Τα πολυτροπικά κείµενα ως µέσον προσέγγισης της γραφής
από παιδιά προσχολικής ηλικίας 1
Abstract
Nowadays written texts are consistently getting more multimodal; this means that
different representative modes are composed for the creation of meaning in a written
text. The information conveyed by any text is not derived exclusively from its linguistic
content but also from the contribution of other semiotic resources such as the iconic,
typographic or chromatic systems. The article deals with the possibility of using
multimodality as an access to literacy for preschool children. For this reason, a certain
type of multimodal texts (article titles) is presented and proposals for teaching use are
made.
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1. Εισαγωγή
H διερεύνηση της πολυτροπικότητας (Kress 1997, Kress & Leeuwen 1996, Kress
2000a, Χοντολίδου 1999) στις ποικίλες αναλύσεις γραπτών κειµένων αναδεικνύει την
πληθώρα των αναπαραστατικών τρόπων που συναιρούνται και συντίθενται για τη
δηµιουργία σηµασίας σε ένα γραπτό κείµενο. Η γλωσσική πληροφορία ενδέχεται να
προσαυξάνεται, να συµπληρώνεται ή και να αναιρείται από την δράση άλλων τρόπων
κατασκευής σηµασίας. Η ανάδειξη των ποικίλων οπτικών µέσων που συµβάλλουν στην
απόδοση της σηµασίας ενός κειµένου οδηγεί στην επανεξέταση του τρόπου που
αντιλαµβανόµαστε τα γραπτά κείµενα και στην αναζήτηση διαφορετικών διαδικασιών
ανάλυσης και παραγωγής της γραπτής πληροφορίας.
Οι πληροφορίες που µεταδίδει κάθε κείµενο δεν ανάγονται αποκλειστικά στο
γλωσσικό περιεχόµενό του αλλά προκύπτουν από τη συµβολή και άλλων σηµειωτικών
πόρων: εικονικών, τυπογραφικών ή χρωµατικών κ.α. Με αυτήν την έννοια το γραπτό
µήνυµα είναι πολυτροπικό και άρα για την κατανόηση και παραγωγή γραπτών µηνυ1
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µάτων δεν επαρκεί η κατοχή της ανάγνωσης και της γραφής όπως αυτή νοείται στο
πλαίσιο του κλασικού γραµµατισµού. Η ανάγκη διαχείρισης πολυτροπικών κειµένων
επιβάλλει µια παιδαγωγική πολυγραµµατισµού (Kalantzis & Cope 2000, Καραντζόλα &
Ιντζίδης 2000) η οποία θα περιλαµβάνει παράλληλα µε την ανάλυση του λόγου, και
αναλύσεις πραγµατολογικές, κοινωνιολογικές και ευρύτερα σηµειωτικές που θα
διαµορφώνουν την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης εικόνων, σχεδίων, διαγραµµάτων, πινάκων κλπ.( Kress 1997, Kress 2000b).
Οι συνέπειες αυτής της θεώρησης επαναπροσανατολίζουν τη διδακτική των
γραπτών κειµένων στο σχολείο, των οποίων η διδασκαλία ως τώρα αφορούσε κυρίως τη
γλώσσα µε κείµενα, στην πλειοψηφία τους, κατασκευασµένα για τις ανάγκες του µαθήµατος ή αποσπάσµατα λογοτεχνικών κειµένων. Η είσοδος αυθεντικών κειµένων, σε όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης -αν και ιδιαίτερα περιορισµένη προς το παρόν- επιβάλλει
την ανάγκη ανάλυσης ποικίλων πολυτροπικών κειµένων καθώς και προτάσεων
διδακτικής αξιοποίησής τους για διαφορετικούς µαθητικούς πληθυσµούς2.
Ειδικότερα για τα

παιδιά προσχολικής ηλικίας

η διαχείριση

πολυτροπικών

κειµένων θα µπορούσε να συνιστά µέσον για την προσέγγιση της γραφής και την
εξοικείωση µε τον γραπτό λόγο. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα παρουσιασθεί η ανάλυση
ενός είδους πολυτροπικού κειµένου, τίτλοι άρθρων σε εφηµερίδα που απευθύνεται σε
παιδιά, και θα προταθούν ενδεικτικοί τρόποι διδακτικής αξιοποίησής του.
2. Το θεσµικό πλαίσιο
Στο πρόγραµµα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας για το νηπιαγωγείο του
1999 (ΥΠ.Ε.Π.Θ 1999), προτείνεται όσον αφορά την ανάγνωση: “ να εξασφαλίζονται οι
προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να έρχονται αβίαστα σε επαφή µε διαφορετικές εκδοχές
του γραπτού λόγου (βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, επιγραφές κλπ)”. Συχνές δε, είναι οι
αναφορές στην ανάγκη της ποικιλίας των ειδών λόγου, όπως και των κειµενικών ειδών
τα οποία τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν και να επεξεργαστούν. Προβλέπεται η
ανάγκη ανάδειξης των σχέσεων εικόνας - κειµένου και της αλληλόδρασής τους για τη
δηµιουργία της σηµασίας του γραπτού µηνύµατος καθώς και η ανάπτυξη της δεξιότητας
των παιδιών να διατυπώνουν υποθέσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο ενός κειµένου.
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Αντίστοιχες αναφορές εντοπίζονται και στο επίπεδο της γραφής και της γραπτής
έκφρασης, αν και δεν καταλαµβάνουν την ίδια έκταση όπως στην ανάγνωση.
Το θεσµικό πλαίσιο του 1999, επιτρέπει και επιβάλλει τη χρήση αυθεντικού
υλικού για την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας στο γραπτό λόγο, ενώ
επιτρέπονται επεξεργασίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο µιας παιδαγωγικής
πολυγραµµατισµού - χωρίς όµως αυτό να δηλώνεται µε σαφήνεια.
3. Επιλογή και χαρακτηριστικά του κειµενικού είδους
Οι τίτλοι άρθρων αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο διδακτικό υλικό για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, καθώς:

 Συνιστούν, έστω οριακά, αυτοτελή “κείµενα”.
 Αποτελούν το σύνδεσµο µε ένα ευρύτερο κείµενο, δηλαδή το περιεχόµενο του
άρθρου, καθώς και µε το σύνολο των περιεχοµένων της εφηµερίδας. Η
διδακτική αξιοποίηση µπορεί να περιορίζεται στον τίτλο ως τµήµα του άρθρου
ή να επεκτείνεται στο σύνολο του άρθρου (υπότιτλοι, περιεχόµενο, εικόνες,
σχέδια κλπ).

 Η γλωσσική πληροφορία που περιέχεται είναι σύντοµη και περιεκτική καθώς
οι τίτλοι αποτελούν τη συµπύκνωση ενός ευρύτερου κειµένου, το οποίο
ενδεχοµένως µπορεί να διαβαστεί στα παιδιά και να κατανοήσουν µε ποιόν
τρόπο γίνεται η διαδικασία επιλογής και διαµόρφωσης ενός τίτλου.

 Αποτελούν το κέντρο του άρθρου, αφού προς αυτό συγκλίνουν όλες οι
πληροφορίες τόσο οι γλωσσικές όσο και οι µη-γλωσσικές.

 Στην πλειοψηφία τους είναι περιγραφικά κείµενα, τα οποία είναι ευκολότερα
στην προσέγγισή τους από παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 Σε επίπεδο δοµής, οι τίτλοι άρθρων αποτελούν, στην πλειοψηφία τους, ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις.

 Τέλος, ένας τίτλος άρθρου οφείλει µε ποικίλους τρόπους (τόσο σε επίπεδο
γλωσσικού περιεχοµένου όσο και µορφής) να ελκύει τον αναγνώστη ώστε να
διαβάσει το άρθρο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι τίτλοι των άρθρων που
επιλέχθηκαν συνιστούν πολυτροπικά κείµενα, στα οποία η οργάνωση και η
µετάδοση της πληροφορίας γίνεται µε ποικίλους αναπαραστατικούς τρόπους.
Η χρήση των επιλεγµένων τίτλων άρθρων ενέχει ως νεωτεριστικό στοιχείο το
γεγονός ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν, εκ των προτέρων, το περιεχόµενο των λέξεων ή
φράσεων, αλλά καλούνται να κάνουν υποθέσεις για το γλωσσικό τους περιεχόµενο

εκµεταλλευόµενοι τις πληροφορίες που παρέχονται από τη λειτουργία των ποικίλων
αναπαραστατικών τρόπων που συνυπάρχουν στο γραπτό κείµενο καθώς και από
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν για συγκεκριµένα γράµµατα.
Γενικότερα, η διαδικασία αξιοποίησης των τίτλων των άρθρων έχει ποικίλους
στόχους που εγγράφονται σε διαφορετικά πεδία:
Ως προς το κανάλι διάδοσης: οι µαθητές καλούνται να διαπιστώσουν την
επίδραση του καναλιού διάδοσης στους τρόπους οργάνωσης της πληροφορίας.
Ως προς τη στάση του συγγραφέα ενός κειµένου: οι µαθητές µπορούν να
διαπιστώσουν ότι οι επιλογές του συντάκτη ενός κειµένου δεν είναι τυχαίες αλλά
υπακούουν σε συγκεκριµένους στόχους.
Ως προς το είδος γραπτού λόγου και το κειµενικό είδος: οι µαθητές
οδηγούνται να συνειδητοποιήσουν τη δοµή και τα χαρακτηριστικά ενός τίτλου άρθρου
και ειδικότερα ενός περιγραφικού κειµένου.
Τέλος, ως προς την οργάνωση του γραπτού: οι µαθητές µπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι συχνά το γραπτό είναι πολυτροπικό καθώς και τους τρόπους µε τους
οποίους λειτουργούν οι ποικίλοι αναπαραστατικοί τρόποι για τη δηµιουργία της
σηµασίας στο γραπτό κείµενο.
4. Ανάλυση του δείγµατος
Οι 4 τίτλοι άρθρων που θα αναλυθούν στη συνέχεια εµφανίστηκαν στην
εφηµερίδα “Οι Ερευνητές πάνε παντού” που απευθύνεται σε παιδιά και αποτελεί ειδικό
ένθετο της εφηµερίδας “Η Καθηµερινή”. Τα άρθρα αποτελούν ένα από τα µόνιµα θέµατα
του ένθετου, ενώ παράλληλα εµφανίζονται ειδήσεις, παιχνίδια, σταυρόλεξα, κόµικ,
αλληλογραφία, διαφηµίσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και ταινιών για παιδιά, ενηµερωτικές
στήλες κλπ. Το θεµατολόγιο των άρθρων είναι ποικίλο και η δηµιουργία των τίτλων
αποτελεί ευρεσιτεχνία του δηµιουργού ή του εικονογράφου του συγκεκριµένου κάθε
φορά άρθρου.
4.1. Γλωσσικά χαρακτηριστικά των κειµένων
Ως προς τη γλωσσική πληροφορία που µεταφέρουν, οι τίτλοι των συγκεκριµένων
άρθρων αποτελούν, στην πλειοψηφία τους ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις3:
-φωτιά και λάβα
-ο κύριος Αγκάθης

-σοκολάτα: η τροφή των θεών
-ένα νησί γεµάτο πύργους
Οι 4 τίτλοι που παρουσιάζονται επιλέχθηκαν από ένα σώµα 100 περίπου τίτλων
που εµφανίστηκαν στην εφηµερίδα στη διάρκεια 2 ετών. Στην πλειοψηφία τους, οι τίτλοι
είναι ουσιαστικοποιηµένες προτάσεις παραπλήσιων γλωσσικών και σηµειωτικών
χαρακτηριστικών όπως οι αυτοί που παρουσιάζονται, ενώ εµφανίζονται επίσης ευθείες
ερωτηµατικές προτάσεις του τύπου: “Τραγουδάτε στο µπάνιο;”, ουσιαστικά µε επεξηγηµατικές προτάσεις, του τύπου: “Σκάκι: τα πιόνια έχουν τη δική τους ιστορία”, παροιµίες,
αποσπάσµατα ποιηµάτων, κ.α. σε πολύ µικρότερο βαθµό. Με αυτήν την έννοια οι τίτλοι
αποτελούν ενδεικτικό δείγµα της δοµής των τίτλων στη συγκεκριµένη εφηµερίδα και
επιτρέπουν να παρατηρήσουµε τα χαρακτηριστικά της δοµής του συγκεκριµένου
κειµενικού είδους.
Ως προς το περιεχόµενό τους οι συγκεκριµένοι τίτλοι, όπως και το σύνολο των
τίτλων της εφηµερίδας, αποτελούν περιγραφικά κείµενα στα οποία συµπυκνώνεται η
κεντρική πληροφορία ενός εξίσου περιγραφικού άρθρου. Ο ρόλος των άρθρων στη
συγκεκριµένη εφηµερίδα είναι ενηµερωτικός και περιγραφικός ενός φυσικού ή τεχνητού
φαινοµένου, ενός αντικειµένου, προσώπων (σπανιότερα),

χρονικών στιγµών και

χώρων, εθίµων και ηθών κλπ.
4.2. Σηµειωτικά χαρακτηριστικά των κειµένων
Στους τίτλους που επιλέχθηκαν παρατηρούµε ότι ο συντάκτης ή ο εικονογράφος
του άρθρου επιλέγει

να αναπαράγει µε διαφορετικούς τρόπους το σηµασιολογικό

περιεχόµενο του τίτλου, ώστε αυτό να είναι προσιτό ακόµα και σε αναγνώστες που δεν
γνωρίζουν ανάγνωση. Αυτή η επιλογή εξυπηρετείται ταυτόχρονα από την παρουσία
εικόνων, χρώµατος, σχεδίων, σχεδιαγραµµάτων και φωτογραφιών και επιτρέπει την
προσέγγιση του άρθρου από ένα µεγαλύτερο εύρος ηλικιών. Μια σύντοµη ανάλυση κάθε
τίτλου επιτρέπει να εντοπίσουµε τα ποικίλα µέσα που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη
αυτού του στόχου.
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Γεγονός που συνάδει µε τις συνολικότερες επιλογές της εφηµερίδας

-φωτιά και λάβα

Στο πρώτο παράδειγµα παρατηρούµε ότι επιλέχθηκε διαφορετικό χρώµα και
σχεδιασµός καθεµιάς από τις λέξεις του τίτλου ώστε να είναι ορατό το σηµασιολογικό
περιεχόµενό της. Στη λέξη “φωτιά”, τα γράµµατα εκτυπώθηκαν µε κίτρινο και πορτοκαλί
χρώµα, η άνω σειρά των γραµµάτων δεν ολοκληρώνεται, έχει κατεύθυνση προς τα
πάνω ενώ φαίνεται σαν να διαχέεται στον χώρο. Το γκρι χρώµα των άνω απολήξεων
των γραµµάτων ανακαλεί οπτικά τον καπνό που εκλύεται από µια φωτιά. Στη λέξη
«λάβα» τα γράµµατα είναι στρογγυλά σε κόκκινο χρώµα αντίστοιχο του χρώµατος της
λάβας ενός ηφαιστείου. Κόκκινες σταγόνες χρώµατος παρακολουθούν τα γράµµατα µε
κυµατισµούς που µοιάζουν µε µικρά ποταµάκια λάβας.
-ο κύριος Αγκάθης

Αντίστοιχα µέσα χρησιµοποιήθηκαν και στο δεύτερο παράδειγµα για την
απόδοση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του τίτλου. Τα γράµµατα σχεδιάστηκαν
εξωτερικά

µε

ανισοϋψείς

ακιδωτές

απολήξεις,

ανακαλώντας

τα

αγκάθια

του

σκαντζόχοιρου στην πλάτη και το κεφάλι του ενώ στο εσωτερικό των γραµµάτων µικρές
συνεχείς καµπυλότητες υποδηλώνουν το µαλακό τµήµα της κοιλιάς του. Τα δύο
χρώµατα που εµφανίζονται στον τίτλο (γκρι και καφέ) αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα τα
χρώµατα της παιδικής και της ενήλικης ζωής του σκαντζόχοιρου. Στο συµπέρασµα αυτό

οδηγεί και το µέγεθος των χαρακτήρων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς το µεγαλύτερο
µέγεθος συνδυάζεται µε το καφέ χρώµα που αντιστοιχεί στην ενήλικη ζωή του ζώου.
Μια σύντοµη παρατήρηση του γενικότερου πλαισίου στο οποίο εµφανίζεται ο
συγκεκριµένος τίτλος επιτρέπει να παρατηρήσουµε ότι η µορφή του τίτλου εντάσσεται
στο γενικότερο πλαίσιο µε αρµονικό τρόπο και δεν αποτελεί εξαίρεση. Το µπεζ-καφέ
χρώµα χρησιµοποιείται για τα αποτυπώµατα από τις πατηµασιές του σκαντζόχοιρου, οι
ακιδωτές απολήξεις επαναλαµβάνονται στην κίτρινη φάσα που χρησιµεύει ως φόντο για
τους υπότιτλους, καθώς και στο περίγραµµα των χεριών που κρατάνε τους µικρούς
σκαντζόχοιρους. Ο τίτλος αποτελεί τµήµα του άρθρου όχι µόνο ως προς τη γλωσσική
πληροφορία του αλλά και ως προς τη µορφή που επιλέχθηκε για την παρουσίασή του.
-σοκολάτα: η τροφή των θεών

Στο τρίτο παράδειγµα, η επιλογή του καφέ, γήινου, χρώµατος θυµίζει στον
αναγνώστη -στην προκειµένη περίπτωση µικρό παιδί- το χρώµα της σοκολάτας ενώ
ταυτόχρονα οι σταγόνες χρώµατος που κυλούν από κάποια γράµµατα της λέξης ανακαλούν την ιδιότητα της σοκολάτας να λιώνει προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο στον
αναγνώστη µια γευστική ερµηνεία. Τα γράµµατα είναι ενωµένα µεταξύ τους
ανακαλώντας την ικανότητα της σοκολάτας να κολλάει, ενώ ο εσωτερικός κύκλος στο “ο”
παραµορφώνεται σαν να µην µπορεί να στερεοποιηθεί. Η σηµασία επικεντρώνεται στη
λέξη “σοκολάτα” που υπερέχει σε πάχος από τις υπόλοιπες λέξεις αλλά και κατέχει τη
δεσπόζουσα θέση στο κείµενο.

Η παρουσία των τριών εικόνων στον υπότιτλο του

άρθρου αφηγούνται µε εικονικό τρόπο το περιεχόµενο του άρθρου που ακολουθεί και
περιγράφουν την ιστορική και φυτική προέλευση της σοκολάτας.
-ένα νησί γεµάτο πύργους

Ο τελευταίος τίτλος µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα λιτός σε σχέση µε τους
προηγούµενους. Η επιλογή των χρωµάτων φαίνεται να είναι τυχαία αν και το µπλε των
ουσιαστικών δίνει αισθητικό βάρος στις δύο δεσπόζουσες λέξεις. Στο ίδιο συµπέρασµα
οδηγεί και το µέγεθος των χαρακτήρων. Στο συγκεκριµένο άρθρο συνυπάρχουν
γλωσσικές πληροφορίες, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικό σχέδιο και αρνητικό σχεδίου σε
µαύρο φόντο. Ένα background ηλιοβασιλέµατος υποστηρίζει το σύνολο του άρθρου. Τα
κύρια µορφολογικά χαρακτηριστικά των πύργων που προβάλλονται από το σύνολο των
αναπαραστατικών τρόπων είναι οι κατακόρυφες ευθείες και οι πολεµίστρες στις άνω
άκρες των πύργων. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναπαράγονται στο γράµµα “Π” του τίτλου.
Το γράµµα δεσπόζει στα υπόλοιπα, χάρη στο µεγαλύτερο όγκο του, την παχύτερη
σκίαση και τις µικρές προεξοχές στο άνω τµήµα του ανακαλούν τις πολεµίστρες των
πύργων. Το γράµµα γίνεται τρισδιάστατο και µε τον όγκο του ανακαλεί το ίδιο το
αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται. Το γράµµα διατηρεί σχέσης εικόνας σύµφωνα µε τον
Peirce (1978) µε το σηµειούµενο αντικείµενο.
Στους τίτλους άρθρων που παρουσιάσθηκαν παραπάνω παρατηρήσαµε ότι για
την

απόδοση

του

σηµασιολογικού

περιεχοµένου

συγκεκριµένων

λέξεων

χρησιµοποιήθηκαν ποικίλα αναπαραστατικά µέσα. Η σχέση µεταξύ των πολυτροπικά
σηµειούµενων λέξεων και των γλωσσικών αντίστοιχων δεν εµφανίζεται αυθαίρετη,
συµβατική και συµβολική. Οι λέξεις τείνουν να γίνουν αναπαραστατικά µέσα πρώτης
τάξεως, δηλαδή να αναπαριστάνουν απευθείας την εξωγλωσσική πραγµατικότητα δίχως
το ενδιάµεσο της γλωσσικής µεταφοράς. Ειδικότερα στην τέταρτη περίπτωση βλέπουµε
το σύνολο του σηµασιολογικού περιεχόµενου της λέξης “πύργος”, να αποδίδεται εικονικά
µε κατάλληλες διευθετήσεις ενός µόνο γράµµατος.
Θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί, ότι η µορφή µε την οποία εµφανίζονται οι λέξεις και
οι φράσεις στα παραπάνω παραδείγµατα δεν αποτελεί κανόνα του γραπτού λόγου,
καθώς η σχέση µεταξύ προφορικής και γραπτής µορφής της λέξης δεν παύει, σε γενικές
γραµµές, να είναι αυθαίρετη και συµβατική. Εντούτοις, παραδείγµατα όπως αυτά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσον για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των
παιδιών για το γραπτό λόγο και αφετηρία για το ξεκλείδωµα ενός γραπτού κειµένου
ειδικά από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς τέτοιου τύπου πολυτροπικά κείµενα
παρουσιάζονται σε συνεχώς αυξανόµενο αριθµό, στη σηµερινή κοινωνία.

5. Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης
Στους τίτλους των άρθρων δεν εµφανίζονται κατ΄ ανάγκη λέξεις που να είναι
οικείες στα παιδιά. Με αυτήν την έννοια η επιλογή ενός τέτοιου υλικού αποτελεί µια
πρόκληση για τον εκπαιδευτικό που θα ήθελε να το χρησιµοποιήσει στο πλαίσιο του
γραµµατισµού των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς -όπως προαναφέρθηκε- δεν
υπάρχουν σηµεία αγκύρωσης σε πιθανές υφιστάµενες γνώσεις των παιδιών στο
επίπεδο µιας “ολικής” αναγνώρισης λέξεων.
Η διδακτική αξιοποίηση ενός τέτοιου υλικού προϋποθέτει αρχικά την αναγνώριση
του ευρύτερου πλαισίου µέσα στο οποίο εµφανίζεται το άρθρο. Αυτό σηµαίνει ότι οι
µαθητές χωρισµένοι σε µικρο-οµάδες, θα πρέπει να ανακαλύψουν ότι η εφηµερίδα που
τους παρουσιάζεται αποτελεί ένα ένθετο κυριακάτικης εφηµερίδας που απευθύνεται σε
ενήλικες. Κατόπιν, καλούνται να ξεφυλλίσουν το σύνολο του ένθετου για να δουν τι άλλα
περιεχόµενα περιλαµβάνει µέχρι να ανακαλύψουν το ζητούµενο της συγκεκριµένης
διδακτικής ενότητας.

Στη συνέχεια, τους ζητείται να παρατηρήσουν τη µορφή ενός

άρθρου, την έκταση που καταλαµβάνει στην εφηµερίδα, την ενότητα ως προς το
περιεχόµενο (το γεγονός δηλαδή ότι όλα τα στοιχεία συνδέονται µε κάποιον τρόπο προς
συγκεκριµένο σκοπό) σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα περιεχόµενα της εφηµερίδας. Αυτή η
προπαρασκευαστική δραστηριότητα θα επιτρέψει στα παιδιά να συγκροτήσουν µια
αρχική εικόνα για το άρθρο ως κειµενικό είδος την οποία θα επιβεβαιώσουν και θα
διευρύνουν µετά από τη συνολική επεξεργασία του άρθρου.
Ο/η νηπιαγωγός µπορεί µε κατάλληλες ερωτήσεις να επιτρέψει στα παιδιά να
διατυπώσουν τις εικασίες τους για το περιεχόµενο του συγκεκριµένου, κάθε φορά
άρθρου, του τύπου «Για τί πιστεύετε ότι µιλάει αυτό το άρθρο, ποιο είναι δηλαδή το θέµα
του» και να τους ζητήσει να δηλώσουν τα στοιχεία µε τα οποία συγκροτούν την άποψή
τους.
Ας πάρουµε ως παράδειγµα το άρθρο «Ένα νησί γεµάτο Πύργους». Ο/η
νηπιαγωγός µπορεί να ρωτήσει αρχικά τα παιδιά σε ποιο θέµα αναφέρεται το
συγκεκριµένο άρθρο. Αν δηλώσουν ότι το άρθρο µιλάει για πύργους, µπορεί να τους
ζητήσει να πουν πώς το κατάλαβαν. Θα ήταν σκόπιµο η παρατήρηση να µην
περιορίζεται στην πληροφορία που φέρουν οι φωτογραφίες αλλά να περιλαµβάνει το
µαύρο αρνητικό, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και πιθανόν το γράµµα “Π” που µοιάζει µε
πύργος, χωρίς όµως η τελευταία αναφορά να είναι αναγκαία σε αυτήν τη φάση. Στη
συνέχεια, ο/η νηπιαγωγός µπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να περιγράψουν έναν πύργο
παρατηρώντας το σύνολο των µέσων που διατίθενται. Τα παιδιά θα πρέπει, κατά την

περιγραφή, να εντοπίσουν τις πολεµίστρες, τους κατακόρυφους απότοµους τοίχους, τα
µικρά ανοίγµατα των παραθύρων, την τοπογραφία των πύργων (ότι δηλαδή συχνά
βρίσκονται στο υψηλότερο σηµείο του χώρου) κλπ. Αν, κατά την πρώτη φάση, έχουν
εντοπίσει ότι το γράµµα “Π” µοιάζει µε πύργο, µπορούν τώρα να παρατηρήσουν
καλύτερα τα χαρακτηριστικά του και να τα συγκρίνουν µε τα υπόλοιπα γράµµατα µε
ερωτήσεις του τύπου: Πώς σχεδιάστηκε το γράµµα, γιατί µοιάζει µε πύργο, γιατί αυτός
που το σχεδίασε το έκανε να µοιάζει µε πύργο κλπ. Σε περίπτωση που δεν είχε γίνει
αντιληπτό κατά την πρώτη φάση µπορεί ο/η νηπιαγωγός να στρέψει τώρα την προσοχή
των παιδιών στο γράµµα και µετά να ακολουθήσουν οι παραπάνω ερωτήσεις. Στη
συνέχεια ο/η νηπιαγωγός µπορεί να διαβάσει στα παιδιά το σύνολο του τίτλου, και να
παρατηρήσουν τα διαφορετικά χρώµατα και το διαφορετικό µέγεθος της γραµµατοσειράς
που χρησιµοποίησε ο συντάκτης του άρθρου.
Στη συνέχεια, ο/η νηπιαγωγός µπορεί να στρέψει την προσοχή των παιδιών στις
λεζάντες των φωτογραφιών και του αρχιτεκτονικού σχεδίου και να τους ζητήσει να βρούν
πόσες φορές αναφέρεται η λέξη πύργος στο σύνολο των 7 λεζάντων. Τα παιδιά για να
πραγµατοποιήσουν µια τέτοια εργασία θα πρέπει νοητικά να αποκαταστήσουν το
γράµµα “π” στην αρχική του µορφή. Μια τέτοια διαδικασία κρίνεται σκόπιµη ώστε να
κατανοήσουν τα παιδιά ότι η συγκεκριµένη µορφή του “π” αποτελούσε ένα παιχνίδι του
συντάκτη/ ή του εικονογράφου του άρθρου και δεν αποτελεί την αρχετυπική µορφή του
γράµµατος. Ανάλογα, µε το ενδιαφέρον των παιδιών τέτοιου είδους αναζητήσεις µπορεί
να γίνουν και στους υπότιτλους ή σε επιλεγµένα σηµεία του κειµένου, ενώ η συζήτηση
για τους πύργους µπορεί και να ολοκληρωθεί µε την ανάγνωση του συνόλου του
συγκεκριµένου άρθρου.
Η ίδια διαδικασία µπορεί να γίνει και κατά αντίθετη φορά. Για παράδειγµα στον
τίτλο “Σοκολάτα: η τροφή των θεών”, ο/η νηπιαγωγός µπορεί να ξεκινήσει τη συζήτηση
για το άρθρο δείχνοντας και διαβάζοντας στα παιδιά τον τίτλο του. Στη συνέχεια µπορεί
να τους ζητήσει να αναζητήσουν τις επιλογές που έκανε ο συντάκτης ή ο εικονογράφος
του άρθρου σχεδιάζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα γράµµατα µε ερωτήσεις του τύπου:
γιατί διάλεξε αυτό το χρώµα, γιατί τρέχουν σταγόνες από τα γράµµατα και σε ποια
σηµεία τους, γιατί τα γράµµατα κολλάνε µεταξύ τους, είναι τυχαία ή συνειδητή επιλογή,
και τέλος, να συζητήσουν για τον εσωτερικό κύκλο του “ο” όπου η σοκολάτα φαίνεται
σαν να µην έχει στερεοποιηθεί αρκετά. Με τις απαντήσεις τους τα παιδιά θα
συνειδητοποιήσουν τις ιδιότητες της σοκολάτας και θα διαπιστώσουν ότι οι επιλογές του
συντάκτη/εικονογράφου δεν ήταν τυχαίες αλλά ότι επιδίωκε να τους µεταφέρει πολλαπλά

µηνύµατα .Τέλος, θα µπορούσαν να συζητήσουν µε τον/την νηπιαγωγό αν ο συντάκτης
ή ο εικονογράφος ενός αντίστοιχου άρθρου θα έκανε τέτοιες επιλογές στην περίπτωση
που το κοινό του θα συγκροτούνταν απο ενήλικες αναγνώστες.
Ο τίτλος «φωτιά και λάβα» -όπως και ο προηγούµενος- θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί για παρατηρήσεις που αφορούν φυσικά φαινόµενα και να αποτελούν
ένα άνοιγµα του γραµµατισµού στις φυσικές επιστήµες. Ο/η νηπιαγωγός καλείται να
ενθαρρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν τα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη
δηµιουργία των λέξεων και να τις συγκρίνουν µε τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων
φαινοµένων. Με ερωτήσεις για το χρώµα της φωτιάς και την τάση του καπνού να
κατευθύνεται προς τα πάνω θα µπορούσε να προσκαλέσει τα παιδιά να παρατηρήσουν
ότι τα ίδια φαινόµενα αναπαράγονται στη δηµιουργία των γραµµάτων της λέξης του
τίτλου. Η ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και για την επόµενη λέξη του τίτλου,
καθώς η ρευστότητα και το κόκκινο χρώµα χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό της
λέξης «λάβα».

6. Ολοκληρώνοντας
Οι περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω αφορούν παιχνίδια µε λέξεις
και γράµµατα που κατασκευάστηκαν από τους συντάκτες ή τους εικονογράφους των
συγκεκριµένων άρθρων µε στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών στην
ανάγνωση του περιεχοµένου του άρθρου ή να διευκολύνουν την προσέγγισή τους από
παιδιά που δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Τέτοιου τύπου πολυτροπικά κείµενα, µέσω
κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης, µπορεί να οδηγήσουν τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας να κατανοήσουν ότι µια ή περισσότερες πληροφορίες µπορεί να µεταδίδονται µε
ποικίλους σηµειωτικούς τρόπους και παράλληλα να αποτελέσουν µια πύλη για την
προσέγγιση του γραπτού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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