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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, κόμικ, αφίσες, χάρτες κ.ά.



Τα κριτήρια επιλογής και διδακτικής αξιοποίησης των κειμένων

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







Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του κριτικού νέου γραμματισμού

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.



Κειμενοκεντρική-επικοινωνιακή προσέγγιση της Γλώσσας

• Εντάσσει τις γλωσσικές γνώσεις στο κειμενικό επίπεδο (γραμματικο-
συντακτικές δομές) μέσα σε ευρύτερες επικοινωνιακές
δραστηριότητες (πλαίσιο-περίσταση).

• Οι μαθητές καλούνται να πραγματώσουν ποικίλους ρόλους και να 
επεξεργαστούν με κριτικό τρόπο κείμενα (όπως άρθρα από 
εφημερίδες ή το διαδίκτυο, διαφημίσεις, κλπ.)

• Η διδασκαλία με άξονα τα κειμενικά είδη, στις πιο πρόσφατες 
εκδοχές της, αναγνωρίζει έναν πιο ενεργό ρόλο σε δασκάλους και 
μαθητές 

• ΤΠΕ: νέες μορφές κειμενικότητας



ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

•Ολιστική προσέγγιση της γλώσσας
•Η γλώσσα ως σύστημα και ως μέσο 

επικοινωνίας 
•Η εστίαση στη διδασκαλία των κειμενικών

ειδών, η κριτική οπτική και οι 
πολυγραμματισμοί
• Συγκερασμός κειμενοκεντρικών και 

επικοινωνιακών θεωρήσεων



Το υπερκείμενο ως μέσο έρχεται να ξεπεράσει τους περιορισμούς της 
γραμμικής ανάγνωσης επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση του αναγνώστη. 

Η πλοήγηση επιτυγχάνεται με την χρήση υπερσυνδέσμων.

Γραμμικό κείμενο (1) και 
υπερκείμενο (2). Το 
υπερκείμενο έρχεται να 
ξεπεράσει τους περιορισμούς 
του γραμμικού κειμένου 
επιτρέποντας ελεύθερη 
πλοήγηση του αναγνώστη. 
«Ελεύθερη» με την έννοια ότι ο 
ίδιος ο αναγνώστης καθορίζει 
πώς θα πλοηγηθεί (και θα 
διαβάσει) ένα βιβλίο κάτι που 
στο γραμμικό κείμενο 
καθορίζεται από το μέσο και 
τον συγγραφέα.



Λογοτεχνία

Σε μορφή εντύπου               Σε μορφή υπερκειμένου

 
Γραμμική Ανάγνωση Ανάγνωση με βάση «μονοπάτια»

 

μονοτροπικότητα πολυτροπικότητα

συγγραφέας αναγνώστης

ιεραρχημένη δομή πολυεπίπεδο κείμενο

λογοκεντρισμός εικονοποίηση

θεωρίες πρόσληψη - αποδόμηση



Ανάγνωση και υπερκείμενο
Τρεις αναγνωστικοί ρόλοι προσιδιάζουν στο υπερκείμενο: 

• ο αναγνώστης ως δέκτης πληροφοριών,

• ο αναγνώστης ως συν-συγγραφέας και

• ο αναγνώστης ως δημιουργός νοήματος

«Το υπερκείμενο καταστρέφει ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά 

του τυπωμένου κειμένου: την αποσπασματικότητά του και τη 

μονοσημία στη φωνή του. Όταν κάποιος τοποθετεί ένα κείμενο μέσα 

σε ένα δίκτυο άλλων κειμένων, το αναγκάζει να υπάρξει ως ένα τμήμα 

ενός πολύπλοκου διαλόγου»
• http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml
• http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/htov.html

http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml
http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/htov.html


Η αναγνωστική ανταπόκριση;

• Wolfgang Iser, Stanley Fish: ο αναγνώστης ανταποκρίνεται 
ενεργά στο κείμενο μιας τυπωμένης σελίδας. Αυτή του η 
ανταπόκριση με τη σειρά της καθορίζει και τη σημασία του 
κειμένου.

• Με την υπερκειμενική ανάγνωση, ο αναγνώστης εν τέλει 
δημιουργεί το κείμενο, εφόσον… 

• Το κείμενο αλλάζει από ανάγνωση σε ανάγνωση και από 
αναγνώστη σε αναγνώστη



Η υποστασιοποίηση της μεταφοράς της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης (Bolter)

Με το νέο μέσο (υπερκείμενο):

• ο αναγνώστης συμμετέχει στη δημιουργία του νοήματος ως 
μιας αλληλουχίας λέξεων

• ο συγγραφέας έχει γράψει όλες τις λέξεις, αλλά ο αναγνώστης 
πρέπει να τις «ανεβάσει» στην οθόνη του και να καθορίσει τη 
σειρά της παρουσίασης από τις επιλογές που του δίνονται

• δεν υπάρχει ένα μονοσημικό κείμενο ξεχωριστά από τον 
αναγνώστη, ο συγγραφέας γράφει ένα σύνολο δυνατών 
κειμένων, από τα οποία ο αναγνώστης επιλέγει

• Παράδειγμα: «Πλανήτης Πρέσπα»: http://www.snikolaidou.gr/

http://www.snikolaidou.gr/


Σε πολλά επίπεδα το υπερκείμενο ενσωματώνει πολλή από τη λογοτεχνική 
θεωρία:
• Αποδομεί το κείμενο, 
• προσφέρει πολυσημία και διακειμενικότητα, 
• επιτρέπει στους αναγνώστες να ανταποκρίνονται στο κείμενο (και 

μέσω αυτού να δημιουργούν νόημα για τους ίδιους),
• δίνει συγκείμενα στο κείμενο (το αναπλαισιώνει)

Όμως μόνο ένας τύπος υπερκειμένου τα κάνει όλα αυτά:
• το επεκτάσιμο,
• που επιτρέπει στους αναγνώστες να δημιουργούν τους δικούς τους 

συνδέσμους,
• να υπομνηματίζουν το κείμενο,
• να επεξεργάζονται τα δεδομένα του



Διαδραστική αφήγηση

• Η μη γραμμική διάσταση των αφηγηματικών λειτουργιών 

• Διαδραστικότητα «παιγνιώδης διάθεση, αίσθημα χαράς»

• Υβρίδιο  συνδυασμός – αλληλεπίδραση παραδοσιακού 

περιεχομένου και υπολογιστικής τεχνολογίας



Faust (Goethe)

«Ένα πάτημα κινεί χίλια νήματα,
Οι σαΐτες εκτοξεύονται πέρα-δώθε,

Τα νήματα αδιόρατα κυλούν,
Ένα χτύπημα κάνει χίλιες συνδέσεις»
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