 

πρώτη φάση είναι ότι οι μαθητές δείχνουν να αγχώνονται για το τελικό αποτέλεσμα, 

δυσκολεύονται να ασκήσουν την φαντασία τους και ρωτούν συνεχώς για την επιτυχία 

ή την αποτυχία τους. Οι μαθητές δεν δείχνουν να έχουν αυτοπεποίθηση, διάθεση και 

ενέργεια καθ’ όλη τη δραστηριότητα, ούτε να λαμβάνουν ικανοποίηση μετά το πέρας 

της διαδικασίας.   

2.1.3. Καταγραφή αποτελεσμάτων 4ης διδακτικής ώρας 

Στο σημείο αυτό, αντλούνται πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις των μαθητών 

γύρω από τη φωτογραφία. Έπειτα από συζήτηση στην ολομέλεια και καταιγισμό 

ιδεών, στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι η φωτογραφία εκφράζει συναισθήματα, οι 

μαθητές στην πλειονότητά τους απαντούν θετικά. Αυτό συμβαίνει καθώς οι 

περισσότερες φωτογραφίες με τις οποίες έχουν ασχοληθεί οι μαθητές είναι 

φωτογραφίες με έντονο συναίσθημα π.χ. χαρά (γάμος, βαφτίσια, εκδρομές, παιδική 

ηλικία).  Ωστόσο, θέλοντας να κινητοποιήσουμε τη σκέψη τους και να την 

διευρύνουμε, παρουσιάστηκαν ορισμένες φωτογραφίες, στις οποίες έπρεπε στη θέασή 
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τους να πουν το συναίσθημα που τους προκαλεί. Αρχικά δόθηκαν φωτογραφίες που 

φαίνεται ξεκάθαρα το περιεχόμενό τους (φτώχεια, πείνα, θάνατος, γενέθλια, κτλ.) 

Εκεί οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η φωτογραφία σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 

το συναίσθημα. Δεν είχαν σκεφτεί πως μια φωτογραφία μπορεί να εκφράζει 

συναίσθημα, παρόλο που κάθε φορά που αντίκριζαν μια συγκεκριμένη φωτογραφία 

«βίωναν» ένα συναίσθημα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης μας 

ωθούν στο να συμπεράνουμε ότι η οπτική ανάγνωση έχει τις δικές τις στρατηγικές με 

τις οποίες πρέπει να εξοικειωθεί ο «αναγνώστης» και κυρίως ότι είναι διδάξιμες.  

Ωστόσο, στη συνέχεια γίνεται η επόμενη ερώτηση σχετικά με το πόσο πιστεύουν ότι 

μπορούμε να έχουμε φωτογραφία χωρίς απεικόνιση συναισθήματος. Η απάντηση 

προβλημάτισε τους μαθητές, αλλά φέρνουν παραδείγματα όπως φωτογραφίες με 

κτίρια, τοπία φύσης, αξιοθέατα. Από τ’ αποτελέσματα προκύπτει ότι μπορούμε να 

έχουμε φωτογραφία χωρίς απεικόνιση συναισθήματος. Όμως, στο σημείο συτό, 

μαθητής διαφωνεί με τον συμμαθητή του για την απεικόνιση συναισθήματος ενός 

αξιοθέατου, καθώς η θέαση αναμνηστικής φωτογραφίας ενός αξιοθέατου που είχε 

επισκεφτεί με την οικογένειά του του προκαλεί χαρά. Με κατευθυνόμενη συζήτηση 

και παρουσιάζοντας φωτογραφίες που έχουν «πολλαπλές αναγνώσεις» στους 

μαθητές, συμπεραίνουμε, όπως επισημαίνει και ο φωτογράφος Γιώργος Δεπόλλας, ότι  

η φωτογραφία έχει πολλαπλές αναγνώσεις.  

Το τρίτο ερώτημα - τροφή για σκέψη - αφορά το συναίσθημα του φωτογράφου και αν 

σχετίζεται με το συναίσθημα που πηγάζει από τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα. Και σ’ 

αυτή την περίπτωση μέσα από παραδείγματα και φωτογραφικά και προφορικά, 

γίνεται αντιληπτό ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος δεν συνδέεται με το συναίσθημα 

που πηγάζει από τα φωτογραφισμένα πρόσωπα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει εάν ο 

φωτογραφίζων προέρχεται από τον χώρο των φωτογραφισμένων προσώπων όπου 

συνήθως κατακλύζεται από τα ίδια συναισθήματα.  

Παρόμοια και στο επόμενο ερώτημα για το αν μια φωτογραφία περιγράφει ένα 

αληθινό γεγονός, γίνεται συζήτηση, συμπεραίνοντας ότι μπορεί να  απεικονίζει ένα 

πραγματικό γεγονός, αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί και αποτέλεσμα 

παραπλάνησης, είτε αποκόβοντας και εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είτε 

με τη συμβολη της τεχνολογίας και τα προγράμματα μοντάζ και επεξεργασία εικόνας.  
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Το τελευταίο ερώτημα φέρνει στο προσκήνιο το θέμα που μας απασχολεί, τις εικόνες 

της φύσης, ρωτώντας αν είναι εύκολο να αντιληφθούν οι μαθητές την εποχή 

κοιτάζοντας μια φωτογραφία φύσης. Οι απαντήσεις δίνονται μέσα από παραδείγματα 

νεκρής φύσης για το φθινόπωρο, ανθισμένων λουλουδιών για την άνοιξη, χιονισμένυ 

βουνού για τον χειμώνα ή ακόμη και χρωμάτων.  

Ξεκινώντας με την πρώτη δραστηριότητα, όπου ο εκπαιδευτικός έχει σκόρπιες 

φωτογραφίες στο έδαφος, οι μαθητές δείχνουν ενθουσιασμό που θα επιλέξουν οι ίδιοι 

τη φωτογραφία που επιθυμούν. Από την αρχή νιώθουν μεγάλη σιγουριά για την 

επιλογή των φωτογραφιών που έχουν κάνει, κι όλη η διαδικασία ενσωμάτωσης του 

εαυτού τους στην φωτογραφία της αρεσκείας τους, τους κινητοποιεί να εκφραστούν. 

Αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε να ακολουθήσει η δεύτερη δραστηριότητα που 

τους παροτρύνουμε να γράψουν λίγα λόγια για τη φωτογραφία που δεν τους αρέσει. 

Μελετώντας τις απαντήσεις των μαθητών, παρατηρείται ότι, παρά το ότι πρόκειται 

για ένα μαθητικό δυναμικό, το οποίο έδειχνε να δυσκολεύεται να αναλάβει 

πρωτοβουλίες που αφορούν την παραγωγή γραπτού λόγου,  παρατηρείται ότι 

απάντησαν στο ερώτημα, χωρίς να απευθυνθούν στην εκπαιδευτικό και, το 

σημαντικότερο, δεν υπήρξαν κενές απαντήσεις.  

Συνεχίζοντας στην τρίτη δραστηριότητα, εντοπίζεται από τα στοιχεία της 

φωτογραφίας η εποχή που παρουσιάζεται. Στο σημείο αυτό οι μαθητές αρχίζουν να 

κοιτούν λεπτομερώς τις φωτογραφίες που έχουν επιλέξει, και να συλλέγουν στοιχεία 

που δείχνουν – υπαινίσσονται την εποχή. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία και 

αναφέρουμε ξανά τις εποχιακές λέξεις-κίγκο, οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο 

σε ένα ποίημα χαϊκού.  Οι μαθητές φαίνεται να κατανοούν αυτή τη σύνδεση 

ευκολότερα. Αυτό γίνεται φανερό και στα δημιουργήματά τους στην επόμενη 

δραστηριότητα. Τέλος, στην τέταρτη και τελευταία δραστηριότητα αυτής της φάσης 

οι μαθητές γράφουν τα πρώτα τους χαϊκού εν αγνοία τους, ορμώμενοι από τις 

φωτογραφίες που οι ίδιοι επέλεξαν. Εκτός από το ότι η φωτογραφία είναι αυτή που 

τους δίνει το ερέθισμα, επιπλέον ασχολούνται με ένα θέμα όπου οι ίδιοι έχουν 

επιλέξει, και συνεπώς τους ενδιαφέρει. Αρχικά, γίνεται προσπάθεια περιγραφής της 

εικόνας που επιθυμούν πρώτα με όσες λέξεις θέλουν, ύστερα σε μια σειρά, μέχρι να 

καταλήξουν στην αποτύπωση του νοήματος μέσα σε 17 μόνο συλλαβές.  
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Η δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται κατά κάποιο τρόπο βιωματικά, μπαίνουν 

δηλαδή «μέσα»  στην φωτογραφία. Σε μια περίπτωση μάλιστα μια μαθήτρια, δεν 

μπήκε απλώς στο περιβάλλον της φωτογραφίας, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενά της 

«είμαι κι εγώ ένα λουλούδι που ανθίζει», ταυτίστηκε με ένα λουλούδι. Μια άλλη 

μαθήτρια, σε μια φωτογραφία που απεικονίζει μια κοπέλα να περπατά μόνη της θέλει 

να πάει «δίπλα της, να της κάνει παρέα».  

Οι μαθητές επιλέγουν φωτογραφίες που τους αρέσουν κυρίως με θέμα τη φύση 

(λουλούδια 3, δέντρα, ουρανό, θάλασσα 2). Αντίθετα, οι φωτογραφίες που δεν τους 

αρέσουν είναι θέματα που τους τρομάζουν, όπως σκιάχτρο, μαύρη γυναίκα με 

γρατζουνιές, μολυσμένο περιβάλλον, πυρκαγιά, πλοίο που βουλιάζει. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η επιλογή της φωτογραφίας που δεν αρέσει σε μια μαθήτρια, όπου 

απεικονίζει ένα μικρό κορίτσι να μυρίζει ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο. Εκ πρώτης 

όψεως, η φωτογραφία απεικονίζει κάτι όμορφο, όμως η μαθήτρια αισθάνεται φόβο 

βλέποντάς της, καθώς όπως λέει «θα το τσιμπήσουν τα αγκάθια». Ένας μαθητής 

επιλέγει σαν αγαπημένη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου του δημιουργεί τρόμο, 

όμως του αρέσει η φωτογραφία. Είναι όπως λέει «ένα παράθυρο που μέσα απ’ αυτό 

μπαίνει φως». Μια άλλη «παράδοξη» απάντηση ενός μαθητή είναι μια θάλασσα με 

συννεφιασμένο ουρανό και εκφράζει τόσο μεγάλο ενθουσιασμό για τα μαύρα 

σύννεφα. Θέλει να βουτήξει στη θάλασσα, παρόλο που χει τόσα σύννεφα. Ένας 

άλλος μαθητής, ο οποίος χαρακτηρίζεται γενικότερα από έλλειψη ενδιαφέροντος, δεν 

συμμετέχει, δεν διαβάζει κ.τ.λ φαίνεται να συμμετέχει στην δραστηριότητα αυτή και 

μάλιστα ήταν τόσο ενθουσιασμένος, που ζήτησε να πάρει μαζί του τη φωτογραφία 

που επέλεξε ως αγαπημένη. Άλλος μαθητής επιλέγει σαν αγαπημένη του φωτογραφία 

το εσωτερικό ενός παλιού, εγκαταλελειμμένου θα λέγαμε, σπιτιού, το οποίο όπως μας 

μετέφερε του θυμίζει την αγαπημένη του γιαγιά. Τέλος, ένας μαθητής, ο οποίος 

παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για την 

δραστηριότητα αυτή και δεν συμμετέχει ούτε ανταποκρίνεται, παρά τις διευκολύνσεις 

και τις καθοδηγήσεις που του δίνονται, μέσα στον απαιτούμενο χρόνο.   

Παρακάτω παρουσιάζονται τα 17σύλλαβα δημιουργήματα των μαθητών, ορμώμενοι 

από τη φωτογραφία επιλογής τους, τα οποία θα αξιολογηθούν στη βάση κριτηρίων, 

χωρίς ωστόσο να ληφθεί υπόψη το μοτίβο των 5-7-5 συλλαβών και η τρίστιχη δομή, 

καθώς δεν ειπώθηκε ξεκάθαρα στους μαθητές για δημιουργία ποιητικής φόρμας αλλά 

για 17σύλλαβη περιγραφή εικόνας. Επομένως, το σύνολο της βαθμολογίας σε αυτή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 186 

τη δραστηριότητα που πληροί όλα τα κριτήρια είναι οι 30 βαθμοί. Στη δραστηριότητα 

αυτή βλέπουμε να ανταποκρίνονται συνολικά 11 μαθητές από τους 16.  

 

Τα ποιήματα χαϊκού των μαθητών με τη βοήθεια φωτογραφιών. 

 «Το όμορφο τοπίο 

με τις πρασινάδες 

όλο χαρά» 

 

«Μια κοπέλα στον 

καθρέφτη της κοιτά 

το πρόσωπό της, 

ναι» 

 

«Αυτή η ζωγραφιά 

είναι πάρα πολύ 

χαρούμενη, 

όμορφη» 

 

«Λουλουδότοπος 

στον κήπο με ένα 

παιδί καλό, 

ήρεμο.» 

 

Μοτίβο  

5-7-5  

Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς δεν ζητάμε να 

γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 συλλαβές.  

Τήρηση 17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 
αριθμό συλλαβών  

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 
αριθμό συλλαβών  

(5 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 
συλλαβών 

(3 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 
συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Δομή Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς δεν ζητάμε να 
γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 συλλαβές.  

Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 
εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 
Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Θέμα σχετικό 

με τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 

φύση 

(3 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

δεν σχετίζεται με τη 

φύση 

(0 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται με τη 

φύση φανερά χωρίς 

να χρησιμοποιεί λέξη 
που το υπαινίσσεται 

(κίγκο) 

(4 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 
λέξη που έχει να 

κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 
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Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

Κατάλληλες 

 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

θαμπές ή / και 

ακατάλληλες 

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Βαθμοί 21 25 8 20 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Τη νύχτα υπάρχει 

ένα ηλιοβασίλεμα 

από σκοτάδι κι εκεί 

είναι ένα 

σκιάχτρο» 

 

«Είναι ένα 

παράθυρο που 

μέσα απ’ αυτό 

βγαίνει φως» 

 

«Μια κοπέλα στο 

ηλιοβασίλεμα 

τεντώνεται» 

 

«Θάλασσα με 

σύννεφα και με 

βουνό θέλω να 

βουτήξω» 

 

Μοτίβο  

5-7-5  

Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς δεν ζητάμε να 
γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 συλλαβές.  

Τήρηση 17 

συλλαβών 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

 (5 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(3 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Δομή Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς δεν ζητάμε να 

γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 συλλαβές. 

Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 

Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 

Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 

Θέμα σχετικό 

με τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση 

(3 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση 

(3 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση 

(3 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 

σχετίζεται με τη 
φύση φανερά χωρίς 

να χρησιμοποιεί 

λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(4 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 

λέξεις που έχουν να 
κάνουν με τις 

αισθήσεις 

(4 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει 
να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 
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Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Βαθμοί 19 24 19 26 

 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Δεν ξέρω τι να πω, έχω εξαντλήσει 

τις κακές λέξεις» 

 

«Έχει δέντρα, σπίτι, λίμνη, δυο 

πάπιες, ένα σωρό φύλλα» 

 

Μοτίβο  

5-7-5  

Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς 

δεν ζητάμε να γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 

συλλαβές.  

Τήρηση 17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον αριθμό 
συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Δομή Δεν το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κριτήριο στα συγκεκριμένα χαϊκού καθώς 
δεν ζητάμε να γράψουν ποιήματα, απλώς να αποτυπώσουν την εικόνα σε 17 

συλλαβές. 

Ποιητική εικόνα Το ποίημα δεν περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει ζωντανές 

ποιητικές εικόνες 

(5 πόντοι) 

 

Θέμα σχετικό με 

τη Φύση- χρήση 

εποχιακής λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

δεν σχετίζεται με τη 
φύση 

(0 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί καμιά λέξη που 

έχει να κάνει με τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη προσπάθεια μαθητή και 
παράδοση στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια μαθητή και 
παράδοση στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαραστάσεις  

(η αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις είναι 

θαμπές ή / και ακατάλληλες 

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις είναι 

εξαιρετικά δημιουργικές 
και κατάλληλες  

(5 πόντοι) 

Βαθμοί 10 25 
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Βασικοί άξονες του θέματος, όπως η στιγμιαία αντίληψη ή αποκάλυψη, οι εποχές της 

φύσης, τα ποιήματα εικόνων, το συναίσθημα κι η συνοπτικότητα φαίνεται να έχουν 

γίνει κατανοητά στους μαθητές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη κι άλλων γνωστών 

ποιημάτων χαϊκού, εντοπίζοντας τα στοιχεία αυτά. Οι μαθητές έχουν την τάση, 

μελετώντας ένα χαϊκού, να το ταυτίζουν πλέον με μια «φανταστική» εικόνα στο 

μυαλό τους. Η διαδικασία αυτή δείχνει να διεγείρει τη φαντασία των μαθητών και να 

παίρνουν πιο συχνά το λόγο να περιγράψουν την εικόνα που δημιούργησαν στο 

μυαλό τους, διχως να φοβούνται για την ορθότητα της απάντησής τους ή να 

αγχώνονται. Αυτή η συνειρμική σύνδεση της ποιητικής εικόνας με την οπτική εικόνα 

είναι και ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης, καθώς η 

ποιητική εικόνα αποτελεί πρώτον ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης που την 

ξεχωρίζει από άλλα λογοτεχνικά είδη, καθώς επίσης κι ένα δύσκολο εγχείρημα να 

γίνει κατανοητό και αντιληπτό από μαθητές Γ’ Δημοτικού. Επομένως, η ικανότητά 

τους να λειτουργούν συνειρμικά, διατυπώνοντας αυθόρμητα όλες τις σκέψεις που 

περνούν από το νου τους, με αφορφή μια λέξη, μια εικόνα ή κάθε άλλη παράσταση 

αποτελεί σημαντικό ρόλο. Ο συνειρμός, η σύνδεση παραστάσεων, αποτελεί τη 

σπουδαιότερη λειτουργία της σκέψης. Συνειρμό έχουμε, όταν η εικόνα ενός 

πράγματος μας φέρνει στο νου κάτι όμοιο ή αντίθετο, όπως για παράδειγμα ο 

χειμώνας μας φέρνει στο νου το κρύο. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης λοιπόν, εκτός από τον κοινωνικό και 

διδακτικό της χαρακτήρα είναι οι ποιητικές εικόνες. Ο λόγος της ποίησης εμπεριέχει 

την εικόνα. Στη συμβίωση και παράλληλη ανάπτυξη των δύο, η εικαστική 

παράσταση προσφέρεται ως εμπνέουσα αφορμή, ο ποιητικός λόγος ως ιδέα προς 

απεικόνιση, ενώ συχνά οι ρόλοι εναλλάσσονται ή συνεργούν ή συνυπάρχουν σε 

συγγενείς μορφές της κάθε τέχνης. Με δεδομένα τη φαντασία και την 

πραγματικότητα, οι εικόνες, οπτικές και  ποιητικές μαζί, κρατούν μέχρι σήμερα  

ανοιχτό τον εσωτερικό τους διάλογο. Η γλώσσα τους μπορεί κατά τις εξελίξεις των 

καιρών να αλλάζει,  το ζήτημα όμως παραμένει ίδιο: ο κόσμος μας και το νόημα του.  

Ένα εγχείρημα διαδραστικό ανάμεσα στην Τέχνη και τον Άνθρωπο. Η ποίηση, η κάθε 

στιγμή, η κάθε εικόνα, η κάθε σκέψη ή θύμηση, ένα συναίσθημα, μια ιδέα. Είναι 

πιο δύσκολη η ποιητική φόρμα από την πεζογραφία.  Το καθιστά πραγματικά ένα 
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δύσκολο εγχείρημα μιας και σε αυτές τις λίγες αράδες ο ποιητής οφείλει να 

δημιουργήσει ένα ποίημα με αρχή μέση και τέλος. Από τον 13ο αιώνα η Ιαπωνική 

λογοτεχνία μας έχει προσφέρει θαυμάσια δείγματα ποιητών που ασχολήθηκαν με το 

χαϊκού, όπως εκείνα των Ίσσα ή του Μπουσόν. Στην ελληνική λογοτεχνία δεν 

υπάρχει παράδοση σε αυτή την μικρή φόρμα αν και πολλοί έχουν πειραματιστεί, 

όπως ο Σεφέρης. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που είναι δύσκολο κάποιος 

να την τιθασεύσει σε ένα τόσο μικρό ποιητικό χώρο όπως στην μορφή ενός χαϊκού. 

Για να φτάσουμε όμως σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα χρειάζεται στο σημείο αυτό 

να γίνει αξιολογηση στη βαση κριτηρίων. Πρώτα απ’ όλα όμως θα γίνει μια σύντομη 

ανασκόπηση των συνολικών βαθμών των προηγούμενων δημιουργημάτων των 

μαθητών, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 2 κριτήρα που αφορούν το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και τη δομή τους. Συγκεκριμένα έχουμε: 

 

 Πρώτα ποιήματα  
Λέξη «κίγκο» για ερέθισμα 

Δεύτερα ποιήματα  
Φωτογραφία για ερέθισμα 

 

 

 

 

Σύνολο 

βαθμών 

20 21 

20 25 

13 8 

0 20 

13 19 

20 24 

19 19 

15 26 

11 10 

5 25 

5 
Μέσος 

όρος 
12,81818 

 
19,7 

 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση μέσου όρου βαθμών των ποιημάτων των μαθητών με τη 

βοήθεια της λέξης «κίγκο» και με τη βοήθεια φωτογραφίας 
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Γράφημα Α. Ποιήματα : Λέξη «κίγκο» για ερέθισμα 

 

Γράφημα Β. Ποιήματα: Φωτογραφία για ερέθισμα 

Συγκρίνοντας λοιπόν, τα πρώτα ποιήματα που ζητήθηκε από τους μαθητές να 

γράψουν με θέμα την εποχή και με βοηθό μια λέξη εποχής, «κίνγκο» με τα ποιήματα 

που τους ζητήθηκε να γράψουν ορμώμενοι από τη φωτογραφία που ελεύθερα 

επέλεξαν, όπως βλέπουμε στον πίνακα 1. ο μέσος όρος της δουλειάς, στο σύνολο των 

μαθητών είναι 12,8 στην πρώτη περίπτωση και 19,7 στην δεύτερη. Αυτό βέβαια 

αποτελεί μια γενική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, βλέποντας τα γραφήματα Α και Β, 

ορισμένα δημιουργήματα των μαθητών με βοηθό τη φωτογραφία πλησιάζουν το 

«άριστο» που είναι οι 30 βαθμοί (γράφημα Β), ενώ με βοηθό τη λέξη «κίγκο» τα 

δημιουργήματα δεν ξεπερνούν τους 20 πόντους. Όσον αφορά τα κριτήρια της 

τήρησης των 17 συλλαβών και το θέμα της φύσης δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη  

μετατόπιση. Αντίθετα, οι ποιητικές εικόνες με βοηθό τη φωτογραφία είναι στο 

σύνολό τους πιο ζωντανές και ελκυστικές. Αυτό γίνεται πιο εύκολο αντιληπτό και 
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από τους μαθητές στο σημείο που διαβάζουν τα ποιήματά τους χωρίς τη συνοδεία 

φωτογραφίας και οι μαθητές σχηματίζουν την εικόνα στο μυαλό τους. Το κριτήριο 

όμως που κάνει αισθητή και εντυπωσιακή την σύγκριση μεταξύ των ποιημάτων είναι 

αυτό που αφορά τη διαδικασία της δουλειάς τους. Οι μαθητές με τη βοήθεια της 

φωτογραφίας αναλαμβάνουν δράση οικειοθελώς, δεν ζητούν διευκρινήσεις από την 

εκπαιδευτικό, δείχνουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους και τελειώνουν έγκαιρα. 

Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην διαδικασία είναι μηδαμινή. 

Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από όλη τη διάθεση και την ενέργεια που 

υπήρχε καθ’ όλη τη δραστηριότητα και από την ικανοποίηση που ένιωθαν οι ίδιοι οι 

μαθητές μετά το πέρας της διαδικασίας. Όταν τα ποιήματα διαβάζονται στην 

ολομέλεια χωρίς τη συνοδεία φωτογραφίας, οι υπόλοιποι μαθητές, ακούγοντας τα 

ποιήματα προσπαθούσαν να συνθέσουν μια φωτογραφία με το νου τους και να 

μοιραστούν τις ιδέες τους. Υπάρχει ενεργός συμμετοχή, όλοι οι μαθητές επιθυμούν 

να εκφράσουν την άποψή τους χωρίς φόβο. Ύστερα, ο μαθητής του κάθε ποιήματος 

αποκαλύπτει την φωτογραφία για την οποία έγραψε το ποίημα. Στο σημείο αυτό 

γίνεται φανερό στους μαθητές ότι ο κάθε ένας δημιουργεί διαφορετικές εικόνες στο 

μυαλό του. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της ποίησης.  

Παρατηρείται λοιπόν, ότι ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή του 

μαθητή για συζητήσεις, για ανταλλαγή των σκέψεων και των απόψεών του, 

ενισχύεται η αίσθηση του «ανήκειν» και διασφαλίζεται η συμμετοχή των 

περιθωριοποιημένων μαθητών.  

Προβαίνοντας, περαιτέρω, σε μια πρώτη σύγκριση, παρατηρείται ότι η χρήση 

οπτικών μέσων, όπως είναι μια φωτογραφία, τείνει να παρακινεί τους μαθητές να 

ασχοληθούν περισσότερο με το κείμενο και με τη συγγραφή αυτού, καθώς 

ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, καθώς επίσης και τα βιώματα 

τους και τα συναισθήματα τους, επιθυμώντας να τα εκφράσουν με καλύτερο τρόπο, 

ώστε να αντιληφθούν οι γύρω τους αυτό που τους προκαλεί το ερέθισμα της εικόνας. 

Ως εκ τούτου, η εικόνα δύναται να αναπαράγει την πραγματικότητα, η οποία μπορεί 

να είναι εσωτερική και να άπτεται της αντίληψης του ατόμου για την εξωτερική 

πραγματικότητα, και εξωτερική που συνδέεται με εκείνες τις αναπαραστάσεις που 

δημιουργεί ο άνθρωπος για να εκφράσει και να επικοινωνήσει όσα έχει προσλάβει. Η 

περίπτωση της φωτογραφίας σε αυτές τις δραστηριότητες ωθεί τα παιδιά να 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 193 

εκφράσουν και να αναπαράγουν τα συναισθήματα που τους δημιουργούνται από την 

φωτογραφία και τον τρόπο που αυτά συνδέονται με την πραγματικότητά τους, και 

γίνεται αντιληπτό από την ανταπόκριση και από τα αποτελέσματα ότι το εν λόγω 

οπτικό ερέθισμα συνέβαλε με θετικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.  

2.1.4. Καταγραφή αποτελεσμάτων 5ης διδακτικής ώρας  

Όλοι μας παρατηρούμε στην καθημερινά μας εκπαιδευτική πραγματικότητα πως 

υπάρχουν μαθητές που δυσκολεύονται αισθητά, όχι μόνο να αποτυπώσουν τις 

σκέψεις τους στο τετράδιο, αλλά πολλές φορές και να κάνουν σκέψεις για ένα θέμα! 

Μια όχι και τόσο πρωτότυπη δραστηριότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

λόγου μέσα από την αλληλουχία εικόνων, έτσι ώστε οι μαθητές να υποκινηθούν και 

να εφράσουν τις σκέψεις τους.  

Η εκμάθηση ή ο εμπλουτισμος του λεξιλογίου στα παιδιά γίνεται σίγουρα πιο 

εύκολος με τη χρήση εικόνων. Οι εικόνες αποτελούν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για 

όλους τους θεραπευτές ή/και παιδαγωγούς. Με τον τρόπο αυτό πειραματιζόμαστε με 

αυτήν την δραστηριότητα: να γίνει «ανάγνωση» της εικόνας σαν να επρόκειτο για 

γραπτές λέξεις. Τα παιδία αναγνωρίζουν άμεσα την εικόνα, έτσι το καθήκον τους 

περιορίζεται στο να την ονοματίσουν. 

Η παρακάτω δραστηριότητα δίνεται ώστε να ελεγχθεί κατά πόσο συμβάλλει η εικόνα 

στο να χρησιμοποιούν οι μαθητές περισσότερο και πλουσιότερο λεξιλόγιο. Η αρχική 

υπόθεση ήταν ότι οι μαθητές υποκινούνται από την εικόνα, όπου λειτουργεί σαν 

ερέθισμα, ώστε να εκμαιεύσουν ακόμη πιο πλούσιο λεξιλόγιο. Αυτό θα το 

συσχετίσουμε με το λεξιλόγιο που καταγράφουν μετά την ανάγνωση ενός ποιήματος. 

Όλη αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει στο να διαμορφώσει και τις απόψεις μας για 

και το ερευνητικό μας ερώτημα: Μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να 

πάρουν μια πιο δυναμική θέση απέναντι στα κείμενα με το να τα αναδομήσουν με 

τρόπους πιο συναπτούς με τη δική τους πραγματικότητα;  

 

 

Έχουμε λοιπόν τα εξής αποτελέσματα: 

 ποίημα εικόνα 

1.  6 λέξεις 6 λέξεις 
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2.  5 λέξεις  10 λέξεις 

3.  5 λέξεις 4 λέξεις 

4.  7 λέξεις 17 λέξεις 

5.  9 λέξεις  14 λέξεις 

6.  11 λέξεις 8 λέξεις 

7.  16 λέξεις 17 λέξεις 

8.  16 λέξεις 17 λέξεις 

9.  6 λέξεις 4 λέξεις 

10.  6 λέξεις 6 λέξεις 

11.  10 λέξεις 2 λέξεις 

 

Συμπεράσματα: 

Όσον αφορά την ποσότητα των λέξεων: 

 Σε κάποιους λειτουργεί περιοριστικά, σε κάποιους ενθαρρυντικά. 

 Και στις δυο περιπτώσεις οι μαθητές εκφράζονται με ευκολία, που σημαίνει 

ότι τόσο το ποίημα όσο και η φωτογραφία κινητοποιεί τη φαντασία τους. 

Όσον αφορά την ποιότητα των λέξεων: 

Γίνεται φανερό ότι η εικόνα, επειδη είναι ασπρόμαυρη, προκαλεί το αίσθημα του 

φόβου και του τρόμου στα παιδιά, κάνοντάς τα να γράφουν λέξεις που τους έρχονται 

στο μυαλό όπως: «τρομαχτικό», «σπασμένα τζάμια», «κλέφτες», «αίματα» κ.τ.λ. 

Η 6η και τελευταία δραστηριότητα αφορά το κατά πόσο οπτικά εγγράμματοι είναι οι 

μαθητές. Το δείγμα μας είναι τώρα 15 μαθητές, καθώς οι υπόλοιποι 2 απουσίαζαν.  
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Γράφημα  1 

 

Ως «ορθές» απαντήσεις θεωρούσαμε τις εικόνες 6 και 9, καθώς αποτελούν 

καλλιτεχνικές φωτογραφίες και μπορούν να ταυτιστούν με το ποίημα. Οι υπόλοιπες 

εικόνες της δραστηριότητας υπηρετούν διαφημιστικούς σκοπούς όπως : 

1. Χύμα κολόνια με άρωμα γιασεμί (50ml) 

2. Φυτοκομία 

3. Καφέ- μεζεδοπωλείο 

4. Διακόσμηση σε γάμους – βαφτίσεις 

5. Ανθοπωλείο 

6. Καλλιτεχνικό υπόβαθρο -άνθη γιασεμιού (μέρα) 

7. Σαπούνι με άρωμα γιασεμί 

8. Νυφική Ανθοδέσμη Γάμου 

9. Καλλιτεχνικό υπόβαθρο -άνθη γιασεμιού (νύχτα) 

10. Γεωπονικό  

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται στο γράφημα 1, μόνο οι 7 επιλέγουν τις 

«καλλιτεχνικές» εικόνες, από τους οποίους 3 επιλέγουν την εικόνα 6 και 4 την εικόνα 

9. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές, διαβάζοντας το ποίημα, 

επιλέγουν ή τη μέρα ή την νύχτα που αναφέρεται στο ποίημα, και επιλέγουν τη 

6

2

3

4

οπτικός γραμματισμός

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 6

Εικόνα 9
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φωτογραφία αυτή για να συνοδεύσει το ποίημα. Από την άλλη μεριά, οι μαθητές που 

επιλέγουν την εικόνα 1, και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό (6 μαθητές),όπου δεν ήταν 

αναμενόμενο, ίσως δεν έχουν παρατηρήσει το διπλανό δοχείο με το άρωμα. 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία παρατηρήθηκε μια τάση των μαθητών να επιλέγουν 

φωτογραφία με βάση με το αισθητικό τους κριτήριο ή την εντύπωση που τους έκανε, 

χωρίς να θεωρούν ανάγκη να έχει κάποια σχέση με το ποίημα. Από το τελευταίο, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του δείγματος δεν είναι 

εξοικειωμένο με τη λειτουργία και τον ρόλο των εικόνων, παρά την εισβολή της 

εικόνας στην εποχή μας.  

2.1.5. Καταγραφή αποτελεσμάτων 6ης διδακτικής ώρας 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι τα ποιήματα χαϊκού είναι παρατηρήσεις της φύσης. Κάθε ένα 

αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εποχή και περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εικόνα 

εποχής (κίνγκο). Η λέξη αυτή μπορεί να είναι μια εποχή (π.χ. χειμώνας), ή μπορεί να 

είναι μια λέξη που να υπαινίσσεται μια εποχή (π.χ. πρωτοβρόχι).  

Μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης προσθέτουμε, λοιπόν, πως ένα ποίημα χαϊκού 

εκφράζει επίσης μια διάθεση ή ένα συναίσθημα. Αντιμετωπίζουμε τη φύση με όλες 

μας τις αισθήσεις. Έτσι, δεν γράφουμε μόνο γι’ αυτό που βλέπουμε, αλλά γι’ αυτό 

που μυρίζουμε, ακούμε, γευόμαστε και αγγίζουμε.  

Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας της 7ης Δραστηριότητας 

(Παράρτημα 12). Σύμφωνα με αυτή, αφού οι μαθητές βάλουν στο μυαλό τους ένα 

μέρος, είτε πραγματικό είτε φανταστικό, πρέπει να καταγράψουν λέξεις δίπλα στις 

εικόνες που απεικονίζουν τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της όσφρησης, της 

αφής και της γεύσης, λέξεις που βλέπουν, ακούν, μυρίζουν, πιάνουν και γεύονται 

αντίστοιχα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις αυτές τις λέξεις που έχουν 

καταγράψει στο Φύλλο Εργασίας, γίνεται προσπάθεια να γράψουν το δικό τους 

ποίημα χαϊκού.   

Το δείγμα μας και σε αυτή τη δραστηριότητα είναι 16 μαθητές, καθώς ένας 

απουσιάζει. Από τους 16 οι 13 ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν το ποίημα τους. Οι 

υπόλοιποι 3 δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα.  

Τα παρακάτω λοιπόν αποτελούν δημιουργήματα των μαθητών κατά την έκτη 

διδακτική ώρα της διδακτικής πρότασης, όπου οι μαθητές εμπνέονται από λέξεις που 
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αφορούν τις αισθήσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιείται πάλι αξιολογηση των 

ποιημάτων στη βάση κριτηρίων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

 

Τα ποιήματα χαϊκού των μαθητών με τη βοήθεια λέξεων που αφορούν τις αισθήσεις. 

«Πέρασα τέλεια 

Γαλάζια θάλασσα 

Είναι τέλεια» 

«Θάλασσα, νερό» 

Αεράκι φυσάει 

Κύματα» 

Θαλασσοταραχή 

Χαρτομάντηλο 

παρτοκαλί 

Χαρτομάντηλο 

«Μια μέρα στη 

θάλασσα 

Είχα πάει σε ένα 

λιμάνι 

Και ψάρευα με τους 

φίλους μου» 

«Όμορφα νιώθω 

Ξανά στο χωράφι 

μου 

Μια ευωδία» 

«Στο νερό μπήκε 

Μέσα στη θάλασσα 

Και πνίγηκε» 

«Θάλασσα μυρίζω 

Την άμμο χαιδεύω 

Αλάτι στο στόμα» 

 

«Κολυμπώ στην 

Θάλασσα με την 

φίλη 

Νιώθω ωραία» 

«Τη θάλασσα 

ακουμπώ 

Την άμμο χαϊδεύω 

Και τα κοχύλια 

μαζεύω» 

«Ένα κιλό σε 

Ένα λεπτό με 

στρώμα 

Βουτάω και τρώω» 

«Θάλασσα, ήλιος 

Άμμος, νερό, κοχύλια, 

Πιάνω πολλά, ακούω» 

«Στη θάλασσα 

κολυμπάω 

Και βλέπω όμορφα 

κορίτσια 

Και τους βάζω να 

ακούσουν sinboy» 

«Φάρμακο 

Έκλαιγα 

Ο γιατρός ο 

Ιπόλυτος» 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

Χαϊκού 

μαθητών 
«Πέρασα τέλεια 

Γαλάζια θάλασσα 

Είναι τέλεια» 

«Θάλασσα, νερό» 

Αεράκι φυσάει 

Κύματα» 

Θαλασσοταραχή 

Χαρτομάντηλο 

παρτοκαλί 

Χαρτομάντηλο 

«Μια μέρα στη 

θάλασσα 

Είχα πάει σε ένα 

λιμάνι 

Και ψάρευα με τους 
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φίλους μου» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 συλλαβών 

σε 1 από τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 
τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 
τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Τήρηση 

17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(5 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(3 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 
συλλαβών  

(0 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 
ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

δεν είναι ελκυστική και 
ευανάγνωστη  

(0 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

δεν είναι ελκυστική 
και ευανάγνωστη 

(0 πόντοι) 
Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 
μερικές ποιητικές εικόνες  

(3 πόντοι) 

Οπτική εικόνα 

Το ποίημα περιλαμβάνει 
σαφείς ποιητικές 

εικόνες 

(4 πόντοι) 

Οπτική εικόνα 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 
περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακή

ς λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

θα μπορούσε να σχετίζεται 

με τη 
φύση  

(3 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 
λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται με τη φύση 

φανερά χωρίς να 
χρησιμοποιεί λέξη που 

το  υπαινίσσεται  
(3 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί καμιά 

λέξη που έχει να κάνει με τις 
αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί τρεις λέξεις 

που έχουν να κάνουν με 
τις αισθήσεις  

(5 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει να 
κάνει με τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει 
να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 
Ποιότητα 

Δουλειάς 
Κάποια προσπάθεια μαθητή. 

Ο δάσκαλος δίνει εντολές 

και καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Κάποια προσπάθεια 
μαθητή. Ο δάσκαλος δίνει 

εντολές και καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 
μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει εντολές 

και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 
μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει 

εντολές και να 
καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαρασ

τάσεις 

(η 

αποτύπω

ση μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 
 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 
 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 
 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
24 32 12 6 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

Χαϊκού 

μαθητών 
«Όμορφα νιώθω 

Ξανά στο χωράφι μου 

«Στο νερό μπήκε 

Μέσα στη θάλασσα 

«Θάλασσα μυρίζω 

Την άμμο χαιδεύω 

«Κολυμπώ στην 

Θάλασσα με την 
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Μια ευωδία» Και πνίγηκε» Αλάτι στο στόμα» 

 

φίλη 

Νιώθω ωραία» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 συλλαβών 

και στους 3 στίχους  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 
μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από τους 3 

στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους  

(4 πόντοι) 
Τήρηση 

17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(5 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(3 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(3 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

πολύ ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

 (4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 
εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 
εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει ζωντανές 
ποιητικές εικόνες  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 
ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 
Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακή

ς λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 
φύση χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 
τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί δυο λέξεις που 

έχουν να κάνουν με τις 

αισθήσεις  

(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 
(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί τρεις 

λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 
αισθήσεις  

(5 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 
αισθήσεις 

(0 πόντοι) 
Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μικρή προσπάθεια μαθητή. 

Ο δάσκαλος πρέπει να δίνει 
εντολές και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 

Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος δίνει 
εντολές και καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
πρέπει να δίνει 

εντολές και να 

καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαρασ

τάσεις 

(η 

αποτύπω

ση μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 
πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 
κατάλληλες  

(4 πόντοι) 

 

  Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 
πεζές (χωρίς 

φαντασία)  

(3 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
32 26 35 20 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

Χαϊκού 

μαθητώ
«Τη θάλασσα «Ένα κιλό σε «Θάλασσα, «Φάρμακο 

Έκλαιγα 

«Στη θάλασσα 
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ν ακουμπώ 

Την άμμο χαιδεύω 

Και τα κοχύλια 

μαζεύω» 

Ένα λεπτό με 

στρώμα 

Βουτάω και τρώω» 

ήλιος 

Άμμος, νερό, 

κοχύλια, 

Πιάνω πολλά, 

ακούω» 

Ο γιατρός ο 

Ιππόλυτος» 

 

 

κολυμπάω 

Και βλέπω 

όμορφα 

κορίτσια 

Και τους βάζω 

να ακούσουν 

sinboy» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 
τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 
από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών στους 

2 από τους 3 

στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Τήρηση 

17 

συλλαβ

ών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

2 λάθη στον 

αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 

Περισσότερα 

από 2 λάθη στον 

αριθμό 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Περισσότερα 

από 2 λάθη στον 

αριθμό 
συλλαβών 

(0 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

δεν είναι ελκυστική 
και ευανάγνωστη  

(0 πόντοι) 

Η φόρμα του 

χαϊκού είναι 
πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του 

χαϊκού είναι 
ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του 

χαϊκού δεν είναι 
ελκυστική και 

ευανάγνωστη  

(0 πόντοι) 

Ποιητικ

ή 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 
εικόνες 

(4 πόντοι) 

Οπτική εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες  
(3 πόντοι) 

 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 
εικόνες  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές 
εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές 
εικόνες  

(3 πόντοι) 

 
Θέμα 

σχετικό 

με τη 

Φύση- 

χρήση 

εποχια

κής 

λέξης 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη 

που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

δεν σχετίζεται με τη 

φύση  
(0 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται 

φανερά με τη 
φύση 

χρησιμοποιώντα

ς λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγ

κο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

δεν σχετίζεται με 

τη 
φύση 

(0 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 
φύση  

(3 πόντοι) 

Αισθήσ

εις 
Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις (την 

όραση) 
(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 
λέξη που έχει να 

κάνει με τις αισθήσεις 

(την γεύση) 
(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί 
δυο λέξεις που 

έχουν να κάνουν 

με τις αισθήσεις 

(4 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που 

έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί 
μια λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις (την 
ακοή) 

(3 πόντοι) 
Ποιότη

τα 

Δουλειά

ς 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
δίνει εντολές και 

καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Κάποια 

προσπάθεια 
μαθητή. Ο 

δάσκαλος δίνει 

εντολές και 

Κάποια 

προσπάθεια 
μαθητή. Ο 

δάσκαλος δίνει 

εντολές και 

Μικρή 

προσπάθεια 
μαθητή. Ο 

δάσκαλος πρέπει 

να δίνει εντολές 
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Ο μέσος όρος της συνολικής τους δουλειάς τους, δηλαδή τα ποιήματα χαϊκού που 

δημιούργησαν με τη βοήθεια λέξεων που αφορούν τις αισθήσεις, είναι 22,3.  

 

Πρώτα απ’ όλα, οι μαθητές έχουν αρχίσει και εξοικειώνονται με το ποιητικό μοτίβο 

των χαϊκού, 5-7-5 συλλαβών, χωρίς ωστόσο να τους αγχώνει ιδιαίτερα αν δεν 

συμπληρώνουν αυστηρά τις 17 συλλαβές. Οι συμμετέχοντες δείχνουν να το 

απολαμβάνουν, βλέποντάς το σαν παιχνίδι. Η ελευθερία επίσης που έχουν να 

διαλέξουν το θέμα τους τους δίνει ακόμη πιο πολύ αυτή την αίσθηση παιχνιδιού. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των ποιημάτων τους, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία 

έχει να κάνει με τη φύση. Τα περισσότερα αναφέρονται στο στοιχείο της  

«θάλασσας», εκτός από ένα το οποίο αναφέρεται σε «πράσινα χωράφια», κι άλλο ένα 

που αναφέρεται σε έναν «γιατρό»! Παρατηρείται, λοιπόν, ότι υπάρχει στις 

απαντήσεις των μαθητών έντονο το στοιχείο των αντικειμένων της φύσης, τα οποία 

αγγίζουν, πιάνουν, χαϊδεύουν, καθώς και των χρωμάτων, αλλά και των αισθήσεων, 

μεταφέροντας εικόνες για αυτά που νιώθουν και για τα βιώματα τους. Συνεπώς, 

εντοπίζουμε να αναφέρονται έννοιες όπως «αεράκι φυσάει», «μια ευωδιά», «θάλασσα 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

καθοδηγεί 

(3 πόντοι) 

και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 
Οπτικέ

ς 

Αναπαρ

αστάσει

ς 

(η 

αποτύπ

ωση 

μιας 

στιγμή

ς) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 
κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 
κατάλληλες 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 

είναι 
εξαιρετικά 

δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 

είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 

είναι 
θαμπές ή / και 

ακατάλληλες 

(0 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
33 20 33 9 9 
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μυρίζω», «πιάνω πολλά, ακούω», που αφορούν σε αισθήσεις, και έννοιες όπως 

«κολυμπώ στη θάλασσα», «βουτάω και τρώω», «ψάρευα με τους φίλους μου», που 

αποτυπώνουν βιώματα. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ότι η δραστηριότητα αυτή, 

ζητώντας τους δηλαδή να καταγράψουν λέξεις που αφορούν τις αισθήσεις τους κι 

έπειτα να συνθέσουν με αυτές το ποίημα τους, δύναται να φέρει μια ποικιλία 

αναμνήσεων, συναισθημάτων και διαθέσεων, τα οποία ανάλογα με τον εκάστοτε 

άνθρωπο μπορούν να αποτυπωθούν με διαφορετικό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι τα 

παιδιά νιώθουν έντονα συναισθήματα ικανοποίησης και χαράς με τις τοποθεσίες στη 

φύση. Ένα μέρος ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις, γεννά ένα αίσθημα συναισθηματικής 

ασφάλειας, ηρεμίας, στοχασμού και ολοκλήρωσης που ακόμη και τα πιο αγαπημένα 

αντικείμενα δύσκολα μπορούν να προκαλέσουν. 

Η περίπτωση του μαθητή που αναφέρεται στον γιατρό, αποτυπώνει την δυνατότητα 

έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων που προσφέρει η δραστηριότητα. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν μαθητή ο οποίος ποτέ μέχρι τότε δεν είχε εκφράσει 

την ανησυχία του για ένα οικογενειακό θέμα υγείας, το οποίο κατάφερε να το 

μεταφέρει με λέξεις των αισθήσεων στο 17σύλλαβο χαϊκού του.  

Παρόλα αυτά όμως, στο σύνολο των μαθητών παρατηρούμε πάλι αρκετούς να ζητούν 

βοήθεια, όχι τόσο για την τήρηση των κανόνων συλλαβισμού, όσο για την 

καταλληλότητα των λέξεων και του θέματος που έχουν επιλέξει. Η ελευθερία αυτή 

φαίνεται να τους προβληματίζει και να τους δημιουργεί ανασφάλειες για την 

ορθότητα του ποιήματός τους. Επιπλέον, γράφοντας το ποίημα τους, παρόλο που 

γεννιούνται πολλά συναισθήματα, εικόνες και βιώματα, στο ποιήμα τους δεν 

μεταφέρεται η «αποτύπωση της στιγμής», το βασικό στοιχείο δηλαδή των ποιημάτων 

χαϊκού. Αντίθετα, βλέπουμε φράσεις «πέρασα τέλεια», «είναι τέλεια», «όμορφα 

νιώθω», «νιώθω ωραία», «έκλαιγα» που αποτυπώνουν ένα γενικό συναίσθημα. 

Ωστόσο, δεν λείπουν και φράσεις που μεταφέρουν εικόνες, όπως: «την άμμο 

χαϊδεύω», «τα κοχύλια μαζεύω», «αλάτι στο στόμα», «στη θάλασσα κολυμπάω».  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι λέξεις που αφορούν τις αισθήσεις γεννούν συναισθήματα 

και βιώματα στους μαθητές από μέρη που έχουν να κάνουν κυρίως με τη φύση, όπως 

τη θάλασσα και  τα χωράφια. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολία στην καταγραφή των ποιημάτων όσον αφορά το 

17σύλλαβο μοτίβο τους, αλλά κυρίως βιώνουν ανασφάλεια όσον αφορά τη 
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θεματολογία και το λεξιλόγιο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την συμβολή και 

καθοδήγησή τους από τον εκπαιδευτικό.  

2.1.6. Καταγραφή αποτελεσμάτων 7ης διδακτικής ώρας 

Ανακεφαλαιώνοντας όλους τους κανόνες που ακολουθεί αυτή η ιαπωνικής 

καταγωγής ποιητική φόρμα, ακολουθεί δραστηριότητα η οποία είναι χωρισμένη σε 

δύο μέρη. Σκοπός είναι να δημιουργήσουν πάλι ένα ποίημα χαϊκού α) χωρίς τη χρήση 

φωτογραφίας, απλώς δίνοντάς τους το θέμα που θα ασχοληθούν και β) με τη χρήση 

φωτογραφίας, αντικαθιστώντας το ίδιο ακριβώς θέμα, αλλά αυτή τη φορά με 

φωτογραφία. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πιο 

εύκολο το ρόλο της εικόνας στην ποίηση χαϊκού και κατ’ επέκταση στη 

ενεργοποίηση κινήτρων των μαθητών. 

Ξεκινώντας με το πρώτο μέρος της δραστηριότητες οι μαθητές δημιουργούν τα 

παρακάτω χαϊκού, χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες με αντίστοιχα θέματα: 

«λουλούδια», «θάλασσα», «καταιγίδα», και «χιόνι». 

Τα ποιήματα χαϊκού των μαθητών με τη βοήθεια εποχιακών λέξεων: 

«Καταιγίδα» «Χιόνι» «Λουλούδια» «Θάλασσα» 

«Μπουμπουνητά πολλά 

Τρομάζουν τα πουλιά 

Κι εγώ ακόμη πιο 

πολύ» 

«Χιόνι σ’ αγαπώ 

Παίζω με τους φίλους 

μου 

Γάντια δεν φορώ» 

«Τον κήπο μου  

Ποτίζω κάθε μέρα 

Με ποτιστήρι» 

« Το καλοκαίρι 

Στη θάλασσα περνάω 

Πάρα πολλές ώρες» 

«Έβρεξε πάλι 

Φοβάμαι τις βροντές  

Σύννεφο φύγε»  

 

«Άσπρο και αφράτο  

Ήρθε και κρύωσε 

Πάλι ο καιρός» 

«Λουλούδια άσπρα, 

κόκκινα, κίτρινα, μωβ, 

Πράσινα και ροζ» 

«Πέρυσι είχα 

Πατήσει στη θάλασσα 

Έναν αχινό» 

«Μαύρος ουρανός 

Με τρόμαξε πολύ 

Και δάκρυσα πολύ» 
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Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Μπουμπουνητά πολλά 

Τρομάζουν τα πουλιά 

Κι εγώ ακόμη πιο πολύ» 

«Έβρεξε πάλι 

Φοβάμαι τις βροντές 

Σύννεφο φύγε» 

«Μαύρος ουρανός 

Με τρόμαξε πολύ 

Και  δάκρυσα πολύ» 

«Χιόνι σ’ αγαπώ 

Παίζω με τους φίλους 

μου 

Γάντια δεν φορώ» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα δεν ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών  

(0 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
Περισσότερα από 2 λάθη 
στον αριθμό συλλαβών  

(0 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 
συλλαβών  

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 
αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 
αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

 (4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 
Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 
περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 
περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες  

(0 πόντοι) 
Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια λέξη που 
έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις  

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (την όραση 
& ακοή) 

(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 
που έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις  

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 
που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (αφή) 

(3 πόντοι) 

 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος δίνει 
εντολές και καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
δίνει εντολές και 

καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
πρέπει να δίνει εντολές 

και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 
πρέπει να δίνει εντολές 

και να καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 
είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
23 31 26 25 
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Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού  

 «Άσπρο και αφράτο 

Ήρθε και κρύωσε 

Πάλι ο καιρός» 

«Τον κήπο μου 

Ποτίζω κάθε 

μέρα 

Με ποτιστήρι»  

 

«Λουλούδια 

άσπρα,  

κόκκινα, κίτρινα, 

μωβ, 

Πράσινα και 

ροζ» 

 « Το καλοκαίρι 

Στη θάλασσα 

περνάω 

Πάρα πολλές ώρες» 

«Πέρυσι είχα 

Πατήσει στη 

θάλασσα 

Έναν αχινό» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 
από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 
ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και 
στους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 
ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

στους 2 από τους 3 
στίχους  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 
ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

και στους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Τήρηση 

17 

συλλαβώ

ν 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 
 

1 λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος 

στον αριθμό 
συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 
ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του 

χαϊκού είναι 
ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του 

χαϊκού είναι 
ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές 

εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 

Ποιητικές εικόνες  

(0 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές 

εικόνες 

(3 πόντοι) 
Θέμα 

σχετικό 

με τη 

Φύση- - 

χρήση 

εποχιακ

ής λέξης 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του 

ποιήματος 
θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 
 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται με τη 

φύση φανερά χωρίς 

να χρησιμοποιεί 

λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(4 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 
Αισθήσει

ς 
Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει 
να κάνει με τις 

αισθήσεις  

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις (την 

όραση) 
(3 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που 
έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις  

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 

καμιά λέξη που έχει 
να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις (την αφή) 

(3 πόντοι) 

Ποιότητ

α 

Δουλειάς 

Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

δίνει εντολές και 
καθοδηγεί  

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο 

δάσκαλος πρέπει 
να δίνει εντολές 

Κάποια 

προσπάθεια 

μαθητή. Ο 
δάσκαλος δίνει 

Κάποια προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

δίνει εντολές και 
καθοδηγεί  

Μικρή προσπάθεια 

μαθητή. Ο δάσκαλος 

πρέπει να δίνει 
εντολές και να 
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Ο μέσος όρος της συνολικής τους δουλειάς είναι  

Ο μέσος όρος της συνολικής τους δουλειάς τους, δηλαδή τα ποιήματα χαϊκού που 

δημιούργησαν με τη βοήθεια εποχιακών λέξεων, είναι 24,5.  
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(3 πόντοι) και να καθοδηγεί 

(0 πόντοι) 

εντολές και 
καθοδηγεί  

(3 πόντοι) 

(3 πόντοι) καθοδηγεί  

(0 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαρα

στάσεις 

(η 

αποτύπ

ωση 

μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

θαμπές ή / και 

ακατάλληλες  

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

θαμπές ή / και 

ακατάλληλες  

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
26 20 25 18 27 
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Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, μοιράζονται πάλι στις ίδιες ομάδες τα ίδια 

θέματα, αλλά αυτή τη φορά με φωτογραφίες που απεικονίζουν το ανάλογο θέμα. 

 

 

Τα ποιήματα χαϊκού των μαθητών με τη βοήθεια εικόνων εποχής: 

   
 

«Τα δεντράκια 

ήταν καλυμμένα 

βλέπω ένα πάπλωμα με 

χιόνι» 

«Μια δροσερή 

θάλασσα 

Σαν σβήνει το 

Φωτάκι του δωματίου» 

«Βροντές στον ουρανό 

Αστραπές με πολύ φως 

Είναι φοβιστικό» 

«Άνοιξη είναι 

Ρόδα κόκκινα έχει 

Και άνθη πολλά» 

«Άχνη ζάχαρη 

Σα να’ ναι κουραμπιέδες 

Χιόνια στα βουνά» 

««Βουτά στη θάλασσα 

να δροσιστεί ο ήλιος 

Και χάνεται » 

«Δία κεραυνό 

Ρίξε στο σχολείο μας 

να γλιτώσουμε» 

«Τριαντάφυλλα 

Με αγκάθια τρυπάτε 

Μα σας φροντίζω» 

«Χιόνια παντού 

Χειμώνας βαρύς μόνο 

χιονάνθρωποι ζουν» 

«Ακούω κύμα 

Βλέπω δυο πουλιά 

πετούν  

δίπλα στον ήλιο» 

«Κεραυνός φωτεινός 

το σκοτάδι φώτισε 

πάνω στη πόλη» 

«Όλα όμορφα 

Ένα μόνο κόβω για 

να το χαρίσω» 

«Χειμώνας ήρθε 

Χιόνισε και θα χάσουμε 

Αύριο σχολείο» 

«Σε λίγο θα’ ρθει 

Το βράδυ και θα βγει  

Το φεγγαράκι» 

«Βλέπω αστραπή 

Και ακούω τη βροντή 

Κλάμα αδερφής» 

«Κάποιος έκλεψε 

ένα τριαντάφυλλο 

και το μύρισε» 
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Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

 «Τα δεντράκια 

ήταν καλυμμένα 

βλέπω ένα πάπλωμα με 

χιόνι» 

«Άχνη ζάχαρη 

Σα να’ ναι 

κουραμπιέδες 

Χιόνια στα βουνά» 

«Χιόνια παντού 

Χειμώνας βαρύς 

μόνο  

χιονάνθρωποι ζουν» 

«Χειμώνας ήρθε 

Χιόνισε και θα 

χάσουμε 

Αύριο σχολειό» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα δεν ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών  

(0 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 
μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους  

(4 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
Περισσότερα από 2 λάθη 

στον αριθμό συλλαβών  

(0 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 
(3 στίχοι) 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 
Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 
ποιητικές 

Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 
ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 
Ποιητικές εικόνες  

(0 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται με τη φύση 

φανερά χωρίς να 

χρησιμοποιεί λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(4 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια λέξη που 

έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 
(3 πόντοι) 

 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 
(3 πόντοι) 

 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις (την 
όραση) 

(3 πόντοι) 

 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 
(3 πόντοι) 

 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του 

(5 πόντοι) 
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Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 
είναι 

εξαιρετικά δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
25 36 31 26 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

 «Μια δροσερή θάλασσα 

Σαν σβήνει το φωτάκι  

του δωματίου» 

«Βουτά στη θάλασσα 

να δροσιστεί ο ήλιος 

Και χάνεται » 

«Ακούω κύμα 

Βλέπω δυο πουλιά 

πετούν  

δίπλα στον ήλιο» 

«Σε λίγο θα’ ρθει 

Το βράδυ και θα βγει  

Το φεγγαράκι» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 
μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 
Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει ζωντανές 

ποιητικές εικόνες  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 
εικόνες  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 

Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 
φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 
τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 
 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 
φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 
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Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια λέξη που 
έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (όραση & 

αφή) 
(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (την όραση 

&ακοή) 
(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 
που έχει να κάνει με τις 

αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση στην 

ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι 
εξαιρετικά δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
εξαιρετικά 

δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
34 33 37 33 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

 «Βροντές στον ουρανό 

Αστραπές με πολύ φως 

Είναι φοβιστικό» 

«Δία, κεραυνό 

Ρίξε στο σχολείο μας 

να γλιτώσουμε» 

«Κεραυνός φωτεινός 

το σκοτάδι φώτισε 

πάνω στη πόλη» 

«Βλέπω αστραπή 

Και ακούω τη βροντή 

Κλάμα αδερφής» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από τους 3 

στίχους  

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 από 

τους 3 στίχους  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 
μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

 (5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 
Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

σαφείς ποιητικές 

εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 

εικόνες  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 
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Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 
 

Το θέμα του ποιήματος 
θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 
 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί δυο λέξεις 

που έχουν να κάνουν με τις 
αισθήσεις (την όραση & 

ακοή) 

(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με τις 
αισθήσεις (την όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια λέξη 

που έχει να κάνει με 
τις αισθήσεις (την 

όραση) 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο λέξεις 

που έχουν να κάνουν με 
τις αισθήσεις (την όραση 

& ακοή) 

(4 πόντοι) 
Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση στην 

ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 

στην ώρα του  

(5 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

θαμπές ή / και 
ακατάλληλες  

(0 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 
κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 

ελκυστικές και 
κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
32 28 34 35 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 

 

 

 

 «Άνοιξη είναι 

Ρόδα κόκκινα έχει 

Και άνθη πολλά» 

«Τριαντάφυλλα 

Με αγκάθια τρυπάτε 

Μα σας φροντίζω» 

«Όλα όμορφα 

Ένα μόνο κόβω για 

να το χαρίσω» 

«Κάποιος έκλεψε 

ένα τριαντάφυλλο 

και το μύρισε» 

Μοτίβο  

5-7-5  
Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 3 

στίχους 

(5 πόντοι) 
Τήρηση 17 

συλλαβών 
Κανένα λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 
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Ο μέσος όρος της συνολικής τους δουλειάς τους, δηλαδή τα ποιήματα χαϊκού που 

δημιούργησαν με τη βοήθεια φωτογραφιών εποχής, είναι 32,75. 

 

(5 πόντοι) (5 πόντοι) (5 πόντοι) (5 πόντοι) 
Δομή Η φόρμα του χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

 (5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

 (5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 
είναι πολύ ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

 (5 πόντοι) 
Ποιητική 

εικόνα 
Το ποίημα περιλαμβάνει 

μερικές ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 
Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- - 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 

λέξη που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας λέξη 

που το  υπαινίσσεται  
(κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 
σχετίζεται με τη 

φύση  

(3 πόντοι) 

Το θέμα του ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με τη 

φύση χρησιμοποιώντας 
λέξη που το  

υπαινίσσεται  (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Δεν χρησιμοποιεί καμιά 
λέξη που έχει να κάνει με 

τις αισθήσεις  

(0 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (την όραση 

& αφή) 
(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (την όραση 

& αφή) 
(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί τρεις 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις αισθήσεις 

(όραση, αφή, όσφρηση) 

(5 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 
Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση στην 
ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του  

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του  

(5 πόντοι) 
Οπτικές 

Αναπαραστ

άσεις 

(η 

αποτύπωσ

η μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές αναπαραστάσεις 

είναι 
κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις είναι 
εξαιρετικά δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Σύνολο 

βαθμών  
30 36 34 40 
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 Συμμετέχουν περισσότεροι μαθητές. 

 Η βαθμολογία πλησιάζει το άριστο. 

 

 

Στο τρίτο μέρος της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές θα πάρουν και τα δυο 

ποιήματά τους και θα κάνουν μια αυτοαξιολόγηση, απαντώντας προφορικά στις εξής 

ερωτήσεις: 

 Ποιο ποίημα σου αρέσει περισσότερο, το πρώτο ή το δεύτερο; 

 Σε βοήθησε η φωτογραφία ή όχι στην δημιουργία του ποιήματός σου; 

 Είχες κάποια εικόνα στο μυαλό σου όταν έγραφες το πρώτο σου ποιήμα;  

 

2.1.7. Καταγραφή αποτελεσμάτων 9ης διδακτικής ώρας 

Οι μαθητές βγαίνουν και φωτογραφίζουν γνωστά ποιήματα που τους δίνονται 

γραμμένα σε κάρτες. Παρακάτω παρουσιάζονται τα δημιουργήματα των μαθητών:  

0
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35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Σ’αυτό το δρόμο 

Σούρουπο φθινοπώρου 

Δεν περνά κανείς 

 

 

 

 

 

Άδειες καρέκλες 

Τ’αγάλματα γυρίσαν 

Στ’άλλο μουσείο 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 215 

 

 

 

 

 

 

Τρελή εποχή 

Οδηγείς στη σπατάλη 

Νερού στέρεμα 

 

 

 

 

 

Ένα μακρινό βουνό 

Δείχνει στο φως του ήλιου 

Σαν έρημο χωράφι 
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Κίτρινα άσπρα 

Χρυσάνθεμα μα θέλω 

Κι ένα κόκκινο 

 

 

 

 

 

 

Να τα λιβάδια 

Απ’ όπου είχα περάσει 

Όταν άνθιζαν 
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Αλμύρας ζωή 

Μα ψάρια δε βλέπω 

Τι να΄ χει συμβεί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διστάζει καθώς 

Βγαίνει απ’ το μπουμπούκι 

Το μελισσάκι 
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Κοχύλια νεκρά 

Παφλασμός των κυμάτων 

Η ώρα μηδέν 

 

 

 

 

 

 

Γαλάζιο πέπλο 

Τους γλάρους σου τύλιξε 

Στα πλάτα της γης 

 

 

 

 

 

Φθινοπώρου αύρα 

Και του βουνού ο ίσκιος 

Να κυματίζει 
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Σήμερα μόλις 

Τρυφερά έπεσ’ απαλά 

Το πρώτο φύλλο 

 

 

 

 

Είναι λουλούδι 

Ο ουρανός παράξενο 

Του φθινοπώρου 

 

 

 

 

 

Ένα πεσμένο λουλούδι 

Πάει στο κλαδί του πάλι 

-ω, πεταλούδα 
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Το τραπέζι μας 

Θυμήθηκε τι ήταν 

Και μας άνθισε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:55 EEST - 13.56.182.168



 221 

2.1.8. Καταγραφή αποτελεσμάτων 10ης διδακτικής ώρας 

Οι μαθητές τραβούν τις δικές τους φωτογραφίες και τις συνοδεύουν με το δικό τους 

ποίημα χαϊκού. 
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Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 « Ο αστερίας 

Έξω βγαίνει αλλά 

τα 

Πόδια του είναι 

στραβά» 

 

« Άμμος με ξύλα 

Μια ομπρέλα σε 

ξύλα 

Με γύρω 

λουλούδια» 

 

«Ένα χωράφι 

Ξαφνικά μέσα 

μπαίνει 

Η κατσαρίδα» 

 

«Αλόγου χαίτη 

Το χαϊδεύουν 

παιδιά 

Πόσο τρυφερό» 

 

Μοτίβο 

5-7-5 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 
από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 
από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 
3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 
3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Τήρηση 17 

συλλαβών 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών  

(3 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 
ποιητικές 

Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες  

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες  

(5 πόντοι) 

Θέμα σχετικό 

με τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας 

λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 
φύση  

(3 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 

λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 
αισθήσεις(όραση & 

αφή) 

(4 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 
μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 
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Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες  

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι ελκυστικές και 

Κατάλληλες 

 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Βαθμοί 33 33 38 35 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Πολλά λουλούδια 

Που ανθίζουν 

μαγικά 

Μοσχοβολάνε» 

 

«Ένα χεράκι 

Και μια 

πασχαλίτσα 

Φεύγει μακριά» 

 

«Δυο κοχύλια σε 

μια θάλασσα στην 

αμμουδιά 

Σαν μπαμπάς με 

παιδάκι» 

«Τοπίο φύση 

Λουλούδι άσπρο 

Σαν μαργαρίτα» 

 

Μοτίβο  

5-7-5  

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών και στους 

3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών σε 1 από 

τους 3 στίχους 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 

το μοτίβο των 5-7-5 
συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Τήρηση 17 

συλλαβών 

Κανένα λάθος στον 

αριθμό συλλαβών  

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(0 πόντοι) 

2 λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(3 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει μερικές 

ποιητικές εικόνες 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 

ζωντανές ποιητικές 
εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 
εικόνες  

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει σαφείς 

ποιητικές 
Εικόνες 

(4 πόντοι) 

Θέμα σχετικό 

με τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 

ποιήματος 
σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 

χρησιμοποιώντας λέξη 
που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (όραση & 
όσφρηση) 

(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 
λέξεις που έχουν να 

κάνουν με τις 

αισθήσεις (όραση & 
αφή) 

(4 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Δεν χρησιμοποιεί 
καμιά λέξη που έχει 

να κάνει με τις 

αισθήσεις 

(0 πόντοι) 

Ποιότητα Μέγιστη προσπάθεια Μέγιστη προσπάθεια Μέγιστη προσπάθεια Μέγιστη προσπάθεια 
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Δουλειάς μαθητή και 
παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

μαθητή και 
παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

μαθητή και 
παράδοση στην ώρα 

του 

(5 πόντοι) 

μαθητή και παράδοση 
στην ώρα του 

(5 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 
φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις 

είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις είναι 

κατάλληλες αλλά 

πεζές (χωρίς 

φαντασία) 

(3 πόντοι) 

Βαθμοί 34 37 26 28 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Παιδιά περπατούν 

Οι γλάροι πετούν 

ψηλά 

Αμάξια 

παρκαρισμένα» 

 

«Χεράκια 

μικρούλια 

Χαϊδεύουν το 

χωματάκι 

Γλυκά κι απαλά 

φυλλαράκια» 

 

«Μία ομάδα 

Ζωγραφίζει 

πετρούλες 

Στην παραλία» 

 

«Παιδιά που 

παίζουν 

Στην άμμο 

ποδόσφαιρο 

Με φωνές και 

χαρά» 

Μοτίβο  

5-7-5  

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και στους 

3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 
ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα ακολουθεί 
το μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 

από τους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Τήρηση 17 

συλλαβών 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 

λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(0 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

1 λάθος στον αριθμό 

συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού 

είναι πολύ ελκυστική 

και ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 
 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 
 

Η φόρμα του χαϊκού 

είναι ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Ποιητική 

εικόνα 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 
Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Το ποίημα δεν 

περιλαμβάνει 
Ποιητικές εικόνες 

(0 πόντοι) 

Θέμα σχετικό 

με τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 

ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας 

Το θέμα του 

ποιήματος 

σχετίζεται φανερά με 

τη φύση 
χρησιμοποιώντας 

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 
φύση  

Το θέμα του 

ποιήματος 

θα μπορούσε να 

σχετίζεται με τη 
φύση  
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λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

λέξη που το 
υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

(3 πόντοι) (3 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί δυο 

λέξεις που έχουν να 
κάνουν με τις 

αισθήσεις (όραση & 

αφή) 

(4 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 
κάνει με τις 

αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην ώρα 
του 

(5 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας στιγμής) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 
και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές και 

Κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές και 

κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Βαθμοί 33 26 28 28 

Κριτήρια αξιολόγησης χαϊκού 

 «Ένα καβούρι 

Ξαπλωμένο στο 

χώμα 

Κάτι κρύβει» 

 

«Μια θάλασσα 

Και μια 

βαρκούλα 

Ήχος του νερού» 

«Μια μέλισσα στο 

Λουλούδι 

ανεβαίνει 

Και τρώει γύρη» 

«Πίσω στο τζάμι 

Μια ομπρέλα 

όμορφη 

Σε 

δροσοσταλίδες» 

«Είμαι ένα 

αγοράκι 

Στα σύννεφα τα 

μεγάλα 

Πετάω μακριά» 

Μοτίβο  

5-7-5  

Το ποίημα 

ακολουθεί το μοτίβο 

των 5-7-5 συλλαβών 

στους 2 από τους 3 
στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 
τους 3 στίχους 

(3 πόντοι) 

Το ποίημα 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών και 
στους 3 στίχους 

(5 πόντοι) 

Το ποίημα 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών στους 2 
από τους 3 στίχους 

(4 πόντοι) 

Το ποίημα 

ακολουθεί το 

μοτίβο των 5-7-5 

συλλαβών σε 1 από 
τους 3 στίχους 

(3 πόντοι) 

Τήρηση 17 

συλλαβών 

1 λάθος στον αριθμό 
συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Περισσότερα από 
2 λάθη στον 

αριθμό συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Κανένα λάθος στον 
αριθμό συλλαβών 

(5 πόντοι) 

1 λάθος στον 
αριθμό συλλαβών 

(4 πόντοι) 

Περισσότερα από 2 
λάθη στον αριθμό 

συλλαβών 

(0 πόντοι) 

Δομή Η φόρμα του χαϊκού 
είναι πολύ 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι πολύ 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι 

ευανάγνωστη 

(3 πόντοι) 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι πολύ 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(5 πόντοι) 

Η φόρμα του 
χαϊκού είναι 

ελκυστική και 

ευανάγνωστη 

(4 πόντοι) 

Ποιητική Το ποίημα Το ποίημα Το ποίημα Το ποίημα Το ποίημα 
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Ο μέσος όρος της συνολικής τους δουλειάς τους, δηλαδή τα ποιήματα χαϊκού που 

δημιούργησαν με τη βοήθεια των δικών τους φωτογραφιών είναι 31,94. 

 

εικόνα περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες  

(5 πόντοι) 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες 

(5 πόντοι) 

περιλαμβάνει 
μερικές ποιητικές 

εικόνες 

(3 πόντοι) 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες  

(5 πόντοι) 

περιλαμβάνει 
ζωντανές ποιητικές 

εικόνες  

(5 πόντοι) 

Θέμα 

σχετικό με 

τη Φύση- 

χρήση 

εποχιακής 

λέξης 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκ

ο) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο

) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκο

) 

(5 πόντοι) 

Το θέμα του 
ποιήματος 

σχετίζεται φανερά 

με τη φύση 

χρησιμοποιώντας 
λέξη που το 

υπαινίσσεται (κίγκ

ο) 

(5 πόντοι) 

Αισθήσεις Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Χρησιμοποιεί μια 

λέξη που έχει να 

κάνει με τις 
αισθήσεις 

(3 πόντοι) 

Ποιότητα 

Δουλειάς 

Μέγιστη 
προσπάθεια μαθητή 

και παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη 
προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη 
προσπάθεια μαθητή 

και παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη 
προσπάθεια μαθητή 

και παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Μέγιστη 
προσπάθεια 

μαθητή και 

παράδοση στην 

ώρα του 

(5 πόντοι) 

Οπτικές 

Αναπαραστά

σεις  

(η 

αποτύπωση 

μιας 

στιγμής) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές 

και 

Κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές 

και 

Κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι 

εξαιρετικά 

δημιουργικές 

και κατάλληλες 

(5 πόντοι) 

Οι οπτικές 

αναπαραστάσεις 
είναι ελκυστικές 

και 

Κατάλληλες 

(4 πόντοι) 

Βαθμοί 36 30 33 36 29 
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Η σύνδεση της φωτογραφίας με το χαϊκού ποίημα που έχει συνθέσει το κάθε παιδί, 

παρατηρείται να φέρει ικανοποιητική συνοχή, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεται 

κανείς ότι οι μαθητές έχουν καταφέρει να αντιληφθούν τον ρόλο της εικόνας στην 

νοημοτοδότηση ενός ποιήματος, και επιπρόσθετα, έχουν καταφέρει να το αποδώσουν 

στη δραστηριότητα. Πλέον, γίνεται σαφές, ότι η χρήση του οπτικού υλικού δεν 

αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο του κειμένου ή του ποιήματος, αλλά διακρίνεται από 

καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση του περιεχομένου του και στην απόδοση του 

νοήματός τους. Επιπρόσθετα, μέσα από τη χρήση των ποιημάτων χαϊκού, που 

άπτονται μιας συγκεκριμένης λέξης ερέθισμα, κίγκο, η οποία μπορεί να 

αναπαρασταθεί με μια φωτογραφία ή εικόνα, καθίσταται ακόμα πιο εύκολη η 

διδασκαλία των μαθητών για τον εποικοδομητικό ρόλο αυτής. Πιο συγκεκριμένα, 

μέσα σε ένα ποίημα χαϊκού, ανεξάρτητα σε ποια γλώσσα είναι, η παράθεση μιας 

εικόνας στα πλαίσια αυτού, μπορεί να οδηγήσει αμέσως τον αναγνώστη να 

αντιληφθεί περί ποιου θέματος έγκειται το ποίημα. Ειδικά, όταν το ποίημα χαϊκού 

είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, ή γενικότερα στη μητρική γλώσσα του 

αναγνώστη, τότε, μέσα από την νοηματική επεξεργασία και σύνδεση της εικόνας, 

είναι δυνατόν να εντοπιστεί η λέξη κίγκο, αλλά και να αποσαφηνιστεί πλήρως το 

νόημα του ποιήματος, ακόμα και όταν σε αυτό υπάρχουν άγνωστες λέξεις. Η χρήση 

της εικόνας, συνεπώς, δεν φέρει διακοσμητικό ρόλο, όπως αρχικά πίστευαν οι 

μαθητές, κατά κύριο λόγο, χωρίς να αποποιούμαστε και αυτήν της την ιδιότητα, αλλά 

επιτελεί και καθοριστικό ρόλο στην νοηματοδότηση και στην απόδοση αυτού, ακόμα 
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και παρουσία άγνωστων λέξεων, φαινόμενο που παρατηρείται ότι αντιλήφθηκαν και 

οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα.  

 

2.1.9. Καταγραφή αποτελεσμάτων 11ης διδακτικής ώρας  

Οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση και πραγματοποιούν έκθεση φωτογραφίας και 

ποίησης στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αναλαμβάνουν ρόλους και εξηγούν για 

αυτό το είδος ποίησης σε μαθητές και κηδεμόνες που δείχνουν ενδιαφέρον για την 

έκθεσή τους. Φαίνονται περήφανοι για τα έργα τους και χαίρονται να παρουσιάζει ο 

καθένας το δικό του.  
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2.2.Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, παρατηρείται ότι, με το πέρας 

της διδακτικής παρέμβασης, τα παιδιά έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν με διαφορετικό 

τρόπο τη χρήση της εικόνας στα πλαίσια ενός κειμένου, όπως επίσης, φαίνεται να 

αντιλήφθηκαν ότι αυτή τοποθετείται σε ένα λογοτεχνικό έργο με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση του περιεχόμενου. Ως εκ τούτου, πλέον, δεν θεωρούν ότι ο ρόλος της 

είναι διακοσμητικός, αλλά αρχίζουν να εστιάζουν περισσότερο σε αυτή, ώστε να 

αντιληφθούν το περιεχόμενο και τις βασικές έννοιες σε ένα κείμενο ή και σε ένα 

ποίημα. Άλλωστε, αυτό εντοπίζεται να συνάδει και με τα ευρήματα της έρευνας που 

πραγματοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009), όπου οι μαθητές εξέφρασαν την 

άποψη ότι η εικονογράφηση των βιβλίων τους αρέσει, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως 

το ότι οι εικόνες δύνανται να διευκολύνουν την πρόσληψη του κειμένου και ότι 

συμβάλλουν στην αποκωδικοποίηση δύσκολων και δυσνόητων σημείων του 

κειμένου. Επιπλέον, τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας φαίνεται να είναι σύμφωνα και 

με την έρευνα του Γρόσδου (Γρόσδος, Σ., 2014), ο οποίος επισημαίνει ότι η χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού στις δραστηριότητες που συνδέονται με την λογοτεχνία και 

τον γραπτό λόγο τείνει να προσφέρει ερεθίσματα και κίνητρα στους μαθητές για να 

βελτιωθούν σε αυτά τα αντικείμενα και να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και γενικότερης επικοινωνίας, αλλά και της Φακίδου, που 

προσπάθησε να συνδέσει την ποίηση και τη ζωγραφική, στοχεύοντας στην ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας στους μαθητές, και μέσα από αυτή την έρευνα κατάφερε να 

καταδείξει ότι μέσα από τη χρήση εικόνων είναι δυνατόν να επιτευχθεί η πλήρης 

κατανόηση ενός κειμένου, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις των 

παιδιών, να προωθήσει τη γνωστική τους ευελιξία και να βελτιώσει τη 

δημιουργικότητα τους. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι η χρήση της εικόνας, ή 

γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού λειτουργεί θετικά στην ανάπτυξη κινήτρων και 

στη προθυμία για περισσότερη μάθηση, όπως φάνηκε και μέσα από την έρευνα αυτή, 

όπου οι μαθητές διασκέδασαν και απέδωσαν καλύτερα όταν η δραστηριότητα 

διακρίνονταν από τη χρήση φωτογραφιών ή εικόνων και όταν τα ίδια κλήθηκαν να 

φωτογραφίσουν την εικόνα που θα συνοδεύει το ποίημα τους. Το γεγονός αυτό, 

περαιτέρω, μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε συμφωνία και με τα ευρήματα της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης του Menzer (Menzer, 2015), ο οποίος εντόπισε 

συνδέσεις ανάμεσα στις τέχνες και τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, 
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και επισημαίνει ότι η τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την παροχή 

κινήτρων στα παιδιά να μάθουν και να ασχοληθούν με καινούργια θέματα.  

Ένα από τα εν λόγω καινούργια θέματα, ακολούθως, είναι και τα ποιήματα χαϊκού, 

με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές στην παρούσα διδακτική προσέγγιση, και μέσω 

αυτών ανακάλυψαν τον ιαπωνικό πολιτισμό και λόγο, όπως επίσης και το πως αυτά 

μπορούν να αναδειχθούν καλύτερα μέσα από τη χρήση εικόνων. Κατέστη, συνεπώς, 

αντιληπτό στα παιδιά, ότι ακόμα και σε μια άγνωστη σε εκείνα γλώσσα, μια εικόνα 

μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο να εντοπίσουν και να κατανοήσουν το 

περιεχόμενο ενός κειμένου, και κατ’ επέκταση να μπορέσουν να μεταβιβάσουν τις 

εντυπώσεις και τα συναισθήματά τους στους συμμαθητές τους. Και αυτά τα 

ευρήματα, ωστόσο, εντοπίστηκαν να συμφωνούν με τα αποτελέσματα της Καρυδά 

(Καρυδά, 2006), που ασχολήθηκε με τα εν λόγω ποιήματα με σκοπό την ικανοποίηση 

της ανάγκης ύπαρξης νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική θεωρία και πράξη, και μέσα από την έρευνα αυτή αναδείχθηκε ότι η 

αξιοποίηση τους μπορεί να προσφέρει τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μαθητές για 

να αρχίσουν να παράγουν τη δική τους δημιουργική γραφή, αλλά και με τα 

αποτελέσματα των Φακίδου και Παλαντζά (Φακίδου & Παλάντζας, 2015), που 

επιχείρησαν να εξοικειώσουν τους μαθητές με τα ποιήματα χαϊκού και την ιαπωνική 

κουλτούρα, με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών στην προσέγγιση, την 

κατανόηση και τη δημιουργία ποιημάτων, ώστε να είναι σε θέση να εκφράσουν τις 

εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους και να επικοινωνήσουν με τους υπολοίπους. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στην 

εικόνα και στην ποίηση και στον τρόπο που αυτή παρέχει κίνητρα στους μαθητές για 

να ασχοληθούν με αυτό το διδακτικό αντικείμενο, αλλά και στον τρόπο που συμβάλει 

στην καλύτερη απόδοση του νοήματος του εκάστοτε κειμένου. Παρατηρείται, 

συνεπώς, να υπάρχει μια πνευματική συγγένεια, ένας κοινός τόπος, καθώς ο λόγος 

της ποίησης εμπεριέχει την εικόνα, ενώ ο λόγος της ζωγραφικής αποτελεί ο ίδιος την 

εικόνα. Στη συμβίωση και την παράλληλη ανάπτυξη των δύο αυτών τεχνών, η 

εικαστική παράσταση μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα για να προκύψει η 

έμπνευση, ο ποιητικός λόγος να γίνει η ιδέα για απεικόνιση, ενώ πολλές φορές, 

δύνανται οι ρόλοι να αντιστραφούν ή να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε 

συγγενείς μορφές της εκάστοτε τέχνης. Αποτελεί συχνό φαινόμενο η ύπαρξη 

ποιημάτων που εμπνεύστηκαν από ζωγραφικά έργα και εικόνες ή και το αντίθετο 
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ακόμα, καθώς πολλές φορές οι ζωγράφοι τείνουν να εικονογραφούν προσωπικές ή 

ξένες ποιητικές συλλογές, επιβεβαιώνοντας τις βαθύτερες συνδέσεις που τους 

ενώνουν. Περαιτέρω, ο Μπωντλέρ διαπιστώνεται ότι έγραψε το ποίημα Lola De 

Valence για το ομότιτλο πορτρέτο του Εντουάρ Μανέ, ενώ από το ποιητικό έργο 

Αυτοπροσωπογραφία σε κυρτό κάτοπτρο του Τζων Άσμπερυ είναι εμπνευσμένο από 

το ομώνυμο αναγεννησιακού ζωγράφου Παρμιτζανίνο. Ο Ουίσταν Ώντεν στο ποιήμα 

του Musée des Beaux Arts και ο Γουίλιαμ Κάρλος Γουίλιαμς στο ποίημα Τοπίο με 

την πτώση του Ίκαρου, εμπνέονται από τον ομώνυμο πίνακα του φλαμανδού 

ζωγράφου Πίτερ Μπρίγκελ, και ο Γουίλιαμς γράφει επίσης το ποίημα Κυνηγοί στο 

χιόνι, επηρεασμένος από αντίστοιχο έργο του Μπρίγκελ.  

Η χρήση της εικόνας, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, λειτουργεί ως εργαλείο 

βιωματικής μάθησης και αποτελεί μια μορφή πολυτροπικής διδασκαλίας, 

εξυπηρετώντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, προσφέροντας τη δυνατότητα 

διεύρυνσης των οριζόντων των μαθητών. Μέσα από τη χρήση της εικόνας, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να εντάξει τους αδιάφορους ή διαφορετικούς μαθητές στην 

εκπαιδευτική διεργασία, και λειτουργεί ευκολότερα σε πολυπολιτισμικές και μη 

ομογενείς τάξεις. Η εικόνα, ως εκ τούτου, δύναται να συμπληρώσει, να τεκμηριώσει 

και να διευρύνει τη γνώση, όπως επίσης και να προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερη 

εμβάθυνση στο κείμενο και την πληρέστερη νοηματοδότηση αυτού. Επιπρόσθετα, 

μπορεί να αποτελέσει και αφορμή για δημιουργικότητα, προσφέροντας ερεθίσματα 

και κίνητρα για περισσότερη μάθηση, συμβάλλοντας στην επίτευξη του βέλτιστου 

δυνατού μαθησιακού αποτελέσματος.  

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η εν λόγω έρευνα αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης της χρήσης της εικόνας 

στην κατανόηση και την προσέγγιση των ποιημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευσης, 

και ειδικότερα στα ποιήματα χαϊκού που συμβάλουν, ταυτόχρονα, και στην επαφή με 

ένα άλλο πολύ διαφορετικό πολιτισμό, αυτόν της Ιαπωνίας. Η διδακτική παρέμβαση 

που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε στην αισθητική και βιωματική προσέγγιση των 

ποιημάτων, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των χαϊκού, ενώ παράλληλα, 

χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της εμπλοκής των παιδιών στο μάθημα μέσα από τη 

λήψη φωτογραφιών και την καταγραφή δικών τους ποιημάτων. Περαιτέρω, μέσα από 
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την παρέμβαση αυτή διερευνήθηκε ο συνδυασμός του οπτικοακουστικού υλικού στην 

λογοτεχνία και στην κατανόηση των γνωστικών κα διδακτικών αντικειμένων. 

Τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από την ανάλυση του αρχικού 

ερωτηματολογίου, των γραπτών και των προφορικών αποκρίσεων των μαθητών, 

όπως και από την παρατήρηση, ενώ επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί και το γεγονός 

ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της παρέμβαση υπήρξαν ποικίλες 

δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, όπως ήταν για παράδειγμα η σύνθεση ενός 

ποιήματος και ο συνδυασμός του με φωτογραφίες που τα ίδια τα παιδία τράβηξαν, για 

αυτόν ακριβώς τον λόγο. Περαιτέρω, τα δεδομένα που αποτυπώνονται με βάση το 

αρχικό ερωτηματολόγιο οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ποίηση προκαλεί ανάμεικτα 

συναισθήματα στους μαθητές, εξαιτίας του τρόπου προσέγγισης της στα πλαίσια του 

σχολείου, ενώ η χρήση της εικόνας θεωρούνταν ότι λειτουργεί, κατά βάση, ως 

διακοσμητικό στοιχείο ή ως στοιχείο συμπληρωματικό στο κείμενο. Διαφαίνεται, 

συνεπώς, ότι η εν λόγω παρέμβαση λειτούργησε θετικά στην σταδιακή αισθητική 

ανταπόκριση και στην βιωματική μάθηση των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι μετά την παρέμβαση, οι μαθητές κατανόησαν 

καλύτερα την σημασία της ένταξης μιας εικόνας ως συνοδεία σε ένα ποίημα, που 

μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαν ως διακοσμητικό στοιχείο, και συνεπώς, πλέον, 

αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό και απαραίτητο κομμάτι της 

ερμηνείας και της κατανόησης του κειμένου που μελετούν, αλλά και έναυσμα για 

εποικοδομητικό διάλογο. Λειτουργεί, συνεπώς, ως συμπληρωματικό στοιχείο στην 

νοηματοδότηση του ποιήματος, και στην οπτικοποίηση αυτού, συμβάλλοντας στην 

καλύτερη μάθηση. Άλλωστε, στα ίδια ευρήματα καταλήγουν και οι έρευνες που 

έχουν προηγηθεί αυτής της προσπάθειας μελέτης από σημαντικούς στον τομέα τους 

ερευνητές και μελετητές, και τα οποία έχουν παρατεθεί στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της εργασίας, αλλά και έχουν συγκριθεί με τα αποτελέσματα της εν 

λόγω μελέτης στην υποενότητα της συζήτησης. Ως εκ τούτου, καθίσταται αντιληπτός 

και σαφής ο ρόλος της εικόνας στη κατανόηση ενός κειμένου και δη ενός ποιήματος. 

Πλέον, τα παιδιά δεν θεωρούν διακοσμητικό τον ρόλο μιας εικόνας, αλλά το 

συνδέουν με το περιεχόμενο και με τις βασικές έννοιες του κειμένου, όπως 

αναφέρουν και τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο (2009), ενώ, παράλληλα, μετά την παρούσα παρέμβαση, έχει γίνει 

αντιληπτό στους συμμετέχοντες ότι η χρήση της εικόνας και του οπτικοακουστικού 
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υλικού συμβάλει στην προσφορά κινήτρων και στην περισσότερο ενεργή συμμετοχή 

στη διαδικασία, όπως επίσης και στην καλύτερη απόδοση τους. Ωστόσο, αυτό το 

εύρημα της εν λόγω έρευνας δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενο, καθώς σε ανάλογα 

ευρήματα και συμπεράσματα κατέληξαν και ο Menzer (2015) και ο Γρόσδος (2014), 

με αποτέλεσμα να τεκμηριώνεται καλύτερα και πληρέστερα το αποτέλεσμα της 

παρέμβασης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Παράλληλα, δεν θα 

πρέπει να παραληφθεί να αναφερθεί και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν στη 

συγκεκριμένη παρέμβαση, τα ποιήματα χαϊκού, τα οποία συνέβαλαν καθοριστικά 

στην προσέγγιση της εικόνας στα πλαίσια της ποίησης, αναφορικά με την κατανόηση 

του περιεχομένου αυτού, καθώς οδηγούν στην μελέτη νέων παιδαγωγικών μεθόδων, 

και παράλληλα συνδέουν το περιεχόμενο με μια κουλτούρα διαφορετική από την 

ελληνική. Περαιτέρω, μέσα από την εν λόγω παρέμβαση γίνεται αντιληπτό ότι τα 

παραγόμενα αποτελέσματα και τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών και μελετών 

συγκλίνουν ως προς τη σημασία και την αναγκαιότητα της χρήσης εικόνων σε ένα 

κείμενο ή ποίημα με σκοπό την κατανόηση του, αν και προτείνεται μια έρευνα 

μεγαλύτερης έκτασης που να μην περιορίζεται σε γεωγραφικά όρια, ώστε να 

καταστεί εφικτή η γενίκευση των αποτελεσμάτων. 

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης είναι σκόπιμο να 

αναφερθούν οι περιορισμοί και οι ιδιαιτερότητες που ενυπάρχουν σε αυτή την 

έρευνα, καθώς τα ευρήματα αυτής μπορούν να αποτελέσουν, μετέπειτα, το ερέθισμα 

για μια επέκτασή της, που θα συμβάλει στην βελτίωση των παρόντων δεδομένων 

μέσα από την εφαρμογή νέων θεωρητικών γνώσεων και μεθόδων.  

Αρχικά, η εν λόγω έρευνα υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα Γ’ δημοτικού με 17 μαθητές, 

και ως εκ τούτου, θεωρείται ως ένα μικρό αριθμητικά δείγμα, το οποίο λειτουργεί 

απαγορευτικά στην γενίκευση των συμπερασμάτων, ενώ παράλληλα, δεν κατέστη 

δυνατή και η χρήση μιας ομάδας ελέγχου ώστε να εντοπιστούν και να διατυπωθούν οι 

ποιοτικές διαφορές στις αντιλήψεις και τις αποκρίσεις των παιδιών που διδάσκονται 

με την παραδοσιακή μέθοδο και με την μέθοδο της παρέμβασης που μελετήθηκε 

παραπάνω. Επιπλέον, περιορισμό στην έρευνα αυτή θεωρείται και το γεγονός ότι η 

ερευνήτρια ανέλαβε την τάξη μόνο για 15 ώρες, όσες ώρες δηλαδή διήρκησε η 

παρέμβαση, και δεν ήταν η εκπαιδευτικός της τάξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 
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έλλειψη ευελιξίας ως προς την εφαρμογή της διδακτικής αυτής παρέμβασης, χρονικά, 

αλλά και μεθοδολογικά. Τέλος, δεν κατέστη εφικτή και η παρουσία ενός επόπτη που 

να περιορίζει την υποκειμενικότητα των αντιλήψεων που διατυπώθηκαν από την 

ερευνήτρια κατά την υλοποίηση της παρέμβασης και κατά την ανάλυση των 

ερευνητικών δεδομένων, ο οποίο θα ενίσχυε περισσότερο την αξιοπιστία των 

συμπερασμάτων αυτής.  

Λαμβάνοντας ως αφορμή, ωστόσο, την διδακτική παρέμβαση που διερευνήθηκε στην 

παρούσα εργασία, συστήνεται η περισσότερη μελέτη του συγκεκριμένου 

αντικειμένου μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αντίστοιχων διδακτικών 

προσεγγίσεων. Περαιτέρω, μια πρόσθετη παράμετρος που θα μπορούσε να ενταχθεί 

σε μελλοντική ανάλογη διδακτική παρέμβαση είναι και η χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων, με σκοπό η επιλογή των εικόνων και των 

ποιημάτων να άπτονται των επιθυμιών και των επιλογών των ίδιων των μαθητών, ενώ 

επιπρόσθετα, η επέκταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης της παρέμβαση θα 

μπορούσε να επιφέρει την μείωση της καθοδήγησης του εκπαιδευτικού και να 

συμβάλει στην χειραφετική στάση των παιδιών, καλλιεργώντας τις κατάλληλες 

συνθήκες για την εξέλιξη τους αναφορικά με την φιλαναγνωσία.  
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Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί 

με μάτι αριστερό το βλέπω. 

Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, 

οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. 

Κ. Βάρναλης 

 

 

 

 

Ο Pablo Picasso παρατήρησε για το είδος αυτής της ποίησης: “Το Γιαπωνέζικο 

χαϊκού”… πόση απλή ομορφιά! Διάβασα τα χαϊκού του Kikaku χθες βράδυ με το γιο 

μου. Και καθώς ο γιος μου με παρακινούσε να συνεχίσω,  διαβάζαμε έως τις δύο τη 

νύχτα…” 

Αλλά και ο γλύπτης Jean Arp, είπε:  “Το χαϊκού μέ ξάφνιασε. Έχει μια συμβολική 

ομορφιά πνεύματος και αισθήματος, που έχει απελευθερωθεί από κάθε άχρηστο 

υλικό. Αυτό που εμείς, οι αφαιρετικοί καλλιτέχνες γυρεύουμε, είναι το ίδιο πνεύμα με 

το πνεύμα του χαϊκού. Το χαϊκού είναι, πρέπει να είναι, ένα από τα πιο δύσκολα 

ποιητικά είδη. Φαίνεται πως είναι το μόνο είδος στο οποίο επιτυγχάνεται μόνον είτε η 

ασκήμια είτε το κάλλος”. 
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της παιδικης́ λογοτεχνιάς. Η συγγραφη ́και η εικονογράφηση (τόμος Α )́ (σσ. 249-273). 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, - Τηλ. 2421074783-5  Fax: 24210-74786 

 

Βόλος, ___ /___ /2018 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητή κ. Διευθύντρια, 

Σκοπός της επικοινωνίας μας είναι να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή των 

μαθητών της Γ’ τάξης του Σχολείου σας στην έρευνα με θέμα: «Η νοηματοδότηση της 

ποίησης χαϊκού με τη συμβολή της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικές 

συναντήσεις στην τάξη της Γ’ Δημοτικού.» 

Η εν λόγω έρευνα έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αντίγραφο της οποίας σας 

επισυνάπτουμε. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.4485/2017 παράγραφος 1γ) για έρευνα που 

διεξάγεται από μέλος προσωπικού ή φοιτητή/τρια Παιδαγωγικού Τμήματος δεν απαιτείται 

εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή/και του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων.  

Επιστημονικός φορέας της εν λόγω έρευνας είναι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνη της έρευνας είναι η μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια Στυλιανή Ζαρίφη, εκπαιδευτικός ΠΕ70, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα. 

Μαρία Παπαρούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να αντιληφθούν τη σχέση της 

ποίησης με την ανθρώπινη εμπειρία, χρησιμοποιώντας την φωτογραφική μηχανή για την 

παραγωγή των δικών τους φωτογραφικών έργων και νοημάτων. Αφού γνωρίσουν τα 

χαρακτηριστικά της ποίησης χαϊκού, θα πρέπει να μετουσιώσουν και να μεταφέρουν τα 

συναισθήματα που τους προκαλεί η λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείμενο, σε ένα 

φωτογραφικό κείμενο. 

Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί εντός του σχολικού ωραρίου στη Γ’ 1 

Δημοτικού από την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό και η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου δέκα 

(10) διδακτικές ώρες. Κατά τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων θα τηρηθεί αυστηρά η 

ανωνυμία των συμμετεχόντων και το απόρρητο των ερωτηματολογίων. Σας επισημαίνουμε 

ότι όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και παραμένουν 

απόρρητα. 

Η δική σας συνεργασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη για την υλοποίηση 

της παρούσας ερευνητικής εργασίας για την οποία σας ευχαριστούμε πολύ. 

 

Με εκτίμηση 
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Π. Πολίτης 

Αναπλ. Καθηγητής -Πρόεδρος ΠΤΔΕ 

 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος, ___ /___ /2018 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνουμε για μια έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

που αφορά την νοηματοδότηση της ποίησης χαϊκού  από τους μαθητές, μέσω του οπτικού 

γραμματισμού. Τη συγκεκριμένη έρευνα επιθυμούμε να τη διεξάγουμε στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Καρύστου και ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, ώστε να συμμετάσχει στις δράσεις που 

θα διεξάγουμε. 

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για την έρευνά μας και απαντούμε σε 

κάποιες πιθανές ερωτήσεις που ενδέχεται να έχετε.  

 

Τίτλος έρευνας: «Η νοηματοδότηση της ποίησης χαϊκού με τη συμβολή της ψηφιακής 

φωτογραφίας. Φωτογραφικές συναντήσεις στην τάξη της Γ’ Δημοτικού.» 

 

Ερευνήτρια 

Ζαρίφη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» 
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Περιγραφή της έρευνας. 

Στην παρούσα έρευνα επιδιώκουμε οι μαθητές να εργαστούν ατομικά αλλά και σε ομάδες για 

να γνωρίσουν την ιαπωνική μορφή ποίησης χαϊκού, να κωδικοποιήσουν τα χαρακτηριστικά 

της, να πειραματιστούν σε μια δημιουργική προσέγγιση μιας μορφής ποίησης, 

προσαρμοσμένης στην ανάγκη δημιουργικής έκφρασης του παιδιού, να εμπνευστούν 

δημιουργώντας τα δικά τους χαϊκού, δουλεύοντας πάνω στη γλώσσα, αλλά και 

χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή, να δημιουργήσουν τα δικά τους φωτογραφικά 

έργα και νοήματα.  Για το σκοπό αυτό έχει σχεδιαστεί μια διδακτική πρόταση που 

απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού. Μέσω δραστηριοτήτων τα παιδιά θα 

διαβάσουν ποιήματα, θα μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 

προκαλούνται, θα ανταλλάξουν τις ιδέες τους για τη νοηματοδότησή τους, θα αντιληφθούν 

ότι δεν υπάρχει μία μοναδική ή «σωστή» ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου, αλλά 

διαφορετικές ερμηνείες των μαθητών μπορεί να είναι εξίσου «σωστές» και θα μετουσιώσουν 

τα συναισθήματα που τους προκαλεί η λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείμενο, σε ένα 

φωτογραφικό κείμενο, εικονογραφώντας το λογοτεχνικό κείμενο με φωτογραφίες που θα 

τραβήξουν οι ίδιοι οι μαθητές.  

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στην Γ’ 1 τάξη του 1ου Δημοτικού Καρύστου. Η ηχογράφηση 

του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί η καταγραφή των 

απαραίτητων δεδομένων. Τα αρχεία της ηχογράφησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις 

ανάγκες συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων.  

 

Τι συμπεριλαμβάνει η συμμετοχή του παιδιού μου; 

Το κάθε παιδί θα συμμετέχει στις δραστηριότητες που προτείνονται. Συγκεκριμένα, θα 

κληθεί να συμπληρώσει δύο ερωτηματολόγια, ένα πριν κι ένα μετά την ολοκλήρωση των 

διδασκαλιών, να συνεργαστεί με τους συμμαθητές του, να διατυπώσει τις απόψεις του για τις 

σκέψεις που του δημιουργούνται διαβάζοντας ένα κείμενο ή παρατηρώντας μια φωτογραφία 

και να χρησιμοποιήσει την φωτογραφική μηχανή για να νοηματοδοτήσει ένα κείμενο.  

Οι συναντήσεις λειτουργούν αυτόνομα. Όσα παιδιά έχουν ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή, παρακαλούνται να τη φέρουν μαζί τους, όπως και τα καλώδια USB για σύνδεση 

με τον Η/Υ. 

 

Υπάρχει κάποιο όφελος αν το παιδί μου συμμετέχει στην παρούσα έρευνα; 

      Τα οφέλη που προσφέρονται στους μαθητές από την εφαρμογή της προτεινόμενης 

διδακτικής παρέμβασης είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών 

επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να διερευνήσουν τις αναγνωστικές τους κλίσεις, να μάθουν να 

μπαίνουν στον κόσμο της ανάγνωσης με τις αξίες και τις εμπειρίες τους, να αποκτήσουν 

αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία, να ανακαλούν τις προηγούμενες γνώσεις τους και να 

εμπλέκονται ενεργά σε σύγχρονους προβληματισμούς, να αναλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες 

αποβλέπουν στην κοινωνική αλλαγή, να αξιοποιούν δημιουργικά τη φαντασία τους, καθώς 

και να καλλιεργήσουν βασικά στοιχεία του οπτικού γραμματισμού, όπως  να διακρίνουν το 

σημαντικό από το περιττό, την κεντρική από τις δευτερεύουσες ιδέες ενός οπτικού 

μηνύματος, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν οπτικά μηνύματα ως κοινή γλώσσα 

συνεννόησης, να μάθουν να επικοινωνούν και να διαπραγματεύονται τα συναισθήματά τους 

μέσα από τη παραγωγή φωτογραφικών έργων, να ευαισθητοποιηθουν ιδιαίτερα με τα θέματα 

της φύσης και του περιβάλλοντος, εφόσον το θέμα των χαϊκού είναι η φύση. Η εργασία σε 

ομάδες βοηθά τα παιδιά να βελτιώσουν τις κοινωνικές, συνεργατικές και επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες, να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους, να εκθέσουν ελεύθερα τις 
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απόψεις τους στην ομάδα, ενώ μπορεί να δίσταζαν σε ολόκληρη την τάξη, να εξοικειωθούν 

με τη δημόσια παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης και να μοιραστούν 

τα πνευματικά τους δημιουργήματα, αποκομίζοντας χαρά και ικανοποίηση. 

 

Πώς θα προστατευθεί η ανωνυμία του παιδιού μου; 

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τα ερωτηματολόγια, αλλά και τα λεκτικά 

δεδομένα από τις ηχογραφήσεις των διδασκαλιών, θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά 

ερευνητικούς σκοπούς. Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας θα τηρηθεί η ανωνυμία για τους 

συμμετέχοντες μαθητές.  

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για περαιτέρω διευκρινίσεις; 

Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, 

απευθυνόμενοι στην Στυλιανή Ζαρίφη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο τηλέφωνο 6979882838  ή 

στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση stellino17@gmail.com . 

H συμμετοχή του παιδιού σας είναι καθαρά εθελοντική. Αν αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να 

μη λάβει μέρος ή να αποσυρθεί από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή, δε θα υπάρξει καμία 

επίπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή. 

Ζητούμε να δώσετε τη γραπτή σας συγκατάθεση για να συμμετέχει το παιδί σας στην 

παρούσα έρευνα, συμπληρώνοντας το Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα Κατόπιν Ενημέρωσης. 

Σε καμία περίπτωση το υλικό δε θα διατεθεί για άλλους σκοπούς, πλην αυτών που έχουν 

προαναφερθεί και τα πλήρη ονόματα των παιδιών θα παραμείνουν απόρρητα σε κάθε 

περίπτωση. 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας στην προσπάθειά μας αυτή. 

 

Η υπεύθυνη της έρευνας                                                                           Η  Επιβλέπουσα 

Καθηγήτρια 

 

          

 

Στυλιανή Ζαρίφη                                                                                          

Μ. Παπαρούση 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
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Ο κάτωθι γονέας/κηδεμόνας ____________________________________________, δίνω 

εθελουσίως τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του ανήλικου παιδιού μου 

______________________________________________________(ονοματεπώνυμο παιδιού) 

του _________________(όνομα πατρός) στην έρευνα με τίτλο «Η νοηματοδότηση της 

ποίησης χαϊκού με τη συμβολή της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτοφραφικές συναντήσεις 

στην τάξη της Γ’ Δημοτικού.». Θεωρώ ότι όλες οι ερωτήσεις μου έχουν απαντηθεί 

ικανοποιητικά και κατανοώ ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις μου θα απαντηθούν.  

 

 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα     Υπογραφή 

γονέα/κηδεμόνα 

 

 

 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

Ημερομηνία_____________________________ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1ος Θεματικός Άξονας 

Ο πρώτος άξονας αφορά τα δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

1. Τι φύλο είσαι;  

 Αγόρι  

 Κορίτσι  

2. Τι βαθμό έχεις στο μάθημα της Γλώσσας; 

 Άριστα (Α) 

 Πολύ καλά (Β) 

 Καλά (Γ) 

 Σχεδόν καλά (Δ) 

3. Υπάρχει δανειστική Βιβλιοθήκη στο σχολείο σου; 

 Ναι 

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

4. Αν ναι, πόσο συχνά δανείζεσαι βιβλία; 

 Κάθε μέρα 

 Μια φορά την εβδομάδα 
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 Μια φορά το μήνα 

 Καθόλου 

5. Τι ελέγχεις πριν διαλέξεις ένα βιβλίο; 

 Κοιτάζω το εξώφυλλο 

 Κοιτάζω τον τίτλο 

 Κοιτάζω τα βιβλία που έχουν πολλές εικόνες 

 Κοιτάζω τα βιβλία που έχουν λίγες σελίδες 

 Διαβάζω το θέμα τους στο οπισθόφυλλο 

 Ρωτάω τον δάσκαλο να μου προτείνει ένα καλό βιβλίο 

 Άλλο……………………………………………………………………………….. 

 

 

2ος Θεματικός Άξονας 

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις αντιλήψεις για το μάθημα της Λογοτεχνίας των συμμετεχόντων 

στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα για το είδος της Ποίησης.  

6. Στην τάξη σου έχετε μάθημα Λογοτεχνίας –Φιλαναγνωσίας; Για ποιο λόγο πιστεύεις 

ότι δεν υπάρχει βαθμολογία της Λογοτεχνίας-Φιλαναγνωσίας στο Τρίμηνό σου; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. Πόσο συχνά ασχολείστε με ποιήματα στην τάξη σου; 

 Πάρα πολύ 

 Πολύ  

 Ούτε λίγο ούτε πολύ 

 Λίγο  

 Καθόλου 

8. Θα ήθελες να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στη ποίηση; 

 Πάρα πολύ 

 Πολύ  

 Ούτε λίγο ούτε πολύ 

 Λίγο  

 Καθόλου 

9. Η ποίηση: 

 Καθόλου  Λίγο Αρκετά Πολύ 

Με ενδιαφέρει     

Με δυσκολεύει     

Με συναρπάζει     
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Με κουράζει     

Με διασκεδάζει     

Με αγχώνει     

 

10. Η ποίηση μου αρέσει γιατί (επίλεξε μια επιλογή) 

 Δε θέλει πολύ διάβασμα 

 Την καταλαβαίνω καλύτερα  

 Είναι διασκεδαστική 

 Έχει μικρά κείμενα  

 Έχει ομοιοκαταληξία  

 Χρησιμοποιούνται παρομοιώσεις και μεταφορές 

 

11. Η ποίηση δεν μου αρέσει γιατί (επίλεξε μια επιλογή) 

 Είναι βαρετή 

 Δεν τη καταλαβαίνω μόνος μου 

 Δεν έχει πλοκή 

 Δε γίνεται να κάνει μια περιγραφή με τόσο λίγες λέξεις 

 Δεν μου χρησιμεύει πουθενά 

12. Νομίζω ότι στο σχολείο διαβάζουμε ποιήματα γιατί: 

 Μας κάνουν να σκεφτόμαστε 

 Είναι χρήσιμα στη ζωή μας 

 Μπαίνουμε στη θέση του άλλου 

 Για να μάθουμε για σπουδαίους ποιητές  

 Για να πετύχουμε στο πανεπιστήμιο 

 Για να τα απαγγείλουμε σε γιορτές και εκδηλώσεις 

 Για την ευχαρίστηση που προσφέρουν 

 Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τη χρειαζόμαστε 

13. Εφαρμόζετε δραστηριότητες μετά την ανάγνωση ενός ποιήματος στην τάξη σας; 

 Δραματοποίηση  

 Ζωγραφική  

 Φωτογραφία 

 Άλλο……………………………………………………………………… 

14. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση σε ένα ποίημα; 

 Είναι εικονογραφημένο 

 Είναι μικρό 

 Έχει θέμα που με ενδιαφέρει 

 Έχει ομοιοκαταληξία 

 Το έχει γράψει γνωστός ποιητής 

15. Όταν δεν καταλαβαίνω το νόημα ενός ποιήματος: 

 Το διαβάζω ξανά και ξανά 
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 Προσπαθώ να μαντέψω τις άγνωστες λέξεις 

 Σημειώνω πάνω στο κείμενο τα βασικά σημεία 

 Ζητάω να μου εξηγήσουν όλες τις άγνωστες λέξεις 

 Απογοητεύομαι και δεν το ξαναδιαβάζω 

 Παρατηρώ τις εικόνες για να βγάλω νόημα 

 

16. Διαβάστε σιωπηλά το παρακάτω απόσπασμα: 

«Αποκοιμήθηκα 

Ξύπνησα και είχε 

περάσει η άνοιξη» 

(Γιόσα Μπουσόν)  

 

17. Είναι ποίημα; 

 Ναι  

 Όχι 

18. Ο δάσκαλος ρώτησε έναν μαθητή για ποιο πράγμα μας μιλά το παραπάνω ποίημα κι 

εκείνος απάντησε: «Το ποίημα θέλει να μας πει ότι χάνουμε τις πιο όμορφες στιγμές 

της ζωής μας.» Είναι σωστή ή λάθος η απάντηση του μαθητή; 

 Σωστή  

 Λάθος 

 Ούτε σωστή ούτε λάθος 

 Δεν ξέρω 

Εσείς τι θα απαντούσατε; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………...........................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................... 

3ος Θεματικός Άξονας 

Ο τρίτος άξονας αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα για τη φωτογραφία.  

19. Σου αρέσει να τραβάς φωτογραφίες;  

 Ναι 

 Όχι 

 

20. Τι σου αρέσει να φωτογραφίζεις;  

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ 

Τοπία     

πρόσωπα      

κτίρια      

μνημεία      

Άλλο     
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21. Τι θέματα σου αρέσει να φωτογραφίζεις; 

 Καθόλου Λίγο  Αρκετά Πολύ 

Φύση     

Ζώα      

Φίλοι      

Ταξίδια- 

Εκδρομές 

    

Παραστάσεις, 

Εκδηλώσεις κτλ 

    

 

22. Πόσες φωτογραφίες βγάζεις περίπου μέσα σε μια μέρα;  

 1-5  

 5-10 

 10-15  

 παραπάνω από 15 

 

23. Συνοδεύεις τη φωτογραφία σου με κάποιο κείμενο; 

 Πάντα 

 Μερικές φορές 

 Σπάνια 

 Ποτέ 

 

24.  

α) Ποια πιστεύετε είναι η δουλειά του φωτογράφου; 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

β) Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι κάποιοι άνθρωποι φωτογραφίζουν, χωρίς όμως να είναι 

αυτή η δουλειά τους; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

4ος Θεματικός Άξονας 

Ο τέταρτος άξονας αφορά τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα για τη λειτουργία 

των εικόνων στα βιβλία . 

25. Για ποιο λόγο πιστεύεις υπάρχουν εικόνες στα βιβλία; 

 Για να γεμίσουν τις σελίδες, έχουν διακοσμητικό χαρακτήρα  

 Για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το κείμενο 

 Για να μας δώσουν πληροφορίες για αυτό που μιλάει το κείμενο 

 Για να παρατηρήσουμε κάτι που δεν αναφέρεται στο κείμενο 

 Αποτελούν οπτικές πηγές και συμβάλλουν στην ιστορική κατανόηση 
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 Προσφέρουν ευκαιρίες για συζήτηση και διατύπωση ερωτημάτων  

 

26.  

 Πάρα πολύ Πολύ Ούτε λίγο 

ούτε πολύ 

Λίγο Καθόλου 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε 

τις εικόνες ή φωτογραφίες 

του βιβλίου της Λογοτεχνίας 

στην τάξη σου κατά την 

παράδοση του μαθήματος ή 

σε εργασίες;  

     

Πόσο συχνά ο δάσκαλός σας 

αντικαθιστά τις εικόνες του 

σχολικού βιβλίου με άλλες 

για να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε ένα κείμενο; 

     

Πόσο συχνά ο δάσκαλός σας 

σας αναθέτει εργασίες με 

αφορμή συγκεκριμένες 

εικόνες του βιβλίου; 

     

Είχατε ποτέ γραπτή εξέταση 

που να συμπεριλαμβάνει την 

εξέταση μιας φωτογραφίας; 

     

Όταν κοιτάζετε μια εικόνα 

διαβάζετε Τη λεζάντα ή το 

υπόμνημα; 

     

  

27. Παρατηρήστε τις εικόνες του βιβλίου της Λογοτεχνίας Γ’ και Δ΄ Δημοτικού στο 

κείμενο «Ύπνε μου, έπαρέ μου το» στη σελίδα 66. Τι ρόλο έχουν οι εικόνες εδώ; 

 Διακοσμούν τη σελίδα του κειμένου 

 Μας βοηθούν να καταλάβουμε τι λέει το κείμενο 

 Συμπληρώνουν την ιστορία του κειμένου 

 Μας πληροφορούν για όλη την ιστορία του κειμένου 

 

32. Παρατηρήστε τις εικόνες του βιβλίου της Λογοτεχνίας Γ’ και Δ΄ Δημοτικού στο 

κείμενο «Η ιστορία του Ερνέστου» στη σελίδα 41-43. Τι ρόλο έχουν οι εικόνες εδώ; 

 Διακοσμούν τη σελίδα του κειμένου 

 Μας βοηθούν να καταλάβουμε τι λέει το κείμενο 

 Συμπληρώνουν την ιστορία του κειμένου 

 Μας μεταφέρει όλη την ιστορία του κειμένου 
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33. Γιατί πιστεύεις είναι σημαντική η εικονογράφηση των βιβλίων; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

34. Οι φωτογραφίες λένε πάντα την αλήθεια; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

5ος Θεματικός Άξονας 

Ο πέμπτος άξονας αφορά το τι σημαίνει ποίηση και φωτογραφία για τον κάθε συμμετέχοντα. 

35. Δώσε τον δικό σου ορισμό: 

 

 Τι είναι ποίημα; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………...............................................................................................

........ 

 

 Τι είναι φωτογραφία; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 

   

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

 

 

 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

  

Να βρεις τις προσωποποιήσεις στα χαϊκού και να τις υπογραμμίσεις. 

  

Πήρα το δρόμο του βουνού: 
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με χαιρέτησε 

μια γελαστή βιολέτα. 

  

Φωνές χαραδρών 

με καλούν να κοιτάξω 

το Αστροφώτιστο Ακρωτήρι. 

  

Κοιτάζοντας τ’ άστρα 

απ’ τα κενά των κλαδιών 

η μοναχική ιτιά. 

  

Μέσα σ’ ένα βλαστάρι χόρτο 

ο δροσερός άνεμος 

ήρθε να κατοικήσει. 

  

Μάταιε άνθρωπε! 

Κι όμως πόσο ευγενικά σε μαλώνει, 

ο άνεμος του φθινοπώρου. 

 

  

(Από το βιβλίο Χαϊκού και Σενρίου – γιαπωνέζικα τρίστιχα, εκδ. Καστανιώτη) 

 

Υπογράμμισε τις προτάσεις, στις οποίες έχουμε προσωποποίηση. 

 

α) Το λουλούδι μιλούσε με το χελιδόνι. 

β) Τα αστέρια κουβέντιαζαν με το φεγγάρι. 

γ) Το μωρό κοιμάται πολλές ώρες την ημέρα. 

δ) Το απαλό αεράκι φιλούσε το πρόσωπό μας. 

ε)  Η μητέρα φιλάει το παιδάκι της. 

στ) Στο δρόμο προς το βουνό συνάντησα μια γελαστή βιολέτα. 

ζ) Η μοναχική ιτιά καθόταν συλλογισμένη. 

η) Τα φύλλα του πεύκου έτρεμαν από το φόβο τους. 

θ) Ο αδερφός μου έτρεμε από το κρύο. 

ι) Ο Γιάννης πήγε βόλτα με το ποδήλατό του. 

ια) Η αγάπη ταξίδευε μέχρι τα μακρινά αστέρια. 

ιβ) Το φεγγάρι κάνει βόλτες στα στενά δρομάκια της πόλης. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 

 

 

Προσωποποίηση είναι το σχήμα του λόγου με το οποίο παριστάνονται τα άψυχα 

αντικείμενα ή οι αφηρημένες έννοιες με ανθρώπινη μορφή ή με ανθρώπινα συναισθήματα. 

Γίνονται δηλαδή ζωντανά πρόσωπα. 

Π.χ.   Ο Όλυμπος και ο Κίσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν. 

         Ένα πουλάκι φώναξε από ψηλό κλαράκι. 

 

 Μπορείς να υποδείξεις τις προσωποποιήσεις βάζοντας ; 

 

 Το χειμώνα όλη η φύση κοιμάται. 

 Το μωρό κοιμάται πολλές ώρες. 

 Τα παιδιά έτρεμαν από το κρύο. 

 Η φλόγα έτρεμε στο τζάκι.  

 Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή … 

 Κοιμήσου παιδί μου η ώρα είναι 11.  

 Το φεγγάρι κάνει βόλτα …    

 Η Μαρία έκανε βόλτα με το ποδήλατο. 

 Κάποιο άγαλμα που μ’ είδε με θυμήθηκε … 

 Ο Φώτης με θυμήθηκε  στη γιορτή μου.  

 Στη σειρά των επισήμων κάθονται θυμάρια. 

 Το γλυκό αεράκι φιλούσε το πρόσωπό μας. 

 Η γιαγιά φιλούσε πάντα τα εγγόνια της  προτού κοιμηθούν. 

 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

 

1. Πόσο νομίζετε ότι η φωτογραφία εκφράζει συναισθήματα;  

 Πολύ  

 Αρκετά  

 Μέτρια 

 Λίγο 

 Καθόλου 
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2. Πόσο πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε φωτογραφία χωρίς απεικόνιση 

συναισθήματος; 

 Πολύ  

 Αρκετά  

 Μέτρια 

 Λίγο 

 Καθόλου 

3. Σε τι ποσοστό συσχετίζεται το συναίσθημα του φωτογράφου με το συναίσθημα 

που πηγάζει από τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα; 

 Πολύ  

 Αρκετά  

 Μέτρια 

 Λίγο 

 Καθόλου 

4.  Πόσο πιστεύετε ότι μια φωτογραφία περιγράφει ένα αληθινό γεγονός; 

 Πολύ  

 Αρκετά  

 Μέτρια 

 Λίγο 

 Καθόλου 

5. Είναι εύκολο να καταλάβεις την εποχή κοιτάζοντας μια φωτογραφία φύσης; 

 Πολύ  

 Αρκετά  

 Μέτρια 

 Λίγο 

 Καθόλου 

 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

 1
η 
δραστηριότητα  

Γνωριζόμαστε μέσα από φωτογραφίες 

Διάλεξε πρώτα μια φωτογραφία που σου αρέσει και έπειτα μια που δεν σου αρέσει.  

1
η
 φωτογραφία: 

Κοίταξε για μερικά λεπτά τη φωτογραφία που σου αρέσει. Έπειτα, προσπάθησε να 

βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην φωτογραφία και να παρουσιάσεις τον εαυτό σου μέσα 

από τη φωτογραφία. 

Ξεκίνα κάπως έτσι….. 

 Με λένε…… 

 Η φωτογραφία που επέλεξα είναι….. 

 Γιατί επέλεξα αυτή τη φωτογραφία …. 

 Τι μου έρχεται στο μυαλό μόλις κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία; 

 Τι μου αρέσει στη φωτογραφία…. 

 Τι συναισθήματα μου δημιουργούνται.  
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 Που βρίσκομαι; 

 Τι καιρό έχει; 

 Πως αισθάνομαι; 

 

 2
η
 δραστηριότητα 

2
η
 φωτογραφία: 

Α) Κοίταξε για μερικά λεπτά τη φωτογραφία που δεν σου αρέσει. Έπειτα, περίγραψε 

την κατάσταση που επικρατεί στη φωτογραφία σου ή το γεγονός που συμβαίνει. 

*Μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις χρόνο Ενεστώτα για το Παρόν.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Β) Μπορείς να συνοψίζεις το γεγονός που περιέγραψες μόνο σε 17 συλλαβές; Διάλεξε τα 

πιο σημαντικά στοιχεία. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 3
η
 δραστηριότητα 

Σε ποια εποχή της φύσης σας παραπέμπει η φωτογραφία; Από ποιο στοιχείο της εικόνας 

καταλαβαίνετε τι εποχή είναι; Χωριζόμαστε σε ομάδες ανάλογα με την εποχή που 

απεικονίζει η φωτογραφία, συζητάμε και βρίσκουμε τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν 

στις φωτογραφίες μας. Παρουσιάζουμε στην τάξη.  

 

 4
η
 δραστηριότητα 

Διάλεξε μία φωτογραφία ανάμεσα σε αυτή που σου αρέσει και σε αυτή που δεν σου 

αρέσει και : 

 Περίγραψε τη φωτογραφία με όσες λέξεις θέλεις. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

 Περίγραψε τη φωτογραφία με δυο λέξεις. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

 Περίγραψε τη φωτογραφία με μία λέξη. 
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____________________________________________________________________

_ 

 Περίγραψε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας μόνο 17 συλλαβές. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

5
η
 δραστηριότητα 

Γράψε λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό διαβάζοντας το παρακάτω ποίημα : 

 

Είτε βραδιάζει 

είτε φέγγει 

μένει λευκό το γιασεμί.  

(Γιώργος Σεφέρης) 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 

 

Τώρα γύρισε σελίδα… 

 

 

Γράψε λέξεις σου έρχονται στο μυαλό παρατηρώντας την εικόνα. 
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 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

 

 

 

6
η
 δραστηριότητα 

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω εικόνες ταιριάζει καλύτερα στο παρακάτω ποιήμα του 

Γ.Σεφέρη; 

«Είτε βραδιάζει είτε φέγγει μένει λευκό το γιασεμί.» 
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1.       2.                     

3.      4.  

5.      6.   

7.       8.      

9.      10.  

 

12.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

7
η 

δραστηριότητα  
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8
η
 Δραστηριότητα  

  
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

9
η
 Δραστηριοτητα  

 

 

Τα ποιήματα χαϊκού είναι σύντομα και διασκεδαστικά.  

Όμως το να γράψεις ένα καλό χαϊκού δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Χρειάζεται 

εξάσκηση. Ορίστε μερικές συμβουλές: 

Η δομή του  χαϊκού είναι : 

3 στίχοι με 17 συλλαβές 

 

1
ος

 στίχος: 5 συλλαβές  

2
ος

 στίχος: 7 συλλαβές  

3
ος

 στίχος: 5 συλλαβές  

Τα χαϊκού είναι αναπαραστάσεις της φύσης.  

 

Μιλάνε για μια συγκεκριμένη εποχή 
χρησιμοποιώντας τουλάχιστον: 

 μια λέξη εποχής (π.χ. ¨Χειμώνας¨) 

 ή μια λέξη που υπονοεί την εποχή 

(π.χ. «πρωτοβρόχι») 
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Τα χαϊκού εκφράζουν: 

Ένα συναίσθημα  

Μια διάθεση 

 

Τα χαϊκού χρησιμοποιούν παρομοιώσεις 

 

 

Παρομοίωση είναι το σχήμα λόγου, 
στο οποίο συγκρίνουμε δύο πρόσωπα, 

ζώα ή πράγματα κλπ, έτσι ώστε η 

σύγκριση αυτή να παρουσιάζει το ένα 
από αυτά πιο ζωηρό. Στην παρομοίωση 

χρησιμοποιούμε για τη σύγκριση τις 

λέξεις: σαν, όπως, λες και 

Αντιμετωπίζουμε τη φύση με όλες μας τις 

αισθήσεις. Έτσι, δεν γράφουμε μόνο γι’ αυτό που 

βλέπουμε, αλλά γι’ αυτό που μυρίζουμε, ακούμε, 

γευόμαστε και αγγίζουμε. 
 

Όραση 
Ακοή 

Όσφρηση 

Αφή 
Γεύση 

Τα χαϊκού περιγράφουν:  

μια εμπειρία,  

μια στιγμή 

Την περιγράφουν με διαφορετικό 

τρόπο.  

Τα χαϊκού πολλές φορες χρησιμοποιούν:  

προσωποποίηση. 

 

Προσωποποίηση ονομάζεται το 

φαινόμενο που παρατηρούμε σε 

λογοτεχνικά κείμενα (παραμύθια, 
μύθους, ποίηση) κατά το οποίο ένα 

άψυχο αντικείμενο, ένα ζώο ή ένα 

στοιχείο της φύσης αποκτά ανθρώπινες 
ιδιότητες και μιλάει, κινείται, 

σκέφτεται και αισθάνεται. π.χ. 

Κοιμούνται αμέτρητα σπαρτά, κι όλο 

ονειρεύονται τα στάχυα. 

Τα χαϊκού μιλούν για το παρόν, κάτι που συμβαίνει 

στο ΤΩΡΑ.  

Χρησιμοποιώ Ενεστώτα 

Τέλος, ο καλύτερος τρόπος για να γράψεις ένα 

καλό χαϊκού είναι να βγεις έξω και να παίξεις. 

Όσο πιο κοντά στη φύση είσαι τόσα 

περισσότερα θα έχεις να γράψεις. 

 

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14  

 Δραστηριότητα α  
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 Δραστηριότητα β.   

 

  

 

 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

      

      

  

ΕΠΙΘΕΤΑ 

      

      

 

ΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 
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 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

      

      

  

ΕΠΙΘΕΤΑ 

      

      

 

ΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

      

      

  

ΕΠΙΘΕΤΑ 

      

      

 

ΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 

      

      

  

ΕΠΙΘΕΤΑ 

      

      

 

ΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

      

      

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 

 

      

      

 

 

 Δραστηριότητα γ 
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 Ποιο ποίημα σου αρέσει περισσότερο, το πρώτο ή το δεύτερο; 

 Σε βοήθησε η φωτογραφία ή όχι στην δημιουργία του ποιήματός σου; 

 Είχες κάποια εικόνα στο μυαλό σου όταν έγραφες το πρώτο σου ποιήμα;  

 Μοιάζει η εικόνα που είχες στο μυαλό σου με αυτή που σου δόθηκε; 

 Με ποιον τρόπο σε βοήθησε η φωτογραφία για να γράψεις το ποιήμα σου; 

 

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 

 

 

 

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 
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17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 
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	Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρωμαίος Ίνγκαρντεν (1973β: 3), «Όλοι μας σχεδόν καθημερινά ασχολούμαστε με κείμενα, τα οποία άλλοτε μας συγκινούν, μας συναρπάζουν και άλλοτε δε μας προσελκύουν. Εκφέρουμε άποψη γι’ αυτά, τους ασκούμε κριτική και μοιάζου...
	Σκοπός της επικοινωνίας μας είναι να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συμμετοχή των μαθητών της Γ’ τάξης του Σχολείου σας στην έρευνα με θέμα: «Η νοηματοδότηση της ποίησης χαϊκού με τη συμβολή της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικές συναντήσεις στην...
	Τίτλος έρευνας: «Η νοηματοδότηση της ποίησης χαϊκού με τη συμβολή της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικές συναντήσεις στην τάξη της Γ’ Δημοτικού.»


