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Ήδη από τον 3ο αι. μ.Χ. ο σοφιστής Φιλόστρατος 

ο Πρεσβύτερος 

στο έργο του «Εικόνες»

ερμηνεύει και αναλύει τις εικόνες και τα 

κρυμμένα κοινωνικά & πολιτιστικά μήνυμα που 

μεταφέρουν



International Visual Association:

εκδίδει το περιοδικό:

Visual  Literacy 

πραγματοποιεί ετήσιο 

συνέδριο 



Οπτικός γραμματισμός

Η ικανότητα να ερμηνεύεις τις εικόνες
&

να δημιουργείς εικόνες που μεταφέρουν
το μήνυμα που θέλεις στον θεατή 

Bamford (2003) 



Το ότι οι νέοι διαμοιράζουν οπτικό υλικό

δε σημαίνει ότι μπορούν να το κατανοήσουν 

και να το χρησιμοποιήσουν  με επάρκεια

στο ακαδημαϊκό περιβάλλον



Σύμφωνα την Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών 
Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL):

«Οπτικός γραμματισμός είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που 
δίνουν την δυνατότητα στα άτομα να εντοπίζουν, 
ερμηνεύουν, αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τα οπτικά 
μέσα με ικανοποιητικό τρόπο.
Οι δεξιότητες που παρέχει ο οπτικός γραμματισμός στα 
άτομα, τα εξοπλίζει ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να 
αναλύσουν τα εννοιολογικά, πολιτισμικά, ηθικά, αισθητικά, 
διανοητικά και τεχνικά μέρη που συμμετέχουν στην 
παραγωγή και χρήση του οπτικού υλικού»



Eίναι αρμόδιοι και ικανά εξοπολισμένοι οι 
βιβλιοθηκονόμοι για κριτική/αισθητική 
ανάλυση  και ερμηνεία των εικόνων  ή 
υπερβαίνει το ρόλο τους και τις ικανότητες 
τους;

Όχι: 
Πρέπει να διδάσκεται από τους ειδικούς
Ναι: 
• Είναι κομμάτι των γραμματισμών
• Εμβαθύνει την κριτική σκέψη και γνώση
• Εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το ρόλο των 

βιβλιοθηκονόμων



Πρότυπα Δεξιοτήτων Οπτικού Γραμματισμού στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Association of 
College and Research 

Libraries
2011

Παρέχουν ένα εννοιολογικό και 
λειτουργικό μοντέλο  

Πρότυπα δεξιοτήτων
Δείκτες αποδοτικότητας

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 



Ένα 
εγγράμματο 
άτομο είναι 

ικανό: 

Πρότυπο 1: Να 
ορίσει με σαφήνεια 

τι είδους οπτικό 
υλικό χρειάζεται, 

και για ποιο σκοπό 
θα το 

χρησιμοποιήσει
Πρότυπο 2: να 

αναζητήσει & να 
εντοπίσει 

αποτελεσματικά το 
οπτικό υλικό που  
χρειάζεται στις 

κατάλληλες πηγές

Πρότυπο :3

Να ερμηνεύει , να 
αναλύει το μήνυμα 
των εικόνων  & τα 

μεταδεδομένα τους

Πρότυπο 4:

Να κρίνει την 
εγκυρότητα,  να 

αξιολογεί τα 
αισθητικά & 
τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά 
τους

Πρότυπο 5:

Να χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά το 

οπτικό υλικό, 
ανάλογο με το 

σκοπό &  το κοινό 

Πρότυπο 6:

Να δημιουργεί  
οπτικό υλικό 

χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα 

εργαλεία

Πρότυπο 7:  Να  
κατανοεί τα ηθικά, 
νομικά , κοινωνικά, 

οικονομικά  
θέματα



Προγράμματα οπτικού γραμματισμού

Κριτικό 
εννοιολογικό 

μοντέλο 

Λειτουργικό 
μοντέλο 



Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

& οπτικός γραμματισμός

Duke University 

University of California 

University of North Carolina 
Chapel Hill

http://nasher.duke.edu/hdyl/
https://guides.lib.uci.edu/friendly.php?s=visual_literacy
http://guides.lib.unc.edu/visualliteracy








ΑΣΚΤ 

Τμήμα 
Εικαστικών 

Τεχνών

Τμήμα 
Θεωρίας & 
Ιστορίας 

της Τέχνης

Εικόνες



Αποτελέσματα ερωτηματολογίου







…χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πηγές για 
να εντοπίσουν εικόνες

… χρησιμοποιούν αποτελεσματικούς 
τρόπους αναζήτησης εικόνων

… κρίνουν την ποιότητα & τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των ψηφιακών εικόνων

… κατανοούν το καθεστώς των 
πνευματικών δικαιωμάτων

… κάνουν παραπομπές σε εικόνες

…σαρώνουν, επεξεργάζονται εικόνες 

… δημιουργούν παρουσιάσεις με εικόνες

...να οργανώνουν αποτελεσματικά  τις 
προσωπικές τους συλλογές εικόνων σε 
αρχεία 

Εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τα μέλη της να 

είναι ικανά να:



γραπτές οδηγίες με ωραία γραφικά 
και screenshots (σε σύντομη και 
αναλυτική εκδοχή)

εκπαίδευση ενταγμένη στο πλαίσιο 
ενός μαθήματος με συμμετοχή των 
φοιτητών 

καλαίσθητα θεματικά βίντεο 
διαθέσιμα στο δίκτυο



Συμπεράσματα -προτάσεις
ΑΣΚΤ: Περαιτέρω έρευνα για να 
προσδιορισθούν επακριβώς οι στόχοι 
και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
για κάθε ομάδα χρηστών

Δημιουργία προγραμμάτων οπτικού 
γραμματισμού από μια βιβλιοθήκη ανά 
είδος 

Διάθεση του παραγόμενου υλικού με 
άδειες creative commons

Εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων



Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι κοινό 
κτήμα ή έχουν creative commons άδειες 


