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Τι είναι το πολυτροπικό κείμενο;

Πολυτροπικό είναι το κείμενο που χρησιμοποιεί 
συνδυασμό σημειωτικών συστημάτων ή τρόπων
για τη μετάδοση μηνυμάτων.

Είδη σημειωτικών συστημάτων:

• Λεκτικό (λεξιλόγιο, προτάσεις)

• Οπτικό (σταθερές ή κινούμενες εικόνες, χρώμα)

• Ηχητικό (μουσική, ένταση, ρυθμός)

• Χειρονομικό (κίνηση, γλώσσα σώματος, νοηματική)

• Χωρικό (κατεύθυνση, τρόπος διάταξης στον χώρο)



Είδη πολυτροπικών κειμένων

Τα πολυτροπικά 
κείμενα μπορεί να 

είναι:

Έντυπα Ψηφιακά Σωματικά



Παραδείγματα πολυτροπικών κειμένων

Εικονογραφημένα 
παραμύθια

εικονοβιβλία εφημερίδες περιοδικά 

ταινίες αφίσες διαφήμιση 
ηλεκτρονικά 

παιχνίδια 

ηλεκτρονικά 
μηνύματα

Κόμικς
Power point 
presentation



Μια ταινία τι σημειωτικά συστήματα 

συνδυάζει;
Κινούμενη 
και στατική 

εικόνα

Λόγο

Μουσική

ψηφιακά 
εφφέ

Κίνηση

διάταξη 
στον χώρο



Ένα από τα είδη πολυτροπικού κειμένου που θα 

μας απασχολήσουν στα εργαστήρια:

Συνδυασμός λεκτικού και οπτικού 
συστήματος, όπως ήταν αυτό 
που ασχολήθηκαν οι μαθητές 
Μέσης στον διαγωνισμό που 

προκήρυξε το Υπουργείο Παιδείας 
το 2017 με θέμα: «Αναζητώντας το 

Πολύ-τροπο κείμενο. 
Ισορροπώντας ανάμεσα στον 
Λόγο και την Εικόνα». Υπήρξαν 
συμμετοχές με πολύ ευρηματικά 

κείμενα.

Λεκτικό σύστημα είναι το 
σύστημα επικοινωνίας των 

ανθρώπων με βάση την 
ομιλία, τον λόγο, τις λέξεις

Οπτικό σύστημα σχετίζεται σε 
ποικιλία τρόπων που 

αναφέρονται σε εικονιστικά 
στοιχεία (εικόνα, σκίτσο, 
πίνακας, φωτογραφία, 

σχεδιάγραμμα)



Εικόνα

Η εικόνα είναι πολυσημική, δηλαδή φέρει 
διάφορες σημασίες και έννοιες και 

διαθέτει, όπως και ο λόγος, τη δικιά της 
γραμματική για την ανάλυσή της.

• Κυριολεκτικό μήνυμα = μη 
κωδικοποιημένο = δηλωτικό

• Συμβολικό = κωδικοποιημένο = 
συμπαραδηλούμενο

Η εικόνα 
διαθέτει 

σύμφωνα με 
τον Barthes:



Στόχος ανάλυσης πολυτροπικού

κειμένου 

Όταν «διαβάζουμε» ένα πολυτροπικό κείμενο στόχος 
είναι να αντιληφθούμε τη συνοχή της δομής του και να 

συνεξετάσουμε τη συνέργεια των σημειωτικών 
συστημάτων που το συναποτελούν ως όλο

• του κυριολεκτικού γλωσσικού μηνύματος 

• του κυριολεκτικού εικονιστικού μηνύματος

• και του συμβολικού εικονιστικού και 
γλωσσικού μηνύματος

Για παράδειγμα αν 
έχουμε λόγο και 
εικόνα πρέπει να 

κατανοήσουμε την 
τελική σχέση:



Είδη δεξιοτήτων που αναπτύσσονται 

μέσω της πολυτροπικότητας

Είναι σημαντικό οι 
μαθητές μας να 
εντοπίζουν, να 

αντιλαμβάνονται τη 
σχέση, την «αλληλεγγύη» 
και τη «συνέργεια» των 

τριών μηνυμάτων.

Οπτικός 
Γραμματισμός

(Visual Literacy): 

ενισχύει την 
κριτική σκέψη 

αναπτύσσει τη 
δημιουργικότητα

ενδυναμώνει τη 
μεταγνώση, 

δηλαδή τον τρόπο 
με τον οποίο 
μαθαίνουμε



Παραμυθική, πολυτροπική διασκευή του Ερωτόκριτου, 

εικονογράφηση Ίριδα Σαμαρτζή, εκδ. Διάπλαση 2015 (Βλ. 

πώς απεικονίζονται τα μαλλιά της Αρετής. Πώς αυτό 

συνδέεται με το λεκτικό κείμενο;)



Αποχωρισμός Ερωτόκριτου και Αρετής.

Αντιπαραθετική απεικόνιση. Παράλληλη αφήγηση εικόνας 

και λόγου (Βλ. ποιος κλαίει στο λεκτικό κείμενο και ποιος στο 

εικονιστικό κείμενο).



Πόσο δραστικός είναι ο συνδυασμός 

γελοιογραφίας με σύντομο κείμενο; Γιατί;

 Παραδείγματα από μια πρόσφατη 

έκδοση Αρκά, εκδόσεις γράμματα, 

2017

 Αναγραμματισμός στον τίτλο με τη 

λέξη πατρίδα. Καυτηριάζει την 

πολιτική και οικονομική κατάσταση 

της χώρας.

 Πόσο δραστικές είναι οι 

μεμονωμένες λεκτικές διατυπώσεις:

 «Η Ελλάδα βρίσκεται οικονομικά πιο 

κάτω και από τις τριτοκοσμικές 

χώρες». Ή 

 «Το πολιτικά ορθό είναι το 

ανορθόδοξο».

 «Ο όρος ανάπτυξη κατάντησε 

παραμύθι πια».



Αρκάς, Χαμένη Παρτίδα

α) Μήπως η εικόνα 

συνδυασμένη με το λεκτικό 

κείμενο, δηλαδή η πολυτροπική

διάσταση δίνει άλλη προοπτική 

στην πρόσληψη;

Β) Πόσο η κοινωνική προέλευση 

και ταυτότητα του παραλήπτη 

επηρεάζει την πρόσληψη αυτή;



Αρκάς, Χαμένη 

Παρτίδα

Μία από τις 

ενδεχόμενες ερμηνείες 

της γελοιογραφίας με 

βάση τη 

συνανάγνωση

εικόνας και κειμένου 

είναι ότι: το πολιτικά 

ορθό πλέον, είναι το 

ανορθόδοξο.



Αρκάς, Χαμένη 

Παρτίδα

Μία ενδεχόμενη ερμηνεία 

του παρόντος 

πολυτροπικού κειμένου 

είναι ότι ό όρος 

«Ανάπτυξη» στην Ελλάδα 

αποτελεί τίτλο κλασικού 
παραμυθιακού είδους, του 

οποίου βασικό 

χαρακτηριστικό είναι η 

φαντασία και όχι ο 

ρεαλισμός. 



Συμπεράσματα

• Παρέχουν περισσότερα ερεθίσματα 
από τα μονοτροπικά κείμενα

• Προάγουν την κριτική σκέψη

• Ενισχύουν τον πολιτισμικό και 
διαπολιτισμικό γραμματισμό

• Καλλιεργούν την πολλαπλή νοημοσύνη

• Είναι πιο ελκυστικά

• Μένουν στη μακρόχρονη μνήμη

• Προάγουν τη δημιουργικότητα

• Καλλιεργούν πολλαπλές δεξιότητες και 
γραμματισμούς, απαραίτητους για τον 
πολίτη του 21ου αιώνα.

Γιατί 
πολυτροπικά
κείμενα στην 

τάξη:



Η πολυτροπικότητα ως ευρύτερη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

τάση
DIALLS: Διάλογος και Επιχειρηματολογία για Πολιτισμικό Γραμματισμό στα σχολεία 

μέσα από πολυτροπικά κείμενα. Horizon 2020

 Το DIALLS είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα 
που συντονίζει το Πανεπιστήμιο του 
Cambridge, στην ομάδα του οποίου ανήκει το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μαζί με άλλα επτά 
Πανεπιστήμια.

 Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί της Κύπρου, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς από το 
Cambridge και άλλες χώρες εντός και εκτός 
Ευρώπης, με την κατάλληλη επιμόρφωση να 
φτιάξουν πολυτροπικό υλικό για Προδημοτική, 
Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Το υλικό θα 
εφαρμοστεί τόσο σε σχολεία της Κύπρου όσο 
και του εξωτερικού και θα αναρτηθεί σε κοινή 
πλατφόρμα του ερευνητικού προγράμματος 
για πρόσβαση από όλους τους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως 
προέλευσης.

 Οι πολυτροπικές προσεγγίσεις και οι 
δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω αυτών 
αποτελούν βασικό μέρος της παιδείας των 
μαθητών εντός και εκτός Ευρώπης κατά τον 
21ο αιώνα.
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