Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: µία
έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών 1
Περίληψη
Στη σύγχρονη εποχή όπου η νοηµατοδότηση των κειµένων προκύπτει από την διαπλοκή ποικίλων
σηµειωτικών τρόπων,

ο πολυτροπικός γραµµατισµός αποτελεί ένα νέο είδος γραµµατισµού, η

γνώση του οποίου καθιστά τους αναγνώστες/θεατές ικανούς να αναλύουν και να ερµηνεύουν
πολυτροπικά κείµενα. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του πολυτροπικού γραµµατισµού, η παρούσα
έρευνα διερευνά σε παιδιά 4-7 ετών το βαθµό ικανότητας αναγνώρισης των πληροφοριών που
φέρουν οι ποικίλοι τρόποι που συνυπάρχουν σε επιλεγµένα εξώφυλλα εικονογραφηµένων παιδικών
βιβλίων.
Η έρευνα υλοποιήθηκε µε ατοµικές ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις. ∆ιεξήχθη σε 3 νηπιαγωγεία και 2
δηµοτικά σχολεία του Βόλου µε συµµετοχή 14 προνηπίων, 46 νηπίων και 22 µαθητών/τριών Α’
∆ηµοτικού. Για την καταγραφή των απαντήσεων των παιδιών διαµορφώθηκε φύλλο παρατήρησης,
ενώ για την πληρέστερη ανάλυση των σχολίων τους, η διαδικασία καταγράφηκε και σε ηλεκτρονικά
αρχεία, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν συµπληρωµατικά για την εξαγωγή των συµπερασµάτων.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα παιδιά 4-7 ετών εκµεταλλεύονται
σε µεγάλο βαθµό τις πληροφορίες που φέρουν οι διάφοροι τρόποι (εικονιστικοί, τυπογραφικοί,
χρωµατικοί), ενώ η νοηµατοδότηση εξαρτάται από το είδος και την «ένταση» της οπτικής
πληροφορίας µε την οποία συγκροτούνται τα κείµενα.

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. Subsequently, a
new kind of literacy needs to be developed –the multimodal literacy- in order for the children to be
capable of analyzing and interpreting the meaning in multimodal texts. The paper examines the
ways preschoolers and first grade students approach the meaning conveyed by color, typography,
layout and images in covers of picture books. The research was implemented in three
kindergartens and two primary schools in the city of Volos. Eighty two children participated in the
research which was conducted by means of semi-structured questionnaires. The children’s
answers were recorded and analyzed through discourse analysis. Moreover, an observation sheet
was developed for each one of the pictures books. Although the results confirm the research
hypothesis that four to seven years old children rely on the visual aspect of print in order to convey
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meaning from a text, the meaning making process depends strongly in the ‘intensity’ and the kind
(form, resource) of the visual information.
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Εισαγωγή
Ο κύριος σκοπός της επικοινωνίας, που είναι η ανταλλαγή µηνυµάτων, καθίσταται
ολοένα και πιο περίπλοκος λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και της
διαρκώς αυξανόµενης δύναµης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (Τοκατλίδου, 2004). Τα
νέα δεδοµένα θέτουν στο προσκήνιο µία ποικιλία τρόπων µετάδοσης και δόµησης των
µηνυµάτων που αµφισβητούν την αποκλειστικότητα της γλώσσας στην κατασκευή των
µηνυµάτων.

Ο Kress (1998) ενισχύοντας την παραπάνω άποψη, κάνει λόγο για

επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας, η οποία έχει «εκτοπίσει» τη γραπτή γλώσσα και
την έχει αντικαταστήσει µε άλλους τρόπους µετάδοσης µηνυµάτων. Το εύρος των
σηµειωτικών συστηµάτων που διαπλέκονται για την κατασκευή του µηνύµατος ενός
κειµένου γίνεται περισσότερο αντιληπτό, εάν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των
διαφορετικών µέσων και πηγών πληροφόρησης που κατακλύζουν τη σύγχρονη κοινωνία
(διαδίκτυο, άλλες ψηφιακές πηγές πληροφόρησης, τηλεόραση, περιοδικά, κλπ). Η
ανάγνωση αυτών των µέσων προϋποθέτει όχι µόνο τον «λεκτικό» (verbal), αλλά κυρίως
τον «οπτικό αλφαβητισµό» (visual literacy), και την αποτελεσµατική αξιοποίηση της
αλληλεπίδρασης των λεκτικών και των οπτικών χαρακτηριστικών του κειµένου (Robers
and Philip, 2006).
Απόρροια των παραπάνω είναι ο ευρύς λόγος σχετικός µε την παιδαγωγική των
πολυγραµµατισµών (Kalantzis & Cope, 2000), γεγονός που αποδεικνύεται και από τις
ολοένα και περισσότερες έρευνες που υλοποιούνται µε γνώµονα την κατανόηση των
πολυτροπικών κειµένων από παιδιά και ενηλίκους (Unsworth, 2001). Η πολυτροπικότητα
των κειµένων είναι ιδιαίτερα εµφανής σε κείµενα που απευθύνονται σε παιδιά
(Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου, 2004) καθώς, όπως επισηµαίνει η Γιαννικοπούλου, οι
ενδείξεις που συνοδεύουν τα κείµενα, τα ‘µη λεκτικά στοιχεία’ ή οι ‘εξωγλωσσικές
πληροφορίες’ ενισχύουν την έννοια της ανάγνωσης, ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας (Γιαννικοπούλου, 2001).
Έρευνα Ι : επιλογή υλικού και ερευνητικά ερωτήµατα
Η έρευνα που παρουσιάζεται αφορά την ικανότητα µικρών παιδιών να
νοηµατοδοτούν κείµενα, και συγκεκριµένα εικονογραφηµένα βιβλία και βιβλία γνώσεων,
όπου συναρθρώνονται ποικίλοι τρόποι για την κατασκευή της σηµασίας τους.
Συγκεκριµένα το ερευνητικό ερώτηµα ήταν αν τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής

ηλικίας αξιοποιούν την πολυτροπικότητα, µε την οποία κατασκευάζονται οι τίτλοι
εικονογραφηµένων βιβλίων και βιβλίων γνώσεων για παιδιά, ώστε να εικάσουν το
σηµασιολογικό/γλωσσικό περιεχόµενό τους. Αναλυτικότερα, η έρευνα επεδίωκε να
διαπιστώσει:
- εάν τα παιδιά διακρίνουν ότι στην κατασκευή των τίτλων συνυπάρχουν
περισσότεροι από έναν τρόποι (γλώσσα, χρώµα, τυπογραφία, εικόνες κλπ)
- εάν τα παιδιά είναι σε θέση να τους αξιοποιήσουν, για να κατανοήσουν ή να
εκφράσουν υποθέσεις για το σηµασιολογικό περιεχόµενο των τίτλων
- εάν κάποιος συγκεκριµένος τρόπος διευκολύνει ιδιαίτερα τα παιδιά, για να
εικάσουν τη λεκτική εκφορά ενός τίτλου.
Τέλος, ένα παράλληλο, αν και όχι κεντρικό ερώτηµα της έρευνας, αφορούσε τη
διακρίβωση του ρόλου της ευρύτερης εικονογράφησης στην κατανόηση κάθε τίτλου,
δηλαδή σε ποιο βαθµό η κατανόηση ή η εικασία του σηµασιολογικού περιεχοµένου του
τίτλου προέκυπτε από την ευρύτερη εικονογράφηση του εξωφύλλου ή από τη λειτουργία
των διαφόρων τρόπων µε τους οποίους κατασκευαζόταν ο τίτλος του βιβλίου .
Οι λόγοι επιλογής των δύο συγκεκριµένων κειµενικών ειδών (εικονογραφηµένο παιδικό
βιβλίο και βιβλία γνώσεων για παιδιά) είναι ποικίλοι και αφορούν τόσο τον τρόπο
κατασκευής των τίτλων και ευρύτερα των εξωφύλλων τους, όσο και την πιθανή εξοικείωση
των παιδιών µε τα συγκεκριµένα κειµενικά είδη. Αυτοί οι τύποι βιβλίων αποτελούν οικεία
και, εν δυνάµει, ενδιαφέροντα αναγνώσµατα για τα παιδιά, µέρος του περιβάλλοντος
έντυπου λόγου του σπιτιού και του σχολείου τους.
Καθώς απευθύνονται κυρίως σε µικρά παιδιά (ενώ ταυτόχρονα έχουν ως έµµεσους
αναγνώστες τους γονείς τους), συχνά οι εικονογράφοι κατασκευάζουν τα µηνύµατά τους
µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται αντιληπτές, έστω και εάν οι µικροί
αναγνώστες δεν κατέχουν ακόµη την τυπική γνώση ανάγνωσης. Η πολυτροπική
κατασκευή τους δεν αφορά µόνο το εξώφυλλο ως σύνολο, όπου οι πληροφορίες που
µεταδίδονται µέσω της γλωσσικής τροπικότητας (τίτλος,

συγγραφέας, εικονογράφος,

εκδοτικός οίκος) συνυπάρχουν µε πληροφορίες που φέρει η εικονογράφηση, αλλά συχνά
η πολυτροπικότητα οδηγεί σε µία συναίρεση τρόπων στο εσωτερικό της γλωσσικής
πληροφορίας Με αυτή την έννοια, συχνά στα εξώφυλλα ποικίλοι τρόποι αξιοποιούνται και
συνενώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκαλύπτονται πληροφορίες για το περιεχόµενο
του βιβλίου στους µικρούς αναγνώστες.
Το υλικό της έρευνας επιλέχθηκε µε βάση το εξής κριτήριο: ο τίτλος του βιβλίου να
κατασκευάζεται από λειτουργική συνάρθρωση/ συνέργεια περισσότερων του ενός
τρόπων. Αυτή η πολυτροπική κατασκευή του τίτλου επιτρέπει στον αναγνώστη να εικάσει
το σηµασιολογικό περιεχόµενο του τίτλου, ακόµη και στην περίπτωση που δεν είναι σε
θέση να ενεργοποιήσει δεξιότητες γλωσσικού γραµµατισµού.

Το άρθρο αποτελεί µέρος ευρύτερης έρευνας στην οποία περιλαµβάνονταν οκτώ
εξώφυλλα βιβλίων, για λόγους, όµως, οικονοµίας χώρου και µη αλλοίωσης των ευρύτερων
συµπερασµάτων της έρευνας, εµφανίζονται τα αποτελέσµατα για έξι από αυτά.
Έρευνα ΙΙ : επιλογή δείγµατος, µεθοδολογία
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 3 δηµόσια Νηπιαγωγεία και σε 2 δηµοτικά σχολεία
της πόλης του Βόλου την περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου 2009. Συµµετείχαν συνολικά
80 παιδιά: 14 προνήπια, 44 νήπια και 22 µαθητές και µαθήτριες Α’ δηµοτικού. Η ηλικία
αποτέλεσε σηµαντικό κριτήριο στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της έρευνας, ενώ το
φύλο δεν λήφθηκε

τελικά υπόψη, καθότι δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές

διαφοροποιήσεις. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη, τα παιδιά της
Α’ δηµοτικού κατείχαν τον τυπικό µηχανισµό της ανάγνωσης. Το σύνολο του δείγµατος
των νηπίων και προνηπίων που συµµετείχαν τελικά στην έρευνα δεν κατείχαν την
αναγνωστική δεξιότητα, γεγονός που διαπιστώθηκε µε σύντοµο τεστ πριν την έναρξη της
έρευνας.
Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Σε κάθε σχολείο συµµετείχαν όλα τα παιδιά
του τµήµατος. Τα δεδοµένα είναι κυρίως ποιοτικού χαρακτήρα, λόγω του µικρού σχετικά
αριθµού του δείγµατος, και συγκεντρώθηκαν µε ηµιδοµηµένες ατοµικές συνεντεύξεις που
καταγράφηκαν σε ηλεκτρονικά αρχεία, αποµαγνητοφωνήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν
µε τη βοήθεια οδηγών παρατήρησης µε µικρές διαφοροποιήσεις για κάθε κείµενο,
ανάλογα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά που υπήρχαν στο εξώφυλλο κάθε παραµυθιού. Οι
βασικές ερωτήσεις, διαφοροποιηµένες ανά εικονογραφηµένο βιβλίο, ήταν οι ακόλουθες:
α)«τι σου κάνει εντύπωση, όταν βλέπεις τον τίτλο του βιβλίου;» και β) «για ποιο λόγο
θεωρείς ότι υπάρχει το χ χαρακτηριστικό (ανάλογα µε τα οπτικά χαρακτηριστικά κάθε
τίτλου) στον τίτλο;». Όταν τα παιδιά απαντούσαν ορθά στις ερωτήσεις χωρίς άλλη
επεξήγηση, τότε η απάντησή τους κωδικοποιούνταν ως αυθόρµητη (δηλαδή µε την 1η
απόπειρα), ενώ εάν χρειαζόταν περαιτέρω εξηγήσεις, τότε θεωρούνταν ότι η απάντηση
προέκυπτε µε προτροπή. Στην περίπτωση που τα παιδιά δεν παρατηρούσαν κανένα
οπτικό χαρακτηριστικό ούτε ήταν σε θέση να διαπιστώσουν τον λόγο ύπαρξής τους, τότε η
κωδικοποίηση ήταν µηδενική.
Τα δύο κεντρικά ερωτήµατα της έρευνας αφορούσαν την ικανότητα των παιδιών αρχικά να
περιγράψουν τα χαρακτηριστικά κάθε τίτλου και στη συνέχεια να τα ερµηνεύσουν. Καθώς
τα νήπια και τα προνήπια αδυνατούσαν να διαβάσουν τους τίτλους των βιβλίων, αυτοί
διαβάζονταν από τις ερευνήτριες σε κάποια στιγµή της συνέντευξης.

Παρουσίαση του υλικού
Όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω, τα βιβλία που συγκροτούσαν το υλικό της
έρευνας

επιλέχθηκαν µε βάση την πολυτροπική κατασκευή του τίτλου τους η οποία

εκτιµήθηκε ότι θα επέτρεπε την κατανόηση του σηµασιολογικού περιεχοµένου του τίτλου
µέσα από τις πληροφορίες που έφεραν οι άλλοι οπτικοί τρόποι (πέραν της γραφής). Πέρα
από τη λεκτική, λοιπόν, εκφορά, εκτιµήθηκε ότι οι

αναγνώστες θα ήταν σε θέση να

εικάσουν σε τι αναφέρεται κάθε βιβλίο λόγω µιας σειράς ανατροπών από την τυπική
νόρµα της γραπτής εκφοράς του λόγου. Στην περίπτωση της συγκεκριµένης έρευνας θα
µπορούσαµε να αναφερθούµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες παρεκβάσεων από τη νόρµα
(χρωµατικές και τυπογραφικές): Οι χρωµατικές παρεκβάσεις αφορούν α) στην παραβίαση
της αρχής χρήσης ενός χρώµατος σε ένα ενιαίο κοµµάτι λόγου (π.χ. το Παρδαλό φτερό, το
∆έντρο µε το κεχριµπάρι, Γκόλ!, ), β) στην επιλογή ενός µη συνηθισµένου χρώµατος: (π.χ.
ο µεγάλος χνουδωτός). Οι τυπογραφικές παρεκβάσεις αφορούν: α)στη µη προσήκουσα
εναλλαγή κεφαλαίων και πεζών (π.χ. το πιο ΜΕΓΑΛΟ κρεβάτι του κόσµου), β) στον µη
προσήκοντα αριθµό γραµµάτων (Γκόοολ!), γ) στο µη προσήκον περίγραµµα γραµµάτων
(ο µεγάλος χνουδωτός), δ) στην αντικατάσταση γραµµάτων µε σύµβολα (καλώς τον κύριο
ΚΟΚ) και ε) στην αντικατάσταση γραµµάτων µε εικόνες (το δέντρο µε το κεχριµπάρι). Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η πολυτροπικότητα των τίτλων εξυπηρετούσε την κειµενική
συνοχή, καθώς το γλωσσικό περιεχόµενο του τίτλου ενισχύεται από οπτικές πηγές
νοηµατοδότησης.
Ταξινόµηση του υλικού
Η νοηµατοδότηση των κειµένων από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής
ηλικίας, στα οποία άλλωστε, απευθύνονται τα συγκεκριµένα βιβλία, δεν µπορεί να είναι
δυνατή εάν κάποιοι από τους ποικίλους τρόπους που συνυπάρχουν και συλλειτουργούν
στα κείµενα δεν είναι ορατοί από τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Με βάση το γεγονός ότι τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν µηχανισµούς τυπικής
ανάγνωσης της λεκτικής πληροφορίας, θα πρέπει οι άλλοι τρόποι που συλλειτουργούν µε
τη γλωσσική πληροφορία να είναι οργανωµένοι µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπουν στα
παιδιά να εικάσουν το σηµασιολογικό περιεχόµενο των τίτλων. Με αυτήν την έννοια
διαπιστώνεται ότι για τη δηµιουργία των τίτλων των βιβλίων οι εικονογράφοι
χρησιµοποιούν τυπογραφικές, χρωµατικές και εικονιστικές επιλογές για την οργάνωση του
οπτικού µηνύµατος, οι οποίες, ενδεχοµένως, επιτρέπουν στους αναγνώστες/θεατές των
κειµένων να κατανοήσουν τις ποικίλες πληροφορίες µε βάση είτε την οµοιότητα µε το
αντικείµενο αναφοράς -ως προς το χρώµα, την υφή, τις αναλογίες και το σχήµα- είτε την
εγγύτητα των πληροφοριών που παρέχουν οι ποικίλοι τρόποι είτε, τέλος, µε βάση
αυθαίρετες, συµβατικές σχέσεις ανάµεσα στα οπτικά σηµεία και τα αντικείµενα αναφοράς.

Πρόκειται δηλαδή αντίστοιχα, για ‘εικόνες’ (και πιο συγκεκριµένα ‘υπο-εικόνες’), ‘ενδείκτες’
και ‘σύµβολα’, σύµφωνα µε την τριαδική ταξινόµηση των σηµείων σε σχέση µε τα
αντικείµενα στα οποία αναφέρονται κατά τον Peirce (Peirce, 1978). Η σηµασία των
‘εικόνων’ αποκαλύπτεται εφόσον γίνει ορατή η οµοιότητα που έχουν µε τα αντικείµενα στα
οποία αναφέρονται, ενώ η σηµασία των ‘ενδεικτών’ προκύπτει εάν ο αναγνώστης/θεατής
ανακαλύψει τις σχέσεις αιτιότητας ή εγγύτητας που ενώνουν έναν ‘ενδείκτη’ µε το
αντικείµενο αναφοράς του. Τα σύµβολα, είναι σηµεία των οποίων οι µορφές –‘τα
σηµαίνοντα’- διατηρούν συµβατική και αυθαίρετη σχέση µε τις σηµασίες τους –‘τα
σηµαινόµενά τους’ π.χ. το κόκκινο χρώµα στο φανάρι, κάθε αριθµός και κάθε λέξη, ο
πράσινος σταυρός έξω από ένα φαρµακείο (Deledalle, 1979, Chandler, 2002). Με βάση
την ηλικία των παιδιών, είναι αναµενόµενο οι πλέον ευδιάκριτες πληροφορίες να αφορούν
σχέσεις οµοιότητας, σηµεία δηλαδή και τρόπους που στη συγκεκριµένη περίπτωση
λειτουργούν ως εικόνες, ενώ δυσκολότερα οι κατανοητές πληροφορίες

αφορούν

ενδείκτες και τέλος, σε ό,τι αφορά τα σύµβολα, αυτά µπορούν να γίνονται αντιληπτά στο
βαθµό που το σύστηµα αναφοράς τους βρίσκεται στον οικείο και καθηµερινό χώρο των
παιδιών, όπως για παράδειγµα το σύστηµα οδικής σήµανσης, στο οποίο αναφέρονται τα
σύµβολα που χρησιµοποιήθηκαν στη συγκεκριµένη έρευνα. Αυτό αποτελεί εύρηµα και
άλλων αντίστοιχων ερευνών (Papadopoulou & Gana, 2008. Papadopoulou, 2009).
Ωστόσο, η παραπάνω ταξινόµηση, παρότι χρήσιµη για µία αρχική κωδικοποίηση
των οπτικών σηµείων, δεν επαρκεί για την κατανόηση των ποικίλων λειτουργιών που
αναλαµβάνουν οι διαφορετικοί τρόποι (χρωµατικός, τυπογραφικός, εικονιστικός) στην
οργάνωση των κειµένων. Η τριαδική ταξινόµηση των σηµείων εξηγεί τη σχέση κάθε
σηµείου µε το αντικείµενο αναφοράς του και συνεπώς επιτρέπει να κατανοήσουµε τις
ερµηνευτικές απόπειρες των παιδιών, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει ένα ερµηνευτικό πλαίσιο
για το παιδί, καθώς δεν αναδεικνύει την πληροφοριακή αξία που µεταφέρει κάθε
σηµειωτικός τρόπος. Παρότι, λοιπόν, η κατάταξη του Peirce χρησιµοποιήθηκε για την
ταξινόµηση των διαφόρων σηµείων και τρόπων, το ερµηνευτικό πλαίσιο αναζητήθηκε στη
γραµµατική του οπτικού σχεδιασµού των Kress και van Leeuwen και συγκεκριµένα στις
µεταλειτουργίες που επιτελούν οι διάφοροι τρόποι, κυρίως το χρώµα και η ιδιάζουσα
τυπογραφία.
Το χρώµα είναι ένας σηµειωτικός τρόπος που εξυπηρετεί ποικίλες λειτουργίες σε
διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια (Kress & van Leeuwen, 2002). Πλήθος ερευνητικών
δεδοµένων υποδεικνύουν ότι η παρουσία χρώµατος αυξάνει την επιθυµία του ατόµου να
διαβάσει ένα κείµενο και του παρέχει ισχυρότερα κίνητρα, ενώ δεν παραβλέπεται η
ενίσχυση που επιτυγχάνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω του χρώµατος (Burmark,
2008). Οι Kress και van Leeuwen θεωρούν το χρώµα ως µία γνήσια επικοινωνιακή
µεταλειτουργική πηγή που υπάγεται στους κανόνες των ευρύτερων γραµµατικών

συστηµάτων, καθώς και στις ταξινοµήσεις τους. Κατά συνέπεια, επισηµαίνουν ότι
µπορούµε να αναφερόµαστε σε µία «γραµµατική» του χρώµατος και όχι σε µεµονωµένα
χαρακτηριστικά του και διακρίνουν τρεις διαφορετικές µεταλειτουργίες τις οποίες µπορεί να
αναλαµβάνει το χρώµα σε σύγχρονα κείµενα: την πληροφοριακή (ideational), τη
διαπροσωπική (interpersonal) και την κειµενική (textual) µεταλειτουργία. Όταν η αντίληψη
του χρώµατος παραπέµπει σε µία ευρύτερη έννοια ή υποδηλώνει συγκεκριµένα πρόσωπα
ή καταστάσεις, τότε µπορεί κανείς να αναφέρεται σε συγκεκριµένη λειτουργία του
χρώµατος. Το χρώµα αποκτά «συνδυαστική αξία», καθώς ένα συγκεκριµένο χρώµα
συνδέεται µε ένα αντικείµενο ή µία έννοια. Αντίθετα, η φυσική επίδραση του χρώµατος,
απαλλαγµένη από συνειρµικές τοποθετήσεις ταυτίζεται µε την «άµεση αξία» που φέρει και
περιορίζεται στην αισθητική της λειτουργία, ως επακόλουθο του διακοσµητικού ρόλου του
χρώµατος. Η διαπροσωπική λειτουργία του χρώµατος παραπέµπει στις χρήσεις του
χρώµατος που αποβλέπουν στην πρόκληση συγκεκριµένων καταστάσεων στο άτοµο,
όπως φόβο, άγχος, εντύπωση κλπ. Ενώ η κειµενική λειτουργία του χρώµατος αφορά στο
συνδυασµό µίας ποικιλίας χρωµάτων για την επίτευξη της συνοχής ενός κειµένου (Kress &
van Leeuwen, 2002). Από το σύνολο των τριών µεταλειτουργιών οι οποίες ενδέχεται να
συνυπάρχουν σε ένα κείµενο, επιλέξαµε να ασχοληθούµε στο πλαίσιο της παρούσας
έρευνας κυρίως µε την πληροφοριακή αξία του χρώµατος και εµµέσως µόνο µε την
κειµενική µεταλειτουργία του και να διερευνήσουµε εάν η συνδυαστική αξία του χρώµατος
που υπάρχει στους τίτλους των εξωφύλλων των εικονογραφηµένων παιδικών βιβλίων της
έρευνας γίνεται αντιληπτή από παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.
∆ιευρύνοντας το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς σε συνδυασµό µε τη γραµµατική
του οπτικού σχεδιασµού των Kress και van Leeuwen (1996) αναζητήθηκε η πληροφοριακή
µεταλειτουργία

της

ιδιαίτερης

τυπογραφίας

που

χαρακτηρίζει

τους

τίτλους

και

διερευνήθηκε σε ποιο βαθµό τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη συνδυαστική αξία που φέρουν
οι τυπογραφικές παρεκβάσεις από τη νόρµα, όπως και οι διαφοροποιήσεις από την τυπική
διάταξη της σελίδας. Επιπρόσθετα, εξετάστηκε εάν τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη
λειτουργία των ποικίλων τρόπων που συλλειτουργούν στα κείµενα για την ανάδειξη της
κειµενικής µεταλειτουργίας τους.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται χωριστά για κάθε εικονογραφηµένο βιβλίο που
χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα.

Ο µεγάλος χνουδωτός
Στην περίπτωση του «Μεγάλου χνουδωτού» στον τίτλο του
βιβλίου ανιχνεύονται σχέσεις οµοιότητας µε το αντικείµενο αναφοράς
(δηλαδή τον αρκούδο). Αυτές οι σχέσεις οµοιότητας αφορούν κυρίως
την υφή των γραµµάτων, δηλαδή το περίγραµµα των γραµµάτων αντί
να είναι λείο έχει µικρές προεξοχές που ανακαλούν στο µυαλό των
αναγνωστών/θεατών το τρίχωµα µιας αρκούδας. Μία δεύτερη σχέση
οµοιότητας αφορά το χρώµα, όπου η επιλογή του µπλε χρώµατος µοιάζει µε τα χρώµατα
του αρκούδου που εµφανίζεται στην εικονογράφηση και ενδεχοµένως ανακαλεί στο µυαλό
του αναγνώστη τα χρώµατα του περιβάλλοντος της λευκής αρκούδας. Σε αυτήν την
περίπτωση υπάρχει παρέκβαση από την τυπική τυπογραφία, σε ό,τι αφορά το µη
προσήκον

περίγραµµα

των

γραµµάτων,

και

χρωµατική

παρέκβαση,

λόγω

της

αντικατάστασης του τυπικού µαύρου χρώµατος µε µπλε το οποίο σε αυτή την περίπτωση
διαθέτει, επίσης, συνδυαστική αξία. Αυτά τα δύο στοιχεία, σε συνδυασµό µάλιστα µε τη
γλωσσική πληροφορία µέσω της οποίας λεκτικοποιείται η τριχωτή ιδιότητα του αρκούδου,
ενισχύουν τη συνοχή του κειµένου ως πολυτροπικής κατασκευής.
Περίπου τα µισά προνήπια διέκριναν την ιδιαίτερη τυπογραφία των γραµµάτων του
τίτλου και αυτό κυρίως µε προτροπή, ενώ πολύ µικρότερος αριθµός κατάφερε να το
ερµηνεύσει. Αντίστοιχα, είναι τα αποτελέσµατα για το δεύτερο στοιχείο του πολυτροπικού
τίτλου, δηλαδή την επιλογή χρήσης του µπλε χρώµατος. Οι ερµηνείες των παιδιών
εστιάζονται αποκλειστικά στην εικονογράφηση χωρίς καµία αναφορά στη λεκτική
πληροφορία του τίτλου, η οποία ωστόσο τους είχε διαβαστεί. Τα περισσότερα νήπια
περιγράφουν αυθόρµητα (1η επιλογή) την τυπογραφική ιδιαιτερότητα του τίτλου και
µεγάλος αριθµός καταφέρνει να το ερµηνεύσει. Ωστόσο, ελάχιστα είναι τα νήπια που
παρατήρησαν το ιδιαίτερο χρώµα της γραµµατοσειράς, γεγονός που παρατηρείται και
στους µαθητές της Α’ ∆ηµοτικού οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους –αν και όχι πάντα µε
την πρώτη προσπάθεια- παρατηρούν και ερµηνεύουν την παρεκτροπή από την τυπική
νόρµα σχηµατισµού των γραµµάτων. Τέλος, οι περισσότεροι µαθητές της Α’ δηµοτικού
εστίασαν στην εικονογράφηση, ενώ ένας µικρός αριθµός αυτών ερµήνευσαν την ιδιαίτερη
τυπογραφία των γραµµάτων µε βάση τη λεκτική πληροφορία.

α’ στοιχείο
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Το δέντρο µε τα κεχριµπάρια
Στο ∆έντρο µε τα κεχριµπάρια το αρχικό γράµµα σχηµατίζεται µε ένα συνδυασµό
γραµµών που τόσο λόγω της υφής τους όσο και λόγω του χρώµατός τους (πορτοκαλοκαφέ) ανακαλεί, µέσω οµοιότητας, στο µυαλό των αναγνωστών/θεατών κορµούς ή
φθινοπωρινό φύλλωµα δέντρων. Η παρουσία της εικόνας ενός δέντρου
συµβάλλει στην παραπάνω ένταση της πληροφορίας και απεικονίζει
µέρος της λεκτικής πληροφορίας του τίτλου.
Τα οπτικά χαρακτηριστικά του τίτλου αυτού του βιβλίου
ερµηνεύτηκαν από ένα µικρό σχετικά αριθµό προνηπίων, σε σχέση µε
τα υπόλοιπα βιβλία. Στην ερώτηση ‘τι σου κάνει εντύπωση όταν βλέπεις
τον τίτλο αυτού του βιβλίου’ το ένα τρίτο των προνηπίων παρατηρεί την εικόνα του
δέντρου και το χρώµα του γράµµατος, ενώ ένας ίσος αριθµός παρατηρεί µόνο την εικόνα.
Οι δε ερµηνείες των οπτικών χαρακτηριστικών σε πολύ µικρό ποσοστό είναι ορθές.
Ενδιαφέρον είναι ο διάλογος µε µαθήτρια
Ερ. Τι σου κάνει εντύπωση σε αυτήν τη λέξη;
Απ. Ότι λέει ∆ήµητρα.
Ερ. Είναι το ∆ της ∆ήµητρας. Σωστά. Γιατί λες να έχει το δέντρο εδώ πέρα;
Απ. Γιατί πέφτουνε τα φύλλα από τον αέρα.
Αντίθετα είναι τα αποτελέσµατα στην οµάδα των νηπίων, όπου στην πλειοψηφία τους
παρατηρούν το διαφοροποιηµένο χρώµα του γράµµατος και το ερµηνεύουν µε βάση την
οµοιότητά του µε το φθινοπωρινό φύλλωµα ενός δέντρου. Μικρότερο ποσοστό νηπίων
παρατηρεί και ερµηνεύει την εικόνα του δέντρου και αυτό συνήθως µετά από προτροπή.
Σχεδόν όλοι οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α’ ∆ηµοτικού σχολίασαν τόσο την παρουσία
της εικόνας όσο και το χρώµα του γράµµατος. Ενδιαφέρον είναι, ωστόσο, ότι η υφή του

γράµµατος, που οµοιάζει µε κορµό δέντρου, δεν σχολιάστηκε από κανένα από τα παιδιά
της έρευνας.
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Το νησί της χαράς και το παρδαλό φτερό
Ο ισχυρότερος τρόπος αυτού του τίτλου φαίνεται να είναι το χρώµα καθώς η
χρωµατική διαφοροποίηση των λέξεων επιτρέπει την ανάδειξη των σχέσεων οµοιότητας
ανάµεσα στις λέξεις και το απεικονιζόµενο αντικείµενο. Το χέρι του
κλόουν λειτουργεί ως ενδείκτης υποδεικνύοντας στον αναγνώστη/θεατή
τη συνάφεια ανάµεσα στον τίτλο και στο φτερό.
Η πλειονότητα των προνηπίων περιέγραψε την πολυχρωµία
των γραµµάτων του τίτλου, από αυτά όµως µόνο τα µισά το έκαναν
αυθόρµητα (1η επιλογή). Εντούτοις, µόλις σχολιάστηκε η ύπαρξη της
πολυχρωµίας, τα παιδιά ερµήνευσαν την ύπαρξή της στηριζόµενα,
όµως, στην εικονογράφηση και όχι στη λεκτική πληροφορία. Η οµάδα των νηπίων, όπως
και οι µαθητές και οι µαθήτριες Α’ ∆ηµοτικού, ασχολήθηκαν αυθόρµητα µε τα οπτικά
χαρακτηριστικά του τίτλου και, στην πλειοψηφία τους, ήταν σε θέση να ερµηνεύσουν ορθά
την πολυχρωµία τω γραµµάτων. Όπως, όµως, παρατηρήθηκε στα προνήπια, οι ερµηνείες

στηρίχθηκαν κυρίως στην εικονογράφηση και ελάχιστα στο γλωσσικό περιεχόµενο του
τίτλου.
Τέλος, ενδιαφέρουσες είναι και οι ερµηνευτικές απόπειρες κάποιων παιδιών που
δεν βασίζονται στη συνδυαστική, αλλά στην άµεση αξία του χρώµατος αξία του χρώµατος
‘γιατί αυτά τα χρώµατα αρέσουν στο ζωγράφο’, ‘γιατί δεν είχε µονόχρωµο χρώµα και γι’
αυτό τα έκανε πολύχρωµα’, ή στη διαπροσωπική µεταλειτουργία ‘έχουν πολλά χρώµατα οι
λέξεις, για να τις κάνει [εννοείται ο εικονογράφος] χαρούµενες, σαν ουράνιο τόξο’.
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ΓΚόοοοολ! όλα όσα θέλετε να µάθετε για το ποδόσφαιρο
Στο συγκεκριµένο βιβλίο γνώσεων εµφανίζονται δύο συµπληρωµατικές πηγές
νοηµατοδότησης, πέρα από τη γλώσσα. Αρχικά, τα χρώµατα του τίτλου µε κόκκινο και
πράσινο χρώµα παραπέµπουν όχι µόνο στα κυρίαρχα χρώµατα στην εικονογράφηση
(κόκκινα χρώµατα ρούχων του προβαλλοµένου
παίκτη και πράσινο γήπεδο) αλλά, ενδεχοµένως
ανακαλούν τα χρώµατα δύο δηµοφιλών ελληνικών
οµάδων (Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός). Επιπλέον, η
ύπαρξη ενός πλήθους ‘ο’ στον τίτλο του βιβλίου
συνιστά µια περισσότερο πιστή αναπαράσταση της
προφορικής αλυσίδας του λόγου, όταν κατά το
επιτυχές αποτέλεσµα µιας επιθετικής προσπάθειας στο ποδόσφαιρο, το κοινό φωνάζει
‘γκολ’ µε παράταση του ήχου του φωνήεντος. Τέλος, η εγγύτητα της στρογγυλής µπάλας
µε το γράµµα όµικρον στον τίτλο, πιθανώς αναδεικνύει σχέσεις αµφίπλευρης οµοιότητας.
Ο πιο αναγνωρίσιµος σηµειωτικός τρόπος φαίνεται να είναι το χρώµα, το οποίο
σχολιάστηκε αυθόρµητα από τα περισσότερα προνήπια, ενώ ένας µικρός αριθµός παιδιών
παρατήρησε επιπρόσθετα και τον αυξηµένο αριθµό των γραµµάτων (‘ο’). Οµοίως, για το
µεγαλύτερο ποσοστό των νηπίων σηµαντικότερο ήταν το στοιχείο του χρώµατος. Ωστόσο,
αρκετά παιδιά παρατήρησαν αυθόρµητα και τα δύο στοιχεία. Αντιθέτως, οι απαντήσεις των
µαθητών και µαθητριών της Α’ ∆ηµοτικού εστιάζονται, κυρίως, στην ιδιαιτερότητα της
γραφής της λέξης την οποία µάλιστα σχολίαζαν αυθόρµητα αναφερόµενοι στην ποσότητα

των γκολ και στην αλυσίδα του λόγου, όταν µπαίνει γκολ στο γήπεδο. Επίσης, σε αρκετές
περιπτώσεις το σχήµα των γραµµάτων συγκρίθηκε µε την µπάλα.
Ερ Τι σου κάνει εντύπωση;
Απ. Έχει πολλά ‘ο’
Ερ. Γιατί έχει πολλά ‘ο’; Τι σου θυµίζει;
Απ. Το Γκοοοοολ (φωνάζει). Βάζουµε πολλά γκολ.
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Καλώς τον κύριο ΚΟΚ
Στον τίτλο του βιβλίου γνώσεων «Καλώς τον κύριο ΚΟΚ» ένα σύµβολο (γράµµα)
αντικαθίσταται από ένα σύµβολο (απαγόρευσης) ενός άλλου σηµειωτικού συστήµατος, µε
το οποίο οµοιάζει ως προς το σχήµα και ταυτόχρονα µεταφέρεται η πρόσθετη πληροφορία
ότι το βιβλίο αφορά πληροφορίες σχετικές µε τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας. Τα παιδιά µπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες
που παρέχονται µέσω της παρεµβολής του σήµατος στη γραφική
αλυσίδα µόνο εφόσον είναι σε θέση, από την κοινωνική εµπειρία
του, να εντάξει το σήµα στο σηµειωτικό σύστηµα του οποίου
αποτελεί µέρος. Έρευνες µε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας (∆’
δηµοτικού) έχουν δείξει ότι η αναγνώριση των συµβόλων είναι δυσκολότερη για τα παιδιά

από ό,τι των εικόνων και των ενδεικτών και εξαρτώνται άµεσα από προηγούµενες γνώσεις
(Παπαδοπούλου, Καβαλάρη & Επιτρόπου, 2007. Papadopoulou, 2009).
Αρκετά από τα προνήπια παρατήρησαν την ύπαρξη του συµβόλου στον τίτλο του
περιοδικού, ωστόσο, λιγότερα ήταν σε θέση να αιτιολογήσουν την παρουσία του. Επίσης,
σχεδόν τα µισά νήπια περιέγραψαν µε προτροπή την παρουσία του συµβόλου στον τίτλο,
αν και, στη συνέχεια, η ερµηνεία έγινε αυθόρµητα. Αντιθέτως, σχεδόν κανένας µαθητής και
µαθήτρια της Α’ ∆ηµοτικού δεν άφησε ασχολίαστη την παρουσία του σήµατος, αν και η
ερµηνεία του συµβόλου έγινε πάλι µε προτροπή.
Ερ. Τι σου κάνει εντύπωση όταν βλέπεις τον τίτλο αυτού του βιβλίου;
Απ. (σιωπή)
Ερ. Σε αυτήν τη λέξη (υποδεικνύεται η λέξη ΚΟΚ) υπάρχει κάτι που σου κάνει
εντύπωση;
Απ. Ο κύκλος
Ερ. Και τι ρόλο πιστεύεις ότι παίζει ο κύκλος ανάµεσα στα δύο γράµµατα;
Απ. Ότι είναι λουλούδια.
1η

Ερµηνείες παιδιών

9/14

5/9

Γιατί µοιάζει µε το ‘ο’ 5/14

26/44

12/26

Γιατί µοιάζει µε το ‘ο’ 12/44, γιατί

Εντοπισµός
στοιχείου
(σήµα)
Προνήπ
.
Νήπια

µιλάει για τα σήµατα 7/44, γιατί
µοιάζει µε το ‘ο’ και µιλάει για τα
σήµατα 4/44
Α’ τάξη

18/22

11/18

Γιατί µιλάει για τα σήµατα 7/22,
γιατί µοιάζει µε το ‘ο’ και µιλάει για
τα σήµατα 4/22, γιατί µοιάζει µε το
‘ο’ 3/22

Το µεγαλύτερο κρεβάτι
Στο συγκεκριµένο κείµενο χρησιµοποιείται κεφαλαιογράµµατη γραφή για να
παραπέµψει στο µεγάλο µέγεθος του κρεβατιού, όπως φαίνεται στην εικονογράφηση. Σε
αυτήν την περίπτωση, το κείµενο λειτουργεί ως εικόνα, όπου η σύνδεση µε το αντικείµενο
αναφοράς (το κρεβάτι), γίνεται κατανοητή µέσω της αναλογίας ιδιοτήτων. Η σχέση γίνεται
κατανοητή µέσω της εικονογράφησης ενός ευµεγέθους κρεβατιού. Η χρήση µεγάλων ή
πολλών γραµµάτων για την καταγραφή λέξεων που αναφέρονται σε µεγάλα αντικείµενα

παρουσιάζεται συχνά στις αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας
αναφορικά µε τη γραφή.
Το οπτικό χαρακτηριστικό αυτού του εξωφύλλου δεν έγινε
διακριτό από την πλειοψηφία των προνηπίων. Μικρός αριθµός
παιδιών είδαν και σχολίασαν τα κεφαλαία γράµµατα στον τίτλο και
αυτό έγινε κυρίως µε προτροπή. Όλα τα παιδιά, όµως, που
ερµήνευσαν τα κεφαλαία γράµµατα ως συνέπεια του µεγάλου
κρεβατιού, το έκαναν αυτόµατα. Ωστόσο, η έµφαση δόθηκε στην
εικονογράφηση και όχι στη γλωσσική πληροφορία (‘είναι µεγάλα γιατί το κρεβάτι είναι
µεγάλο’).
Μεγαλύτερο ποσοστό νηπίων περιέγραψε το οπτικό χαρακτηριστικό του τίτλου, ωστόσο
πάλι µε προτροπή. Η διαδικασία, όµως, ερµηνείας ήταν αυτόµατη και καταγράφηκαν
αρκετές περιπτώσεις που η ερµηνεία συνδέθηκε µε τη γλωσσική πληροφορία (‘είναι
κεφαλαία γιατί γράφει µεγάλο’) .
Ακόµη και οι µαθητές της Α’ δηµοτικού δεν διέκριναν εύκολα το συγκεκριµένο
χαρακτηριστικό, ωστόσο το ερµήνευσαν πολύ εύκολα δίνοντας έµφαση στη γλωσσική
πληροφορία.

Εντοπισµός

1η.

Ερµηνείες παιδιών

1/14

Γιατί είναι µεγάλο το κρεβάτι

στοιχείου
(µέγεθος)
Προνήπ.

5/14

5/6, Γιατί γράφει µεγάλο 1/6
Νήπια

29/44

7/29

Γιατί είναι µεγάλο 26/32, Γιατί
γράφει µεγάλο 6/32

Α’ τάξη

16/22

7/16

Γιατί είναι µεγάλο 13/20, Γιατί
γράφει µεγάλο 7/22

Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, όπως άλλωστε υπογραµµίζεται από
τους Kress & van Leeuwen (2002) και Burmark (2006), το χρώµα αποτελεί τον πιο εύκολα
αναγνωρίσιµο και ερµηνεύσιµο τρόπο από παιδιά ηλικίας 4-7 ετών. Αυτό αποδείχθηκε στις
περιπτώσεις των βιβλίων «Το νησί της χαράς και το παρδαλό φτερό» και στο «Γκοολ». Τα
παιδιά παρατήρησαν και στη συνέχεια ερµήνευσαν µε αρκετή ευκολία την παρουσία του
χρώµατος. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ερµηνείες συχνά ανάγονταν σε προσωπικά
βιώµατα και εµπειρίες πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονταν από το βιβλίο. Ακόµη

και στην περίπτωση που το χρώµα δεν είχε ιδιαίτερη ένταση, όπως στον «Μεγάλο
χνουδωτό», τα παιδιά το παρατήρησαν και το συµπεριέλαβαν στην ερµηνεία του τίτλου.
Η παρουσία εικόνων στους τίτλους, όπως στην περίπτωση του «∆έντρου µε τα
κεχριµπάρια», φαίνεται επίσης ιδιαίτερα ισχυρή για τα παιδιά, κυρίως για τα µικρότερα, τα
οποία προσπαθούν να εικάσουν το περιεχόµενο του τίτλου µόνο µέσω αυτής και όχι µε το
χρώµα του γράµµατος, το οποίο, ωστόσο, παρατηρεί η πλειονότητα των µεγαλύτερων
παιδιών.
Η παρατήρηση της σύνδεσης του µεγέθους του αντικειµένου µε το µέγεθος των
γραµµάτων στο «Πιο µεγάλο Κρεβάτι» αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη για τα νήπια και τα
προνήπια. Ωστόσο, η ερµηνεία του τίτλου µετά από την ανάγνωσή του ήταν ιδιαίτερα
εύκολη, µολονότι ακόµη και σε αυτήν την περίπτωση, η ερµηνεία των παιδιών αφορούσε
την εικονογράφηση και όχι τη γλωσσική πληροφορία. Καθώς αυτή η σύνδεση βασίζεται
κυρίως στη γλωσσική πληροφορία, είναι πιο αναµενόµενη η παρατήρηση και ερµηνεία της
από τους µαθητές και τις µαθήτριες της Α’ ∆ηµοτικού. Αντίστοιχα αποτελέσµατα
ανιχνεύτηκαν στην περίπτωση του πλήθους των ‘ ο’ στο «Γκοολ». Η µεγαλύτερη
εξοικείωση µε το γραφικό σύστηµα επέτρεπε στα παιδιά της Α’ δηµοτικού να παρατηρούν
τις παρεκτροπές από την τυπική τυπογραφική µορφή των γραµµάτων.
Η κατάκτηση των συµβόλων γίνεται σταδιακά από τα παιδιά µε την ένταξή τους
στην κοινωνία, αναµενόµενο, λοιπόν, αποτέλεσµα ήταν η δυσκολία, ακόµη και των
µεγαλύτερων παιδιών, να εντοπίσουν πληροφορίες που έφερε το σύµβολο στο βιβλίο
«Καλώς τον κύριο ΚΟΚ». Ωστόσο, η ερµηνεία του συµβόλου αποδείχθηκε ιδιαίτερα
εύκολη για τα περισσότερα παιδιά, εφόσον τους αποκαλυπτόταν ο τίτλος του βιβλίου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα συνολικά αποτελέσµατα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα
παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας ερµήνευσαν την ύπαρξη οπτικών
στοιχείων στους τίτλους των βιβλίων βασισµένα κυρίως στην εικονογράφηση και λιγότερο
στη γραπτή πληροφορία. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει για ακόµη µία φορά τον ισχυρισµό
του Kress (2001) για την παντοδυναµία της εικόνας έναντι των άλλων τρόπων
αναπαράστασης. Τέλος, παρότι δεν υπάρχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα, καθώς δεν
ανήκε στα ερωτήµατα της έρευνας, παρατηρήθηκε ότι κατά τις απαντήσεις τους τα
περισσότερα παιδιά, κυρίως των µικρότερων ηλικιών,

στην ερώτηση: ‘Τι σου κάνει

εντύπωση όταν βλέπεις αυτό το βιβλίο;’ δηµιουργούσαν ιστορίες για την πλοκή και το
περιεχόµενο του βιβλίου. Αυτή η δηµιουργική τάση των παιδιών για την κατασκευή
ιστοριών βασισµένων στην εικονογράφηση διαψεύδει την άποψη ότι οι εικόνες
περιορίζουν τη φαντασία των παιδιών και αναδεικνύει τη σηµασία των εικόνων στην
κατανόηση µιας ιστορίας (Bucky-Carter, 2008).
Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως η πολυτροπικότητα στα εικονογραφηµένα βιβλία και
στα βιβλία γνώσεων, δικαιώνουν τον ισχυρισµό πως είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η έννοια

της ανάγνωσης (Chandler-Olcott, 2008). Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να αξιοποιήσει
την εξοικείωση που έχουν ήδη τα παιδιά µε πολυτροπικά κείµενα, ώστε να µυηθούν
αβίαστα στους πολυγραµµατισµούς από την αρχή της εκπαίδευσής τους. Μια τέτοια
προοπτική συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις των Arizpe και Styles (2003), πως τα παιδιά
έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν ολοένα και περισσότερο στην ιστορία ενός κειµένου
αξιοποιώντας την εικονογράφηση, καθώς και τους υπόλοιπους σηµειωτικούς τρόπους,
γινόµενα τοιουτοτρόπως πιο ικανοί ‘αναγνώστες’ από τους ενήλικους, ακόµη και εάν δεν
κατέχουν πλήρως το σύστηµα ανάγνωσης.
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