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Τρόποι αξιοποίησης της τέχνης 

Ευαισθητοποίηση 
•Με πίνακες  

Μύθοι και 
πραγματικότητα 

•Με ταινίες 

Βιωματική 
μάθηση 

•Με θεατρικές τεχνικές 



Νικηφόρος Λύτρας, Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό Πολυνείκη (1865).  
Λάδι σε καμβά, 100 εκ. x 157 εκ. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας - 

Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82


Κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης 
τραγωδίας του Σοφοκλή. 1961  
Σκηνοθεσία: Γ. Τζαβέλλας 



Αλλά και με … 

Κόμικς  





Κόμικς 
• Κόμικς: γραφικά ή άλλες εικόνες σε σειρά που σκοπό έχουν να 

μεταφέρουν πληροφορίες και/ή να προκαλέσουν μια ανταπόκριση 
στον παρατηρητή 

 

• Ψηφιοποιημένα/Ψηφιακά/διαδικτυακά κόμικς:  
– δημιουργούνται, παραδίδονται και παρουσιάζονται μέσα από τον Η.Υ. με τα 

κατάλληλα εργαλεία 

 

• Υπερμεσικά κόμικς: εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των 
υπερσυνδέσμων που τοποθετούνται στις λεζάντες ή τα baloons, 
τον ήχο ή το animation με δυνατότητα αλληλεπίδρασης.  
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Εξέλιξη των κόμικς 

Κόμικ σε 
απλό χαρτί 

Comics 
Ψηφιακά κόμικ 
με χρήση 
scanner  

Digitized Comics 

Ψηφιακά κόμικ 
με χρήση 
λογισμικού 
δημιουργίας 
κόμικ 
Digital Comics   

Ψηφιακά κόμικ 
με χρήση λογισμικού 
δημιουργίας κόμικ και 
δυνατότητα 
hypermedia 
εφαρμογών 
Web Comics   



Για να δούμε 
ποια είναι και 

σε τι 
χρησιμεύουν 

Τα ψηφιακά 
κόμικς 



Η παιδαγωγική αξία των κόμικς 

• Προσφέρουν κίνητρο για μελέτη  
 
– Ασκούν στους μαθητές «μαγνητική έλξη» και είναι εξοικειωμένοι με αυτά 

 
 

• Συμβάλλουν στην κατανόηση κειμένων/αφηγηματικού λόγου  
 
– Η εικόνα επεκτείνει το νόημα του κειμένου 
– Προάγεται το γλωσσικό επίπεδο με τους διαλόγους και την εξωλεκτική επικοινωνία  

 
 

• Προωθούν τους πολυγραμματισμούς 
 
– Με τα πολυτροπικά κείμενα αναπτύσσονται πολλοί σημειωτικοί κώδικες 
 
 

 Ψυχαγωγούν  
 
 

 
 

http://www.metaixmio.gr/1/index.scr?include_file=book_info.scr&main=1397&category=&option=&book=


Τα πιο χρηστικά κόμικς για την 
εκπαίδευση 

• ….Είναι τα κόμικ στριπ (comic strip) 
που περιέχουν μια μικρή ιστορία 
που ξετυλίγεται σε τρία ή τέσσερα 
καρέ  

 



Κόμικς στην εκπαίδευση 
 

• Χρησιμοποιούνται έντυπα κόμικς στη διδασκαλία φιλολογικών 
μαθημάτων: οι περιπέτειες του Αστερίξ στα Αρχαία Ελληνικά, 
Συντακτικό των Aρχαίων του Χρ. Δάλκου, κωμωδίες του 
Αριστοφάνη, τραγωδίες του Σοφοκλή π.χ. «Αντιγόνη» (Μουλά & 
Κοσεγιάν, 2010). 
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Παράδειγμα  
μαθητικού 
κόμικ στριπ 

για την 
Αρχαία 
Ιστορία 

 



Comic Strip Creators 

• Comic strip creators: επιτρέπουν την 

σχεδίαση μικρών ιστοριών web comic 

strips με την εισαγωγή εικόνων και 

παραθύρων διαλόγου: 

– Garfield Comic Strip Creator 

(http://www.garfield.com/fungames/comiccre

ator.html)  

– Cosy Comic Strip Creator 

(http://www.comicstripcreator.org) 

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html
http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html
http://www.comicstripcreator.org/


http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html  

http://www.comicstripcreator.org  

Cosy Comic Strip Creator 

Garfield Comic Strip Creator  

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html
http://www.comicstripcreator.org/
http://www.comicstripcreator.org/


Παράδειγμα  κόμικ στριπ με τον  
 Cosy Comic Strip Creator 



Εφαρμογές δημιουργίας ψηφιακών κόμικς που υποστηρίζουν την 
ελληνική γλώσσα 

 CoSy_ComicStripCreator 

http://www.comicstripcreator.org 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
CoSy-LLab: Ερευνητική Ομάδα Προηγμένων 

Τεχνολογιών Μάθησης & Πολιτισμού 
http://cosy.ds.unipi.gr  

 ComicLab 

Εταιρεία ITisART.Ltd  

 http://webcomicbookcreator.com/ 

http://cosy.ds.unipi.gr/


Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει το 
κόμικ 

• Να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή. 

• Να κινητοποιήσει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά του. 

• Να τον βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικότερα 
σημεία του κειμένου, συμπληρώνοντας τα 
«σύννεφα». 

• Να τον ασκήσει στη δημιουργία περίληψης και 
ψηφιακής αφήγησης. 

• Να τον ασκήσει σε ποικίλες μετατροπές, όπως του 
πλαγίου λόγου σε ευθύ και αντίστροφα. 

 



Παράδειγμα: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.3.54-56 

• [2.3.54] ἐκ δὲ τούτου ἐκέλευσε μὲν ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 
Θηραμένην· ἐκεῖνοι δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις, ἡγουμένου αὐτῶν 
Σατύρου τοῦ θρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ Κριτίας· Παραδίδομεν 
ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον·  

• [2.3.55] ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων 
πράττετε. ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν, εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ 
ὑπηρέται. ὁ δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρώπους 
καθορᾶν τὰ γιγνόμενα. ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς 
δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν 
φρουρῶν, καὶ οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν.  

• [2.3.56] οἱ δ’ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ 
δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. λέγεται δ’ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι 
οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο· Ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἄρ’, ἔφη, οἰμώξομαι; καὶ 
ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν 
ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν αὐτόν· Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 
ἀγνοῶ, ὅτι ταῦτα ἀποφθέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐκεῖνο δὲ κρίνω τοῦ ἀνδρὸς 
ἀγαστόν, τὸ τοῦ θανάτου παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνιμον μήτε τὸ παιγνιῶδες 
ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. 

 






