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• ΣΚΟΠΟΣ: 

 

    Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού 

πολυτροπικής και παραδοσιακής προσέγγισης στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας σε 15χρονους μαθητές, με βάση την επίδοσή τους σε 

γραπτό δοκίμιο που ελέγχει την κατανόηση του κειμένου, αλλά και 

σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων των μαθητών για τη συμβολή 

της μεθόδου στην κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου και στην 

προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους 



 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 
 

α) Υπάρχει σημαντική διαφορά στην κατανόηση του λογοτεχνικού 
κειμένου, όταν η προσέγγισή του ξεκινά με την παραδοσιακή διδασκαλία   
και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται πολυτροπικά  κείμενα  απ΄ ό,τι όταν 
ακολουθείται η αντίστροφη πορεία, δηλ. όταν το μάθημα ξεκινά με την 
παρουσίαση πολυτροπικών κειμένων και  ολοκληρώνεται με την 
παραδοσιακή προσέγγιση του κειμένου;  
 
β) Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τη συμβολή της κάθε μίας 
προσέγγισης στην κατανόηση του κειμένου;  
 
γ) Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών για τη συμβολή της κάθε μίας 
προσέγγισης στην προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους για το κείμενο 
κατά τη διδασκαλία του; 
 



 

  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ: 

• Αντικρουόμενα αποτελέσματα ερευνών 

• Περιορισμένος αριθμός ερευνών για το συγκεκριμένο θέμα 

 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ 

• Αξιοποίηση αποτελεσμάτων για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και πρακτικών που, μέσα από την προώθηση και  την 

ενσωμάτωση της πολυτροπικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

θα συμβάλλουν στην επιτυχία των διδακτικών στόχων, καθιστώντας 

τη διδασκαλία αποτελεσματικότερη. 

 



 
 

• ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ: 

    «Σε ένα κείμενο μπορούν να συνυπάρχουν περισσότεροι από ένας 

λόγοι, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά 

μπορεί να λειτουργούν και αντιθετικά. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 

περισσότεροι από έναν τρόποι (modes). Τα κείμενα αυτά ονομάζονται 

πολυτροπικά, το δε χαρακτηριστικό που τα διέπει ονομάζεται 

πολυτροπικότητα».                                   
                                                               Χατζησαββίδης, Σ. (2007). Ο γλωσσικός γραμματισμός και η παιδαγωγική του 

γραμματισμού: θεωρητικές συνιστώσες                και δεδομένα από τη διδακτική πράξη. Εισήγηση στο 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της ΟΜΕΡ, Πάτρα. 

https://ikee.lib.auth.gr/record/265328/files/OMEP_doc.pdf 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 

μονοτροπικά κείμενα σχολικού εγχειριδίου 

 ερωταποκρίσεις 

 κατευθυνόμενος διάλογος 

 
 



 

• Γραμματική του Οπτικού σχεδιασμού (Kress 
& Van Leeuwen, 1996) 

 

 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ 
ΜΕΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

•Συμβάλλει στην κατανόηση 
του κειμένου 
 
•Προάγει την αναλυτική 
σκέψη 
 
•Σύνδεση με άλλα κείμενα 
 
•Σύνδεση με το πολιτισμικό 
και ιστορικό συγκείμενο του 
δημιουργού 
                   (Walsh, 2003; Tulk, 
2005; Roberts & Robyn,2006) 

•Οι πληροφορίες δεν 
εξελίσσονται σε εις βάθος 
κατανόηση (Callow, 2003) 
 
•Οι εικόνες αποσπούν την 
προσοχή των μαθητών 
(Brante et al, 2013).  



 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
•ευκαιρία για επαφή με πολλές και 
διαφορετικές ερμηνείες του 
κειμένου. 
 
•Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση. 
 
•Οδηγεί πέρα από τη γλωσσική 
επεξεργασία. 
                             (Ajayi, 2008; Lee, 2013; 
Ο'Halloran et al 2017). 



 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

 

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

•  25 μαθητές  
 

•Πολυτροπική προσέγγιση 
 

Παραδοσιακή διδασκαλία(μετωπική 
διδασκαλία, μονοτροπικά κείμενα, 
ερωταποκρίσεις, κατευθυνόμενος 

διάλογος) 

•25 μαθητές  
 
•Παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας 

(μονοτροπικά κείμενα, 
ερωταποκρίσεις, κατευθυνόμενος 

διάλογος) 
 

Πολυτροπική προσέγγιση 



 

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

προ-πειραματικό δοκίμιο 

μετα-πειραματικό δοκίμιο  

ερωτηματολόγιο  

 



 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

• Μέσοι Όροι των δύο ομάδων στο προ-πειραματικό και 
στο μετά-πειραματικό δοκίμιο.  

 

• Ανάλυση Διασποράς ως προς ένα παράγοντα 
(ΑΝΟVA). 

 

• Μέσοι Όροι και Τυπική Απόκλιση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο. 

 



 



 



 



 



 
 ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ           ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Καλύτερα τα αποτελέσματα στην κατανόηση του 
κειμένου και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών, όταν η αφόρμηση γίνεται με πολυτροπικά 
κείμενα και ακολουθεί η παραδοσιακή προσέγγιση του 
κειμένου (μονοτροπικά κείμενα, ερωταποκρίσεις, 
κατευθυνόμενος διάλογος, ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες) 

 

 Λειτουργεί ως κίνητρο για τους μαθητές (καθιστά 
ευκολότερη την πρόσληψη της γνώσης, αυξάνει τη 
συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους) 

 


