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Abstract: This article deals with the use of digital storytelling in primary and secondary
education. After studying the current bibliography we present storytelling, the digital version
of it and the prerequisites of its uses in educational environments. We have used specific
software and web 2.0 tools and we suggest techniques and specific tools for different ages of
students from kindergarten up to upper secondary schools. This article presents the results of
our bibliographical research combined with our experience and its purpose is to give the
proper background for the teachers and to encourage them to include it in the students’
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Πεπίλητη: Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αξρηθά παξαζέηνληαη
νη νξηζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρεκέλε ρξήζε ηεο. Σηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη
δνθηκαζκέλεο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο απφ ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη
ην Γπκλάζην. Αθνχ κειεηήζεθε ε ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία δεκηνπξγήζεθαλ θαη
δνθηκάζηεθαλ εθπαηδεπηηθά ζελάξηα, πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηεζνχλ, αιιά ε έκθαζε δίλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζθέινο. Τα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία.
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Διζαγυγή
Αθήγεζε (Storytelling) είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ηέρλε ηεο ρξήζεο ιέμεσλ θαη δξάζεσλ γηα
ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηθφλσλ κηαο ηζηνξίαο κε ηξφπν πνπ λα θεληξίδεη
ηε θαληαζία ηνπ αθξναηή. Σχκθσλα κε ηνλ Campell (1988), πξψηε κνξθή αθήγεζεο
απνηεινχλ νη κχζνη, ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαλ νη πξφγνλνη καο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςνπλ
θαη λα κεηαβηβάζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη δξψκελα ηεο επνρήο ζηηο λεφηεξεο γεληέο.
Σπλήζσο, ην πεξηερφκελν ησλ κχζσλ είρε ζηφρν λα δνμάζεη θάπνηνλ ήξσα, λα κεηαδψζεη
ζεκαληηθά γεγνλφηα ή λα αλαδείμεη πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ωζηφζν, πέξα
απφ ηελ κεηαβίβαζε γλψζεσλ, πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε αθήγεζε
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ κε ην
πεξηβάιινλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Κπξίσο, ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη
σο ςπραγσγηθφ κέζν πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, επραξηζηεί θαη δξαζηεξηνπνηεί
νπηηθναθνπζηηθά ηνλ αθξναηή. Πέξα απφ ηνλ ςπραγσγηθφ ηεο ξφιν, ε αθήγεζε έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε σο πξσηαξρηθφ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ζηα
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα
(Οηθνλφκνπ, 2010).

1. Ζ Τεσνική ηηρ Αθήγηζηρ ζηην Δκπαίδεςζη
Απφ ηελ εκθάληζή ηεο αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, ε αθήγεζε απνηειεί κηα επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελε εθπαηδεπηηθή ηερληθή, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνζειθχεη ην
ελδηαθέξνλ θαη βνεζά ζηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αθνχ νη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα αλαθαιέζνπλ πην εχθνια πιεξνθνξίεο ηηο
νπνίεο έιαβαλ κέζα απφ κηα ηζηνξία, εηδηθά αλ ε ηζηνξία απηή ζρεηίδεηαη κε πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. O ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ
καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαη θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε
δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ην απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα ην αλαθαιέζνπλ ζην κέιινλ.
Άιισζηε, νη καζεηέο ηείλνπλ λα ζπκνχληαη ηηο θαιέο ηζηνξίεο ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία πνπ
δελ πεξηέρεη ηζηνξίεο (Rex et al., 2002). Μέζσ ηεο αθήγεζεο, νη ηζηνξίεο θαη ηα γεγνλφηα
κεηαδίδνληαη ζηνπο καζεηέο, απνδίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ πινθή θαη ην λφεκα ηεο
ηζηνξίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ απφθηεζε ηεο νπζηαζηηθήο γλψζεο. Η «ηζηνξία» ζπγθηλεί ην
θνηλφ θαη απνηειεί θέληξν αλαθνξάο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Οη ηζηνξίεο θαη ηα παξακχζηα
αγγίδνπλ δεηήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θεληξίδνπλ ην
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο πξνβνιήο θαη ηεο ηαχηηζεο
(von Franz, 1996), θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Schank (1995) δίλνπλ λφεκα ζηηο εκπεηξίεο θαη
απνηεινχλ θιεηδί γηα ηε κάζεζε.
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Η αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηηο πξνθνξηθέο θαη βειηηψλεη ηηο γξαπηέο
ηθαλφηεηεο ιφγνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο θξηηηθήο
ζθέςεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ (Γεσξγηάδνπ θ.ά. 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
αθήγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο κηαο
ηζηνξίαο) νδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ εμάζθεζε ζχλζεησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ
κέζα απφ ηε δφκεζε πεξηερνκέλνπ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαγσγή
λνήκαηνο.
Ο παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ησλ αθεγήζεσλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ δπλαηφηεηά ηνπο
λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε κεηάδνζε αληηιήςεσλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ γηα παξάδεηγκα, βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα ιακβάλεη
απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ βαζηδφκελνο ζηα παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ ησλ ηζηνξηψλ (Rex et
al., 2002).
Ο Matthews (2014) ζεσξεί φηη ε αθήγεζε απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε
κάζεζε φπνπ κέζα απφ πξνζσπηθέο αθεγήζεηο, εηθφλεο θαη κνπζηθή δεκηνπξγείηαη κηα
κνλαδηθή θαη ζπρλά ζπλαηζζεκαηηθή εηθφλα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αθεγεηή. Η απνηειεζκαηηθή
ρξήζε εκπιέθεη ηνπο αθξναηέο θαη παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ αθεγεηή πνπ βειηηψλεη
ηελ ηζηνξία ηνπ αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνζιακβάλεη.

2. Ψηθιακή Αθήγηζη – Digital Storytelling
Η πξφνδνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, δελ
άθεζε αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα ηεο αθήγεζεο. Η Ψεθηαθή αθήγεζε απνηειεί πιένλ έλα
ηζρπξφ εξγαιείν ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία φζν θαη γηα ηε κάζεζε. Η εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ
(Internet) έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν δφκεζεο θαη νξγάλσζεο πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ,
γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν. Σηελ επνρή
ηνπ Web 2.0 νη ρξήζηεο παχνπλ λα είλαη κφλν θαηαλαισηέο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο,
αθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνια λα δεκνζηεχνπλ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, λα επεμεξγάδνληαη
ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιηαζκφ αιιά θαη ηε κεηάδνζε απηψλ.
Η ηερλνινγηθή πξφνδνο, φηαλ εθαξκφδεηαη θαηάιιεια, κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ
εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αθήγεζεο.

ηελ αμηνπν
(Τερλνινγίαο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ). Ο Chung
(2007) πξνηείλεη ηελ ςεθηαθή αθήγεζε σο πξαθηηθή ελζσκάησζεο ςεθηαθνχ θεηκέλνπ,
εηθφλαο, βίληεν θαη ήρνπ ζηελ παξνπζίαζε ηζηνξίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ππνινγηζηή θαη
πνιπκέζσλ. Δίλαη κία ζρεηηθά λέα κνξθή ηέρλεο (εμειίρηεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία), ε
νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ κνπζηθή, ηελ εηθφλα, ην βίληεν θαη ηελ αθήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία
ηζηνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οη
ηζηνξίεο απηέο κνηξάδνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη πξνθνξηθέο
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αθεγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ςεθηαθφ κέζν απνζήθεπζεο κέρξη θαη νη απηφκαηα
παξαγκέλεο αθεγήζεηο κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν πεξηιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζηνλ
παξαπάλσ νξηζκφ.
Η Ψεθηαθή αθήγεζε θαη νη εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηή ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ
θνηλσληθνπνιηηηζκηθή εμέιημε ησλ καζεηψλ εκπιέθνληαο ηνπο ελεξγά (Spurgeon & Burgess,
2015). Οη ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνξηψλ απφ ηνπο
καζεηέο, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν
(Chung, 2007). Η ηάζε απηή ελζαξξχλεηαη κε ηε δσξεάλ παξνρή απηψλ ησλ εθαξκνγψλ
(Pappas, 2013).
Η Ψεθηαθή Αθήγεζε επηηξέπεη ηελ έθθξαζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο:
•

Κεηκέλνπ (βηβιίν ή ειεθηξνληθφ βηβιίν)

•

Κεηκέλνπ κε εηθφλεο (comics ή βίληεν)

•

Βίληεν

Η ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ αθνχ νη εηθφλεο, ε
κνπζηθή θαη ε ηζηνξία κε ηελ πινθή πξνθαινχλ ηνπο καζεηέο λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ
(Μπξάτιαο, 2014).
Μέζσ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιπγξακκαηηθέο
(multiliteracy) δεμηφηεηεο (Γαγιηδέιεο & Χνληνιίδνπ, 2003), αηζζεηηθή θαη θξηηηθή ζθέςε
γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ κε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε έλα επξχηεξν αθξναηήξην.
Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ νη καζεηέο γλσξίδνπλ ζηαδηαθά
ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ κέζσλ, θαηαλνψληαο ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ
εξγαιείσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ (Μπαξνχηα & Τζηαγθιήο, 2014). Έρεη ην ελδηαθέξνλ
ραξαθηεξηζηηθφ φηη εκπιέθεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο (Robina, 2009). Οη
καζεηέο παξαθηλνχληαη, εκπιέθνληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ςεθηαθή αθήγεζε (Hofer &
Swan, 2006). Δπηπιένλ, ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ςεθηαθήο
αθήγεζεο θαίλεηαη λα έρεη ζπλέπεηεο ζηελ βειηίσζε ηεο νπηηθήο κλήκεο (visual memory
capacity) θαη ζηελ ηθαλφηεηα ζχληαμεο θεηκέλνπ (Sarıca & Usluel, 2016). Οη δπλαηφηεηεο
πινήγεζεο πνπ παξέρνληαη δίλνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ αθήγεζε (Drucker, 2008) θαη απηφ
επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηε δφκεζε θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο
(Peracchio et al. 2016).
Η θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαδνζηαθή θαη ηελ ςεθηαθή αθήγεζε είλαη ζην ίδην ην
κέζν θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ε ςεθηαθή αηζζεηηθή πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή
(Rodríguez Ruiz, 2007). Δλψ νη παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο πξνθνξηθφ
ιφγν ή είλαη ηππσκέλεο ζην ραξηί, νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο θάλνπλ ρξήζε εηθφλσλ, βίληεν, ήρσλ
θαη γεληθά Τ.Π.Δ. (Handler- Miller, 2008).
Τν θέληξν ςεθηαθήο αθήγεζεο (Robin, 2015) έρεη αλαγλσξίζεη επηά (7) ζηνηρεία πνπ πξέπεη
λα ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο: άπνςε, δξακαηηθή εξψηεζε, ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν, ην ρξψκα ηεο θσλήο, ε δχλακε ηεο κνπζηθήο, νηθνλνκία θαη ν ξπζκφο. Πέξα
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απφ απηά ηα ζηνηρεία νη Paul & Fiebich (2005) πεξηγξάθνπλ 5 ραξαθηεξηζηηθά πνπ
κνηξάδνληαη φιεο νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο:
•

ν ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηζηνξία

•

ην είδνο ηεο πξάμεο (πεξηερφκελν θαη ρξήζηεο)

•

ε αλνηρηή θαη θιεηζηή ζρέζε αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηελ ςεθηαθή ηζηνξία

•

ην επξχηεξν πιαίζην κέζν ηεο ζχλδεζεο κε ζρεηηθή θαη ζπλαθή πιεξνθνξία

•

ε παξνπζία πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο

Η ςεθηαθή αθήγεζε είλαη ην απνηέιεζκα θαινχ ζπλδπαζκνχ αλάκεζα ζε παξαδνζηαθέο
ηερληθέο αθήγεζεο θαη ηνπο πνιπκεζηθνχο πφξνπο. Η πην ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπο είλαη ε
αιιειεπίδξαζε θαη ην ςεθηαθφ κέζν πνπ θαζηζηά ηελ ςεθηαθή αθήγεζε έλα δηαθνξεηηθφ
είδνο (Handler Miller, 2008).
Η ςεθηαθή αθήγεζε έρεη αλνίμεη λένπο δξφκνπο εξγαζίαο κε ηελ νκηιία θαη ηηο Τ.Π.Δ. πνπ
αλακθηζβήηεηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιιά είδε δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκεο, ειθπζηηθέο θαη λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο (Staley & Freeman, 2017).
Δλδεηθηηθά νη Edmonds et al. (2015) ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο Ψεθηαθψλ
αθεγήζεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηε δεκηνπξγία θαη ηνλ έιεγρνο ηεο ςεθηαθήο
απηνεηθφλαο (digital self-representation) πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ.

3. Πποϋποθέζειρ επιηςσημένηρ σπήζηρ ηηρ Ψηθιακήρ Αθήγηζηρ υρ ζηπαηηγική
μάθηζηρ
Η ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε φια
ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο,
φπσο ην παηρλίδη ξφισλ (Τζηιηκέλε & Γξαίθνο, 2007). Οη καζεηέο πνπ καζαίλνπλ λα
δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο ηζηνξίεο βειηηψλνληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα
αιθαβεηηζκνχ (Robin, 2006). Ωζηφζν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ, απαηηείηαη κηα θαηάιιειε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Σρεηηθά κε απηή, νη
Robina (2009) θαη Robin (2006) παξνπζηάδνπλ ηερληθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο
κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Ψεθηαθήο Αθήγεζεο.
Η ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη
λα ζπλνςίδεη μεθάζαξα ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία
παξνπζηάδεηαη, ελψ απαξαίηεηεο είλαη νη εξσηήζεηο θιεηδηά πνπ πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή
θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ θαη απαληψληαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. Καζνξηζηηθήο
ζεκαζίαο είλαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θαη μππλνχλ ζηνλ αθξναηή.
Σπλαηζζήκαηα φπσο αγάπε, πφλνο, ζπκφο θάλνπλ ηνλ αθξναηή λα ζπκκεηέρεη πεξηζζφηεξν
ελεξγά. Παξάιιεια, νη ήρνη θαη ε κνπζηθή πξέπεη λα δξνπλ εληζρπηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή
θφξηηζε ηνπ αθξναηεξίνπ πξνο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Τέινο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν
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εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ γξήγνξνο, ψζηε λα θνπξάδεη ηνλ
αθξναηή πνπ δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ πινθή θαη λα ελψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλεη, αιιά νχηε θαη πνιχ αξγφο, ψζηε λα ράζεη ην ελδηαθέξνλ. Ο ξπζκφο εμέιημεο ησλ
ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη
θάζε θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε
ηελ επηινγή ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ερεηηθήο ππνζηήξημεο θάζε επεηζνδίνπ ηεο, ψζηε λα
κεηαδίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε κελχκαηα.
Σεκαληηθφ θνκκάηη ηεο Ψεθηαθήο Αθήγεζεο απνηεινχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα. Οη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηε ξνή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
(project) πξνηείλεηαη λα αλαθεξζνχλ ζε απηά.
Τέινο, πξνθεηκέλνπ ε ηερληθή λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα αξρίζεη σο
αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα πξνηξεπηηθή εκπεηξία θαη λα νινθιεξψλεηαη κε ην
δηακνηξαζκφ ησλ ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνλ
αιιεινζρνιηαζκφ ηνπο.
Σχκθσλα κε ηελ Gregori-Signes (2014) ε ςεθηαθή αθήγεζε είλαη εππξφζδεθηε απφ πνιινχο
εθπαηδεπηηθνχο θαη θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηπγράλεη λα
θηλεηνπνηήζεη ηνπο καζεηέο πξνσζψληαο ηε κάζεζε κέζσ απηναληαλάθιαζεο. Η παξνπζία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δξαζηεξηφηεηα εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη κεηψλεη ην
άγρνο πνπ αηζζάλνληαη (Νηνιηνπνχινπ, 1999).

4. Ζ Ψηθιακή Αθήγηζη υρ αποηελεζμαηικό επγαλείο μάθηζηρ για ηοςρ
μαθηηέρ
Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη απφ
ηνπο καζεηέο. Σηελ πξψηε πεξίπησζε επηηξέπνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηηο αμηνπνηεί σο
εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα λα παξνπζηάζεη ην αληηθείκελν ηνπ κε ηξφπν ειθπζηηθφ (Robin,
2008), ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο εκπινπηίδνπλ ην
κάζεκα κε έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ φπσο: έξεπλα, αλαδήηεζε, ζπιινγή θαη αλάιπζε
πιεξνθνξηψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη
νξγάλσζε, θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα νκάδσλ θαη θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αθήγεζεο. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ «Νέεο Τερλνινγίεο» φπσο θάκεξεο, κηθξφθσλα, ζαξσηέο, θαζψο θαη
ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ. Αλαπηχζζνπλ
βειηησκέλεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, καζαίλνπλ λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα παίξλνπλ
θξίζηκεο απνθάζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Με ηελ παξνπζίαζε ησλ ηζηνξηψλ ζην
δηαδίθηπν, έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ ηελ εξγαζία ηνπο κε άιινπο θαη λα απνθηήζνπλ
πνιχηηκε εκπεηξία κέζα απφ ην ζρνιηαζκφ ηεο δηθήο ηνπο δνπιεηάο αιιά θαη λα ζρνιηάζνπλ
εξγαζίεο ησλ άιισλ, απνθνκίδνληαο θέξδε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηελ
θνηλσληθή κάζεζε (Robin, 2008).
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Οη καζεηέο δελ είλαη πάληα ζπλεζηζκέλνη λα εξγάδνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη είλαη θπζηθφ ζε θάπνηνπο λα ηαηξηάδεη απηφ ν ηξφπνο εξγαζίαο,
αιιά άιινη λα ρξεηάδνληαη ζηελή επηηήξεζε γηα λα νινθιεξψζνπλ ηα έξγα ηνπο. Μπνξεί λα
βνεζεζνχλ κε κηα πεξίιεςε θαη ρξνλνπνξνγξακκαηηζκφ (New, 2005).
Σρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ ςεθηαθήο αθήγεζεο, ν Barrett (2006) πξνηείλεη ηελ
ρξήζε πίλαθα δηαβαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (evaluation rubric) θαη ν Alaa (2008) ππνζηεξίδεη
ηε κέζνδν απηή, ηνλίδνληαο ηα πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη ην ζεκαληηθφ θέξδνο απφ απηή
ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο.
Τέινο, ν Van Gils (2005) παξνπζηάδεη εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο
ειηθίεο θαη ζεσξεί φηη ππάξρεη κέιινλ ζηελ εμέιημε ηνπο.

5. Πποηάζειρ ςλοποίηζηρ για ηιρ βαθμίδερ εκπαίδεςζηρ
Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο
κε εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην επηκνξθψζεσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηείλνπκε, κεηά θαη απφ
πινπνίεζε ζηηο ηάμεηο, ηα παξαθάησ:
5.1

Νηπιαγυγείο-Α/Β Γημοηικού

Σηελ πξνζρνιηθή ειηθία ε αθήγεζε είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα κέζα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεηψλ. Σρεηηθά κε απηφ, νη Sarıca & Usluel, (2016) εληφπηζαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή
βειηίσζε ζηελ νπηηθή κλήκε θαη ηηο δεμηφηεηεο γξαθήο. Η ςεθηαθή αθήγεζε εηδηθφηεξα
κπνξεί λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αξθεί βέβαηα λα βξεζνχλ ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ
πινπνίεζε θαη παξνπζίαζε ηεο. Μπνξεί λα παξέρεη ζηα παηδηά δεμηφηεηεο πέξα απφ ηελ απιή
ρξήζε ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), φπσο ε θνηλσληθνπνίεζε θαη
ε ζπλεξγαηηθφηεηα. Γηα λα θαηαθέξνπλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δεμηφηεηεο,
είλαη απαξαίηεην λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ραξηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο. Να επηιέγνπλ ην
ζέκα, ηνπο ήξσεο, ηελ πινθή θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (Αικπαλάθε & Γθηνχξα, 2014).
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ πξνθνξηθή αθήγεζε
ηεο ηζηνξίαο πνπ δεκηνχξγεζαλ. Η ζπκκεηνρή απηή θαη ε νινθιήξσζε πξνζθέξεη
ηθαλνπνίεζε θαη δίλεη ηελ επραξίζηεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (New, 2005 θαη Τζηιηκέλε,
2007).
Μηα εθαξκνγή ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ
είλαη ε ελαζρφιεζε κε έλα παξακχζη. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πεη κηα ηζηνξία-παξακχζη
θαη αθνχ ηελ αθνχζνπλ ηα παηδηά λα δεηήζεη λα επηιέμνπλ θάπνηνλ ήξσα-πξφζσπφ ηεο. Σηελ
ζπλέρεηα θαη κε ηε δηθή ηνπ βνήζεηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ ην πξφζσπν ηνπ
ήξσα πνπ επέιεμαλ θαη λα ην παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε. Μηα ελαιιαθηηθή πνπ ζα δσεξέςεη
ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηψλ, είλαη ε εθηχπσζε ησλ δσγξαθηψλ ζε κάζθεο (printable masks)
πνπ ζα θνξέζνπλ θαηά ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο. Σηελ ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα
δξακαηνπνηήζνπλ θάπνηεο ζθελέο ή αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ ηζηνξία θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο
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βηληενζθνπεί ηελ δηαδηθαζία ή βγάδεη θσηνγξαθίεο. Τν απνηέιεζκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί
κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ φπσο ην ινγηζκηθφ Photostory θαη ην Windows Moviemaker.
Τε ρξήζε απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ζα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο.
Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη είλαη απνιχησο ζεκηηφ λα δίλεηαη ζηα παηδηά ε επθαηξία λα παίξλνπλ
πξσηνβνπιίεο, πξνηξέπνληαο ηα λα δψζνπλ ειεχζεξα ηε δηθή ηνπο εθδνρή ζην παξακχζη,
δειαδή λα πξνηείλνπλ ηίηιν, λα πξνζζέζνπλ ή λα αθαηξέζνπλ πξφζσπα, λα αιιάμνπλ ηελ
πινθή. Με ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ νπζία ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο ν εθπαηδεπηηθφο
επηηπγράλεη λα αηζζαλζνχλ θαη λα αγαπήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, κηα
δηαδηθαζία πνπ απνξξέεη απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο, σο νκάδα πνπ ζπλεξγάδεηαη, απνθαζίδεη
θαη πινπνηεί.
Δίλαη θαλεξφ πσο ε νξγάλσζε ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο είλαη αλαγθαία. Ο εθπαηδεπηηθφο
δεκηνπξγεί ηηο νκάδεο δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα,
ζηελ θάζε νκάδα ζα αλαηεζεί κηα εξγαζία φπσο ε αιιαγή ηνπ ηίηινπ, ε δξακαηνπνίεζε ηνπ
παξακπζηνχ, ε θαηαζθεπή καζθψλ, ε ιήςε θσηνγξαθηψλ. Η νξγάλσζε ησλ παηδηψλ ζε
νκάδεο εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ ηεο ηάμεο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή πνπ πξέπεη λα
αλαγλσξηζηνχλ θαη λα εληζρπζνχλ (New, 2005).
Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ησλ δπν πξψησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, είλαη εθηθηφ ν
εθπαηδεπηηθφο λα αθνινπζήζεη έλα παξφκνην πιάλν κε απηφ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.
Σπκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί θαη κηα αθφκε αλάζεζε ζε νκάδα καζεηψλ,
ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην γξαπηφ
ζρνιηαζκφ ησλ βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ. Σε κηα πξνθαζνξηζκέλε ζπλάληεζε ηα παηδηά
κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο ζηνπο γνλείο θαζψο θαη ζε άιινπο καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ.
5.2

Γ-Γ-Δ-ΣΤ Γημοηικού

Σηηο ππφινηπεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί
δηαζεκαηηθά. Σηα καζήκαηα ηεο Ιζηνξίαο, ηεο Μειέηεο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ηεο
Γεσγξαθίαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο
ζηηο ΤΠΔ. Οη καζεηέο ηεο Γ΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ έρνπλ επαθή κε ην ινγνηερληθφ είδνο ησλ comics,
επνκέλσο μεθηλψληαο απφ απηφ ζα ζπλδπαζηεί ε θηιαλαγλσζία κε ηελ ςεθηαθή αθήγεζε.
Μηα πξφηαζε γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε ηδέα είλαη λα πξνηαζεί ζηνπο καζεηέο έλα ζέκα ην
νπνίν ηνπο ειθχεη θαη ην νπνίν ζα δηακνξθψζνπλ ζηα πιαίζηα ελφο θφκηθο. Τα παηδηά ζα
θιεζνχλ λα επηλνήζνπλ ηνπο ήξσεο θαη ηελ πινθή, θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε
ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ (storyjumper, storybird) ζα κεηαηξέςνπλ ηελ
ηδέα ηνπο ζε κηα ςεθηαθή ηζηνξία. Οη εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο κπνξεί λα είλαη είηε δηθέο ηνπο
δσγξαθηέο, είηε θσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν. Με αθνξκή ηηο εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν,
κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνλίδνληαο
πσο ην πλεπκαηηθφ δηθαίσκα απνθηάηαη απηνδηθαίσο ρσξίο λα απαηηείηαη αίηεζε ηνπ
δεκηνπξγνχ ή θαηαρψξηζε ηνπ έξγνπ ζε θάπνηα ππεξεζία. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά
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ζηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Creative Commons. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
θφκηθο, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο
ηνπ ζρνιείνπ ή αθφκα θαη ζε άιια ζρνιεία αθνχ ην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο παξνπζίαζεο. Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε θαη γηα ηελ θαιχηεξε
πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή
Glogster (http://glogster.com/), κηα εθαξκνγή πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο
αθίζαο ζπλδπάδνληαο θείκελν, εηθφλα, βίληεν θαη ήρν.
Η δηαδηθηπαθή δεκνζίεπζε ηεο ηζηνξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ λα
δνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ησλ δεκηνπξγψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο
αμηνινγνχλ, αμηνινγνχληαη θαη αληαιιάζζνπλ ηδέεο κέζσ δηαζρνιηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Με ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηε ρξήζε ηεο δσξεάλ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο padlet
(http://padlet.com/) πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο ςεθηαθνχ πίλαθα αλαξηήζεσλ, καζεηέο
ηνπ ίδηνπ αιιά θαη άιισλ ζρνιείσλ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα ζρφιηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
αθήγεζε, λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο, λα αλεβάζνπλ εηθφλεο θαη θείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η Ψεθηαθή Αθήγεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο κηα άξηζηε
ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Σηηο κεγάιεο ηάμεηο
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο storify θαη storybird.
Πξαγκαηνπνηψληαο κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο
αθήγεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, νη Del Moral Pérez et al. (2016) δηαπίζησζαλ
αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ, αιιεινβνήζεηα αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δξάζεηο
παξέκβαζεο. Δπηπιένλ, θαιιηεξγήζεθε ε ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη δεκηνπξγηθήο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ. Τν πην εληππσζηαθφ φκσο, ήηαλ ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο
θαηαζηάζεηο θαη νη δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ησλ θνξηηζηψλ. Γεληθφηεξα, κε ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ελψ
θηλεηνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.
5.3

Γςμνάζιο

Σηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εληάμεη ηελ ςεθηαθή
αθήγεζε ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ ζρεδίσλ δξάζεο (Project). Με ηε κέζνδν ηνπ
θαηαηγηζκνχ ηδεψλ επηιέγεηαη έλα ζέκα ηεο αξεζθείαο ησλ καζεηψλ, π.ρ. δεκηνπξγία κηαο
ςεθηαθήο μελάγεζεο ζε έλα κνπζείν ή θάπνην ηζηνξηθφ κλεκείν ηνπ ηφπνπ ηνπο. Οη καζεηέο
ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ (αλάινγα κε ην καζεηηθφ δπλακηθφ) θαη θάζε
νκάδα αλαιακβάλεη ζαθείο θαη θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο. Με ηε ρξήζε ηεο δσξεάλ
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο, Edmodo, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλα
πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ δεκνζηεχζεσλ ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηακνηξαζηνχλ ζεκεηψζεηο,
αξρεία, εηθφλεο, εξγαζίεο θιπ. Κάζε νκάδα πινπνηεί ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεη ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο θαη αλαηξνθνδνηεί κε δεκνζηεχζεηο ζην Edmodo γηα ηπρφλ απνξίεο,
δηεπθξηλίζεηο, παξαηεξήζεηο (Θενθαλέιιεο & Οηθνλνκνπνχινπ, 2014). Η εμέιημε ησλ
εθαξκνγψλ είλαη ξαγδαία θαη πέξα απφ ηνπο ππνινγηζηέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηλεηά
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θαη tablet (Robin & McNeil, 2013). Τα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ πνιιέο δσξεάλ επηινγέο
απφ ινγηζκηθά πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο
είλαη ην storyjumper (http://www.storyjumper.com/) θαη ην photostory (http://microsoftphoto-story.en.softonic.com/). Μηα νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη ηε ιήςε θαη ηελ επηινγή ησλ
θσηνγξαθηψλ απφ ην κνπζείν-κλεκείν πνπ επηιέρζεθε, κηα άιιε νκάδα θαιείηαη λα γξάςεη
ην θείκελν ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηα ειιεληθά, ηα αγγιηθά θαη κηα ηξίηε γιψζζα ηεο
επηινγήο ηνπο (πρ Γεξκαληθά, Γαιιηθά, Ιζπαληθά). Τν πιηθφ ησλ νκάδσλ απηψλ ζα
αμηνπνηήζνπλ νη άιιεο νκάδεο ψζηε λα πινπνηήζνπλ ηελ αθήγεζε ζηα ινγηζκηθά πνπ ηειηθά
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ,
ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπο
ηζηνξία ςεθηαθήο αθήγεζεο, λα πξνηείλνπλ παξαιιαγέο θαη βειηηψζεηο. Απφ ην απνηέιεζκα
ηεο ςεθνθνξίαο ζα θξηζεί θαη ε ηειηθή κνξθή ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, καζαίλνληαο έηζη νη
καζεηέο λα ζέβνληαη ηελ πιεηνςεθία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα
ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ηελ ηάμε ζε forum αληαιιαγήο απφςεσλ
θαη ηδεψλ. Αλαιακβάλνπλ ξφινπο θαη πξσηνβνπιίεο, θαινχληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο, λα
ηεξήζνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα, γίλνληαη ππεχζπλνη γηα ην απνηέιεζκα, εληζρχνπλ
δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη θπζηθά νη ςεθηαθέο αθεγήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ
απνηεινχλ νπζηαζηηθά αλαπιαηζηψζεηο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. Αλαπιαηζηψζεηο πνπ
ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
νδεγνχλ θαη ζηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ (Κλάβαο & Σέξνγινπ, 2014)
Σην Λχθεην (Γεληθφ θαη επαγγεικαηηθφ) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο πνπ
πξνηείλνληαη γηα ην Γπκλάζην κε πξνζαξκνγέο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν
εθπαηδεπηηθφο πξνζαξκνζκέλνπο κε ην επίπεδν ησλ καζεηψλ.

Σςμπεπάζμαηα
Η αίζζεζε πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηελ εκπεηξία ζηα ζρνιεία ζπκθσλεί κε ηε βηβιηνγξαθία,
αθνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθε ελεξγή εκπινθή θαη ελζνπζηαζκφο, ελψ
απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί βξήθαλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο απνδνηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή.
Η ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. H αμηνπνίεζε ηεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηελ θαζηζηά έλα
ηζρπξφ εξγαιείν ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ ίδην αιιά θαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο
γηα ηνπο καζεηέο. Τα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ελζνπζηάδνληαη, εληζρχεηαη ε
απηνπεπνίζεζή ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ην βαζηθφηεξν φισλ:
βξίζθνπλ ηξφπν λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μαζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ
ιέμεηο θαη εθθξάζεηο βειηηψλνληαο ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, ζπλεξγάδνληαη ζε νκάδεο,
απνιακβάλνπλ, δηαζθεδάδνπλ καζαίλνληαο κε ηξφπν θπζηθφ. Σηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνχ
βειηηψλνληαη νη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο δεμηφηεηεο, εληζρχεηαη ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαζψο
θαη νη δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ. Με ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ πξνάγνληαη
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δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ θαη νπηηθνχ εγγξακαηηζκνχ. Μαζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηαινγηθά
κέξε ελφο θεηκέλνπ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο νηθνλνκίαο ηνπ ιφγνπ. Οη καζεηέο ηνπ
Γπκλαζίνπ βειηηψλνπλ ζπλεξγαηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εληζρχνπλ ηελ εμ
απνζηάζεσο επηθνηλσλία θαη απνηεινχλ θξίθν ζηελ αιπζίδα δηάρπζεο ηδεψλ θαη
πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, καζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν αμηνπνηψληαο ηελ
πνιπκεζηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηνχλ επαηζζεζία ζην ζέκα ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Γεληθφηεξα, καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ην δηαζέζηκν ρξφλν, λα επηιχνπλ
πξνβιήκαηα, λα ζπιιέγνπλ θαη λα αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο, λα ζπλζέηνπλ θαη λα αμηνινγνχλ
ηελ εξγαζία ηνπο.
Η ςεθηαθή αθήγεζε επνκέλσο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε δηδαζθαιίαο, ειθπζηηθή
θαη επνηθνδνκεηηθή, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζσ ηεο νπνίαο
κπνξεί λα επηηεπρζνχλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη παηδαγσγηθνί ζηφρνη.
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