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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ 

Αθήνας,  μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το περίγραμμα μαθημάτων, το 

παραπρόγραμμα, ώστε οι μελλοντικοί παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας να 

εκπαιδεύονται, να αναζητούν και να εφαρμόζουν πρακτικές που είναι σύμφωνες με τις 

αρχές της σύγχρονης αγωγής. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης αυτού  του έργου, έρχεται να 

προστεθεί και η συμβολή των σύγχρονων εποπτικών μέσων. Σε πλαίσιο πειραματισμού 

κατά τη διάρκεια  εργαστηρίου που  πραγματοποιήθηκε στις εργασίες της ετήσιας 

«Ημερίδας Ανοιχτών Εργαστηρίων» του Τμήματος, αξιοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό 

του παρελθόντος από το αρχείο της φωτογράφου Βούλας Παπαϊωάννου και είχε στόχο 

την εξοικείωση των παιδαγωγών με τη διαδικασία της συστηματική παρατήρησης και 

καταγραφής. Οι παιδαγωγοί με αφετηρία ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα μέσα του 

20ου αιώνα, που παρουσίαζαν στιγμές από την καθημερινότητα μικρών παιδιών, 

κλήθηκαν να  συνθέσουν  ατομικά πολυτροπικά κείμενα με εικόνα και γραπτό λόγο. Το 

εικαστικό υλικό του παρελθόντος τους ώθησε σε διαδικασίες συστηματικής 

παρατήρησης καθώς  κατέγραψαν, εκφράστηκαν  και ασκήθηκαν μέσα από την 

προσπάθεια σύνθεσης του πολυτροπικού κειμένου.  

 

Λέξεις –κλειδιά: φωτογραφία, παρατήρηση, καταγραφή, πολυτροπικό κείμενο 

 

 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη παιδαγωγική, η μέθοδος της παρατήρησης αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους τρόπους για τη συστηματική συλλογή υλικού, που αφορά στη 

συμπεριφορά των μικρών παιδιών. Τα τεχνολογικά-εποπτικά μέσα της εποχής μας όπως  

βιντεοκάμερα, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Η/Υ κ.ά. είναι αυτά που συμβάλλουν στη 

συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία του υλικού (Cohen et all., 1991  Ζέρβα, 2002). 

Όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδαγωγών, το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ 

Αθήνας, συμβάλλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην προσπάθεια αξιοποίησης και 

εδραίωσης  της χρήσης αυτών των μέσων. Ξεκινά με  την εκπαίδευση των φοιτητών 

μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, το περίγραμμα των μαθημάτων και τις εφαρμογές 

στους χώρους εργαστηριακής και πρακτικής άσκησης. Συνεχίζεται  με την υιοθέτηση  

αυτών των πρακτικών όταν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί αναλάβουν καθήκοντα 

εργαζομένων και παράλληλα με έμμεσο τρόπο επηρεάζουν  τους άλλους συναδέλφους 

και τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον στο Τμήμα, πέρα από τις 

τυπικές διαδικασίες μάθησης  πραγματοποιούνται και άλλες δράσεις που σκοπό έχουν 

την εδραίωση των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών (παιδικά φεστιβάλ, ημερίδες, 
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ερευνητικά προγράμματα κ.ά.), (Σιδηροπούλου & Τσαούλα, 2008 ∙ Σιδηροπούλου & 

συν. 2005 ∙  Zerva, 2003). 

 

 

 

Θεωρητικό Μέρος 

Η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί μια  

χρήσιμη και αποτελεσματική διαδικασία. Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη 

συμπεριφορά του παιδιού σε σχέση με τα υλικά, τους συνομήλικους και τους ενήλικες, 

εξασφαλίζεται η συλλογή πληροφοριών, οι οποίες αναλύονται και αξιολογούνται με 

σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση παιδαγωγικών πράξεων. Χαρακτηριστικό είναι 

το πλεονέκτημα ότι ο μελετητής μπορεί να παρατηρήσει  πολλές φορές την ίδια 

διαδικασία-δράση, γεγονός που δεν μπορεί να πετύχει με γυμνό μάτι. Επιπλέον 

προσφέρεται σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο, η δυνατότητα παρατήρησης και 

ανάλυσης κρατώντας μια  απόσταση από τη δράση. Η επεξεργασία του υλικού μπορεί να 

γίνει σε κατάλληλη χρονική στιγμή όπως σε ήρεμες στιγμές, παρουσία και άλλων μελών 

της παιδαγωγικής ομάδας κλπ. (Cohen et all., 1991  Fontaine, 1997).  

Πιο συγκεκριμένα η φωτογραφία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από τους 

παιδαγωγούς ως ένα ζωντανό μέσο καταγραφής, καθώς προσφέρει στον παιδαγωγό τη 

δυνατότητα  να καταγράψει, να αρχειοθετήσει και να αξιολογήσει το παιδαγωγικό έργο 

και ακόμη να προχωρήσει σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης  και να γίνει ο ίδιος 

ερευνητής του έργου του (Μακρογκίκα, 2010  Μπαγάκης, 2002). 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση του εικαστικού υλικού στην διδακτική πράξη έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία του όρου «οπτικός /εικονικός εγγραμματισμός» (visual 

literacy) ο οποίος δηλώνει την ικανότητα του μαθητή /φοιτητή να κατανοεί και να 

ερμηνεύει μια εικόνα  μέσα από σειρά δεξιοτήτων (Sullivan, 2002). Μια έννοια που 

σχετίζεται με την ανάπτυξη του οπτικού εγγραμματισμού είναι η πολυτροπικότητα 

(multimodality) δηλαδή η μορφή παρουσίασης ενός πολιτισμικού προϊόντος στο οποίο 

περιέχονται και συνδυάζονται περισσότεροι από ένας σημειωτικοί τρόποι (modes), όπως 

ο γραπτός λόγος, ο προφορικός λόγος, η εικόνα, η κινούμενη εικόνα, η φωτογραφία, το 

σχέδιο, το σχεδιάγραμμα, το χρώμα κ.ά. (Kress, 2000 ∙ Χατζησαββίδης, 2003  

Κυπριώτης, 2006  Βαγή-Σπύρου & Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, 2010  Μουσένα & Ζέρβα, 

2010  Γραίκος, χχ). 

Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, τα τελευταία χρόνια προσεγγίζονται τα 

πολυτροπικά κείμενα μέσα από το  θεωρητικό και κυρίως το εργαστηριακό μέρος 

γνωστικών αντικειμένων και την Πρακτική Άσκηση Επαγγέλματος (Η΄ εξάμηνο 

σπουδών) (βλ. http:// www.teiath.gr/userfiles/proshool/ODHGOS%2OSPOUDVN.pdf).   

Η δημιουργία παιδαγωγικών πόστερ, «ψηφιδογραφήματος, portfolio και e-portfolio του 

φοιτητή, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της φοίτησης για 

τους μελλοντικούς παιδαγωγούς (Ζέρβα, 2003 ∙ Σιδηροπούλου και συν., 2011 ∙  

Σιδηροπούλου και συν., 2010). 

Τέλος, σε ότι αφορά στην παιδική ηλικία, υπάρχουν στοιχεία ανά τους αιώνες που 

φανερώνουν διαχρονική αξία αλλά και ανάγκη για την ολόπλευρη ανάπτυξη  του μικρού 

παιδιού (σωματική, πνευματική, συναισθηματική, ηθική). Αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανάπτυξης αποτελεί η αγωγή που εξελίχθηκε μέσα από διάφορες θέσεις που εξέφρασαν 

παιδαγωγοί και θεωρητικοί της αγωγής, ο καθένας σύμφωνα με τις απόψεις και την 

ιδεολογία του. Συναντάμε όρους όπως μάθηση, διδασκαλία, παιδεία, μόρφωση, αγωγή, 
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εκπαίδευση κ.ά.. Γενικά, η παιδική ηλικία αποτελεί μια κατάσταση που κατά καιρούς 

παίρνει άλλη διάσταση και προσδιορίζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια κοινωνικά, 

πολιτισμικά, ιστορικά, παιδαγωγικά κ.ά. Ακόμη και σήμερα παρόλη τη γνώση από τα 

πορίσματα των ανθρωπιστικών επιστημών και της έρευνας, εξακολουθούν να υφίστανται 

ζητήματα για την παιδική ηλικία αναλόγως του τόπο, του χρόνου, των συνθηκών 

διαβίωσης και ευημερίας, των κοινωνικών κινδύνων κλπ. (Μελανίτης, 1970 ∙  Φράγκος, 

1985 ∙   Houssaye, 2000  ∙   Μακρυνιώτη, 2003 ∙   Jenks, 2005 ∙  Dahlberg et all., 2007).  

 

 

Μεθοδολογία 

Στην «Ημερίδα Ανοιχτών Εργαστηρίων» (Τσαούλα & συν. 2006), μεταξύ των 

παράλληλων δράσεων που πραγματοποιήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, 

οργανώθηκε εργαστήριο με τίτλο «Μιλάει η φωτογραφία;»  που ήταν απόρροια του 

Γνωστικού Αντικειμένου «Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών & Νηπίων» (βλ. 

http://www.teiath.gr/seyp/early_childhood_eucation/articles.php?id=). 

Στόχος μας ήταν να ασκηθούν οι  παιδαγωγοί (μελλοντικοί και εν ενεργεία) στην 

παρατήρηση, μέσα από επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό και στη συνέχεια να 

παρουσιάσουν με τη μορφή πολυτροπικού κειμένου τα όσα οι ίδιοι  «διάβασαν»  από τη 

φωτογραφία. 

Το υλικό της εργασίας αποτέλεσαν τα 50 ατομικά έργα που δημιουργήθηκαν από 

αντίστοιχο αριθμό παιδαγωγών, που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο εργαστήριο και 

προήλθε από δείγμα ισάριθμων ατόμων. Στην πλειοψηφία τους ήταν φοιτητές του 

Τμήματος (μικρότερων και μεγαλύτερων εξαμήνων σπουδών), 70% (35) καθώς σε 

εκείνους απευθύνονταν η Ημερίδα.  Λιγότεροι ήταν οι επισκέπτες (εργαζόμενοι σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, σπουδαστές ΙΕΚ) 24% (12) και ορισμένοι διδάσκοντες του 

Τμήματος/εμψυχωτές εργαστηρίων-εισηγητές στην Ημερίδα 4% (2) ενώ ένας από τους 

συμμετέχοντες  2% ,  δεν σημείωσε την ιδιότητά του. 

Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιχεομένου που για τη συγκεκριμένη εργασία 

κρίθηκε η πιο κατάλληλη από τους ερευνητές (Robson, 2007). 

 

Η διαδικασία 

Από τους εμψυχωτές του εργαστηρίου προεπιλέχθηκαν στιγμιότυπα από το φωτογραφικό 

αρχείο της Βούλας Παπαϊωάννου, ύστερα από έγκριση του Μουσείου Μπενάκη, στο 

οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Το φωτογραφικό υλικό που επιλέχθηκε 

παρουσίαζε το μικρό παιδί (προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας) σε χώρους   

καθημερινής δράσης/ αγωγής, δίχως  την εμφανή παρουσία του ενήλικα. Χώρο-χρονικά 

τοποθετείται στον ελλαδικό χώρο, στο μέσον του 20ου αιώνα περίπου.  

 

Επρόκειτο για τις 4 ασπρόμαυρες φωτογραφίες που πλαισιώνονταν από στοιχεία που 

αφορούσαν: στον αύξοντα αριθμό παράθεσης στο βιβλίο και σε στοιχεία που 

προσδιορίζουν το χώρο και το χρόνο λήψης της φωτογραφίας (ακριβή ή κατά 

προσέγγιση) (Μουσείο Μπενάκη, 2007) και έχουν ως εξής: 

 -«30. Μύκονος, π.1935 »,  σελ.  114,  την οποία επέλεξε το  22% (11), 

 -«286. Μάθημα σε σχολείο. Κανάλια Βόλου Θεσσαλίας, Ιούλιος 1946 », σελ.  367,                               

την οποία επέλεξε το 22% (11),      

 -«239. Παιχνίδι σε κατασκήνωση. Καρπενήσι (;), 1945-46», σελ.  375,                               

την οποία επέλεξε το 42% (21)  και  
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-«450. Μύκονος,  1935-55 », σελ   538,  την οποία επέλεξε το  14% (7). 

 

Ο χώρος που πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο, ήταν αίθουσα του Τμήματος όπου 

καθημερινά, διεξάγονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Οι εμψυχωτές τον 

προετοίμασαν τοποθετώντας στο μέσον της αίθουσας ένα μεγάλο τραπέζι – πάγκο 

εργασίας, όπου και παράθεσαν όλα τα απαραίτητα υλικά (φωτοτυπημένο φωτογραφικό 

υλικό, χρωματιστά χαρτιά Α4, κόλλες στικ, μολύβια, μαρκαδόροι, ψαλίδια, χάρακες 

κλπ).  Γύρω από τον πάγκο με τα υλικά αφέθηκε όσο το δυνατόν περισσότερος 

ελεύθερος χώρος για εύκολη πρόσβαση από τους συμμετέχοντες και περιφερειακά 

τοποθετήθηκαν τραπεζοκαθίσματα για τους συμμετέχοντες. 

 

Τα άτομα που συμμετείχαν στο εργαστήριο (φοιτητές και άλλοι επισκέπτες) κλήθηκαν, 

αφού επιλέξουν μία από τις φωτογραφίες, αρχικά να παρατηρήσουν – διαβάσουν με 

προσοχή και σε δεύτερη φάση να παρουσιάσουν – διατυπώσουν χρησιμοποιώντας εικόνα 

και γραπτό λόγο, τα όσα θα τους «αποκάλυπτε» το συγκεκριμένο υλικό.  

 

Το πολυτροπικό κείμενο έπρεπε: να οργανωθεί σε χαρτί μεγέθους Α4, να περιλαμβάνει 

εικόνα και λόγο, να φέρει τίτλο και προαιρετικά να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και 

η ιδιότητα του δημιουργού. Για να βοηθηθούν οι παιδαγωγοί ως προς την έκταση του 

γραπτού λόγου, τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν στην περιγραφή της εικόνας 20 – 30 

λέξεις, περίπου. Από τους δύο εμψυχωτές του εργαστηρίου δεν δόθηκαν περαιτέρω 

στοιχεία σχετικά με το χώρο, τόπο, εποχή, καλλιτέχνη-φωτογράφο ώστε να μην υπάρξει 

η όποια άλλη επιρροή. Όσο για το τελικό προϊόν του κάθε συμμετέχοντα, υπήρξε 

πρόβλεψη και οι ίδιοι το τοποθετούσαν σε υφασμάτινο πίνακα ανακοινώσεων που είχε 

αναρτηθεί στον ίδιο χώρο και με αυτό τον τρόπο λειτούργησε προσωρινή έκθεση των 

έργων. 

 

Οι επισκέπτες πλησίαζαν στο χώρο του εργαστηρίου, αρχικά με στόχο να διερευνήσουν 

το περιεχόμενο της δραστηριότητας. Στην πλειοψηφία τους προσέρχονταν σε  δυάδες, 

είτε σε μικρές ομάδες. Αφού λάμβαναν τις απαραίτητες πληροφορίες, συζητούσαν 

μεταξύ τους για την επιλογή της φωτογραφίας και ζητούσαν από τους εμψυχωτές 

διευκρινίσεις που αφορούσαν στο πρακτικό μέρος της διαδικασίας (χρονικό περιθώριο, 

διαθέσιμα υλικά κλπ). Στη συνέχεια, εργάζονταν σε ατομικό επίπεδο, κατά διαστήματα 

συνομιλούσαν με τους φίλους και παρατηρούσαν τις συνθέσεις των υπόλοιπων. 

 

Το κλίμα ήταν ευχάριστο. Οι επισκέπτες, αντάλλασαν μεταξύ τους απόψεις και είχαν στη 

διάθεση τους όσο χρόνο χρειάζονταν. Οι εμψυχωτές  είχαν ρόλο κυρίως συντονιστικό 

(υποδοχή, υλικά) και προσπαθούσαν για την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση.  Όταν σε 

ορισμένες περιπτώσεις απουσίαζε η έμπνευση για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 

λέξεων, οι εμψυχωτές τους ενθάρρυναν να παρατηρήσουν όχι μόνο αυτό που πρόβαλε η 

εικόνα, αλλά και ότι μπορεί να φανέρωνε μέσα από πιο συστηματική παρατήρηση 

(καταστάσεις, σκέψεις, συναισθήματα). Ο χρόνος που παρέμεναν οι επισκέπτες στο 

εργαστήριο, ήταν περίπου 15 - 30 λεπτά. Αρκετές φορές, αποχωρώντας, ενθάρρυναν 

συμφοιτητές να συμμετέχουν στο εργαστήριο μιλώντας με ενθουσιασμό για τα όσα 

μπορεί να «αποκαλύψει» μια φωτογραφία. 
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Τα αποτελέσματα 

Μέσα από μια πρώτη ανάγνωση των πολυτροπικών κειμένων που δημιουργήθηκαν από 

τους παιδαγωγούς του δείγματος (μελλοντικούς και εν ενεργεία) παρατηρήσαμε ότι 

σχετικά με την  αξιοποίησης της ασπρόμαυρης  φωτογραφίας, ως υλικό: 

χρησιμοποιήθηκε ολόκληρη ή σχεδόν  αυτούσια 74% (37), κάπως μικρότερη από την 

αρχική ή  ένα μέρος αυτής 26% (13).  

Σε σύγκριση με το γραπτό λόγο καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος  στο 62% (31) των 

συνθέσεων,  μικρότερο μέρος στο 10% (5), τέλος λόγος και εικόνα μοιράζονταν την 

έκταση στο 28% (14).  

Σχετικά με το γραπτό λόγο που χρησιμοποίησαν οι παιδαγωγοί: 

-το περιεχόμενο των τίτλων διακρίνουμε ότι είχαν εμβαθύνει και έδωσαν  παιδαγωγικό 

περιεχόμενο στο 16% (8),  έμειναν σε μια περιγραφή - απλή αποτύπωση της εικόνας  στο 

74% (37),  ενώ στο 10% (5) δεν υπάρχει τίτλος.  

Σχετικά με το γραπτό λόγο που χρησιμοποιήθηκε στο κυρίως μέρος των πόστερ, οι 

παιδαγωγοί επέλεξαν μονολεκτική διατύπωση (όπως τους είχε ζητηθεί) στο  70% (35) 

των έργων και περιφραστική στο 30% (15), (πχ. ξυπόλυτα ποδαράκια, τρύπια 

παπούτσια).  

Όσον αφορά στο συνολικό αριθμό των λέξεων που σημείωσαν ήταν: μικρότερος από 

αυτόν που ζητήθηκε 36% (18),  μεγαλύτερος από αυτόν που ζητήθηκε 2% (1),  ίσος με 

αυτόν που ζητήθηκε 62% (31).   

Οι λέξεις συνοδεύονταν από αρίθμηση στο 14% (7) και χωρίς αρίθμηση στο 86% (43).  

Ο γραπτός λόγος είχε παρατεθεί όπως σε ένα δακτυλογραφημένο κείμενο (πχ σε σειρά, η 

μία μετά την άλλη  στο 62% (31), ή είχε δοθεί  πιο εικαστική μορφή  (πχ. διαγωνίως, 

ατάκτως σημειωμένες, μέσα σε πλαίσιο κ.ά.) στο 38% (19).  

 Σχετικά με το εννοιολογικό  περιεχόμενο του γραπτού λόγου  γίνεται αναφορά:  

- στον τόπο – χώρο, στο  74% (37) των έργων, (κατασκήνωση, φύση,  αλάνα,  ύπαιθρος, 

χωριό κ.ά.),     

- στον χρόνο – εποχή, στο  44% (22),  (πρωί, καλοκαίρι, μέρα κ.ά.), 

- στα άτομα και σε χαρακτηριστικά αυτών  στο 78%  (39),  (ξυπόλυτος, κουρεμένος κ.ά.) 

- σε καταστάσεις  σε όλα  τα πόστερ 100% (50), (ομάδα, κανόνες, φιλία, σκανταλιές,  

φτώχεια, πόλεμος κ.ά.).  

Πιο συγκεκριμένα και θέλοντας να εμβαθύνουμε στις καταστάσεις που περιγράφονται 

διακρίνουμε ότι οι λέξεις που σημειώθηκαν αφορούν σε: θετική διάθεση/κατάσταση 

/συναισθήματα 22% (46), δυσκολίες/εντάσεις 20% (40), δράση/πράξη 21% (44), 

συνεργασία /ομαδικότητα/αλληλεπίδραση  30% (61), άλλη κατάσταση 7% (14). 

 

 

Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

Οι παιδαγωγοί που συμμετείχαν στο εργαστήριο πειραματίστηκαν με το διαθέσιμο 

φωτογραφικό υλικό, το πλαισίωσαν με γραπτό λόγο και συνέθεσαν πολυτροπικά κείμενα  

τα οποία και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Με τις λέξεις που 

χρησιμοποίησαν, προσπάθησαν να προσδιορίσουν παραμέτρους όπως ο χώρος, ο χρόνος, 

τα άτομα και οι καταστάσεις που εικονίζονταν και επιπλέον, κατέθεσαν τη δική τους 

οπτική (αντίληψη, συναίσθημα).  Στο γραπτό λόγο που χρησιμοποιήθηκε, οι παιδαγωγοί 

ακολούθησαν τις οδηγίες που πλαισίωναν την εργασία, δηλαδή επικράτησε κυρίως η 

μονολεκτική διατύπωση και ο συνολικός τους αριθμός ήταν ίσος με αυτόν που ζητήθηκε.  

Σε ένα μικρό αριθμό έργων μάλιστα, οι λέξεις συνοδεύονταν από αρίθμηση ίσως σε μια 
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προσπάθεια να ανταποκριθούν «ακριβώς» στις «απαιτήσεις» του εργαστηρίου. Η 

παράθεση του γραπτού λόγου, παραπέμπει κυρίως  σε τυπικό δακτυλογραφημένο 

κείμενο  και στις λιγότερες περιπτώσεις έχει εικαστική μορφή. 

 

Σε ότι αφορά στην όψη των πολυτροπικών κειμένων, παρατηρούμε ότι οι παιδαγωγοί 

δεν ήταν ιδιαίτερα τολμηροί ως προς την αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού και το 

χρησιμοποίησαν χωρίς να παρέμβουν ιδιαίτερα σε αυτό, με συνέπεια η φωτογραφία να 

καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση. Ίσως βέβαια οι παιδαγωγοί προσπάθησαν να 

προσεγγίζουν το υλικό με σεβασμό, καθώς αποτελούσε την αφετηρία του 

πειραματισμού, και διότι από μόνο του πρόσδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δράση εξαιτίας 

της ιστορικής αλλά και της εικαστικής του αξίας. Την επιρροή του φωτογραφικού υλικού 

τη διακρίνουμε και στον τρόπο που διατυπώθηκαν οι τίτλοι, στους οποίους  

αντανακλάται το περιεχόμενο της εικόνας. Έχουμε δηλαδή μια απλή 

περιγραφή/παρουσίαση της εικόνας και όχι εμβάθυνση σε έννοιες, συναισθήματα κλπ. 

 

 Αντιθέτως, στο περιεχόμενο του γραπτού λόγου διακρίνουμε μεγαλύτερο εύρος στον 

τρόπο έκφρασης. Στις  περισσότερες συνθέσεις υπήρξαν αναφορές: σε τόπο/χώρο, 

(αλάνα, φύση, εξοχή), στο χρόνο/εποχή, (καλοκαίρι, ξημέρωμα, παρελθόν, χειμώνας), 

στα άτομα και τα χαρακτηριστικά τους (ματιές, χαμόγελα, φωνές, γέλια, φίλοι).  

Παντού συναντήσαμε αναφορές σε καταστάσεις, δηλαδή προχώρησαν πέρα από το στενό 

πλαίσιο των όσων πρόβαλε η φωτογραφία και εμβάθυναν σε καταστάσεις που 

αφορούσαν  σε: θετικά γεγονότα, (αγάπη, αγκαλιά, ανεμελιά, γαλήνη, ξενοιασιά), 

δυσκολίες, (αγωνία, ξυπόλυτος, πείνα, τιμωρία, ταλαιπωρία, φτώχεια), πράξεις-δράσεις 

(ακουμπώ, γυμνάζομαι, λυγίζω, πέφτω, σπρώχνω, σφίγγω, τραβώ), αλληλεπιδράσεις 

(αλληλοβοήθεια, γνωριμία, ομάδα, κανόνες, συμμετέχω, συνεργάζομαι) και λιγότερο σε 

κάποιες άλλες καταστάσεις (διακοπές, εκδρομή, παιδικότητα, αναμνήσεις, ρομαντικός). 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι πέτυχαν μέσα από το γραπτό λόγο να 

δημιουργήσουν ακόμη και ήχους (κουδούνι, φασαρία, τσακωμός, ησυχία, τραγούδια), να 

καλλιεργήσουν συναισθήματα – σκέψεις (τιμωρία, θλίψη, ανεμελιά,  νοσταλγία, 

αγνότητα, γαλήνη, χεράκια, ποδαράκια, αθωότητα). Άλλα στοιχεία που διαπιστώσαμε 

ήταν, ότι ενώ στις φωτογραφίες εικονίζονταν μόνο μικρά παιδιά στα κείμενα των 

παιδαγωγών «εμφανίστηκαν» και άλλα πρόσωπα όπως δασκάλα, γιαγιά, οικογένεια. 

Παρατηρούμε λοιπόν πως οι παιδαγωγοί του δείγματος μέσα από ένα πλαίσιο μη τυπικής 

διαδικασίας μάθησης (ημερίδα), εντάχθηκαν σε μια διαδικασία συστηματικής 

παρατήρησης και καταγραφής και επιχείρησαν «να κατακτήσουν την αλήθεια των 

εικόνων» που τους  δόθηκαν, μέσα από τη σύνθεση πολυτροπικού κειμένου (Κυπριώτης, 

2006). Στην προκειμένη περίπτωση, η μαθησιακή διαδικασία δείχνει να προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου τόσο με γνώσεις και δεξιότητες όσο και με 

συναίσθημα, απαραίτητα στοιχεία για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή των 

παιδαγωγών (Cohen et all., 1991  ∙  Χατζησαββίδης, 2003 ∙  Goleman,  1995     Βαγή-

Σπύρου & Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, 2010).  

 

Συμπεράσματα 

Θέλοντας να προχωρήσουμε σε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις, γίνεται αντιληπτό ότι το 

φωτογραφικό υλικό του παρελθόντος  εκτός από εικαστικό δημιούργημα ή ιστορικό 

ντοκουμέντο, μπορεί με ευχάριστο τρόπο, να γίνει ένα μέσο ενίσχυσης του παιδαγωγικού 
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έργου. Κατανοούμε λοιπόν, ότι μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τη σύνθεση ενός 

πολυτροπικού κειμένου και την ενίσχυση της διδασκαλίας της μεθόδου της 

συστηματικής παρατήρησης και καταγραφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της γ΄ βάθμιας 

εκπαίδευσης (Burke, 2003  ∙ Sidiropoulou, 2003 ∙ Μακρογκίκα, 2011). 

Παράλληλα η συγκεκριμένη προσέγγιση (φωτογραφία-σύνθεση πολυτροπικού κειμένου), 

είναι δυνατόν να προσαρμοστεί και να αξιοποιηθεί στο χώρο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με διαφορετικούς τρόπους και αποδέκτες. Θα μπορούσε δηλαδή να 

αποτελέσει μέσο επικοινωνίας με συναδέλφους (αλληλεπιδράσεις), με γονείς/οικογένεια 

(ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης), με το μικρό παιδί στην παιδαγωγική ομάδα της τάξης 

(παιδαγωγικά συμβόλαια) (Σιδηροπούλου & Τσαούλα, 2008  Μουσένα & Ζέρβα, 2010). 

Βιβλιογραφία 

 

Burke, P. (2003). Αυτοψία. Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

 

Cohen, D.H., Stern, V., Balaban, N. (1991) Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη 

συμπεριφορά των παιδιών. Αθήνα:  Gutenberg. 

 

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood 

Education and Care. Languages of evaluation. New York: Routledge. 

 

Fontaine, A.M. (1997).  Le vidéo au service de la formation.  Στο   Rayna,  S. Dajez, F.  

Formation, Petite enfance et Partenariat, Colloque CRESAS No. 13, INRP. 

 

Goleman, D. (1995). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

 

Houssaye, J. (2000) (eds). Δεκαπέντε παιδαγωγοί – Σταθμοί στην ιστορία της 

παιδαγωγικής σκέψης (μτφρ. Καρακατσάνη, Δ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Jenks, Ch. (2005). Childhood. New York: Routledge. 

 

Kress, G. (2000). Multimodality. In The New London Group (Eds), Multiliteracies: 

Literacy learning and Design of Social Futures, (p.p.164-180). London and New York: 

Routledge. 

 

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Sullivan, G. (2002). Ideas and teaching: making meaning from contemporary art. In P. 

Gaudelius, P. Spiers (Eds), Contemporary issues in art education. Upper Saddle River 

(p.p. 38-56). NJ: Prentice Hall. 

 

Sidiropoulou, T., Tsaoula, N., Zerva, M. & Papaprokopiou, N. (2003). The “Pedagogy of 

the image” within the framework of the investigation of the reciprocal relationship 

between the academic community and practicing                                                         

educators. Od Baštine za baštinu (pp.  143-146). Hvar. 

 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  8 

Zerva, M. (2003). New forms of approach and communication through the creative 

activities of preschool institutions. Od Baštine za baštinu (p.p.  149-152).  Hvar. 

 

Βαγή-Σπύρου, Ε. & Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, Β. (2010). Σύνδεση εικονικής 

αναπαράστασης και παραγωγής προφορικού λόγου στο πλαίσιο προγράμματος 

μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Στα Πρακτικά του 2
ου

 Διεθνούς 

Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής, Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην προσχολική 

αγωγή και εκπαίδευση του 21
ου

 αιώνα (σσ. 195-209). Ανακτήθηκε από το 

http://www.pedagogy.gr/images/praktika2010-a.pdf 

 

Γραίκος, Ν. (χχ). Προσέγγιση του πολυτροπικού λόγου στο δημοτικό σχολείο μέσω της 

διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. 

http://users.sch.gr/ppiliour/papers/pdfs/GRAIKOS2.pdf 

 

Ζέρβα, Μ. (2002). Το βίντεο ως μέσο σύνδεσης της καθημερινής πραγματικότητας με 

την έρευνα. Στο Μπαγάκης Γ. (επιμ) Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής (σσ. 243-251). 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Ζέρβα, Μ. (2003). Τα παιδαγωγικά βοηθήματα. Στο ΕΑΔΑΠ (επιμ.) Προς μια 

συνεργατική και συμμετοχική επιμόρφωση στην προσχολική αγωγή (σσ. 211-240 & 257-

266). Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός. 

 

Κυπριώτης, Δ. (2006). Πολυτροπικότητα και γραπτά – εικονικά κείμενα. Ανακτήθηκε 

από το http://multitasks.blogspot.gr/2006/09/blog-post.html 

 

Μακρογκίκα, Ε. (2011). Ο παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας μαθαίνει, αξιοποιώντας την 

ψηφιακή φωτογραφία. Το φωτογραφικό υλικό ως μέσο αξιολόγησης των 

ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων. Στα Πρακτικά του  5
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου του 

ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ, Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (σσ. 1-4). Ανακτήθηκε από το  

www.helliepek.gr/document/5o_synedrio_eisigiseis/Makrogika.pdf,  ISSN: 1790-8574. 

 

Μακρυνιώτη, Δ. (2003). Κόσμοι της παιδικής ηλικίας. Τοπικά, δ΄. Αθήνα: Νήσος. 

 

Μελανίτης, Ν. (1970). Η μάθησις. Κατά τας αρχαίας ελληνικάς τας μεταγενεστέρας και τας 

συγχρόνους αντιλήψεις. Εν Αθήναις: Γρηγόρης. 

 

Μουσείο Μπενάκη (2007) (επιμ.).  Η φωτογράφος Βούλα Παπαϊωάννου. Αθήνα: Άγρα / 

Μουσείο Μπενάκη. 

 

Μουσένα, Ε. & Ζέρβα, Μ. (2010). Η άνοδος της προφορικότητας στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕ.Κ.) με Διεθνή 

Συμμετοχή: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Ανακτήθηκε από 

http://www.elliepek.gr/document/5o_synedrio_eisigiseis/Mousena_Zerba.pdf  

 

Σιδηροπούλου, Φ., Τσαούλα, Ν. & Ζέρβα, Μ. (2005). Η επαγγελματική ανάπτυξη του 

παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, σε σχέση με την υλοποίηση εργαστηριακών 

http://multitasks.blogspot.gr/2006/09/blog-post.html
http://www.helliepek.gr/document/5o_synedrio_eisigiseis/Makrogika.pdf
http://www.elliepek.gr/


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  9 

μαθημάτων του Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ – Α. Στο Μπαγάκης Γ. (επιμ.) 

Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και του σχολείου (σσ. 158-

168). Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

Σιδηροπούλου, Φ. & Τσαούλα, Ν. (2008). Παιδικός σταθμός και έρευνα. Τοπίο 

πολυεπίπεδης επικοινωνίας. Αθήνα: Ύψιλον. 

 

Σιδηροπούλου, Τ., Τσαούλα, Ν., Νανούρη, Μ., &  Ζέρβα, Μ. (2010). PORTFOLIO:  η 

ηλεκτρονική εκδοχή του και αξιοποίησή του στο παιδαγωγικό έργο. Εισήγηση στο 5ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής & 

Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕ.Κ.) με Διεθνή Συμμετοχή: «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 07 - 

09/05/201. Αθήνα. 

 

Σιδηροπούλου, Τ., Βαγή – Σπύρου, Ε. & Ζέρβα, Μ. (2011). «Ψηφιδογράφημα»: ένα 

εργαλείο εικόνας και λόγου για το σύγχρονο παιδαγωγό. Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας & 

Εκπαίδευσης «Άτομα Υψηλής Νοημοσύνης: ιστορικές, βιολογικές, κοινωνικές, 

εκπαιδευτικές διαστάσεις. Η εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα», 02 - 

05/06/2011. Αθήνα. 

 

 

Τσαούλα, Ν., Σιδηροπούλου, Φ. & Ζέρβα, Μ. (2006). Πειραματισμός τροποποίησης των 

εργαστηριακών μαθημάτων στο πλαίσιο της τυπικής ακαδημαϊκής πρακτικής. Στο 

Μπαγάκης Γ. (επιμ.) Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του 

σχολείου (σσ. 176-185). Αθήνα: Μεταίχμιο.  

 

 Φράγκος, Χρ. (1985). Βασικές παιδαγωγικές θέσεις. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Χατζησαββίδης, Σ. (2003). Πολυγραμματισμοί και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Βιβλιολογείον, Αφιερωματικός τόμος. Η γλώσσα και η διδασκαλία της.  (σσ.189-196). 

Φλώρινα: Παιδαγωγική σχολή Φλώρινας του ΑΠΘ.  

 

 


