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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι ΤΠΕ ως μέσο πρακτικής γραμματισμού αλλά και ως συστατικό στοιχείο της γλώσσας, ως νέα 

γλώσσα και ως κοινωνική και πολιτισμική νοηματοδοτική πρακτική. 

Οι ΤΠΕ όχι ως μέσο εμπλουτισμού αλλά ως μέσο μετασχηματισμού του περιεχομένου της 

διδασκαλίας.

Επιδιώκεται η ανάπτυξη κριτικής μεταγλώσσας (αποκωδικοποίηση κοινωνικής και πολιτισμικής 

δύναμης του μηνύματος και της νέας επικοινωνιακής πραγματικότητας των ιστοσελίδων γενικά)

Οι μαθητές/-τριες να διερευνήσουν την προσωπική και συλλογική τους ταυτότητα μέσα από τις 

νέες κοινωνικές ταυτότητες (προφίλ του Facebook, διαφημιστικές ταυτότητες-πραγματικές ή 

πλαστές) που οικοδομούνται ή υπαγορεύονται από την ευρεία χρήση των ΤΠΕ στον καθημερινό 

μας βίο.



Πολυτροπικότητα

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 ήχο και μουσική.                
(Ε. Χοντολίδου, Γλωσσικός Υπολογιστής 1999, 1: 115-117).

Π.χ. εικόνες, βίντεο, power point, σχεδιαγράμματα, γραφήματα,
σκίτσα, γελοιογραφίες, κόμικ, αφίσες, χάρτες κ.ά.



ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

α) Η ποικιλία ως προς τα είδη του λόγου

• Κέντρο της γλωσσικής διδασκαλίας είναι το κείμενο με τις ποικίλες μορφές του 

(κειμενικά είδη) που έχει συναντήσει, συναντά ή θα συναντήσει ο/η μαθητής/-τρια στο 

άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον του.

• Άρα αναφερόμαστε σε φυσικά αυθεντικά κείμενα, χωρίς διακρίσεις του τύπου 

«ανώτερα» και «κατώτερα» κείμενα, σε κείμενα που υπερβαίνουν  τα όρια του 

«παραδοσιακού» γραπτού κειμένου και συναντούν ποικίλες κειμενικές μορφές λόγου 

και εικόνας

β) Ο πλουραλισμός – η πολυφωνία σε ιδεολογικό επίπεδο

γ) Το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μιας τάξης-τμήματος



KATA TON PAULO FREIRE:

• Το έργο του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται μόνο στην παράδοση της 

διδακτέας ύλης αλλά είναι πιο βαθύ και ουσιαστικό. Ο δάσκαλος 

διδάσκει ζητήματα κοινωνικότητας, επιθυμιών, συναισθημάτων, 

αξιών κλπ. όλα αυτά τα οποία μας βοηθούν να διαβάσουμε την 

ύπαρξή μας σαν να ήταν κείμενο και κατ’ επέκταση να διαβάσουμε 

και να κατανοήσουμε τον κόσμο. Δεν μπορεί να διδάσκει την ύλη του 

σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο.



ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Η γελοιογραφία επιχειρεί να ασκήσει κριτική σε πρόσωπα και 

καταστάσεις με τη σάτιρα.

• Η σάτιρα κατά κάποιο τρόπο προλειαίνει το έδαφος για την πειθώ.

Βασικά χαρακτηριστικά της γελοιογραφίας

Συνήθως λιτές γραμμές, εύκολα αναγνωρίσιμες μορφές και 

καταστάσεις

Συνήθως μικρή λεζάντα (επεξηγηματικό κείμενο ή και καθόλου 

κείμενο) ή μικρούς διαλόγους σε συννεφάκια (με ελλειμματικό 

λόγο, πολλά σημεία στίξης, δεικτικό ή σκωπτικό ύφος)

Σαφής επικοινωνιακός στόχος (μήνυμα)



ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ



ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ













ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ



ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ



• Ο Angel Boligan (κουβανός καλλιτέχνης 139 διεθνή βραβεία) έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να 

συνδυάζει το χιούμορ με τη θλίψη στις έξυπνες γελοιογραφίες του. Ο καλλιτέχνης 

επικεντρώνεται σε θέματα όπως η αγάπη, η απώλεια, η ελλιπής ανθρώπινη επικοινωνία, ο 

καταναλωτισμός και οτιδήποτε άλλο μας τρομάζει και μας προβληματίζει στην καθημερινή 

ζωή. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά σε αυτές τις εικόνες, καθώς απεικονίζουν πράγματα που 

μπορεί να μην είναι τόσο προφανή όσο θα περιμένατε.

https://www.otherside.gr/2014/04/satyrika-skitsa-apo-angel-boligan/

• Ο Πολωνός καλλιτέχνης Pawel Kuczynski συνεχίζει να μας διαφωτίζει μέσω των χρωματιστών 

μολυβιών του, εστιάζοντας στις πιο μπερδεμένες και αντιφατικές καταστάσεις του κόσμου στον οποίο 

ζούμε. Συχνά το έργο του περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα της φτώχειας, του πολέμου, της 

πολιτικής εντιμότητας και των μισθολογικών διαφορών, δίνοντας μας την ευκαιρία να σταματήσουμε 

και να σκεφτούμε, αναζητώντας το μήνυμα σε κάθε σκίτσο του.

https://www.otherside.gr/2012/05/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis/

https://www.otherside.gr/2013/11/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis-2/

https://www.otherside.gr/2014/04/satyrika-skitsa-apo-angel-boligan/
https://www.otherside.gr/2012/05/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis/
https://www.otherside.gr/2013/11/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis-2/
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PAULO FREIRE: Ο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ» ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Μια προσεχτική ανάλυση της σχέσης δασκάλου μαθητή από την κατώτερη βαθμίδα ως την 

ανώτερη, μέσα κι έξω από το σχολείο,αποκαλύπτει τον βαθειά αφηγηματικό της χαρακτήρα. 

Από τη μια μεριά είναι εκείνος που αφηγείται, το Υποκείμενο (ο δάσκαλος), και από την άλλη 

εκείνοι που υπομονετικά ακούνε τονομιλητή, τα αντικείμενα (οι μαθητές). Το περιεχόμενο –

άσχετα αν πρόκειται για αξίες ή για εμπειρικές διαστάσεις της πραγματικότητας - κατά την 

αφήγηση τείνει να γίνει άψυχο και απολιθωμένο. Η εκπαίδευση υποφέρει από την αρρώστια 

της αφήγησης. [...]

Η αφήγηση (με αφηγητή το δάσκαλο) έχει σαν αποτέλεσμα να βάζει το μαθητή να αποστηθίζει 

το αφηγηθέν περιεχόμενο. Ακόμα χειρότερα : μετατρέπει τους μαθητές σε δοχεία που τα 

γεμίζει ο δάσκαλος. Όσο πιο καλά τα γεμίζει, τόσο καλύτερος δάσκαλος είναι. Όσο πιο 

πειθήνια τα δοχεία αφήνονται να γεμιστούν από το δάσκαλο, τόσο καλύτεροι μαθητές είναι.



Η εκπαίδευση γίνεται έτσι μια πράξη αποταμίευσης, όπου οι μαθητές είναι τα ταμιευτήρια 

κι ο δάσκαλος ο καταθέτης. Στη θέση της επικοινωνίας ο δάσκαλος εκδίδει ανακοινώσεις 

και «κάνει καταθέσεις», που οι μαθητές τις δέχονται, τις αποτυπώνουν στη μνήμη τους και 

τις επαναλαμβάνουν υπομονετικά. Αυτή είναι η «τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, 

όπου η σφαίρα δράσης που επιτρέπεται στους μαθητές περιορίζονται στο να δέχονται, να 

καταχωρούν και να αποταμιεύουν τις καταθέσεις του δασκάλου. Είναι αλήθεια ότι τους 

δίνεται η ευκαιρία να γίνουν καλοί συλλέκτες καλοί καταγραφείς των ειδών που 

αποταμιεύουν. Σε τελευταία ανάλυση, όμως, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που σιγά- σιγά 

χάνονται, εξαιτίας της έλλειψης δημιουργικότητας, αλλαγής και γνώσης που χαρακτηρίζει 

τούτο το πλανερό (στην καλύτερη περίπτωση) σύστημα. Γιατί, έξω από την έρευνα, έξω 

από την πράξη, οι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Η γνώση γεννιέται 

μονο με την ανακάλυψη και την ξανανακάλυψη κι αυτή πετυχαίνεται μέσω της ασίγαστης, 

ανυπόμονης, συνεχούς, γεμάτης ελπίδες αναζήτησης που οι άνθρωποι κάνουν στον κόσμο, 

μαζί με τον κόσμο και ο ένας με τον άλλον. [...]



Στην «τραπεζική» αντίληψη της εκπαίδευσης, η γνώση είναι ένα δώρο που το χαρίζουν όσοι θεωρούν τ 
ον εαυτό τους κάτοχο γνώσεων, σε όσους αυτοί θεωρούν αδαείς. Αυτό το σύστημα προβολής της 
αμάθειας και της άγνοιας στους άλλους – χαρακτηριστικό της ιδεολογίας της καταπίεσης- αρνιέται την 
παιδεία και τη γνώση ως διαδικασία έρευνας. Ο δάσκαλος παρουσιάζει τον εαυτό του στους μαθητές 
του σαν το αναγκαίο αντίθετό τους. Με το να θεωρεί την αμάθειά τους απόλυτη, δικαιολογεί την ίδια την 
ύπαρξή του. [...]

Ο «τραπεζικός» παιδαγωγός δεν αντιλαμβάνεται ότι στον υπερτροφικό ρόλο του δεν υπάρχει αληθινή 
ασφάλεια, ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει να ζει μαζί με τους άλλους. Δεν μπορείς να επιβάλλεις 
τον εαυτό σου, ούτε απλώς να συνυπάρχεις με τους μαθητές σου. Η αλληλεγγύη απαιτεί αληθινή 
επικοινωνία και η αντίληψη από την οποία καθοδηγείται ένας τέτοιος παιδαγωγός φοβάται κι αποκλείει 
την επικοινωνία.

Ωστόσο, μόνο με την επικοινωνία η ανθρώπινη ζωή αποκτά νόημα. Η σκέψη του δασκάλου αποκτά 
κύρος μόνο διαμέσου της αυθεντικότητας της σκέψης των μαθητών. Ο δάσκαλος δε μπορεί να 
σκέφτεται για λογαριασμό των μαθητών του, ούτε να τους επιβάλλει τη σκέψη του. Η αυθεντική σκέψη, 
η σκέψη που νοιάζεται για τη πραγματικότητα, δεν λειτουργεί στην απομόνωση ενός φιλντισένιου 
πύργου, αλλά μόνο στην επικοινωνία. Αν είναι αλήθεια ότι η σκέψη έχει νόημα μόνο όταν γεννιέται από 
τη δράση πάνω στον κόσμο, τότε η υποταγή των μαθητών στους δασκάλους γίνεται ακατανόητη.

Paulo Freire (1974). Η αγωγή του καταπιεζόμενου. Αθήνα: Κέδρος, σελ. 77-85



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

• https://www.facebook.com/

• https://arkas.gr/comicsarch/

https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.352594344876734/735952536540911/?type=3&theater

• https://twitter.com/

• https://m.naftemporiki.gr/story/628866

• https://www.diaforetiko.gr/15-skitsa-pou-satirizoun-tin-anthropini-exelixi/

• https://www.fumara.gr/i-exelixi-tou-anthropou-mesa-apo-25-satirika-skitsa/

• https://www.boredpanda.com/funny-satirical-evolution-charles-darwin-
day/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=BPFacebook

• http://www.matrix24.gr/2016/05/i-ekthesi-skitson-gia-to-prosfigiko-meteoro-vima-sto-metro-sintagmatos/

• https://gr.pinterest.com/pin/411657222184338220/?nic=1

• https://el.toonpool.com/cartoons/

• https://www.otherside.gr/2012/05/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis/

• https://www.otherside.gr/2013/11/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis-2/

• https://www.otherside.gr/2014/04/satyrika-skitsa-apo-angel-boligan/

• https://gr.depositphotos.com/140865290/stock-illustration-narcissistic-woman-looks-at-mirror.html

• https://www.eef.edu.gr/el/nea/antimetopoi-me-to-klima/

• http://www.afirimeno.com/2016/06/brexit_46.html

• https://m.tvxs.gr/mo/i/221625/f/news/skitsa/fke.html

https://www.facebook.com/
https://arkas.gr/comicsarch/
https://www.facebook.com/352589524877216/photos/a.352594344876734/735952536540911/?type=3&theater
https://twitter.com/
https://m.naftemporiki.gr/story/628866
https://www.diaforetiko.gr/15-skitsa-pou-satirizoun-tin-anthropini-exelixi/
https://www.fumara.gr/i-exelixi-tou-anthropou-mesa-apo-25-satirika-skitsa/
https://www.boredpanda.com/funny-satirical-evolution-charles-darwin-day/?utm_source=facebook&utm_medium=link&utm_campaign=BPFacebook
http://www.matrix24.gr/2016/05/i-ekthesi-skitson-gia-to-prosfigiko-meteoro-vima-sto-metro-sintagmatos/
https://gr.pinterest.com/pin/411657222184338220/?nic=1
https://el.toonpool.com/cartoons/
https://www.otherside.gr/2012/05/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis/
https://www.otherside.gr/2013/11/satirika-illustrations-tha-sas-valoun-se-skepseis-2/
https://www.otherside.gr/2014/04/satyrika-skitsa-apo-angel-boligan/
https://gr.depositphotos.com/140865290/stock-illustration-narcissistic-woman-looks-at-mirror.html
https://www.eef.edu.gr/el/nea/antimetopoi-me-to-klima/
http://www.afirimeno.com/2016/06/brexit_46.html
https://m.tvxs.gr/mo/i/221625/f/news/skitsa/fke.html



