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2. Περίληψη 

 

Καθώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της Πληροφορικής και των Νέων 

Τεχνολογιών, παρέχονται στους μαθητές όλων των ηλικιών καινούριες δυνατότητες αφήγησης 

ιστοριών με εκπαιδευτικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας πολυμεσικές εφαρμογές (Σεραφείμ 

και Φεσάκης, 2010). Γενικά τα ψηφιακά μέσα και τα παιχνίδια ελκύουν ιδιαίτερα τα παιδιά 

αφιερώνοντας πολύ χρόνο από την καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό οι φορείς της μάθησης 

ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν για αποτελεσματικότερη διδασκαλία στις τάξεις 

(Μαρκούζης και Φεσάκης, 2016). Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η 

αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας και η αποτελεσματικότητά 

της όσον αφορά στην κατάκτηση της ιστορικής γνώσης και μάλιστα με διάρκεια.  

Αρχικά, περιγράφεται η έννοια της αφήγησης και γίνεται παρουσίαση της σχέσης της με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. Αναφέρεται η παιδαγωγική αξία της αφήγησης στη διδασκαλία. 

Έπειτα παρουσιάζεται η αφήγηση στην ψηφιακή εποχή και η σχέση της Ιστορίας με την 

αφήγηση. Στη συνέχεια, σχετίζεται το σχολείο με τις Νέες Τεχνολογίες, γίνεται η περιγραφή 

του όρου «ψηφιακή αφήγηση», συγκρίνονται η προφορική με την ψηφιακή αφήγηση 

απαριθμώντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και περιγράφονται τα βήματα και οι τρόποι 

δημιουργίας μίας ψηφιακής ιστορίας. Γίνεται επίσης αναφορά στα εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στη 

διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας και τους τρόπους διδασκαλίας της, συσχετίζονται οι Νέες 

Τεχνολογίες με την Ιστορία και μελετάται η σχέση της ψηφιακής αφήγησης και της Ιστορίας 

μέσα από την Ιστορία της Γ’ Δημοτικού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας εφαρμόστηκε 

η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο διδασκαλίας προκειμένου να διαπιστωθεί η διάρκεια και η 

πραγματική αφομοίωση της γνώσης μετά τη χρήση της ψηφιακής ιστορίας. Η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε σε δύο τάξεις. Στη μία εφαρμόστηκε παραδοσιακή διδασκαλία στο μάθημα 

της Ιστορίας με τον ίδιο τρόπο που θα παρουσιαζόταν και στο σχολικό τους βιβλίο και στην 

άλλη το μάθημα έγινε μέσω της ψηφιακής αφήγησης όπου οι μαθητές δημιούργησαν δικές 

τους ψηφιακές ιστορίες έχοντας ως βάση πηγές που τους δόθηκαν. Στους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας παρουσιάστηκε το εργαλείο Photo Story 3. Οι μαθητές εξερεύνησαν το 

εργαλείο και τους δόθηκε η δυνατότητα να το μάθουν αρκετά καλά. Αξιολογήθηκε η γνώση 

των μαθητών και στις δύο περιπτώσεις και στην εργασία παρουσιάζονται τα τελικά 

συμπεράσματα από τα οποία προκύπτει πως η εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό στην εμπέδωση της γνώσης της Ιστορίας που αποκτούν οι μαθητές. 
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Βελτιώθηκε η κατανόηση της Ιστορίας σε μεγάλο βαθμό στην πειραματική ομάδα καθώς και 

τα κίνητρα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου παρέχοντας ευκαιρίες για δημιουργικές 

δραστηριότητες δημιουργώντας έναν κόσμο ομαδικής εργασίας και συνεργασίας. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 
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3. Abstract 

As our era is marked by the explosion of Information Technology and New Technologies, 

pupils of all ages are offered new possibilities to narrate stories with educational content using 

multimedia applications (Serafeim and Fesakis, 2010). Generally, digital media and games are 

particularly attractive to children by spending much of their daily life. That is why the learning 

bodies are interested in using them for more effective classroom teaching (Marcuses and 

Fesakis, 2014). This diploma thesis explores the use of the digital narrative in the teaching of 

History and its effectiveness in acquiring historical knowledge, even in duration. 

Initially, the concept of narrative is described and its relationship to teaching and learning is 

presented. The pedagogical value of storytelling in teaching is mentioned. Then there is the 

storytelling in the digital age and the relation of History to narration. Then, the school is related 

to New Technologies, the term "digital narrative" is described, the oral and digital narratives 

are compared, and the steps and ways of creating a digital story are described. Reference is 

also made to the tools that can be used to create a digital story. Finally, reference is made to 

the teaching methodology of History and its teaching methods, New Technologies are 

associated with History and the relationship of digital narration and History is studied through 

the History of the Third Primary. Thus, as part of this work, digital narrative was used as a 

means of teaching in order to ascertain the duration and actual assimilation of knowledge after 

the use of digital history. The process was conducted in two classes. In one, traditional teaching 

was applied to the history lesson in the same way that it would be presented in their schoolbook, 

and the other lesson was through the digital narrative where the students created their own 

digital stories based on sources they were given. Students of the experimental group presented 

the Photo Story 3 tool. Students explored the tool and were given the opportunity to learn it 

well enough. The pupils' knowledge was evaluated in both cases and the final conclusions are 

presented in the paper which show that the implementation of the digital narrative contributes 

to a great extent to the consolidation of the knowledge of History acquired by the students. The 

understanding of History was greatly improved in the experimental group as well as the 

incentives in relation to the control team, providing opportunities for creative activities creating 

a world of teamwork and collaboration. 

 

Keywords 

Digital storytelling, History, Mythology, Third Primary, Photo Story 3 
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 1. Η ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

1.1  Η έννοια 

 

Η έννοια της αφήγησης έχει μεγάλο εύρος και καλύπτει πολλές πλευρές της τέχνης και της 

επικοινωνιακής πράξης. Αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα εννοιολογήματα της σύγχρονης εποχής 

( Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας). Πρώτος εισήγαγε τον όρο «Αφηγηματολογία» ο Todorov 

αναφερόμενος στην επιστήμη της αφήγησης, δηλαδή τις διαδικασίες και τα στοιχεία που 

συνθέτουν τα γεγονότα μιας ιστορίας ώστε να γίνει αφήγηση (Φαρίνου-Μαλαματάρη, 2001).  

Η αφήγηση επίσης είναι μορφή επικοινωνίας με χρηστική αξία, αλλά και με αισθητική αξία η 

οποία όμως είναι δευτερεύουσας σημασίας (Μερακλής 2007). Σύμφωνα με τον Βελουδή, η 

αφήγηση ως  όρος, γένος και πράξη εντάσσεται στο χώρο της θεωρίας της λογοτεχνίας και της 

αφηγηματολογίας (Τσιλιμένη, 2007). Ο Nanson  αναφέρει για τη αφήγηση ιστοριών πως 

αποτελεί την εξιστόρηση μιας αληθινής ή φανταστικής ιστορίας σε ένα ακροατήριο με 

αυτοσχέδιο τρόπο (Nanson, 2005). Με την αφήγηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί 

καλύτερα τον κόσμο και να κατανοήσει ποια είναι η θέση του στον κόσμο γύρω του. Οι 

άνθρωποι που έχουν ως κύρια ενασχόληση την αφήγηση είναι οι παραμυθάδες που με 

ιδιαίτερο ταλέντο στην έκφραση και με μεγάλη φαντασία δημιουργούν 

ιστορίες(Τσιλιμένη,2007). Εξάλλου η αφήγηση θεωρείται δεξιότητα και μπορεί να 

καλλιεργηθεί στην προσπάθεια του ανθρώπου να εκφραστεί και να επικοινωνήσει ή να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάθησης (Αναγνωστόπουλος, 1998, Τσιλιμένη, 2007 ). Ο G. 

Genette στηριζόμενος στην αφήγηση χρησιμοποιεί τους όρους «ιστορία», «αφήγηση» και 

«αφηγηματική πράξη» ώστε να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο αφηγηματικό περιεχόμενο, τη 

διήγηση κάποιων γεγονότων και τον τρόπο αφήγησης μιας ιστορίας, την εκφώνηση 

(Τσατσούλης 1997). Η αφήγηση «είναι δεξιότητα που καλλιεργείται και βελτιώνεται. Είναι 

ανάγκη εσωτερική του ανθρώπου  για να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του. Είναι εργαλείο 

μάθησης και εμπλουτισμού πνεύματος και ψυχής. Είναι ανθρωπολογική δραστηριότητα με 

βάθος χρόνων και που μας παραπέμπει σε πανάρχαιους λαούς, στους Βαβυλώνιους, στους 

Ασσύριους, στους Αιγύπτιους, στους Έλληνες, στους Αζτέκους της Λατινικής Αμερικής 

κ.λ.π(Αναγνωστόπουλος, 1998, Τσιλιμένη, 2007).  Εξάλλου «η ιστορία είναι ένας βασικός 

τρόπος οργάνωσης των ανθρώπινων εμπειριών μας. Η αφήγηση ιστοριών είναι ένας τρόπος να 

κοιτάξει κανείς πίσω, προκειμένου να προχωρήσει μπροστά. Πρόκειται για μια ενεργητική 
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διαδικασία. Τα παιδιά μιλούν σχεδόν αποκλειστικά διαμέσου των ιστοριών - αληθινών ή όχι - 

και καταλαβαίνουν τι λένε οι άλλοι μέσα από αυτές» (Booth, 1994 ). Οι Barton και Booth 

γράφουν: «Η ορμή προς την αφήγηση είναι βασική για όλα τα ανθρώπινα όντα. Οι αφηγήσεις 

διαμορφώνουν τη ζωή και την κουλτούρα μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτές»( 

Barton Bob /Booth David, 1990). O Roney(2001) υποστηρίζει πως «η αφήγηση ιστοριών είναι 

η παλαιότερη μορφή επικοινωνίας που προϋποθέτει ανάγνωση και γραφή κι έχει αποτελέσει 

το μεγαλύτερο είδος ψυχαγωγίας για πολλές γενιές. Έχει αποτελέσει τον παραδοσιακό τρόπο 

μετάδοσης της συλλογικής σοφίας στις επόμενες γενεές. Η γέννηση της ιστορίας συνδέεται με 

τον χρόνο και τη  λήθη. Οι ήρωες των ιστοριών παρά τη δύναμή τους χρειάζονταν τη βοήθεια 

των ραψωδών για να μην ξεχαστούν. Εξάλλου ο Ηρόδοτος στην αρχή του έργου του αναφέρει: 

«ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς παρουσιάζει την ιστορία του για να μη λησμονηθούν με τον 

καιρό τα έργα των ανθρώπων..»(Πελασγός, 2007). Ο Bruner αναφέρει πως μέσω της αφήγησης 

ακόμα και η ιατρική επιστήμη μπορεί να έχει πιο ανθρώπινα και καλύτερα αποτελέσματα 

(Bruner,2003) .  
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1.2  Οι απαρχές της αφήγησης 

Οι ιστορίες που γνωρίζουμε σήμερα είτε διαβάζοντάς τις, είτε ακούγοντάς τις  έχουν ένα 

βασικό στοιχείο: είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής ακόμα και του σύγχρονου 

ανθρώπου ανεξάρτητα από τον τρόπο που ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Εάν αναλογιστούμε 

τον αριθμό των ιστοριών που αφηγούμαστε για τα προσωπικά μας βιώματα, κατανοούμε πως 

η αφήγηση αποτελεί μια δραστηριότητα καθημερινή, μία ρουτίνα (Σεραφείμ & Φεσάκης, 

2010). Εμφανίστηκαν ταυτόχρονα με την εμφάνιση των ανθρώπων στον κόσμο. Οι πρώτοι 

άνθρωποι τις χρησιμοποιούσαν προκειμένου να εξιστορούν  τα γεγονότα της καθημερινής τους 

ενασχόλησης, ενώ αργότερα εξελίχτηκαν σε ιστορίες με διδακτικό και επεξηγηματικό 

περιεχόμενο. Άλλες φορές χρησίμευαν για να ευχαριστήσουν τον ακροατή και να του 

προκαλέσουν όμορφα συναισθήματα. Είναι αναρίθμητες οι ιστορίες που έχουν διατηρηθεί με 

το πέρασμα του χρόνου σε όλους τους πολιτισμούς και τις θρησκείες και που λέγονται ακόμα 

και σήμερα διαμορφώνοντας κάποιες φορές χαρακτήρες, στάσεις ζωής ή κοσμοθεωρία, ενώ 

άλλες έχουν χαθεί στη δίνη του χρόνου. Πολλές από αυτές λειτούργησαν επικουρικά και 

άσκησαν επιρροή στις τέχνες και την τεχνολογική εξέλιξη κάποιων λαών ή αποτέλεσαν 

πρότυπο για την επαναδημιουργία ιστοριών καινούριων σε διάφορους πολιτισμούς. 

(Lebowitz&Klug, 2011). Η πρώτη μορφή ιστορίας είναι ο μύθος από τον οποίο γεννιέται και 

το παραμύθι που παρηγορεί και απαλύνει την ανθρώπινη ψυχή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

εξηγήσει διάφορα περίεργα φαινόμενα ή να εκφράσει μεταφυσικές αγωνίες (Μελιάδου, 

Νάκου, Γκούσκος και Μεϊμάρης, 2011). Λαός χωρίς αφήγημα δεν μπορεί να υπάρξει καθώς  

αφηγήσεις ιστοριών για τη μετάδοση μιας πληροφορίας, αλλά και την εξιστόρηση της 

καθημερινότητας είναι αυτές που αλλάζουν  καταστάσεις πραγμάτων ή ενεργειών (Πολίτης, 

2006). 

Φυσικά δεν είναι δυνατόν να αποδειχτεί η ακριβής χρονική στιγμή της εμφάνισης της 

αφηγηματικής τέχνης, όμως την αναζητούν στην εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν στα σπήλαια 

ανά ομάδες. Εκεί ο πρωτόγονος άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη του να έρθει 

σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους και να εκφραστεί την ίδια ώρα που θέλει να χορέψει ή να 

παίξει μουσική (Κουλουμπή - Παπαπετροπούλου 1990). Αργότερα οι ιστορίες έγιναν πιο 

σύνθετες και περιλάμβαναν θεούς και φυσικές καταστροφές, λέγονταν από στόμα σε στόμα 

και μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά ώστε έφτασαν σε εμάς σήμερα. Σημαντικός σταθμός 

στην αφήγηση ήταν οι ραψωδοί και οι αοιδοί της αρχαίας εποχής και οι παραμυθάδες την 

εποχή του Μεσαίωνα (Δενδρινού, 2001). Η δύναμη των τελευταίων σιγά σιγά μειώθηκε σε 
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κάποιες κοινωνίες με την εμφάνιση της τυπογραφίας, ενώ σε άλλες διατηρήθηκε για αρκετά 

χρόνια(Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου,1990). Στην Ελλάδα η έννοια της αφήγησης 

πρωτοεισάγεται στα τέλη του 19υ αιώνα και παρουσιάζεται ως εξιστόρηση, υποθάλποντας το 

διαχωρισμό ανάμεσα στο καλλιτέχνημα και το λογοτέχνημα αφού οποιοδήποτε αντικείμενο 

τέχνης δύναται να δημιουργήσει μια αφήγηση ή ένα κείμενο (Τζιόβας, 2002).  Στη σύγχρονη 

εποχή όπου επικρατεί ο γρήγορος ρυθμός ζωής, η απομόνωση και η μοναξιά παρατηρείται μία 

αναβίωση της αφηγηματικής τέχνης μέσα από μια νέα οπτική και με νέες μορφές που 

ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό προέκυψε ύστερα από επανεξέταση της στάσης των 

ανθρώπων απέναντι στην αφήγηση σε παγκόσμιο επίπεδο και συνδέθηκε με κινήσεις και 

ρεύματα που εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία. Έτσι το κίνημα της νεοαφήγησης ενισχύεται 

συνεχώς και μάλιστα πολλοί εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν την αφήγηση στην 

διδασκαλία τους. Στην Ελλάδα αυτό το κίνημα εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας ΄90. Οι 

πρώτες δημοσιεύσεις είναι της κ. Κούλας Κουλουμπή. Η νεοαφήγηση είναι διαφορετική από 

την παραδοσιακή αφήγηση όσον αφορά στους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, 

αλλά και τον τόπο που λαμβάνει χώρα. Ενώ οι ιστορίες προέρχονται από την λαϊκή παράδοση 

οι αφηγητές χρησιμοποιούν μουσική ή αφηγούνται τις ιστορίες σε όποιον χώρο και να 

βρίσκονται (Τσιλιμένη, Η αφήγηση στη σύγχρονη εποχή).  
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1.3 Αφήγηση και μάθηση 

 

Ο Vygotsky θεωρούσε πως η μάθηση είναι η κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία νέων δομών 

και τεκμηρίωσης των παλιών (Vygotski, 1978). Η αφήγηση μιας ιστορίας έχει δύο εκφάνσεις.  

Εξυπηρετεί την επικοινωνία και την αναπαράσταση. Μέσω της αφήγησης γίνεται η 

μεταβίβαση  των πολιτιστικών στοιχείων και της κληρονομιάς της κοινωνίας. Οι κοινωνίες 

έχουν δημιουργήσει μύθους και ιστορίες εξηγώντας πώς άρχισε ο κόσμος, πώς 

δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι και ποιο ρόλο διαδραματίζουν οι άνθρωποι σε σχέση με τη φύση 

αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη δίνουν πληροφορίες για γεγονότα που βοήθησαν 

στο σχηματισμό των πεποιθήσεων και των αξιών της συγκεκριμένης κοινωνίας και 

διαμορφώνουν τη συμπεριφορά εκείνων που τις ακούνε. Έτσι, η ιστορία λειτουργεί 

επεξηγηματικά και υπηρετεί στόχους διδασκαλίας και μετάδοσης πληροφοριών, 

χρησιμοποιώντας την πειθώ.  

Εξάλλου, η αφήγηση έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση ορισμένων συμβάντων  σε 

κάποια κοινωνία, καθώς ένας ακροατής καταλαβαίνει καλύτερα τις συνθήκες που μειώνουν ή 

αυξάνουν τις πιθανότητες για επιτυχή επίλυση ενός συγκεκριμένου ζητήματος. Δίνει επίσης 

την ευκαιρία να γίνουν αντικείμενα επεξεργασίας σχέδια που οδηγούν σε μια επιτυχή λύση 

ενός προβλήματος ή να αποκαλυφθούν οι αρνητικές συνέπειες ορισμένων πράξεων και 

γεγονότων. Έτσι,  η αφήγηση μιας ιστορίας έχει άμεση σύνδεση με την πράξη της μάθησης 

και της αναδόμησης αυτού που είναι ήδη γνωστό (Stein, N. 1992).  

Ο Bloom διακρίνει διάφορα επίπεδα μάθησης ως  εκείνος που εισηγήθηκε για πρώτη φορά τη 

συγκεκριμένη ταξινόμηση το 1956 (Wikipedia). Σε αυτήν την ταξινόμηση διακρίνονται τρία 

επίπεδα μάθησης: 

 Γνωστικό (cognitive): Αφορά στη γνώση και τις διεργασίες τις , την κατανόηση και την κριτική 

σκέψη που αναπτύσσουμε  

  Συναισθηματικό (affective): Αφορά τις στάσεις, τις ιδέες και τα συναισθήματα σχετικά 

με τα μάθηση.  

 Ψυχοκινητικό (psychomotor): Αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

• Η γνώση είναι το πιο χαμηλό επίπεδο. Εδώ γίνεται η ανάκληση απλών βασικών γνώσεων 

ή πληροφοριών από τη μνήμη.  Οι μαθητές  χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που 

συγκράτησαν από τη διδασκαλία και ελέγχεται η απομνημόνευση. Το δεύτερο επίπεδο 
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είναι η κατανόηση. Εδώ ελέγχεται κατά πόσον ο μαθητής ανέπτυξε βαθύτερη εννοιολογική 

γνώση, αν δηλαδή  κατανόησε και είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί συμβαίνει ένα 

φαινόμενο. Η εφαρμογή είναι το επόμενο επίπεδο και αναφέρεται στην  ικανότητα να 

εφαρμοστεί η γνώση σε νέες καταστάσεις και νέους χώρους εκτός σχολείου και να επιλυθεί 

κάποιο πρόβλημα ή να επιτευχθεί κάποιος στόχος. Η ανάλυση είναι η διάκριση μιας 

κατάστασης σε μικρότερα μέρη και στη συνέχεια η σύγκριση και η αντιπαραβολή που 

τροποποιούν την αρχική ιδέα. Η σύνθεση είναι η δημιουργία μιας νέας δομής από 

απλούστερα στοιχεία σε ένα λειτουργικό σύνολο για τη δημιουργία νέου νοήματος και την 

επίλυση του προβλήματος. Είναι η αντίστροφη διαδικασία από την ανάλυση. Τέλος, η 

αξιολόγηση είναι το ανώτερο επίπεδο στην ταξινομία. Ο μαθητής ασκεί μια κριτική και 

διατυπώνει επιχειρήματα σχετικά με μία άποψη με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια. 

Αξιολογεί τις διαφορετικές εκδοχές για τη λύση ενός προβλήματος. Η ανάλυση, η σύνθεση, 

η αξιολόγηση θεωρούνται  υψηλότερου επιπέδου  και στις μέρες μας αποτελούν έναν 

σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης και της τεχνολογικής μάθησης (Bloom B. S. 1956).`                           

 

Οι Barton Bob & Booth David αναφέρουν πως ο άνθρωπος είναι «ζώο αφηγηματικό»( Barton 

Bob & Booth David, 1990), οπότε πρέπει η αφήγηση να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο από 

την αρχή της ζωής του προσφέροντας χαρά και ψυχαγωγία, παράγοντες σημαντικούς για την 

σωστή ανάπτυξη του παιδιού.  

Σύγχρονες μελέτες στο χώρο της εκπαίδευσης υποστηρίζουν τον θετικό ρόλο των αφηγήσεων 

στη μάθηση. Από τις μελέτες αυτές συμπεραίνουμε ότι οι αφηγήσεις ιστοριών, οξύνουν τις 

νοητικές ικανότητες και βελτιώνουν γενικότερα τις μαθησιακές ικανότητες αυτών που ακούνε 

μια ιστορία( E. Morin, 1986). Ακόμη, μέσα από την αφήγηση το παιδί γνωρίζει τη λογοτεχνία 

και αρχίζει να αγαπά τα βιβλία καλλιεργώντας έτσι την φιλαναγνωσία, ενώ «καλλιεργεί 

διάφορες δεξιότητες του παιδιού (μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή, ακρόαση κτλ.) (Τσιλιμένη, 

2003). Οι Κουλουμπή - Παπαπετροπούλου αναφέρουν πως  με την αφήγηση οι μαθητές 
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προσπαθούν να φέρουν στο μυαλό τους αυτά που άκουσαν και έτσι κάνουν εξάσκηση στη 

μνήμη τους. Έτσι, συγκεντρώνονται κα προσέχουν τα λόγια του αφηγητή για να μπορούν να 

απαντήσουν. Αυτό τους κάνει αυτόματα καλούς ακροατές (Κουλουμπή -Παπαπερτοπούλου, 

1994). Οι Duke και Kays αναφέρουν πως η αξιοποίηση της αφήγησης στην εκπαίδευση μέσα 

από την ανάγνωση παραμυθιών βοηθάει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον αφηγηματικό 

λόγο και να έχουν θετικά αποτελέσματα, μαθαίνοντας καλύτερα μέσα από κείμενα που έχουν 

τη μορφή ιστορίας (Duke & Kays, 1998). Στην εκπαίδευση θεωρείται το πιο καλό εργαλείο 

για να αποκτήσουν οι μαθητές τη γνώση γιατί με συγκεκριμένα παραδείγματα ιστοριών 

γνωρίζουν το πλαίσιο δράσης και τις εμπειρίες των ατόμων, κατανοώντας καλύτερα τις 

συμπεριφορές τους αφού εμπλέκονται και οι ίδιοι συναισθηματικά. Κάποιες αφηρημένες 

έννοιες μπορούν να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές από τα νήπια μέσω της αφήγησης (Egan, 

1986). Η αφήγηση θεωρείται μια πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας, όπου οι δάσκαλοι 

«μεταφέρουν τη γνώση στους μαθητές με ευχάριστο τρόπο, χρησιμοποιώντας ιστορίες, 

μεταφορές, κατάλληλες λέξεις και αφήγηση έτσι ώστε να εμπλακούν οι ακροατές και να 

διεγείρουν τα συναισθήματα και τη φαντασία τους» (Μπράτιτσης, 2013)Συμπερασματικά, η 

τεχνική της αφήγησης πρέπει να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς ως κίνητρο για 

μάθηση και ως ένα μέσο για να οικοδομείται η γνώση.  
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1.4 Η παιδαγωγική και εκπαιδευτική χρησιμότητα της αφήγησης 

 

Η αφήγηση αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία τους, 

καθώς σαν εκπαιδευτική πρακτική καταφέρνει να διατηρήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των 

μαθητών και τους βοηθά να απομνημονεύσουν και να εμπεδώσουν πιο εύκολα όσα άκουσαν 

μέσα από αυτήν.  Εξάλλου ο τρόπος που παρουσιάζεται ένα γνωστικό αντικείμενο επηρεάζει 

τον τρόπο πρόσληψης και ανάκλησης της πληροφορίας αργότερα, ειδικά αν υφίσταται 

προηγούμενη γνώση ή σχετική εμπειρία του μαθητή (Matthews, 1977). Ο τρόπος αφήγησης 

μπορεί να εμπλέξει συναισθηματικά τον μαθητή και να τον οδηγήσει στην ταύτιση με τον 

ήρωα της ιστορίας, βοηθώντας τον να μάθει να εκφράζει και  να διαχειρίζεται καλύτερα τα 

δικά του συναισθήματα και να κατανοήσει καλύτερα τους άλλους μέσα από τις εμπειρίες που 

θα βιώσει (Egan, 1986).  Όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι, η αφήγηση ιστοριών και η 

μυθοπλασία χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση , γιατί μεταδίδει με παιδαγωγικό τρόπο αξίες, αντιλήψεις, γνώσεις για 

τη ζωή και βοηθά στη λήψη αποφάσεων έχοντας ως πρότυπο τους πρωταγωνιστές των 

ιστοριών. Έτσι καλλιεργείται η κριτική ικανότητα, η παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου και η επικοινωνιακή δεξιότητα μέσα από την επεξεργασία του νοήματος και των 

υπόλοιπων πληροφοριών. Οι μαθητές δημιουργούν εικόνες στο μυαλό τους με βάση τα λόγια 

και το ύφος του εκπαιδευτικού και αποκτούν τις βασικές γνώσεις για τη δομή και τους όρους 

μιας σωστής αφήγησης (Lemke). 

Από κοινωνικής πλευράς η αφήγηση μπορεί να θεωρηθεί ένας ζωντανός οργανισμός αφού 

υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του αφηγητή και των ακροατών- μαθητών με τη 

μέθοδο των ερωταποκρίσεων, αλλά και μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς συνεργάζονται 

και αποκτούν σχέσεις μεταξύ τους. 

Η Ξεστέρνου αναφέρει πως η αφήγηση αποτελεί μια «αντισταθμιστική δύναμη» και ένα 

«όχημα έκφρασης της πολιτισμικής υπόστασης που θεραπεύει πηγαίες εσωτερικές ανάγκες 

των ανθρώπων». Η επιλογή της αφήγησης στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

ανακαλύφθηκε τώρα, αντίθετα οι δάσκαλοι κάνουν χρήση της αφήγησης  επιδιώκοντας 

να  μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές τους ευχάριστα και προσπαθώντας να τους 

ενεργοποιήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις ιδέες τους (Ξεστέρνου, 2013). 

Εξάλλου δεν είναι καθόλου δύσκολο να ανακληθούν πληροφορίες  από τη μνήμη όταν αυτές 
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αποτελούν κομμάτι μιας ιστορίας (Schank, 1990).Σημαντική άποψη είναι ότι η αφήγηση 

αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γλώσσας και μια μορφή τέχνης σχετική 

με την ψυχαγωγία, γι’ αυτό και η  εκπαιδευτική της σημασία είναι πολύτιμη  (Tsou,, Wang, 

&Tzeng, 2006).Εξάλλου, η αφήγηση μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο άτυπο σχολείο( 

Pedersen 1995).  

Η  αφήγηση και η αξία της στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης πρέπει να 

αντιμετωπιστεί διαφορετικά και να γίνει επαναπροσδιορισμός. Η πολυπολιτισμικότητα απαιτεί 

την  ένταξή της στην εκπαίδευση αφού προσφέρει διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και 

μάλιστα με μεγάλη ποικιλία, καλλιεργώντας τη γλώσσα, προσφέροντας γνώση, ενισχύοντας 

την μάθηση και διευρύνοντας τους πνευματικούς ορίζοντες προς την οικουμενικότητα. Η 

αφήγηση είναι το μέσο για να συναντηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί και να διασωθούν οι 

πολιτιστικές τους ταυτότητες μέσα από τη διαφορετικότητά τους και την αποδοχή του άλλου. 

Έτσι, γίνεται κατανοητή η παγκόσμια πραγματικότητα. Η χρήση της αφήγησης στην  

εκπαίδευση αλλά και στην καθημερινή ζωή μόνο θετικό αντίκτυπο έχει (Tiedt, 2006). Κατά 

την χρήση της προφορικής αφήγησης απαιτούνται και αναπτύσσονται πέντε είδη νοημοσύνης: 

η γλωσσική, η γλωσσική, η σωματική-κιναισθητική, η ενδοπροσωπική, η διαπροσωπική και η 

μουσική νοημοσύνη( Πελασγός, 2007). Τα μαθηματικά, η μουσική, η ιστορία, η γεωγραφία, η 

φυσική, η φιλολογία και άλλα επιστημονικά πεδία μόνο θετικά στοιχεία έχουν να αποκομίσουν 

από την αφήγηση (Τσιλιμένη, 2007). Και μάλιστα «με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου-

αφηγητή, τα παιδιά γνωρίζουν βιβλία που μόνα τους ίσως ποτέ δε θα έβρισκαν ή που είναι 

πέρα από την δική τους προσληπτική ικανότητα. Κατά τη διήγηση καλλιεργείται η φαντασία 

τους καθώς από τις λέξεις που ακούνε , δημιουργούν τις δικές τους νοητικές εικόνες και 

οραματίζονται». Οι ίδιες αναφέρουν πως μέσω της αφήγησης οι μαθητές αποκτούν τη 

συνήθεια να συγκεντρώνονται και να συνδιαλέγονται. Επίσης, μαθαίνουν πώς να ξεπερνούν 

κάποιες αδυναμίες στο χαρακτήρα τους, όπως ατολμία, απάθεια,  επιθετικότητα, έλλειψη 

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στους άλλους. Αποκτούν συναισθήματα όπως η συμπόνια  

και η ανθρωπιά ώστε να χαίρονται με τις χαρές των άλλων και να λυπούνται με τις ατυχίες 

τους, κάνοντας τη μετάβαση  έτσι από το ατομικό στο ομαδικό (Κουλουμπή- 

Παπαπετροπούλου , 1990) . 
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2. Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

Ο HaydenWhite, ο θεωρητικός της Μεταϊστορίας αναφέρει: «Every representation of the past 

has specifiable ideological implication», δηλαδή κάθε αναπαράσταση του παρελθόντος έχει 

εξειδικευμένη ιδεολογική επιρροή(Hayden White, 1978). Ο White συνδέει την ιστορικότητα 

με την αφήγηση η οποία περιγράφει μια «φαντασιακή λογική δομή» που παρουσιάζεται ως 

ανθρώπινη αλήθεια, θεωρώντας το ιστορικό κείμενο ως τεχνούργημα (White,1974). Επίσης 

υποστηρίζει ότι η συγγραφή της ιστορίας είναι συνδεδεμένη ως προς τη δομή με την συγγραφή 

λογοτεχνικών κειμένων και το ιστορικό κείμενο δημιουργείται με αφηγήματα ώστε να 

αποδοθεί το νόημα της Ιστορίας με αντικειμενικούς όρους και επιστημονική αλήθεια. «Μια 

ιστορική αφήγηση είναι ένας συνδυασμός επαρκώς και ανεπαρκώς εξηγηθέντων γεγονότων 

και μια αναπαράσταση που εκλαμβάνεται ως μια εξήγηση της όλης διαδικασίας που 

αντικατοπτρίζεται στην αφήγηση» (Hayden White, 1978). 

Στο δοκίμιό του με τίτλο Η ερμηνεία στην Ιστορία, ο White αναφέρεται  στη σύγκρουση της 

«θετικιστικής» και της «αφηγηματικής» άποψης σε σχέση με το αν η ιστοριογραφία έχει 

επιστημολογικό περιεχόμενο. Καταδεικνύει έτσι ότι το ερώτημα του πώς γράφεται η ιστορία 

είναι ουσιαστικά το ερώτημα του πώς διαβάζουμε και τελικά αφηγούμαστε την ιστορία.  

Έτσι, δημιουργείται το ρεύμα της Μεταϊστορίας, ένα θεωρητικό κίνημα περίπου τη δεκαετία 

του 1970 και υιοθετεί νέες αντιλήψεις για την κατανόηση και αναπαράσταση του ιστορικού 

παρελθόντος. Βασική παραδοχή είναι ότι όλες οι αφηγήσεις, ακόμα και η ιστορική αφήγηση 

που σχετίζεται με την επιστήμη είναι μυθοπλασία, αφού προστίθεται η φαντασία του 

ιστοριογράφου ώστε να  δημιουργήσει το ιστορικό του κείμενο με την αφήγηση(Collingwood 

R. G, 1946). Η Hutcheon αναφέρει ότι η ιστοριογραφία και η μυθοπλασία είναι δύο κατηγορίες 

που συνδέονται μεταξύ τους, αφού δημιουργούνται με την αφήγηση και με τη βοήθεια 

γλωσσικών μέσων, παρά το γεγονός ότι τα συμβάντα, και οι αντικειμενικές αλήθειες του 

ιστορικού παρελθόντος δεν είναι αμφισβητήσιμα. Επειδή υφίστανται όμως μια γλωσσική 

επεξεργασία αποκτούν νέο νόημα και νέα ερμηνεία και έρχονται σε εμάς ήδη διαμορφωμένα 

(Hutcheon, 1988). Εξάλλου, η αφήγηση καθώς αναπαριστά το παρελθόν, υιοθετεί την δομή 

της βασικής αφηγηματικής δομής που απαιτεί μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος και προσπαθεί 

να αποδεικνύει τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος στα γεγονότα (White, 1987). 
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Ο Ronald Barthes σχολιάζει τη σχέση του ιστοριογραφικού και μυθοπλαστικού λόγου 

υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αφήγηση γεγονότων από το παρελθόν 

και στην φανταστική αφήγηση όπως π.χ. στο μυθιστόρημα. Επίσης, στις μέρες μας είναι πλέον 

διαδεδομένο ότι  η ιστορική αφήγηση επηρεάστηκε από στερεότυπα, προκαταλήψεις και 

αποσιώπηση γεγονότων με σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί (Le Goff et al 

1978).  Ακόμη, η ιστορική αφήγηση έχει οργανωθεί κάποιες φορές με κίνητρα προσωπικά ή 

εθνικά, γι’ αυτό και οι μαθητές πρέπει να φιλτράρουν τις πληροφορίες που δέχονται και να 

ασκούν κριτική (Lee, 2005 όπως αναφέρεται στο άρθρο της Μουλά: Ιστοεξερευνώντας την 

αρχαία ιστορία: Οι Περσικοί πόλεμοι ως αφετηρία στοχασμού πάνω σε θέματα  στερεοτυπικών 

αναπαραστάσεων).  

Όπως αναφέρει η Μουλά σε άρθρο της «αν στόχος της ιστορικής παιδείας είναι η ερμηνεία 

των δράσεων του ανθρώπου μέσα από την καλλιέργεια και την όξυνση της ιστορικής- κριτικής 

σκέψης των μαθητών, τότε προκύπτει ως ανάγκη ο εμπλουτισμός του γνωστικού αντικειμένου 

µε στοιχεία που να παρουσιάζουν τη γνώση όχι ως περατωμένη αλήθεια, αλλά  ως ερευνητική 

διαδικασία. Η λογοτεχνία μπορεί να αξιοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση ως έµµεση 

µμαρτυρία, η οποία κατάλληλα ενταγμένη στο μάθημα της ιστορίας, μπορεί να συμβάλει στον 

αλληλοφωτισµό και να γονιμοποιήσει τα δεδομένα των δύο πεδίων. Ειδικά στο θέμα της 

τοπικής ιστορίας, της οποίας η διδασκαλία έχει πλέον θεσμοποιηθεί, η συμβολή της 

λογοτεχνίας μπορεί να αποβεί σημαντική πηγή και δίαυλος κατανόησης ενός τόπου». 

 

 

2.1 Ποιος είναι ο καλός αφηγητής- δάσκαλος; 

 

Οι Κουλουμπή – Παπαπετροπούλου αναφέρουν πως το έργο του αφηγητή είναι πολύ δύσκολο 

καθώς ο αφηγητής – δάσκαλος οφείλει να βρίσκεται ανάμεσα στο αντικείμενό του και τους 

ακροατές του. Ο καλός αφηγητής μπορεί να διαθέτει φυσικά προσόντα όπως φαντασία, 

δεξιότητα να κάνει τους ακροατές να βιώνουν αυτό που ακούνε, χαρούμενη διάθεση και 

διορατικότητα, αλλά και αγάπη για το μαθητή, επαρκή γνώση του αντικειμένου του, καλή 

άρθρωση και ωραία φωνή με ρυθμό και χρώμα, πλούσιο λεξιλόγιο και  προσωπικότητα 

συγκροτημένη. Ακόμη οφείλει να μπορεί να μεταδίδει μηνύματα στους μαθητές και να μιλάει 

στις ψυχές τους εφόσον εκφράζει τις δικές του σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης διαλέγει με 

προσοχή το υλικό του και αποφασίζει τι και πώς θα αφηγηθεί κάθε φορά έχοντας ως κριτήριο 
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την περίσταση, τα ενδιαφέροντα και την αντίληψη των ακροατών. Η ευχάριστη αφήγηση 

πρέπει να είναι γρήγορη, χωρίς κενά, γεμάτη δράση και με ύφος απλό και λιτό αλλά 

παραστατικό, ώστε να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του μαθητή (Κουλουμπή – 

Παπαπετροπούλου, 1990). Ο Αναγνωστόπουλος τονίζει τη σημασία της διαφύλαξης της 

λαϊκής αφήγησης για τους νέους : «Πιστεύω ότι, όπως σε όλες τις τέχνες υπάρχει και 

καλλιεργείται η διαδοχή, η προέκταση και η βελτίωση, π.χ. στη μουσική, στη ζωγραφική, στη 

γλυπτική κτλ. το ίδιο ισχύει και για τη λαϊκή αφήγηση: αφού είναι κι αυτή τέχνη, οφείλουμε 

να φροντίζουμε να μη χαθεί, αλλά αντίθετα να εξασφαλίσουμε τη διαδοχή και την παράδοσή 

της σε νεότερους, που διαθέτουν, εννοείται, αφηγηματικές ικανότητες...Έτσι, θα μπορούμε να 

μιλάμε για μια ζωντανή και δημιουργική λαϊκή παράδοση, για τη λαϊκή αφήγηση ως κεφάλαιο 

σημαντικό της εθνικής μας κουλτούρας » (Αναγνωστόπουλος, 1998).  
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3. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

3.1 Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Δημοτικό 

 

Σαν ξεχωριστό αντικείμενο η Ιστορία εμφανίζεται στη δεκαετία του ’60 και αναπτύσσεται 

σταδιακά ώστε να υπερβεί την παραδοσιακή προσέγγιση και να εξελιχθεί καλύπτοντας ένα πιο 

ευρύ φάσμα ιστορικής γνώσης.  

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος της Ιστορίας στο δημοτικό «γενικός σκοπός της 

διδασκαλίας του µαθήµατος της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 

ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών 

γεγονότων µέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσµάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής 

συνείδησης αφορά την κατανόηση της συµπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριµένες 

καταστάσεις και τη διαµόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης 

συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλλον. Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής µπορεί 

να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του 

παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άµεσα µε 

τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι µε το 

γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιµασία υπεύθυνων πολιτών» 

(ΥΠΕΠΘ,2001). Οι Barton και Levstik θεωρούν πως η ιστορική εκπαίδευση έχει τέσσερις 

σκοπιές ώστε οι μαθητές να μπορούν να ζήσουν σε μια δημοκρατική κοινωνία αναπτύσσοντας 

ικανότητες αποδοχής, κατανόησης και αναγνώρισης της εναλλαγή στη σκέψη και στην πράξη 

διάφορων ατόμων στην κοινωνία (Barton & Levstik, 2008).  Εξάλλου το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Ιστορίας για τη Δημοτική εκπαίδευση αναφέρει πως μέσω της διδασκαλίας της 

Ιστορίας επιδιώκεται η ανάπτυξη του «ιστορικού γραμματισμού: της παράλληλης δηλαδή 

ανάπτυξης γνώσης περιεχομένου και επιστημολογικής κατανόησης».  

Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας επιδιώκεται : 

• Η κατάκτηση ειδικών σκοπών. 

• Η κατάκτηση των στόχων των επιμέρους θεματικών ενοτήτων των τάξεων με ανάλογες 

δραστηριότητες. 
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• Η σύνδεση του μαθήματος με άλλα μαθήματα (διαθεματικότητα), με διάφορα σχέδια 

εργασίας που προκύπτουν από τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

• Η σωστή διδακτική μεθοδολογία, με περιορισμό του ρόλου του δασκάλου και αύξηση 

της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αυτό 

επιτυγχάνεται με ομαδική εργασία με μορφή ερευνητικού σχεδίου, η διατύπωση 

ερευνητικών ερωτημάτων, η οργάνωση ασκήσεων αναπαράστασης ιστορικών 

γεγονότων, η βιωματική και διαθεματική προσέγγιση και έρευνα των πηγών μέσα στην 

τάξη. 

• Η αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης, αφού πληροφορεί για την επιτυχία ή 

αποτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων, καθώς και για την 

αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων στρατηγικών (Α. Π. Σ., Φ. Ε. Κ. 303 / 2003, 

3940 – 3943), (Δ. Ε. Π. Π. Σ., Φ. Ε. Κ. 303 / 2003, 3915). 
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3.2 Σπουδαιότητα διδασκαλίας της Ιστορίας  

 

Η διδασκαλία της Ιστορίας απαιτεί πολλή προσοχή καθώς είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει 

παρερμηνεία γεγονότων και να δοθούν ερμηνείες προς άλλες κατευθύνσεις. Η Ιστορία δίνει 

την δυνατότητα του προσανατολισμού στον ιστορικό χρόνο και τη σχέση των γεγονότων 

μεταξύ τους, όπως και να κατανοήσουμε τα αίτια που τα προκάλεσαν. Είναι γεγονός ότι οι 

πολλοί μαθητές έχουν δυσκολίες να κατανοήσουν ιστορικούς όρους, γι’ αυτό το λόγο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός ο τρόπος οργάνωσης και η διδασκαλία από την πλευρά του δασκάλου. 

Στις μέρες μας οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν γενικές γνώσεις Ιστορίας ώστε να 

κατανοήσουν κάποια γεγονότα και να εκφράσουν τη δική τους άποψη και ερμηνεία. Ως σκοπός 

του μαθήματος θεωρείται  η ανάπτυξη της  ιστορικής και κριτικής σκέψης των μαθητών και η 

δημιουργία ιστορικά εγγράμματων πολιτών (Ρεπούση Μαρία, 2000). Ακόμη με την Ιστορία οι 

μαθητές κατέχοντας το συγκεκριμένο αντικείμενο μπορεί να και να συγκρίνει καταστάσεις  

και έτσι τους βοηθάει να έχουν μια άποψη και να μην επηρεάζονται από άλλες επιρροή. Τέλος, 

η ιστορική διερεύνηση βοηθάει στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και 

Ευρωπαίων είτε αντιλαμβάνονται τις διεθνείς σχέσεις και τις οικονομικές και πολιτικές 

σχέσεις των χωρών, καθώς δεν πρέπει να ασχολούνται  μόνο με την Ιστορία της χώρας τους 

αλλά να διευρύνουν το επίπεδο των γνώσεων στην παγκόσμια Ιστορία. Στο μάθημα της 

Ιστορίας πρέπει να αναλύονται γεγονότα ελεύθερα και να γίνεται μεγαλύτερη διερεύνηση, είτε 

τα γεγονότα είναι   πολιτικά είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά. (Στάθης Πελαγίδης. 1999). 

Βασικός λόγος διδασκαλίας του μαθήματος είναι γιατί παρατηρώντας και μελετώντας το 

παρελθόν, οι άνθρωποι κατανοούν πιο εύκολα το παρόν (Judu Sebba,2000). Ο J.H Plumb 

(1968) ασχολείται περισσότερο με το ανθρωπιστικό κομμάτι και θεωρεί ότι σκοπός της 

Ιστορίας είναι η κατανόηση των ανθρώπων και ως άτομα και ως μέρη κοινωνικών σχέσεων 

που διατηρούνται στο χρόνο (Plumb 2007).  Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας 

ενισχύει τη διαμόρφωση συλλογικής ταυτότητας και  εθνικής συνείδησης η οποία είναι 

διαφορετική ανά χώρα, ανά χρονική περίοδο και κοινωνικές συνθήκες.  και ανάλογα την 

χρονική στιγμή και τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν οι οποίες διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο. Η διδασκαλία θα πρέπει κατά τον Henri Moniot να δίνει κίνητρα  διότι δεν 

αρκεί απλά τα παιδιά να μάθουν την Ιστορία αλλά μέσω αυτής να λάβουν και κάποιο άλλα 

μηνύματα είτε κοινωνικού, είτε πολιτικού ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτήρα ( Henri Moniot, 

2000). Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
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ανακαλύψουν το παρελθόν τους μέσω της έρευνας, της οποίας θα είναι οι ίδιοι οι ερευνητές. 

Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας βοηθάει στην απάθεια του μαθητή και την αδιάφορη 

στάση προς το μάθημα γι’ αυτό στις μέρες μας είναι απαραίτητο να απαλλαχτούμε από αυτά 

τα δεδομένα και να χρησιμοποιήσουμε πιο εναλλακτικούς τρόπους μάθησης για πιο ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών. Πολύ πρωτότυπη και ευχάριστη ιδέα θα ήταν το μάθημα να 

οργανώνεται βιωματικά και να συνδέεται με την τοπική ιστορία ώστε ευχάριστα και 

δημιουργικά να αποκτήσουν γνώσεις για τον τόπο τους (Βαϊνά, 1997). 

Οι δεξιότητες οι οποίες αφορούν στην ανάλυση, τη σύγκριση και την αξιολόγηση 

διαφορετικών τεκμηρίων με στόχο την κατασκευή του ιστορικού αφηγήματος είναι ο βασικός 

σκοπός της διδασκαλίας της ιστορίας (Husbands, Kitson and Pendry, 2003 όπ. αναφ. στο 

Μακαρατζής, 2017). Παράλληλα θεωρείται πως η ιστορική παιδεία νοηματοδοτειται μόνο αν 

συγκριθούν  οι ιστορικές πηγές πολυπρισματικά ,  οι ερμηνευτικές εκδοχές, και οι  ιδεολογικο-

πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος (Seixas Peter,  2004). Η πολυπρισματικότητα 

χαρακτηρίζεται από την ενασχόληση των μαθητών με διαφορετικές ιστορικές οπτικές και η 

εξέτασή τους με σκοπό την έκφραση των προσωπικών ιδεών, δηλαδή οι μαθητές κάνουν 

ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και 

βγάζουν συμπεράσματα με τεκμηριωμένη πρόταση κατανοώντας τις ιδέες και τις ηθικές αξίες 

των ανθρώπων στο παρελθόν, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έδρασαν. 

O Husbands αναφέρει πως όταν οι μαθητές ασχοληθούν με μαρτυρίες που έρχονται σε 

αντίθεση για το παρελθόν, μπορούν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να κατανοήσουν ότι οι 

διαφορετικές εκδοχές του οφείλονται σε ριζικές διαφορές στην ιδεολογία, και τις επιλογές των 

συντακτών τους. Οπότε, η διδασκαλία της ιστορίας προϋποθέτει να ενεργοποιηθούν οι 

συναισθηματικές και διανοητικές ικανότητες των μαθητών με τους δασκάλους να έχουν τη 

βασική ευθύνη ώστε να τονίζουν τη δημιουργία «ερμηνευτικών ιστών» για την ανάπτυξη 

καινούριων τρόπων σκέψης μέσα από νέες οπτικές. O Husbands επίσης πιστεύει πως «αν τα 

τεκμήρια αξίζουν μια θέση στο πλαίσιο της σχολικής Ιστορίας, αυτό δεν συμβαίνει επειδή κατ' 

αυτό τον τρόπο προσδίδεται αυθεντικότητα στο μάθημα ή επειδή τα παιδιά μαθαίνουν να 

εργάζονται όπως οι ιστορικοί, αλλά επειδή η χρήση των τεκμηρίων υποβοηθά στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων ειδών νοητικών δραστηριοτήτων και καθιστά δυνατή την υλοποίηση μιας 

συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας» (Husbands, 2004). 
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3.3 Διδακτική μεθοδολογία της Ιστορίας  

Το µάθηµα της Ιστορίας αποτελεί σημαντικό µέσο για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών της 

αγωγής και της εκπαίδευσης. Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εξοικειώνει µε τις 

διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων, ώστε ο µαθητής, µέσα από τη γνώση του 

παρελθόντος, να μπορεί να κατανοεί την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί, να συμμµετέχει 

ως ενεργό μέλος στην κοινωνία και να γνωρίζει τη λειτουργία του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος. Αυτό θα επιτευχθεί, αν σε κάθε διδακτική ενότητα γίνεται προσπάθεια, ώστε οι 

µαθητές, µαζί µε τις ιστορικές γνώσεις, να κατανοούν βασικές ιστορικές έννοιες, να τις 

συσχετίζουν και να καταλήγουν σε γενικά συπεράσματα. Ειδικά για το µάθηµα της Ιστορίας 

οι γενικεύσεις συµβάλλουν στη διαθεµατική αντιµετώπιση και τη µεταφορά της γνώσης, 

πρέπει να συνδέονται µε εκφράσεις του τύπου: «συχνά», «κατά κανόνα», «συνήθως». Ο ρόλος 

του δασκάλου πρέπει να περιοριστεί και να αυξηθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 

στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία εφαρμόζοντας ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας 

όπως η ατοµική ή η οµαδική εργασία µε τη µορφή ερευνητικού σχεδίου, η διατύπωση 

ερευνητικών ερωτηµάτων, η οργάνωση αναπαράστασης ιστορικών γεγονότων, η διαθεµατική 

προσέγγιση και η έρευνα των ιστορικών πηγών στην τάξη. 
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3.4 Σχεδιασμός της διδασκαλίας 

Σε κάθε ενότητα, µε βάση τους γενικούς διδακτικούς στόχους που διατυπώνονται στην 

εισαγωγή, θεωρείται αυτονόητο ότι οι µαθητές, µέσα από την ιστορική γνώση, πρέπει: 

✓ Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και µερικότερης αναφοράς, 

π.χ.:αποικισµός, έθνος, εισβολή, σύγκρουση, κατάκτηση, υποδούλωση, εµφύλιος, 

σεισάχθεια, µύθος, ήρωας, κτλ.  

✓ Να συσχετίζουν έννοιες, γεγονότα, καταστάσεις, δηµιουργήµατα κτλ. και να 

καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις. Η επιλογή και ο καθορισµός από τον 

διδάσκοντα των ειδικών διδακτικών στόχων (γνωστικών, συναισθηµατικών και 

ψυχοκινητικών) της ενότητας µε την οποία πρόκειται να ασχοληθεί η τάξη είναι 

πρωταρχικής σηµασίας για όλα τα στάδια της διδακτικής πράξης. Κατά την επιλογή 

και τον καθορισµό των στόχων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ο γενικός σκοπός, οι 

ειδικότεροι σκοποί και οι διδακτικοί στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραµµάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών.  

Κατά το στάδιο σχεδιασµού της διδασκαλίας, ο διδάσκων, ανάλογα µε τους στόχους που έχει 

θέσει, επιλέγει τις ανάλογες µορφές και µεθόδους διδασκαλίας, καθώς και τα µέσα που θα 

χρησιμοποιήσει.  

Η επιλογή της µορφής και της µεθόδου διδασκαλίας µπορεί να σχετίζεται µε τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των µαθητών, καθώς και µε τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής ενότητας. Η 

διδασκαλία του µαθήµατος µπορεί να αρχίσει µε αφήγηση, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται 

από σαφήνεια και αντικειµενικότητα και να χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και ποικιλία, για να 

ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών και τον προβληµατισµό τους για το γνωστικό 

αντικείµενο. 

 Στην περίπτωση που η ιστορική ύλη δεν προσφέρεται για απευθείας έρευνα εκ µέρους των 

µαθητών, η προφορική έκθεση των γεγονότων µπορεί να αποτελεί αξιόλογη µορφή 

διδασκαλίας, χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασµός της µε τον ελεύθερο ή τον κατευθυνόµενο 

διάλογο.  
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Εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων αποτελεί και η µελέτη των πηγών, 

µε την οποία οι µαθητές εισάγονται στην ιστορική έρευνα και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη 

τους µε αφορµή τη µελέτη των ιστορικών προβληµάτων. Με τη µελέτη των ιστορικών πηγών 

οι µαθητές αποκτούν ικανότητα αναγνώρισης των σηµαντικών χαρακτηριστικών των 

ιστορικών γεγονότων, ικανότητα περιγραφής και ανάλυσης αυτών των χαρακτηριστικών, 

καθώς και ικανότητα εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων. Οι ενεργητικές µέθοδοι 

διδασκαλίας είναι δυνατόν να εφαρµοστούν τόσο στην ατοµική όσο και στην οµαδική 

µελέτη(Δ.Ε.Π.Π.Σ/ Α.Π.Σ Ιστορίας ) 

Τα σχολικά εγχειρίδια δημιουργήθηκαν ώστε να γίνουν εργαλεία διδασκαλίας στα χέρια του 

δασκάλου και εργαλεία μάθησης στα χέρια του μαθητή και οι μαθητές να είναι όσο το δυνατόν 

λιγότερο εξαρτημένοι από το ρόλο του δασκάλου που μεσολαβεί για τη γνώση. Έτσι ο στόχος 

της εκπαίδευσης που επιδιώκει τα παιδιά να αυτονομηθούν και να αυτορυθμιστούν θα 

επιτευχθεί μέσα από τη μελέτη των σχολικών βιβλίων (Ματσαγγούρας,2006) 

Ο δάσκαλος οφείλει να προετοιμάζεται κατάλληλα, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί τη 

διδασκαλία του με βάση τους σκοπούς της εκπαίδευσης, του κάθε μαθήματος, αλλά και τους 

στόχους της διδακτικής ενότητας ή και γενικότερα της διδακτικής της Ιστορίας. Γι’ αυτό είναι 

απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να προετοιμάζεται κατάλληλα. Οφείλει να μελετήσει από το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. την εισαγωγή, το σκοπό του μαθήματος της Ιστορίας, τους ειδικούς 

σκοπούς του μαθήματος και την προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση. Στη 

συνέχεια να λάβει υπόψη του τις υποδείξεις του βιβλίου για το δάσκαλο, τη σχετική με τη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας βιβλιογραφία και τη βιβλιογραφία που αναφέρεται 

στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και να εξασφαλίσει το απαραίτητο υποστηρικτικό 

υλικό (χάρτες, εικόνες, CD, διευθύνσεις διαδικτύου κτλ.)  
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3.5 Διδακτικό υλικό 

 

Τα µέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διδακτική διαδικασία θα πρέπει να στοχεύουν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος των µαθητών και στην ουσιαστικότερη συµµετοχή τους στη 

διαδικασία της διδασκαλίας. Είναι αυτονόητο ότι η χρήση του σχολικού εγχειριδίου, µε τις 

δυνατότητες που αυτό παρέχει, κρίνεται απαραίτητη. Η αξιοποίηση των πηγών, των εικόνων 

και των ιστορικών κειμένων που εμπεριέχονται σε αυτό µπορούν να αξιοποιηθούν από τον 

εκπαιδευτικό, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση άλλων µέσων και τεχνικών. Η χρήση του 

πίνακα, video, επιδιασκόπιου, φωτεινών διαφανειών, η χρήση άλλων οπτικοακουστικών 

µέσων, η οργάνωση εκθέσεων, η αξιοποίηση των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου και η 

σύνταξη δηµιουργικών ασκήσεων και δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό µπορούν να 

αποτελέσουν πλούσιο υλικό για µια πληρέστερη προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων. 

Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελούν τα διαγράµµατα, οι χρονολογικοί πίνακες και οι χάρτες, 

διότι συµβάλλουν αποφασιστικά στην άµεση και σαφή πληροφόρηση. Οι επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς- ιστορικούς χώρους, σε µουσεία και σε αίθουσες τέχνης αποτελούν 

εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων και πρέπει να 

χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ενεργητικών µεθόδων 

διδασκαλίας(Δ.Ε.Π.Π.Σ./ Α.Π.Σ.) 
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3.6 Διδακτική Ιστορίας Γ’ Δημοτικού 

 

Σαν πρώτος άξονας του γνωστικού περιεχομένου της Γ’ Δημοτικού  είναι η Μυθολογία με την 

οποία θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία  και επιδιώκονται οι εξής γενικοί σκοποί ( 

γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες). 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

✓ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και τις επιβιώσεις της στη 

γλώσσα, τη λογοτεχνία, την τέχνη. 

 

✓ Να έλθουν σε επαφή με την πολιτισμική τους κληρονομιά.  

Στο Αναλυτικό  πρόγραμμα σπουδών της  Ιστορίας αναφέρονται επίσης και οι ειδικοί στόχοι. 

Με τη διδασκαλία της επιδιώκεται οι μαθητές: 

 

❖ Να έλθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και ειδικότερα με 

αυτούς που έχουν παγκόσμια απήχηση. 

❖ Να κατανοήσουν βασικές ιστορικές έννοιες ευρύτερης και μερικότερης αναφοράς, να 

τις συσχετίζουν και να καταλήγουν σε δυνητικές γενικεύσεις. 

❖ Να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις της ελληνικής Ιστορίας από την 

αρχαιότητα ώς σήμερα, καθώς και στοιχεία της Ιστορίας των άλλων πολιτισμών και 

λαών και να τα συσχετίζουν. 

❖ Να βιώσουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε 

διάστημα μακρών χρονικών περιόδων. 

❖ Να αναπτύξουν την ικανότητα της κατανόησης του χρόνου και της χρήσης των 

σχετικών όρων. 

❖ Να εξοικειωθούν με την ορολογία της ιστορικής επιστήμης και να αποκτήσουν το 

αναγκαίο λεξιλόγιο. 
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4. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Καθώς τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας έχει εκτοξευτεί, 

η εκπαίδευση ολοένα και περισσότερο προσπαθεί να την αξιοποιήσει ώστε οι μαθητές να 

αποκτήσουν τα εφόδια και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των νέων αναγκών της σύγχρονης τάξης (Robin,2008). Η Πληροφορική πλέον 

είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούνται ένδειξη 

οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εντάχθηκαν και αξιοποιήθηκαν στο Νέο σχολείο επιφέροντας αλλαγές 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα με σκοπό την αποτελεσματικότερη διδασκαλία (Κεκές, 2004). 

Όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή μέσα στην τάξη αποκτούν αυτόματα πολλές 

επιλογές είτε για να βοηθηθούν σε κάποια εργασία είτε μπορούν να διασκεδάσουν παίζοντας 

(ΔΕΠΠΣ, 2003). Ακόμη η χρήση υπολογιστή ωφελεί τα παιδιά και τα ωθεί στο να είναι 

ανεξάρτητα, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους (Ντολιοπούλου, 2005). Έτσι όλο και περισσότερα σχολεία και πανεπιστήμια 

αυξάνουν τη χρήση Η/Υ και εξοπλίζονται με τεχνολογικά μέσα. Με τη σειρά τους οι 

εκπαιδευτικοί  συνδυάζοντας και τις παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και τα υπολογιστικά 

συστήματα έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και να 

παρουσιάσουν τις σκέψεις τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο (Suwardyetal., 2013, Sadik, 

2008). Ο 21ος αι. δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με 

την τεχνολογία εντάσσοντάς την στα προγράμματα σπουδών, έτσι η παραδοσιακή διδασκαλία 

με τα τετράδια και τα μολύβια παραγκωνίζεται δίνοντας τη θέση της στα μέιλ, τα e-books και 

την επικοινωνία μέσω διαδικτύου (Brown, Bryan, & Brown ,2005). Η καινούρια μορφή 

σχολείου επιβραβεύει τη συνεργασία, την ισότητα στη συμμετοχή και την ευελιξία 

(Koutsopoulos, και Economou, 2015). Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται αύξηση της χρήσης 

των wikis που προωθούν την γραφή κειμένων συνεργατικά και χρησιμεύουν ιδιαίτερα στις 

τάξεις του δημοτικού σχολείου( Désilets και Paquet, 2005, Woo et al., 2011). Οι ΤΠΕ και το 

διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβάλλουν επίσης στην κοινωνικοποίηση των μαθητών αλλά και 

στην κριτική επεξεργασία των πληροφοριών, την επίλυση προβλημάτων και τη 

δημιουργικότητα (Τζιμογιάννης, 2011). 
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Η προετοιμασία των μαθητών για την νέα τεχνολογική εποχή διεξάγεται μέσω της 

εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Μήτκας, Τσουλής, Πόθος, 2014). Η 

χρησιμοποίηση των ΤΠΕ μειώνει το κόστος στην εκπαίδευση, καθώς οι γενικοί και ειδικοί 

στόχοι επιτυγχάνονται μέσω των τεχνολογιών και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται πολλά 

σχολικά εγχειρίδια (Λαφατζή, 2005). Οι Νέες Τεχνολογίες εφόσον θεωρούνται μια  καινοτομία 

στο χώρο του σχολείου, δύνανται  να μεταβάλλουν  τους  τρόπους  συνεργασίας και 

επικοινωνίας των μαθητών και χρήσης των πληροφοριών που δέχονται (Λαφατζή, 2005, 

Τσιαούση, 2010). Βασικό σημείο για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποτελεί η 

εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις Νέες Τεχνολογίες και η επιστημονική τους κατάρτιση 

μέσω επιμορφώσεων ή σεμιναρίων. (Αναστασιάδης, Γκερτσάκης, Μαρινάτος, Καρβούνης, 

2006).  Η βασική παράμετρος για την ένταξη των ΤΠΕ είναι η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής  

και η συχνή χρήση της(Καριπίδης, Πρέτζας, 2015). Μάλιστα οι  συσκευές όσο και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να είναι σύγχρονα και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των 

παιδιών και να μην χρησιμοποιούνται άσκοπα(Ευθυμίου, Βιτσιλάκη, 2007).  

Οι ΤΠΕ  λειτουργούν προσθετικά στη γνώση του αντικειμένου που εξετάζεται , καθώς οι 

μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες με 

εικόνες, ήχους, βίντεο. Φυσικά δεν μπορεί να αντικατασταθεί σε καμία περίπτωση ο δάσκαλος.  

Από την άλλη προσφέρεται η δυνατότητα στον δάσκαλο χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ να 

ακολουθεί διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και σύγχρονες διδακτικές προτάσεις και 

έτσι να προωθείται η συνεργατική μάθηση. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία 

συμβάλλει στην τροποποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε ο μαθητής να μην δέχεται 

παθητικά τις πληροφορίες αλλά να μπει στην διαδικασία να ανακαλύψει ο ίδιος τη γνώση μέσα 

από διερεύνηση, πειραματισμό, ανάλυση, σύνθεση και διάλογο. Ακόμη συμβάλλει στην 

ικανότητα  χρήσης συμβόλων σε ένα πλαίσιο αναπαράστασης ενός φαινομένου με εικόνα, 

γραφικά, κείμενο, αφήγηση και στην διεπιστημονική προσέγγιση ενός φαινομένου μέσα από 

την οπτικοποίηση και την εξερεύνηση. Οι ΤΠΕ αναμφισβήτητα συνδέουν το σχολείο με τον 

υπόλοιπο κόσμο και ανοίγουν ένα παράθυρο στην γνώση. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν 

δημιουργηθεί πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά ώστε να γίνει πιο προσβάσιμη η γνώση σε 

διάφορα διδακτικά αντικείμενα (Βοσνιάδου, 2006).  
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4.1 Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και η επιρροή τους στην 

εκπαίδευση 

 

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, αποτέλεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η μεταβολή στη μάθηση και την αξιολόγηση στον 21ο αιώνα όσο 

και η ανάπτυξη των σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης. Οι θεωρίες μάθησης είναι ένα 

κάποιες αρχές που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν, τον τρόπο δηλαδή 

με τον οποίο αποκτούν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Οι σημαντικότερες εκδοχές αυτών των 

θεωριών είναι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός, η θεωρία της εγκαθιδρυμένης και της 

κατανεμημένης μάθησης και η θεωρία της Δραστηριότητας (Πετροπούλου, 2011).  

Ο Κοινωνικός Εποικοδομητισμός αναφέρεται στην επιρροή που ασκεί η κοινωνική 

αλληλεπίδραση και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μαθησιακή 

διαδικασία και θεωρείται ως βασικός παράγοντας για την γνωστική ανάπτυξη. Η γνώση 

προκύπτει και διαμοιράζεται μέσα από αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ των 

δασκάλων, των μαθητών και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων (Doise & Mugny, 1984· 

Vygotsky, 1978). Σημαντικός είναι ο ρόλος που αποδίδεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

του ατόμου με το περιβάλλον του, ώστε οδηγείται στην οικοδόμηση της γνώσης φυσικά μέσα 

από τη συνεργασία για την δημιουργία κάποιου έργου ή για την ολοκλήρωση ενός στόχου.  

Έτσι ο κοινωνικός εποικοδομητισμός υποστηρίζει ότι ο μαθητής  μαθαίνει αφού προσαρμόσει 

τις νοητικές του δομές σχετικά με την αλληλεπίδραση που έχει με το περιβάλλον του. Η γνώση 

δημιουργείται από τον ίδιο τον μαθητή αφού ενεργεί και μέσα σε καθορισμένα κοινωνικά και 

πολιτισμικά πλαίσια. Ο δάσκαλος βοηθά τους μαθητές του, ενώ σιγά σιγά η βοήθεια αυτή 

μειώνεται, καθώς ο σκοπός είναι οι μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι και από μόνοι τους να 

κατασκευάζουν τη γνώση. Για την επίτευξη αυτών χρησιμοποιούνται ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις και  οι μαθητές προκειμένου να απαντήσουν συνεργάζονται και έτσι οικοδομούν 

νέες γνώσεις. 

 Η θεωρία Εγκαθιδρυμένης Μάθησης θεωρεί ότι η διαδικασία της μάθησης σχετίζεται με τις 

μαθησιακές δραστηριότητες όσο και με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύσσονται δηλαδή η μάθηση υπάρχει στο περιβάλλον και είναι το αποτέλεσμα του 

συνδυασμού της δράσης του μαθητή, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού - πολιτιστικού 

πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης θεωρίας 

είναι ότι τονίζει τη σημασία των  Κοινοτήτων Μάθησης στην γνωστική ανάπτυξη του μαθητή 

(Lave & Wenger, 1991), καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε κοινότητες μάθησης, που 
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υποστηρίζουν συγκεκριμένες ιδέες και έχουν καθορισμένες συμπεριφορές για το τι να 

αναμένουν. Στην αρχή  λειτουργούν «περιφερειακά», αλλά όσο βελτιώνονται και γίνονται 

ικανότεροι και πιο έμπειροι προχωρούν στο βάθος. Η μάθηση, συνεπώς, έχει ως βάση την 

συμμετοχή στις κοινότητες προκειμένου να επιτευχθεί και η γνώση υπάρχει ήδη στις ενέργειες 

των ατόμων και των ομάδων.  Η αξία της γνώσης και η χρηστικότητα της 

επαναπροσδιορίζονται συνεχώς για το κάθε μέλος της κοινότητας μέσα ακριβώς από τις 

διαδικασίες της κοινωνικής διάδρασης.   

Η θεωρία της Κατανεμημένης Μάθησης ασχολείται με τη μάθηση από γνωστική, κοινωνική 

και οργανωτική πλευρά. Η γνώση κατανέμεται τόσο από κοινωνικής πλευράς  δηλαδή μεταξύ 

του ατόμου και άλλων ατόμων όσο και από υλικής πλευράς δηλαδή μεταξύ ατόμου και 

εργαλείων. Η γνώση κατανοείται καλύτερα ως μια κατανομή ανάμεσα σε υποκείμενα, 

κατασκευάσματα, εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις κάτω από μία κοινή γλώσσα 

(Hutchins & Klausen, 1996). Η θεωρία αυτή θεωρεί το υποκείμενο μέρος ενός ευρύτερου 

λειτουργικού συστήματος που συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό και υλικό του περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, για να γίνει κατανοητή η νοητική δραστηριότητα του μαθητή οφείλουμε να λάβουμε 

υπόψη μας αν το  νοητικό έργο από το μαθητή υποβοηθείται από άλλους ανθρώπους ή από 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία.  

 Η θεωρία της Δραστηριότητας θεωρεί ότι το άτομο δρα διαμέσου πολιτισμικών σύμβολων, 

λέξεων και εργαλείων, τα οποία ασκούν επιρροή στη δραστηριότητα του ατόμου και στις 

νοητικές του διεργασίες (Leontiev, 1978). Η δραστηριότητα η οποία αποτελείται από το 

υποκείμενο, το αντικείμενο, τις πράξεις και τις λειτουργίες είναι η βασική παράμετρος αυτής 

της θεωρίας και το υποκείμενο που είναι ή ένα άτομο ή μια ομάδα απασχολείται με αυτή τη 

δραστηριότητα. Σε όλο αυτό μεσολαβούν εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία. Η μονάδα 

ανάλυσης είναι το πλαίσιο στο οποίο δρα το άτομο. Το σημαντικό στοιχείο της θεωρίας της 

Δραστηριότητας είναι ότι εξασφαλίζει ένα κοινωνικο - πολιτισμικό φακό με τον οποίο  

μπορούμε να αναλύσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και των νοητικών ή 

τεχνικών υλικών σε συνεργασίες μαθησιακές με σκοπό την επίτευξη ενός έργου.  

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης έχουν ασκήσει σημαντική επίδραση 

στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθησιακών περιβαλλόντων με την καθοδήγηση ψηφιακών 

τεχνολογιών. Από τη δεκαετία του ’90, παρατηρείται παγκοσμίως μια τάση για χρήση και 

αξιοποίηση περιβαλλόντων μάθησης και ψηφιακών εργαλείων σε όλο το χώρο της 

εκπαίδευσης. Οι μαθητές τοποθετούνται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας και 

μπορούν να χρησιμοποιούν  εκπαιδευτικά μέσα, εργαλεία και λογισμικά για την απόκτηση της 
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γνώσης, για πρακτική εξάσκηση και συνεργασία με τους συμμαθητές τους (Veskoukis & 

Retalis, 1999). 

 

4.2 Δεξιότητες 21ου αιώνα 

 

Οι μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία και την καθημερινή ζωή οδήγησαν στην ανάγκη να 

γίνουν αλλαγές και στην κοινωνία, αλλά ειδικότερα στην εκπαίδευση και την εργασία.   Έτσι, 

θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη να γίνουν μεταβολές στα εκπαιδευτικά συστήματα 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός παγκοσμιοποιημένου πια και καινούριου  

κοινωνικού πλαισίου. Οι μαθητές του 21ου αιώνα κάνουν όλο και συχνότερη χρήση της 

τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνεται επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών 

διδασκαλίας.  

Στην εκπαίδευση παύει να είναι μοναδικός σκοπός  η απόκτηση γνώσεων και προβάλλει σαν 

ανάγκη η ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων με σκοπό οι μαθητές να γίνουν μελλοντικοί 

ενεργοί πολίτες. Οι Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller- Ricci Rumble (2012) 

θεωρούν πως οι μαθητές οφείλουν να κατακτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες. Σχετικά με τον 

τρόπο σκέψης πρέπει να κατακτήσουν κριτική σκέψη για επίλυση προβλημάτων και λήψη 

αποφάσεων, δημιουργικότητα και καινοτομία, οικοδόμηση της γνώσης και μεταγνώση δηλαδή 

να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Ως προς τον τρόπο εργασίας οι βασικές δεξιότητες είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η συνεργατικότητα, ενώ 

όσον αφορά στα εργαλεία για εργασία είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και η 

πληροφοριακή παιδεία. Άλλη σημαντική δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές 

είναι η επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης και η πολιτιστική επίγνωση.  

Οι πιο σημαντικές δεξιότητες όμως είναι αυτές που συναντώνται συχνά και με τον όρο 4C, 

από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Creativity (Δημιουργικότητα), Critical 

Thinking (Κριτική σκέψη), Communication (Επικοινωνία) και Collaboration (Συνεργασία). Σ’ 

αυτές προστίθενται και δεξιότητες όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, η παραγωγικότητα, η καινοτομία, η ανάπτυξη ικανότητας ηγεσίας, η 

δεοντολογία, η υπευθυνότητα, η προσωπική και κοινωνική ευθύνη (Voogt et al, 2013). 

Ικανότητες σχετικές με τη γνώση, όπως η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων είναι διαχρονικές και έχουν μακρά πορεία καθώς είναι υπεύθυνες για σημαντικά 

ακαδημαϊκά επιτεύγματα και σχετίζονται με την επιτυχή μάθηση. Η επικοινωνία, η 
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συνεργασία και η υπευθυνότητα βοηθούν στην εξασφάλιση επιτυχών διαπροσωπικών σχέσεων 

(Banaji & Burn, 2007 σε Voogt et al., 2013). Η παραγωγικότητα συνδέεται με την 

επιχειρηματικότητα και στην ικανότητα της παραγωγής ιδεών, στον σχεδιασμό και την 

οργάνωση των προγραμμάτων με βάση τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι (Voogt et al., 2013). 

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία δίνει την επιλογή στους μαθητές να 

αποκτήσουν δεξιότητες σε διάφορες κατηγορίες γραμματισμών. Σύμφωνα με τον Robin (2008) 

οι μαθητές με τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων μπορούν να αναπτύξουν τον ψηφιακό 

γραμματισμό που είναι βασικό χαρακτηριστικό της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο 

γραμματισμός είναι σχετικός με την γραφή και την ανάγνωση. Ο ψηφιακός γραμματισμός 

όμως σχετίζεται με την ικανότητα χρήσης ψηφιακών μέσων. Ο όρος «ψηφιακός 

γραμματισμός» σύμφωνα με την μετάφραση της «International Federation of Library 

Associations and Institution» (IFLA) σχετίζεται με την ικανότητα κάποιου να αξιοποιήσει τα 

ψηφιακά εργαλεία ώστε να είναι ψηφιακά εγγράμματος. Για να το καταφέρει αυτό  πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αποτελεσματικά και ηθικά για να καλύψει 

τις ανάγκες πληροφόρησης της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής καθώς και της ζωής 

του ως πολίτης (IFLA, 2017). Βέβαια, ο ορισμός του ψηφιακού γραμματισμού δεν έχει ακόμη 

οριστικοποιηθεί, όμως περιλαμβάνει τεχνικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα λειτουργίας ενός 

υπολογιστή και η εκτέλεση εργασιών όπως η επεξεργασία κειμένου, η συμπλήρωση μιας 

φόρμας, η αναζήτηση πληροφοριών, οι ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Ακόμη 

περιλαμβάνει την γνώση για τη λειτουργία του Διαδικτύου και ειδικότερα για τα θέματα 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει. Επίσης 

περιλαμβάνει την δημιουργική χρήση της τεχνολογίας, όπως το blogging ή δημιουργικές 

εκφράσεις μέσω εργαλείων πολυμέσων, όπως podcasts και βίντεο οδηγώντας σε προσωπική 

εξέλιξη, αλλά και επαγγελματική ανέλιξη.  Ο ψηφιακός γραμματισμός καλύπτεται και από 

άλλους τομείς, και κυρίως από τον γραμματισμό στα ψηφιακά μέσα (media literacy) και την 

πληροφοριακή παιδεία (information literacy) και εξαρτάται από την ύπαρξη βασικών 

δεξιοτήτων γραμματισμού από πριν. Συμπερασματικά, ο ψηφιακός γραμματισμός είναι μια 

μάθηση δια βίου. 

Η Kathleen Tyner στο βιβλίο της «Literacy in a digital world» (1998) διακρίνει τον 

«εργαλειακό γραμματισμό», δηλαδή την ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας, από τον 

«γραμματισμό αναπαράστασης», δηλαδή τη γνώση να εκμεταλλεύεται ο χρήστης τις ποικίλες 

δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ (Voogt et al., 2013). Για την απόκτηση του ψηφιακού 

γραμματισμού είναι γενικά αποδεκτό ότι επιβάλλεται η αναμόρφωση των προγραμμάτων 

σπουδών και η ύπαρξη σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που θα στηρίζονται σε 
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παιδαγωγικές προσεγγίσεις καινοτόμες. Έτσι πρέπει να προωθείται η συνοικοδόμηση της 

γνώσης των μαθητών  με όπλο τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές και 

τους δασκάλους, η ενασχόληση με πιο σύνθετες δραστηριότητες, που βοηθούν τον μαθητή στη 

διερεύνηση αληθινών προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ερωτήματα, οι 

μαθητές κάνουν πειραματισμούς, αναλύουν και αξιολογούν τις πληροφορίες, διατυπώνουν 

υποθέσεις και γενικά λειτουργούν με επιστημονικούς όρους. Ακόμη, πρέπει να προωθείται η 

ανάπτυξη της κριτικής και σκέψης, η καλλιέργεια της μετάγνωσης μέσω της αυτορρύθμισης 

και του αναστοχασμού. Τέλος,  η γνώση πρέπει να προσεγγίζεται διαθεματικά, διεπιστημονικά 

και βιωματικά και να αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες σαν μέσο εμπλουτισμού της 

μαθησιακής διαδικασίας (Binkley et al.,2012).  
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5.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ  

5.1  Διδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα 

της Ιστορίας 

 

Η αφήγηση αποτελεί τον βασικό τρόπο εξέλιξης της ιστοριογραφίας σχετικά με την  

αναπαράσταση του παρελθόντος και ως εκ τούτου είναι ιδεολογικά φορτισμένη (R. Barthes). 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχει καταστεί πλέον 

απαραίτητη στη διδασκαλία. Είναι όμως απαραίτητο να  αναφέρονται σαφώς οι σκοποί και το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ  μετά από την κατάλληλη προετοιμασία 

του εκπαιδευτικού. Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να έχει τις επιστημονικές γνώσεις για τη 

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, να γνωρίζει να χρησιμοποιεί σωστά τις ΤΠΕ, ώστε να 

αποδειχθούν ευέλικτα και δημιουργικά εργαλεία στη διδασκαλία και στην παιδαγωγική, να 

γνωρίζει τον τρόπο ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες δημιουργικής σχέσης των μαθητών με τον 

υπολογιστή. Ακόμη, ο δάσκαλος  θα πρέπει να γνωρίζει τις νέες θεωρίες γνώσης, σύμφωνα με 

τις οποίες πρέπει να οργανώνεται η μάθηση. Η προσέγγιση του μοντέλου του κοινωνικού 

εποικοδομητισμού αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει καινούργιους ορίζοντες για τον ρόλο του 

δασκάλου και του μαθητή. Ο μαθητής μαθαίνει να λειτουργεί πλέον σε περιβάλλον 

διερευνητικής μάθησης έχοντας τη δυνατότητα να ελέγχει τον εαυτό του και να συμμετέχει σε 

ανοιχτό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Σχετικά με τη διδασκαλία της ιστορίας, ο μαθητής μπορεί 

να θέτει και να απαντά ερωτήματα αναζητώντας, εντοπίζοντας και βλέποντας με τα ίδια του 

τα μάτια το ιστορικό γεγονός και στη συνέχεια ερμηνεύοντας, ασκώντας κριτική και κάνοντας 

διάλογο ώστε να το κατανοήσει καλύτερα και να αναλύσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

συνέβη.  

Με αυτόν τον τρόπο θα κατακτήσει αντικειμενικές γνώσεις και θα φτάσει στη μεταγνώση, 

μαθαίνοντας πώς να μαθαίνει και υιοθετώντας μεθόδους μάθησης. Οι μαθητές σταδιακά μέσα 

από πειράματα και σφάλματα δομούν τις γνώσεις τους  και συλλέγουν τα στοιχεία από το 

παρόν και το παρελθόν και τα ερμηνεύουν. Για την ιστορική επιστήμη χρησιμοποιούνται οι 

έννοιες αιτία, αιτιότητα, τεκμήριο, χρόνος, μεταβολή και χωρίς αυτές να είναι κατανοητές 

δυσκολεύει η ενασχόληση με την ιστορία.  Πρέπει όμως να προσεγγιστούν σωστά ώστε να 

καλλιεργηθούν οι δεξιότητες της ανάλυσης, σύνθεσης, της αντικειμενικότητας, τις ερμηνείας. 

Η διαδικασία αυτή επηρεάζει και τη γλωσσική τους ανάπτυξη, καθώς καλλιεργούνται 

συστηματικά οι γλωσσικές και διανοητικές ικανότητές τους.  
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Εξάλλου σκοπός της διδασκαλίας πλέον είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης , η διατύπωση 

κρίσεων του παρελθόντος μέσα από την ανάλυση των γεγονότων, η παρουσίαση των αληθινών 

διαστάσεων των γεγονότων και η ανάλυση του θέματος διαθεματικά σε σχέση με άλλα 

γνωστικά αντικείμενα. Οι ερωτήσεις που κάνει ο δάσκαλος μπορούν να ενισχύουν την 

ανάκληση πληροφοριών, την κατανόηση σχετικά με αιτίες και συμπεριφορές και να ακονίζουν 

τη σκέψη μέσω της αιτιολόγησης. Η παραδοσιακή προσέγγιση έχει ξεπεραστεί και έχει 

παραμεριστεί η στείρα απομνημόνευση.  

Οι Dawson & Harris (1999) θεωρούν πως οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν στους μαθητές τη 

δυνατότητα να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε πηγές αυθεντικές που ήταν προνόμιο μόνο των 

επαγγελματιών. Επίσης, πολύ σημαντική συμβολή είναι η γρήγορη αναζήτηση πηγών σε 

βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο ή σε ηλεκτρονικές συλλογές και στη συνέχεια η αποθήκευσή τους. 

Άλλες λειτουργίες των ΤΠΕ είναι η άμεση επικοινωνία με ιστορικούς και ερευνητές και η 

συνεργασία με τους άλλους για την επίτευξη του στόχου. Η χρήση της τεχνολογίας επίσης 

μπορούν να προωθήσουν την εκμάθηση της ιστορίας από τους μαθητές μέσα από την ιστορική 

έρευνα και την πράξη και να υποστηρίξουν διδακτικές καταστάσεις για την επίλυση 

προβλημάτων και έρευνας (Ρεπούση και Τσίβας, 2004). Επιπλέον, οι Νέες Τεχνολογίες 

λειτουργούν επικουρικά σχετικά με την μελέτη πολυπρισματικού ιστορικού υλικού από τους 

μαθητές και στη συνέχεια την ενσωμάτωσή του στις δικές τους εργασίες. Οι βασιζόμενες 

Τεχνολογίες στο διαδίκτυο είναι κατάλληλες για περιβάλλοντα μάθησης που παρουσιάζου 

ταυτόχρονα πολυτροπικές ιστορικές πηγές (Brown &Purvis,2001). Οι δάσκαλοι θεωρούνται 

οι πιο κατάλληλοι για να δημιουργήσουν τέτοια περιβάλλοντα μάθησης εφόσον έχουν την 

απαραίτητη τεχνολογική γνώση (Mishra &Koehler, 2006) καθώς είναι καλύτεροι γνώστες των 

ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών τους (Κυρίδης, Δρόσος, Ντίνας, 2003; 

Μακαρατζής & Ντίνας, 2009).   Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους 

εκπαιδευτικούς ή τα παιδιά. Στην πρώτη περίπτωση, ως εργαλείο διδασκαλίας, δίνουν τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν ένα αντικείμενο ή μια νέα ιδέα με τρόπο 

ελκυστικό (Robin 2008), ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η 

καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου (Burmark 2004). Στη δεύτερη περίπτωση, ιδιαίτερα 

όταν οι μαθητές σχεδιάζουν, δημιουργούν και παρουσιάζουν τις ψηφιακές τους ιστορίες, 

βελτιώνουν ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού, όπως (Robin 2006) δεξιότητες στην 

έρευνα όταν αναζητούν και αναλύουν πληροφορίες ή δεξιότητες συγγραφής, κατά την 

ανάπτυξη ενός σεναρίου.  Ακόμη δεξιότητες οργάνωσης, όσο προσπαθούν να διαχειριστούν 

το πεδίο εφαρμογής του έργου, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τον χρόνο για την 

ολοκλήρωση του έργου και τεχνολογικές δεξιότητες, αφού οι μαθητές μαθαίνουν να 
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χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων, όπως ψηφιακές κάμερες, σαρωτές μικρόφωνα αλλά 

και εργαλεία παραγωγής ψηφιακών ιστοριών.  Επίσης, δεξιότητες παρουσίασης, κατά την 

παρουσίαση της ιστορίας στους υπόλοιπους και δεξιότητες διαπροσωπικές αφού δουλεύουν 

σε ομάδες και όλα τα μέλη έχουν καθορισμένο ρόλο στην ομάδα. Τέλος βελτιώνονται 

δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να λαμβάνουν μόνα 

τους αποφάσεις και να ξεπερνούν εμπόδια σε όλα τα στάδια της εκπόνησης και δεξιότητες 

αξιολόγησης, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν αυτοαξιολογούνται αλλά να αξιολογούν και το έργο 

των άλλων (Coventry 2008). Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις 

απόψεις τους και να τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις 

δεξιότητες γραφής τους μέσα από τη δημιουργία των δικών τους ιστοριών (Gakhar & 

Thompson 2007). Η μάθηση γίνεται ελκυστικότερη και κάνει τα παιδιά να είναι πιο ενεργά και 

παραγωγικά στις ατομικές ή συνεργατικές δραστηριότητες (Bratitsis, Kotopoulos & Mandila 

2011). 
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5.2 Ενδεικτικές Εφαρμογές - Σύντομη ανασκόπηση  

Εξαιρετικό παράδειγμα δημιουργικής εμπλοκής των μαθητών στην ιστορική έρευνα και 

δημιουργίας ενός περάσματος από τα αληθινά ιστορικά γεγονότα στη σύγχρονη εποχή 

αποτελεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα 

Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι μαθητές δημιούργησαν το 

ντοκιμαντέρ συνθέτοντας και μετατρέποντας τα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, πάντα σε 

συνδυασμό με την συνεργασία, την ομαδικότητα και την ενεργή και συμμετοχική στάση 

απέναντι στην σύγχρονη ιστορική πραγματικότητα.  Καθώς οι μαθητές έχουν φθίνουσα 

προσοχή στη διάρκεια της διάλεξης στο μάθημα της Ιστορίας, οφείλουμε να παρέχουμε 

εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να δουλεύουν σαν μικροί ιστορικοί, μελετώντας πηγές και 

προσπαθώντας να καταγράψουν μνήμες (Μουλά, Παντελιού, Ζυγούρης, 2016). Το 

ντοκιμαντέρ εξετάζει την περίοδο της Ιταλοκρατίας των Δωδεκανήσων σε σχέση με την 

επικαιρότητα και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εθνικής γιορτής της Ενσωμάτωσης 

των Δωδεκανήσων στις 7 Μαρτίου αφόρμηση διερεύνησης των θεμάτων που θίγονται σε αυτό. 

Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί ως δείγμα-πρότυπο ιστορικού ντοκιμαντέρ, ώστε μέσω της 

αποδόμησης των συστατικών μερών του, να καταστεί κατανοητή η διαδικασία δημιουργίας 

ενός παρόμοιου αντικειμένου.  

Άλλο παράδειγμα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην Ιστορία είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Όπως αναφέρει η Μουλά σε σχετικό άρθρο, καθώς η εποχή που ζει η νέα γενιά έχει κυριευτεί 

από το Facebook, το Youtube και το SMSing δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην μέθοδο 

διδασκαλίας με τον παραδοσιακό τρόπο. Έτσι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την 

αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση και 

μάλιστα στο μάθημα της Ιστορίας. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις και περιορισμοί στη χρήση 

τους και χρειάζονται κατάλληλη διδακτική παρέμβαση, ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη 

των μαθητών. Η θετική ανταπόκριση από την πλευρά των μαθητών είναι δεδομένη και η 

εκπαίδευση οφείλει να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να επιτευχθούν τα καλύτερα οφέλη. Οι 

έρευνες αποδεικνύουν πως τα παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές περισσότερο στις επιδόσεις 

τους όταν παίζουν αυτά τα παιχνίδια και εκτός τάξης, ώστε εμπεδώνουν και διευρύνουν τις 

γνώσεις τους. Συνεπώς, η προετοιμασία των μαθητών για τον  21ο  αιώνα δεν μπορεί να γίνει 

μόνο με τα σχολικά βιβλία. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια με τις προσομοιώσεις, τις συνεργατικές 

δραστηριότητες και την καλλιέργεια κριτικής και αναλυτικής ικανότητας μπορούν να 

ευνοήσουν την εκπαίδευση των μαθητών στην Ιστορία. Εκτός όμως από αυτό συμβάλουν στην 
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κατανόηση από του μαθητές ότι η ιστορία είναι μία κοινωνική κατασκευή και συνεχώς γίνεται 

επαναπροσδιορισμός του νοήματός της (Μουλά, 2014) .  
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6. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ  

 

6.1 Ορισμός έννοιας 

 

Ο όρος ψηφιακή αφήγηση εμφανίστηκε παράλληλα με την παραδοσιακή αφήγηση όταν άρχισε 

η τεχνολογία να εισάγεται πιο έντονα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τομέα της 

εκπαίδευσης παρέχοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν νέες μορφές 

ιστοριών. Ψηφιακή αφήγηση είναι η μετάφραση του αγγλικού όρου «digital storytelling» και 

ανακαλύφθηκε από τους Lambert και Atchey οι οποίοι ήταν επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο 

του Berkeley στην Καλιφόρνια. Σκοπός τους ήταν να διδάξουν σε άλλα άτομα τη διαδικασία 

κατασκευής ψηφιακών ιστοριών, αλλά και να μελετήσουν νέες μεθόδους ψηφιακής αφήγησης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Κέντρου Ψηφιακής αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια 

μορφή έκφρασης της παλιάς τέχνης της αφήγησης ιστοριών. Μέσα από την ιστορία, η 

αφήγηση ιστοριών έχει χρησιμοποιηθεί για τη διοχέτευση της γνώσης, των αρχών και των 

αξιών. Οι ιστορίες χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μέσο που εμφανιζόταν. Έτσι ξεκίνησαν από την 

προφορική αφήγηση, μεταφέρθηκαν στη γραπτή αφήγηση και από την γραπτή αφήγηση στην 

οθόνη του υπολογιστή σε ψηφιακή πλέον μορφή (DigitalStorytelling Association, 2002). Ως 

ψηφιακή αφήγηση ορίζεται η διαδικασία που συνδυάζει ψηφιακά μέσα για να ενισχύσει το 

γραπτό ή τον προφορικό λόγο και πιο συγκεκριμένα είναι ο συνδυασμός της προφορικής και 

γραπτής αφήγησης με τα πολυμέσα (Davis, 2004. Κνάβας και Σέρογλου, 2013, Sadik, 2008). 

Ο Lathem αναφέρει πως ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδυασμός παραδοσιακής προφορικής 

αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας τονίζοντας πως η βασική 

διαφορά μεταξύ παραδοσιακής και ψηφιακής αφήγησης είναι ότι η ψηφιακή μπορεί να 

επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της αν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και να σχολιαστεί ή να 

συζητηθεί δημιουργώντας αλληλεπίδραση. Πρόκειται για παραγωγή μικρών ψηφιακών 

ιστοριών με πολυμέσα για να εκφραστούν εκφάνσεις της προσωπικής ζωής. Ως πολυμέσα 

θεωρούνται ο ήχος, η εικόνα, ή τα κινούμενα σχέδια και γενικά ό, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με ηλεκτρονικό τρόπο (Lathem, 2005). H παρουσίαση από την πλευρά των μαθητών των 

προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών, των σκέψεων και των ιδεών τους μέσω της δικής τους 

επιλογής εικόνων αλλά και μέσω της χρήσης της δικής τους φωνής είναι μία ξεχωριστή 

κατηγορία μάθησης (Miller, 2009).Ο Sheneman θεωρεί πως η Ψηφιακή αφήγηση είναι η μια 
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διαδικασία πρακτικού συνδυασμού αφηγηματικού και ψηφιακού υλικού, με εικόνες, ήχο και 

βίντεο, με σκοπό να δημιουργηθεί μία μικρού μήκους ταινία έχοντας ένα σημαντικό  

συγκινησιακό στοιχείο που εξελίσσονται διαδραστικά (Ξεστέρνου, 2013). Εξάλλου η ψηφιακή 

αφήγηση συνδέεται με την διαδραστική αφήγηση. Οι Κεκές- Μυλωνάκου αναφέρουν ότι είναι 

μια καινούρια μορφή λογοτεχνίας, ένα καινούριο είδος που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα 

και εμπλέκει τον ακροατή άμεσα στη δημιουργία μιας καινούριας ιστορίας κάνοντάς τον 

ενεργό μέτοχο και συνδιαμορφωτή  (Κεκές- Μυλωνάκου, 2002). Οι Robin και McNeil 

υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα είδος τέχνης που δημιουργείται αν ενωθούν διάφορα και 

ποικίλα πολυμέσα όπως κείμενο, βίντεο, εικόνα, μουσική ή κάποια ηχογράφηση (Robin και 

McNeil, 2012).  Ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Ohler είναι η αφήγηση εκείνη που κάνει 

χρήση της τεχνολογίας για να συνδυάσει διάφορα μέσα ώστε να είναι προσιτή και εύχρηστη 

σε όλους τους χρήστες μέσω ευρείας κυκλοφορίας τεχνολογικά μέσα. Συνήθως πρόκειται για 

ολιγόλεπτες ταινίες τις οποίες παρακολουθούν οι θεατές με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή άλλων ψηφιακών μέσων (Ohler, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία και τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με διάφορες στρατηγικές μάθησης όπως το παιχνίδι 

ρόλων (Τσιλιμένη, 2007). Η ψηφιακή αφήγηση τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα έχει 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των δασκάλων και έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης:  στην προσχολική αγωγή (Bratitsis & Ziannas, 2015), σε νηπιαγωγεία 

(Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 2014· Μουταφίδου, Μέλλιου & Μπράτιτσης, 2016), σε δημοτικά 

σχολεία (Σαββοπούλου & Μπράτιτσης, 2017) και φυσικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Μεϊμάρης, 2013), παρότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει ως μαθησιακό 

εργαλείο πέρα από τις τυπικές και σε μη τυπικές ή σε άτυπες μορφές εκπαίδευσης 

(Μπράτιτσης, 2014). Με όπλο τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και με εργαλείο τον 

υπολογιστή οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις απόψεις τους για 

σημαντικά ζητήματα. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν πως η ψηφιακή ιστορία θα έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέχνη τον 21ο αιώνα παρά το γεγονός πως αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται σε πρωτόγνωρη κατάσταση (Crawford, 2013; Stern, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση 

όπως αναφέρουν οι Peppler και Kafai (2007), είναι οικεία δραστηριότητα και  εντάσσεται στην 

μαζική παραγωγή και δημοσίευση ψηφιακού υλικού. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί την 

αφήγηση ιστοριών ηλεκτρονικής μορφής κατά την οποία οι χρήστες καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν δύο ή και περισσότερα εργαλεία όπως το κείμενο, τον ήχο, τη μουσική, το 

βίντεο, τις φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα από παιχνίδια και ιστοσελίδες, άλλες εικόνες και άλλα 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/91
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ψηφιακά μέσα (Reinders, 2011). Η ψηφιακή αφήγηση χαρακτηρίζεται από ευέλικτα και 

δυναμικά στοιχεία τα οποία έχουν ακουστικό, οπτικό και αισθητηριακό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά μεταβάλλουν το γνωστικό πεδίο της μάθησης από λεκτικό σε χωρικό, μουσικό, 

διαπροσωπικό και κιναισθητικό (Lynch και Flemming, 2007).   
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6.2   Σύγκριση ψηφιακής και προφορικής αφήγησης  

 

Ο μαθητής στην διδασκαλία με ψηφιακή αφήγηση είναι ενεργός μέτοχος , ενώ στην προφορική 

ο μαθητής είναι παθητικός δέκτης. Η βασική όμως διαφορά της προφορικής ιστορίας σε σχέση 

με την ψηφιακή  είναι ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων. Η πρώτη παρουσιάζει τα 

γεγονότα ως μια αλληλουχία χωρίς αποκλίσεις, ενώ η δεύτερη λειτουργεί με διακλαδώσεις 

στις ακολουθίες των γεγονότων σαν «δέντρο», οπότε ο αναγνώστης είναι ελεύθερος μόνος του  

να ανακαλύψει τις σχέσεις αιτίου- αιτιατού και να γνωρίσει το θέμα από διαφορετική οπτική 

γωνία. (Crawford, 2005). Η ψηφιακή αφήγηση προσελκύει περισσότερο τους μαθητές από την 

προφορική.  Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση 

είναι η διαδραστικότητα  προκαλώντας συνεχείς αλλαγές στις προσδοκίες του ακροατηρίου 

και το ελκυστικό περιβάλλον όπου η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει στου μαθητές τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν την ιστορία τους και να λάβουν άμεσα ανατροφοδότηση(Sadik, 

2008).Με τη δημιουργία  μιας ψηφιακής αφήγησης οι μαθητές  γίνονται πιο αποτελεσματικοί 

στην λήψη μιας απόφασης και μπορούν ευκολότερα να λύσουν προβλήματα (Robin, 2006).  

Ακόμη μπορούν να  αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, ώστε να δημιουργηθεί μια 

πρωτότυπη ιστορία (DiBlas, 2015). Τέλος, η ψηφιακή αφήγηση δύναται να αναπτύξει το 

αίσθημα της υπευθυνότητας και να οικοδομήσει δυνατές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και 

τον δάσκαλο (DiBlas&Ferrari, 2014). Ο Albers (2007) θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας, υποβοηθείται όταν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τεχνολογία πλούσια 

σε δεξιότητες ανάγνωσης στη διδασκαλία τους. Οι Chen, Verdig, και Wood (2003) 

συμπέραναν πως μία  ιστορία που παρουσιάζεται με ψηφιακή αφήγηση βελτιώνει την 

ανάγνωση, το γραπτό λόγο, την ομιλίακαι την οπτική αναπαράσταση. Ένα πρόγραμμα 

ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βάλουν σε σειρά τις ιδέες τους 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και έτσι να τους καταστήσει τους συγγραφείς (Kullo-Abbott 

και Polman 2008).   

Η ψηφιακή αφήγηση έχει παιδαγωγική βάση και οι μαθητές μεταφέρουν τις εμπειρίες και την 

πολιτιστική τους ταυτότηταtα για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να 

δυναμώσουν την προσωπικότητά τους ( Benmayor, 2008 ). Τα ζητήματα σχετικά  με το εγώ 

μας είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές ώστε να εμπλέκονται πιο ευχάριστα 

(Jonassen κ.α., 2003).Ο Conentry (2009) υποστηρίζει πως η  ψηφιακή αφήγηση προσφέρει 
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στους μαθητές ένα αυθεντικό περιβάλλον για να αναπτύξουν τον προσωπικό και τον 

αφηγηματικό λόγο τους, να παρουσιάσουν τις γνώσεις τους σε μία ομάδα μαθητών και να 

λάβουν την αντίστοιχη ανατροφοδότηση.  

Ειδικότερα, οι μαθητές μαθαίνοντας μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, κάνουν εξάσκηση στον 

οπτικό εγγραμματισμό. Γι’ αυτό οι δάσκαλοι οφείλουν  να ανακαλύψουν τρόπους να 

κινητοποιήσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους σε δραστηριότητες όπου καλλιεργείται και 

αναπτύσσεται η οπτικοποίηση (Chen κ.α. 2003). 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Barrett (2006), η ψηφιακή αφήγηση συμβάλλει στην καλλιέργεια 

τεσσάρων μαθησιακών στρατηγικών των μαθητών, οι οποίες είναι, η συμμετοχή των μαθητών, 

ο αναστοχασμός, η μάθηση μέσα από σχέδια εργασίας και η αποτελεσματική ένταξη των νέων 

τεχνολογιών στην διδασκαλία. Φυσικά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες  περιορίζουν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της αφήγησης και οι 

μαθητές διαβάζουν λιγότερα βιβλία , ενώ ασχολούνται για περισσότερο χρόνο με ψηφιακό 

υλικό στο διαδίκτυο (Kress, 2010). 

Σημαντικό επίσης αρνητικό σημείο σχετικά με τη χρήση ψηφιακών ιστοριών είναι ότι ο 

δάσκαλος εισάγει τους μαθητές σε μια διαδικασία με τεχνολογικά εργαλεία χωρίς να 

υπολογίσει το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο του κάθε μαθητή (Dreon κ.α. 2011). Τέλος, 

όταν πραγματοποιείται η διδασκαλία μέσω της ψηφιακής αφήγησης, είναι αδύνατον να γίνουν 

γνωστές όλες οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών (Hung κ.α. 2012).  
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6.3 Ψηφιακή Ιστορία – Παραδείγματα εφαρμογής  

 

Η ψηφιακή αφήγηση όπως αναφέρουν οι Robin και Pierson  χρησιμοποιείται σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης σαν τρόπος μάθησης. Η πιο γνωστή μορφή ψηφιακής ιστορίας  

περιλαμβάνει την αφήγηση με ηχογράφηση φωνής συνοδευόμενη από εικόνες ή βίντεο, 

μουσική, εφέ ήχων. Σε άλλες ψηφιακές ιστορίες υπάρχουν κινούμενα σχέδια ή κάποια 

βιντεοσκόπηση και άλλες σύγχρονες τεχνικές. Φυσικά, έχει αλλάξει και ο τρόπος που 

κοινοποιούνται οι ιστορίες με την ευρεία χρήση των κοινωνικών δικτύων και την αυξημένη 

παραγωγή υλικού από την πλευρά των χρηστών. 

Οι Bull & Kajder (2004) αναφέρουν πως η ψηφιακή αφήγηση παρέχει κίνητρα στους 

συγγραφείς που δυσκολεύονται να εκφραστούν και να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. 

Τα κίνητρα αυτά  είναι ισχυρά, ειδικά στα παιδιά. Σε ερωτήματα που έγιναν σε μαθητές 

σχετικά με τον καλό συγγραφέα, τα παιδιά έδειξαν να επικεντρώνονται κυρίως στους 

μηχανισμούς της γραφής (Wood 2000). Οι Ballast, Stephens, & Radcliffe (2008) 

πραγματοποιώντας μία έρευνα όπου οι μαθητές προσπάθησαν τη δημιουργία ενός σεναρίου 

και έπειτα την ψηφιοποίησή τους, παρατήρησαν πως τα κίνητρα των μαθητών ήταν πολύ 

ισχυρά, ώστε και οι πιο αδιάφοροι μαθητές δημιούργησαν σενάρια που υπερέβαιναν τις 

δεξιότητες συγγραφής τους. Η δυνατότητα κοινοποίησης των ιστοριών στο διαδίκτυο 

θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας ενεργοποίησης των μαθητών, καθώς όταν  οι μαθητές 

γνωρίζουν πως οι ψηφιακές τους ιστορίες θα αναρτηθούν σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και θα 

μπορούν να τις δουν μαθητές από όλο τον κόσμο, η προσπάθεια για καλύτερη ποιότητα είναι  

μεγαλύτερη (Robin & Pierson 2005). Επίσης, μέσα από έρευνες έχει φανεί πως η επαφή με την 

τεχνολογία δημιουργεί κίνητρο για τα παιδιά ώστε να ξεκινήσουν το γράψιμο μιας ιστορίας 

(Rebmann 2012). Κατά την Wood (2000) σημαντικός είναι και ο ρόλος των λογισμικών αφού 

εφαρμογές στην τάξη έδειξαν πως οι μαθητές όσο επηρεάζονται από τα λογισμικά γιατί η 

γραφή γίνεται ελκυστικότερη και το τελικό προϊόν πιο εκφραστικό, πιο μεγάλο και πιο 

καλογραμμένο από αυτό που δημιούργησαν στο χαρτί. Σχετικά με τη χρήση λογισμικών για 

τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών - κόμικ, οι έρευνες έδειξαν την αποτελεσματικότητά τους 

ακόμα και κατά την χρήση από μικρά παιδιά. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι διασκεδαστικά 

προγράμματα και  ενεργοποιούν τη φαντασία των παιδιών δημιουργώντας κίνητρα μάθησης 

(Μουταφίδου & Μέλλιου 2012, Μέλλιου & Μουταφίδου 2012). Επίσης σημαντικό θετικό 

στοιχείο της ψηφιακής αφήγησης είναι ότι με μικρά κείμενα μπορούν οι μαθητές να 
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δημιουργήσουν υπέροχες ψηφιακές ιστορίες με αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται περισσότερο 

αφού μια ιστορία μικρής σε έκταση είναι πιο προσιτή (Kajder, Bull & Albaugh 2005). 

 Οι Kulla-Abbott & Polman (2008) πραγματοποίησαν τρία προγράμματα όπου τα παιδιά 

έγιναν δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών. Αφού οι μαθητές έγραψαν τις ιδέες τους, όταν έφτασαν 

στη διαδικασία επεξεργασίας εικόνων και κειμένων για να δημιουργήσουν την ιστορία, 

γνώριζαν ποιος έλεγε την ιστορία, σε ποιον απευθύνονταν και για ποιο λόγο. Απέκτησαν 

δηλαδή την δεξιότητα να κατανοούν τις αφηγηματικές δομές σε σχέση με τις γνωστικές, 

κοινωνικές και συναισθηματικές τους λειτουργίες. Η χρήση του πίνακα διάταξης (storyboard) 

κάνει πιο εύκολη την τοποθέτηση των συμβάντων σε λογική σειρά και φανερώνει τα κενά που 

ίσως υπάρχουν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Επίσης, ενώ οι ικανοί συγγραφείς 

χρησιμοποιούν μόνο τη γλώσσα για να κάνουν την ιστορία ελκυστική, η αδυναμία των 

λιγότερο ικανών συγγραφέων αντισταθμίζεται οπτικά με τη χρήση φωτογραφιών και άλλων 

εικόνων. Έτσι, η ψηφιακή αφήγηση βοηθά τους πιο αδέξιους χρήστες να απολαύσουν τη 

δημιουργία ιστοριών με την ενίσχυση με πολυμέσα νιώθοντας  ότι κατατάσσονται στους 

ικανούς συγγραφείς (Sylvester & Greenidge 2009). Η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές που δυσκολεύονται στην παραγωγή γραπτού λόγου να «λάμψουν» (Miller 

2009). Προσεγγίζοντας τη δημιουργία ιστοριών με πολυμέσα μπορούν να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση και η γραφή τους να αποκτήσει σωστή δομή (Banaszewski 2002). O Frazel 

υποστηρίζει πως η ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία στη μάθηση εκτός του ότι 

καλλιεργεί εγγράμματους ψηφιακά μαθητές, τους δίνει τη δυνατότητα να αναλύουν τα 

ζητήματα περισσότερο και από διάφορες οπτικές γωνίες, ενώ ταυτόχρονα τους επιτρέπει να 

έχουν αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες γι’ αυτό που μελετούν, μπορούν να το εγκρίνουν ή να το 

απορρίψουν ώσπου να φτάσουν στο δικό τους δημιούργημα και να το παρουσιάσουν. Επίσης, 

ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα καθώς οι μαθητές με τις συμβουλές και την καθοδήγηση των 

δασκάλων τους παράγουν έργα και αυτό είναι το πιο ισχυρό κίνητρο (Frazel, 2010) 

Η ενδεικτική περίπτωση χρήσης ψηφιακών ιστοριών στο μάθημα της Πληροφορικής που 

εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο από τους Μπράτιτση, Σαββόγλου, Μερεστή, (2014) αφορούσε 

στη διδακτική της Πληροφορικής, οι μικροί μαθητές εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες του 

υπολογιστή μέσα από τη ψηφιακή αφήγηση. Πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στην 

πρώτη έγιναν κάποιες ερωτήσεις στους μαθητές σε σχέση με τη δομή του υπολογιστή. Στην 

δεύτερη φάση προβλήθηκε βίντεο με θέμα την «πληροφορία στον μαγικό κόσμο του 

υπολογιστή» και ακολούθησαν οι κατάλληλες ερωτήσεις αφομοίωσης. Στην τρίτη φάση έγινε 

παρουσίαση των ηρώων που θα έπαιρναν μέρος στην ψηφιακή ιστορία σε εκτυπωμένες κάρτες, 
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ενώ έγινε συζήτηση με ερωτήσεις για να διαπιστωθεί αν αποτυπώθηκαν στη μνήμη των 

παιδιών οι πληροφορίες που αφορούσαν τα υποσυστήματα του υπολογιστή μέσα από τα οποία 

διέρχεται η πληροφορία. Στην τέταρτη και τελευταία φάση παρουσιάστηκε στα παιδιά ένα 

λογισμικό ζωγραφικής στο οποίο καλούνταν να τοποθετήσουν τους ήρωες σε αριθμημένα κενά 

με τη σωστή σειρά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως ήταν επιτυχημένη, καθώς τα 

παιδιά γνώρισαν όρους σχετικά με το υπολογιστικό σύστημα, όπως  «επεξεργαστής», «ραμ», 

«είσοδος», «έξοδος», «λειτουργικό σύστημα» και «μητρική πλακέτα». Γενικότερα, το 

ενδιαφέρον τους για τους υπολογιστές αυξήθηκε σημαντικά μέσα από μια προσεκτική 

εκπαιδευτική μέθοδο για τη μάθηση της δομής του υπολογιστή.   

Σε άλλη περίπτωση, οι Bratitsis and Ziannias (2015) χρησιμοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση  

σε 25 παιδιά νηπιαγωγείου ώστε να εξάγουν συμπεράσματα που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν σε μαθητές ειδικής αγωγής. Με τη μέθοδο της ψηφιακής αφήγησης μελέτησαν 

πώς θα μπορούσε η μέθοδος αυτή να δράσει απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό που νιώθουν 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες  και ιδιαίτερα στην προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης 

τους. Η ψηφιακή ιστορία δημιουργήθηκε μέσα από την πλατφόρμα του Scratch. Η ιστορία 

λέγεται «Το μικρό θλιμμένο κοτοπουλάκι» και εκτυλίσσεται μέσα από το μικρό κοτόπουλο 

Akis, το οποίο κάθεται αποκομμένο από τα υπόλοιπα ζώα και ανάλογα την απόφαση των 

παιδιών είτε θα παίξει με τα άλλα ζώα, είτε θα συνεχίσει να κάθεται μόνο του. Η έρευνα 

χωρίστηκε σε τρεις φάσεις, η πρώτη αφορούσε γνωριμία με τους ήρωες, ζωγραφική και 

πρόκληση συναισθημάτων, η δεύτερη αφορούσε την ψηφιακή ιστορία και η τρίτη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσα από τη συζήτηση, προσωπικές συνεντεύξεις και παρατήρηση. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή της ΨΑ ήταν θετικά, αφού θα μπορούσε να εφαρμοστεί είτε 

στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολεία ειδικών αναγκών, είτε σε μεικτές τάξεις 

ενσωμάτωσης, είτε μέσα στην οικογένεια τους, είτε ακόμη και από την κοινωνία. Τα παιδιά 

συμμετείχαν ενεργά στην ιστορία και κατανόησαν την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση.  
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6.4 Δημιουργία Ψηφιακής Αφήγησης – Βασικά βήματα 

Οι δάσκαλοι και οι συγγραφείς ακολουθούν τη δική τους τακτική ώστε να δημιουργήσουν μια 

ψηφιακή ιστορία ( Ohler 2013; Mora 2013 ;Robin 2016). Η αρχή για την δημιουργία μιας 

ψηφιακής αφήγησης είναι μια ιδέα που γίνεται μία ιστορία. Tα βήματα για να δημιουργηθεί 

μια ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με την Ξεστέρνου(2013) είναι τα εξής: 

1. Σχεδιασμός: Η δημιουργία της ιστορίας, το γράψιμό της και η σταδιακή βελτίωσή της 

μέσα από αλλαγές με συγκεκριμένους κανόνες. Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό 

για να επιτευχθεί ο σκοπός της ψηφιακής αφήγησης καθώς αποφασίζεται το θέμα,  το 

περιεχόμενο, οι ήρωες και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα σκηνικά και μια 

ενδιαφέρουσα πλοκή: με την έναρξη της ιστορίας (αρχή), τα συμβάντα που 

ακολουθούν μέχρι να φτάσει στο τέλος(κλιμάκωση, κορύφωση) και ποιο είναι το τέλος 

(τελική έκβαση). Αποφασίζεται ο χώρος εξέλιξης και ο χρόνος. Ακόμη, μπορεί να 

καθοριστεί ο καιρός, η κοινωνική συγκυρία, το κλίμα.  Σε αυτή τη φάση ο παραγωγός 

της ψηφιακής αφήγησης καθορίζει τον βασικό στόχο του και κάνει ανάλυση των 

δεδομένων που σχετίζονται με τους μαθητές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της. Εδώ 

πρέπει να καθοριστεί και η οπτική γωνία του αφηγητή διαλέγοντας αν θα είναι ο 

πρωταγωνιστής ή όχι, ή αν θα βρίσκεται τελείως έξω από την ιστορία σαν τρίτο 

πρόσωπο. Τέλος, σε αυτό το βήμα αποφασίζεται ο τρόπος της αφήγησης και ο 

δημιουργός πρέπει να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει αφήγηση, περιγραφή, διάλογο ή 

εσωτερικό μονόλογο.  

2. Ανάπτυξη υλικού  

➢ Σενάριο: Η επιλογή του πώς, σε ποιο σημείο και για ποιο σκοπό θα 

χρησιμοποιηθούν πολυμέσα στα διάφορα στιγμιότυπα της ιστορίας. Είναι το 

βήμα μετά τη συγγραφή της ιστορίας . 

➢ Εικονογραφημένο σενάριο/storyboard: Το βήμα αυτό αναφέρεται στον τρόπο 

που θα οπτικοποιηθεί η ιστορία από τον αφηγητή μέσα από εικόνες. Εδώ γίνεται 

η καταγραφή της εικονογράφησης (οι ήρωες, τα σκηνικά, η μουσική) και η 

αναζήτηση του υλικού των πολυμέσων για να χρησιμοποιηθούν αργότερα. 

Εμφανίζονται οι χαρακτήρες με τη χρονική σειρά που εξελίσσεται η ιστορία. 

Μερικές εφαρμογές που χρησιμεύουν στην δημιουργία είναι  το Word, το 

Excel, το PowerPoint ή εναλλακτικά μπορεί να δημιουργηθεί χειρόγραφα.  
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3. Προσθήκη πολυμέσων 

Εδώ εντοπίζονται από τους μαθητές τα πολυμέσα που είναι κατάλληλα μέσα από το 

διαδίκτυο ή μέσα από το προσωπικό αρχείο του δημιουργού και με την κατάλληλη 

επεξεργασία φτάνουν στο σωστό επίπεδο και προστίθενται στην ιστορία.  Ο παραγωγός 

συλλέγει φωτογραφίες  ή δημιουργεί  χειρόγραφα τις  συνοδευτικές εικόνες ώστε να 

απεικονιστεί άμεσα η αφήγηση που θα παραχθεί.  

4. Εφαρμογή 

Είναι το βήμα που αποτελεί τη σύνθεση της ψηφιακής αφήγησης, καθώς με ειδικά 

εργαλεία και λογισμικά γίνεται η σύνθεση της ιστορίας. Δημιουργείται  η αφήγηση με 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών, γίνεται το μοντάζ και προσθήκη του ήχου. 

5. Κοινοποίηση 

Το τελευταίο βήμα αυτό αναφέρεται στην εισαγωγή,  δημοσίευση και κοινοποίηση της 

ιστορίας στο διαδίκτυο ή σε μία εκπαιδευτική ομάδα με σκοπό την κριτική, τα σχόλια 

και την ανατροφοδότηση. Το τελικό προϊόν αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να 

εκδοθεί (Robin και McNeil, 2012). 

Οι ρουμπρίκες αξιολόγησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς είναι ένα μέσο για την 

αξιολόγηση από τον δάσκαλο και την αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Η ύπαρξη αρκετών 

ελεύθερων και εύχρηστων λογισμικών συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής αφήγησης, 

καθώς ακόμη και οι πιο άπειροι χρήστες  υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν 

σε παραγωγούς, συντάκτες και διανομείς, με τη βοήθεια του διαδικτύου και των εφαρμογών 

web 2.0 (Σεραφείμ, 2010). 
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6.5  Τα είδη της ψηφιακής αφήγησης 

Η ψηφιακή αφήγηση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με τον Robin (2008) χωρίς 

φυσικά να υφίστανται αυστηρά όρια ανάμεσά τους.  Η πρώτη κατηγορία είναι οι προσωπικές 

αφηγήσεις που σχετίζονται με την προσωπική αφήγηση κάποιου για ένα φανταστικό συμβάν 

ή για μια προσωπική εμπειρία από την καθημερινή ζωή. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι 

ψηφιακές ιστορίες με πληροφοριακό ή διδακτικό περιεχόμενο που σχετίζονται με τα 

αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Ο δάσκαλος χρησιμοποιεί αυτή την κατηγορία ώστε να 

μεταδώσει αποτελεσματικότερα πληροφορίες στους μαθητές του εξηγώντας ένα φαινόμενο. 

Στη συνέχεια οι μαθητές δημιουργούν μια ψηφιακή αφήγηση με σκοπό να εμπεδώσουν 

καλύτερα το θέμα. Η αφήγηση αυτή πληροφορεί για ένα ζήτημα, το προβάλλει ή παρέχει 

οδηγίες για τη δημιουργία μιας κατασκευής. Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με αφηγήσεις για 

την Ιστορία. Οι μαθητές προβαίνουν σε αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα 

ιστορικό, τις οργανώνουν και τις αξιολογούν δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία με τη μορφή 

ενός ντοκιμαντέρ (Robin, 2008).  
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6.6  Εργαλεία σύνθεσης Ψηφιακής Ιστορίας 

 

Για τη παραγωγή μιας ψηφιακής αφήγησης είναι απαραίτητος ένας υπολογιστής, διαδίκτυο, 

ψηφιακές μηχανές με ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνα, καθώς επίσης και 

λογισμικά που είναι εύχρηστα και χωρίς κόστος. Πολλά είναι τα διαθέσιμα εργαλεία που 

βοηθούν τους δασκάλους και τους μαθητές στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων είτε δωρεάν 

είτε με συνδρομή.   

Τα εργαλεία αυτά διακρίνονται ανάλογα με τη λειτουργία τους.  Μερικά είναι εύχρηστα και 

δωρεάν λογισμικά  όπως είναι το Audacity, το Photostory 3 και το Windows Live Moviemaker. 

Είναι εργαλεία που δημιουργούν και επεξεργάζονται βίντεο και μικρές ταινίες ή ακόμα και 

εικόνες και ήχους. Αυτά τα προγράμματα υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή(Γκουτσιουκώστα, 

2015). Επίσης, για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων χρησιμοποιούνται διάφορα 

προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το StoryBird το οποίο είναι δωρεάν και με τη βοήθειά του 

δημιουργούνται ιστορίες με τη μορφή βιβλίου. Οι χρήστες δημιουργούν ένα απλό βιβλίο με 

εικόνες ή ένα ποίημα. Υπάρχουν έτοιμες εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν 

μπορεί να υποστηριχθεί η χρήση ήχου. Η διαδικασία απαιτεί μία εγγραφή στο site του 

https://storybird.com. Παρόμοιο εργαλείο είναι το Storify που είναι δωρεάν διαδικτυακό και 

βοηθά το χρήστη να οργανώνει φωτογραφία, κείμενο , βίντεο και tweets που δημοσιεύονται 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στο 

Twitter.   

Μερικά εργαλεία συνδέονται με γλώσσες προγραμματισμού όπως το Twine που είναι ένα 

εργαλείο διαδικτυακό και δημιουργεί διαδραστικές ιστορίες χρησιμοποιώντας εικόνες 

μεταβλητές και τη γλώσσα προγραμματισμού Java, ενώ άλλα χρησιμοποιούν μόνο εικόνα, 

χαρακτήρες και τα κείμενα. Γενικά είναι εύκολα στη χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από παιδιά καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους.   

Ακόμη εργαλεία παραγωγής Ψηφιακών Ιστοριών είναι αυτά που παράγουν κόμικ.  Τα 

εργαλεία παραγωγής ψηφιακών ιστοριών κόμικ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) τα 

ComicBookCreators και β) τα ComicStripCreators. Τα ComicBookCreators με τις εικόνες και 

τους διαλόγους  οδηγούν στη δημιουργία ψηφιακών ComicBooks, ενώ τα ComicStripCreators 

οδηγούν στη δημιουργία μικρών ιστοριών σε μορφή κόμικ. Τα ComicBooksCreators αφορούν 

https://storybird.com/
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την παραγωγή κόμικ που μπορούν να αναρτηθούν, κοινοποιηθούν ή και να εκτυπωθούν με 

μορφή βιβλίου. Από την άλλη το ComicStripCreators ασχολείται  με την γρήγορη δημιουργία 

comics, μέσα από μία σειρά καρέ, με έτοιμες εικόνες και clipart χωρίς να υπόκειται σε 

πνευματικά δικαιώματα.  Άλλο εργαλείο είναι το Pixton που είναι διαδικτυακό και 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κόμικς. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

τρία διαφορετικά είδη έργων. Η διαδικασία απαιτεί να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός και δεν 

είναι δωρεάν εκτός από τη μορφή που προορίζεται μόνο για διασκέδαση.   
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6.7 Ψηφιακά λογισμικά αφήγησης  

Ένα σημαντικό λογισμικό ψηφιακής αφήγησης είναι το Sam, στο οποίο τα παιδιά προσπαθούν 

να εμπλακούν σε ένα παιχνίδι αφήγησης συνεργατικό. Ο Sam είναι παιδί μέσα στην οθόνη που 

μιλάει και δίνει εντολές αλληλοεπιδρώντας με τα παιδιά.   

Το PETS είναι ένα λογισμικό με το οποίο κατασκευάζονται ψηφιακές ιστορίες σε σχέση με  

ένα αντικείμενο. Στόχος είναι η οργάνωση και ο σχεδιασμός της κίνησης που αντιστοιχεί στην 

αφήγηση. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα όσο την ίδια ώρα ακούγεται η ιστορία. Τα παιδιά  

βιώνουν συναισθήματα ακούγοντας την ιστορία και προσπαθούν να δημιουργήσουν τη δική 

τους αφήγηση.   

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό είναι και το Kidspiration. Η βάση του λογισμικού είναι η μάθηση 

με οπτικοποίηση. Οι μαθητές  μπορούν να χρησιμοποιήσουν το  λογισμικό μόνοι τους και 

χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, καθώς η βασική αρχή του είναι η εξατομικευμένη 

μάθηση. Οι μαθητές δοκιμάζουν πολλά εργαλεία και πειραματίζονται. Με αυτό το λογισμικό 

αναπτύσσεται η αναγνωστική και γραπτή ικανότητα των και βελτιώνονται σημαντικά οι 

μαθηματικές τους γνώσεις. Ακόμη ακονίζεται η σκέψη τους και αποκτούν κριτική ικανότητα. 

Η δυνατότητα για χρήση εννοιολογικών χαρτών διευρύνει τις δημιουργικές και επικοινωνιακές 

τους ικανότητες καθώς εκφράζουν τις προσωπικές τους ιδέες και σκέψεις 

(http://www.inspiration.com/Kidspiration).   

Ακόμη, το Kid Works θεωρείται ένα εργαλείο πολυμεσικού χαρακτήρα πολύ δημιουργικό που 

αποτελείται από έναν επεξεργαστή λέξεων, ένα πρόγραμμα χρωμάτων και από έργα σχεδίου. 

Η εφαρμογή στοχεύει στην ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς οι 

μαθητές που συμμετέχουν συνθέτουν βιβλία, ιστορίες, επιστολές, και προσκλήσεις με τη 

βοήθεια πολυμεσικών εργαλείων (Σεραφείμ και Φεσάκης, 2010).  

Το Scratch είναι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού από την ηλικία των 

8 ετών και είναι πολύ προσιτό στα παιδιά. Προορίζεται για εκπαίδευση και ψυχαγωγία και 

διδάσκει τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας εποικοδομητικά με τους άλλους. Οι μαθητές 

μέσω αυτού μπορούν να κατασκευάσουν ιστορίες με κινούμενα σχέδια και να τα μοιραστούν 

και με άλλους(Γλέζου κ. α., 2014).  
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Μία εφαρμογή ψηφιακής αφήγησης που κάνει χρήση του διαδικτύου είναι το Tikatok. 

Δημιουργήθηκε για όλα τα παιδιά, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν μια ιστορία έχοντας τα 

κίνητρα και τα απαραίτητα εργαλεία. Είναι μία δημιουργική ομάδα παιδιών που μπορούν να 

κάνουν σύνθεση και επεξήγηση των ιστοριών τους και στο τέλος να τις μοιραστούν. Επίσης 

μπορούν να εκτυπώνουν τις ιστορίες τους σαν αληθινά βιβλία (https://www.tikatok.com/) .  

Μια ακόμη διαδικτυακή εφαρμογή είναι το  My Storymaker που κατασκευάστηκε από την 

Carnegie Library of Pittsburgh. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 

χαρακτήρες και αντικείμενα σέρνοντας κάποια εικονίδια. Ο μαθητές δημιουργεί τη δική τους 

ιστορία επιλέγοντας έναν χαρακτήρα και έναν στόχο. Ακόμη διαλέγει χαρακτήρες, σκηνικά 

και αντικείμενα.  Όταν τελειώσουν την διαδικασία της σύνθεσης, τα παιδιά έχουν να 

δημιουργήσει ένα αλληλεπιδραστικό βιβλίο, το οποίο μπορούν να το εκτυπώσουν και να το 

μοιραστούν με τους υπόλοιπους φίλους  τους 

(http://www.educationalfreeware.com/online/mystorymaker.aspx) .   

. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tikatok.com/
http://www.educationalfreeware.com/online/mystorymaker.aspx
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7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.1 Σκοπός και αναγκαιότητα της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η χρήση της ΨΑ 

μπορεί να επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Έτσι ο σκοπός είναι διττός: αρχικά 

θα ελεγχθεί αν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στην απόδοση των μαθητών στο 

μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα στην θεματική των μυθικών ηρώων, ανάμεσα σε 

αυτούς που διδάχτηκαν το μάθημα παραδοσιακά (α’ ομάδα- ομάδα ελέγχου) και στους 

μαθητές που το διδάχτηκαν διερευνητικά μέσω της δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών και την 

δημιουργική διαδικασία της ΨΑ (β’ ομάδα – ομάδα πειραματική).  Σε δεύτερη φάση και μετά 

την παρέλευση δύο μηνών θα επαναληφθεί ο γνωστικός έλεγχος ώστε να ελεγχθεί αν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάρκεια και μονιμότητα στην πρόσκτηση 

της γνώσης ανάμεσα στις δύο ομάδες.  

Η αναγκαιότητα της πραγματοποίησης της έρευνας είναι η ανάγκη εναρμόνισης της διδακτικής 

μεθοδολογίας του μαθήματος της ιστορίας με τις επιταγές των σύγχρονων θεωριών μάθησης 

αλλά και με τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, στην κατεύθυνση της επίτευξης 

νοηματικής μάθησης με διάρκεια, συνδυάζοντας την Ιστορία με την Ψηφιακή Αφήγηση ως 

εκπαιδευτική πρακτική που αναπτύσσει την ιστορική σκέψη με ευχάριστο, απλό και εύκολο 

τρόπο για τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια Ψ.Ι. για 

τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Δημοτικό και ποιες δυσκολίες παρουσιάζει η προσπάθεια 

αυτή. Ακόμη κατάφερε να είναι αποτελεσματική στην παρουσίαση της νέας γνώσης και εν 

τέλει αν βοήθησε η συγκεκριμένη προσπάθεια ώστε να εμπλακούν οι μαθητές και να 

απολαύσουν την εμπειρία αυτή , αποτελώντας ένα ελκυστικό μέσο διδασκαλίας; 

Εξάλλου οι ΤΠΕ δημιουργούν συνθήκες νοηματικής μάθησης, δηλαδή ενσωμάτωσης των 

νέων ιδεών στη γνωσιακή δομή του μαθητή και σύνδεση με τις προϋπάρχουσες ιδέες του. Έτσι 

συνδέεται αυτό το μοντέλο με την αποθήκευση στη μακρόχρονη μνήμη.  

Ο Ausubel υποστηρίζει πως η γνωστική δομή οικοδομείται απαγωγικά. Η προσπάθεια είναι ο 

μαθητής να μαθαίνει νοηματικά και όχι μηχανικά, ώστε να διευρύνει και να εμπλουτίζει τη 

γνωστική δομή του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη νεοαποκτηθείσα γνώση σε νέες καταστάσεις. 
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Η νοηματική μάθηση εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη γνωστική δομή του 

μαθητή, η οποία και βοηθά στη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση της γνωστικής δομής. Για 

την επίτευξη της νοηματικής μάθησης βασικές προϋποθέσεις είναι: να υπάρχει γνωστική δομή, 

ο μαθητής να είναι σε ετοιμότητα να μαθαίνει νοηματικά, να υπάρχουν κίνητρα και να έχει ο 

μαθητής επαρκείς λειτουργικές και νοητικές ικανότητες.   

Έτσι,  οι βασικές αρχές διδασκαλίας διαμορφώνονται ως εξής:  

α) Προοδευτική διαφοροποίηση της γνώσης.  

β)Προσανατολισμός στη δομή της γνώσης. 

γ) Χρήση προοργανωτών, οι οποίοι αποτελούν διδακτικές βοήθειες, ώστε να εξηγήσουν και 

να συσχετίσουν τη νέα γνώση με την προηγούμενη.  

δ) Ενσωματωμένη συσχέτιση, όπου ο μαθητής μαθαίνει να βρίσκει σχέσεις και διασυνδέσεις, 

ώστε οι γνώσεις του να μην είναι απομονωμένες (Ausubel, 1968).  

 

7.2 Από τη θεωρία οικοδόμησης της γνώσης στo trialogical 

learning 

Αυτή η προσέγγιση συνδυάζει τις «μονολογικές» (ατομικές γνώσεις και εννοιολογικές 

διαδικασίες) και τις «διαλογικές» (κατανεμημένη διάγνωση και σημαντικός ρόλος στις  

κοινωνικές και υλικές αλληλεπιδράσεις) προσεγγίσεις με ένα τρίτο στοιχείο: τις από πρόθεση 

διαδικασίες που εμπλέκονται στα συνεργαζόμενα αντικείμενα που είναι κοινά και χρήσιμα για 

την κοινότητα. Η προσέγγιση της απόκτησης και συμμετοχής της μάθησης (Sfard, 1998) είναι 

ενσωματωμένη στη μεταφορά της γνώσης, η οποία πέρα από πολλές παραδοσιακές διχοτομίες 

(Paavola, Lipponen, & Hakkarainen, 2004) επικεντρώνεται στις ατομικές όσο και στις 

κοινωνικές διαδικασίες, τις εννοιολογικές γνώσεις και κοινωνικές πρακτικές, που απαιτούνται 

για την προώθηση της δημιουργικής συνεργασίας 

Υπό αυτή την έννοια, η θεωρία αυτή είναι επηρεασμένη από τη θεωρία οικοδόμησης της 

γνώσης ( Scardamalia, & Bereiter, 1994, 2003), ξεκινώντας από τη συνεργατική μάθηση με 

τεχνολογία και με στόχο την υποστήριξη των μαθητών στη δημιουργία αντικειμένων γνώσης 

(Paavola & Hakkarainen , 2014). Παρόλα αυτά, το trialogic learning αποκλίνει από την 

οικοδόμηση της γνώσης για δύο λόγους: Το TLA επεκτείνει το καινοτόμο δυναμικό στις 

πρακτικές της γνώσης, π.χ. τόσο «προσωπικές όσο και κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται 

με τη συνεργασία με τη γνώση» (Hakkarainen, 2009), ενώ η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης 

επικεντρώνεται στην καινοτομία της γνώσης και είναι βασισμένη στην πρακτική.  
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Η τριαλογική θεωρία υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας κοινών εννοιολογικών ή υλικών 

αντικειμένων μέσα από συνεργατικές κοινότητες. Το ένα σκέλος αποτελείται από τα άτομα 

και τις γνώσεις τους, το δεύτερο από τη μεταξύ τους συνεργασία και το τρίτο από τα 

αντικείμενα που δημιουργούν και στα οποία επενδύουν την κοινή τους γνώση. Η 

υποβοηθούμενη από υπολογιστές συνεργατική μάθηση (computer assisted collaborative 

learning) κάνει ένα βήμα πέρα από τις διαλογικές κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες κατασκευής 

της γνώσης και δίνει έμφαση στο παραγόμενο προϊόν γύρω από το οποίο χτίζεται η νοηματική 

δράση. Μέσα από αυτό εξασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσκτηση της γνώσης(Building 

knowledge theory). Εξίσου υποστηρικτική είναι η historical cultural activity theory βάσει της 

οποίας η γνώση μεταφέρεται και διαμεσολαβείται μέσα από κοινές ανθρώπινες 

δραστηριότητες και πρακτικές. 

Το TLA δίνει μεγάλη σημασία στη διασταύρωση μεταξύ σχολείου και κοινότητας καθώς 

παρακινούνται οι μαθητές και προωθειται η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων με 

σύγχρονους τρόπους(Paavola & Hakkarainen, 2014).  

 

Trialogical learning 
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7.3 Ερευνητικές υποθέσεις  

 

Πριν την διεξαγωγή της έρευνας τέθηκαν κάποιες ερευνητικές υποθέσεις που συνέβαλαν στο 

σχεδιασμό της, την πραγματοποίησή της και βοήθησαν στην εξαγωγή των συμπερασμάτων 

μου. Έτσι διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 

1. Α’ ΦΑΣΗ: 

 H0 Μηδενική Υπόθεση: δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  στην επίδοση 

των μαθητών της Γ’ Δημοτικού που θα διδαχθούν το μάθημα της  Ιστορίας 

παραδοσιακά σε σχέση με την επίδοση των μαθητών που θα προσεγγίσουν το γνωστικό 

αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία ΨΑ. 

 H1 Εναλλακτική Υπόθεση : θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  στην επίδοση 

των μαθητών της Γ’ Δημοτικού που θα διδαχθούν το μάθημα της  Ιστορίας 

παραδοσιακά σε σχέση με την επίδοση των μαθητών που θα προσεγγίσουν το γνωστικό 

αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία 

  

2. Β’  ΦΑΣΗ:       

 Η0 μηδενική υπόθεση: Δεν θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

επίδοση των μαθητών που θα διδαχθούν το μάθημα της  Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού 

παραδοσιακά σε σχέση με την επίδοση των μαθητών που θα προσεγγίσουν το γνωστικό 

αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία ΨΑ μετά την παρέλευση δύο μηνών.  

 H1 Εναλλακτική Υπόθεση:  Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά  ανάμεσα στην 

επίδοση των μαθητών που θα διδαχθούν το μάθημα της  Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού 

παραδοσιακά σε σχέση με την επίδοση των μαθητών που θα προσεγγίσουν το γνωστικό 

αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία ΨΑ μετά την παρέλευση δύο μηνών.  

3.  Εδώ θα εκτιμηθεί η επίδραση που μπορεί να έχει η διδασκαλία με ΨΑ στα κίνητρα των 

μαθητών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου παρέχοντας ευκαιρίες 

για δημιουργικές δραστηριότητες και δημιουργώντας έναν κόσμο ομαδικής εργασίας και 

συνεργασίας. 

 

 

  



«Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού»   

 

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 66 

 

 

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

8.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία πειραματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

δύο πειραματικές ομάδες όπου έγινε με έλεγχο μετά την εφαρμογή της ΨΑ. «Οι εκθέσεις που 

αναφέρονται στην αξία μίας νέας διδακτικής μεθόδου ή ενδιαφέροντος, που προκαλείται από 

κάποιον νεωτερισμό στο αναλυτικό πρόγραμμα ή κάτι άλλο, αποκαλύπτουν ότι ένας 

ερευνητής έχει μετρήσει μια ομάδα βάσει μιας εξαρτημένης μεταβλητής.  Ακολουθώντας τον 

πειραματικό χειρισμό, ο ερευνητής έχει και πάλι μετρήσει τις στάσεις της ομάδας και προχωρά 

στον υπολογισμό των διαφορών της βαθμολογίας πριν και μετά το πρόγραμμα, τις οποίες 

αποδίδει στις επιδράσεις του πειραματικού χειρισμού» (Cohen, Manion & Morrison, 2008). 

Έτσι πιο συγκεκριμένα: 

 

➢ Οι ομάδες είναι δύο τμήματα της Γ’ Δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου Τραγανού 

Ηλείας.  

➢ Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η επίδοση των μαθητών ανάλογα με τη μέθοδο 

διδασκαλίας. 

➢ Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η διδακτική παρέμβαση.  

➢ Ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με διαγνωστικά τεστ και στις δύο ομάδες μετά την 

παραδοσιακή διδασκαλία και μετά τη διδασκαλία με ΨΑ, καθώς επίσης και σε χρονικό 

διάστημα δύο μηνών από την διδασκαλία.  
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8.2 Συμμετέχοντες- Δειγματοληψία 

 

Ως τόπος δειγματοληψίας επιλέχθηκε το σχολείο στο οποίο εργάζομαι και έχω άμεση 

πρόσβαση. Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο του 

σχολικού έτους 2018-2019, στο μάθημα της Ιστορίας.  Παρατηρήθηκαν δύο ομάδες μαθητών, 

η πειραματική (20 μαθητές) και η ελέγχου (20 μαθητές). Στην ομάδα ελέγχου η διδασκαλία 

έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ στη πειραματική ομάδα έγινε χρήση της ψηφιακής 

αφήγησης με την εφαρμογή Photo Story 3 .  

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν πέντε μυθικοί ήρωες και οι ιστορίες τους και στις δυο 

ομάδες αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η ομάδα ελέγχου διδάχτηκε τους μύθους μέσα από το 

σχολικό βιβλίο και εποπτικό υλικό ενώ από την άλλη μεριά, οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας είχαν την δυνατότητα να εξερευνήσουν τους μύθους μόνοι τους μέσω της δημιουργίας 

πέντε ψηφιακών αφηγήσεων από πηγές που τους δόθηκαν. Το δείγμα αποτέλεσαν 40 μαθητές 

της Γ’ Δημοτικού (ηλικίας 9 ετών περίπου) από το Δημοτικό Σχολείου Τραγανού Ηλείας κατά 

το σχολικό έτος 2018-2019.   
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8.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Για τη μεθοδολογία μιας έρευνας υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές, που καθορίζουν την πορεία 

της. Αυτές είναι οι εξής:  

 Η ανάλυση των δεδομένων καθορίζεται εκ των προτέρων από τον προβληματισμό της 

έρευνάς μας. Η μεθοδολογία έρευνας που θα ακολουθηθεί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό 

που ψάχνουμε. Οι ερωτήσεις που θέτουμε είναι: «Ποιο είναι το βασικό ερώτημα της έρευνάς 

μου;» «Ποιες είναι οι πληροφορίες που θα πρέπει να έχω στο τέλος της έρευνας;»  

 Είναι απαραίτητο να διατυπωθεί από τη αρχή ο προβληματισμός και η ανάλυση δεδομένων 

της έρευνας, ωστόσο μπορεί να διαμορφωθούν και κατά τη διάρκεια της έρευνας.  

 Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι ερευνητικές υποθέσεις, γιατί είναι αυτές που 

καθορίζουν, όχι μόνο τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και την 

ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί.  

 Τα ερευνητικά εργαλεία έχουν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Η χρήση ενός 

ερευνητικού εργαλείου δεν αποκλείει τη χρήση ενός δεύτερου.  Έτσι,  ο ερευνητής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία ώστε να κάνει διασταύρωση των 

αποτελεσμάτων εάν απαιτείται.. 

 Η μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, 

τον προβληματισμό, και τις ερευνητικές υποθέσεις.  

 Υπάρχουν τριών ειδών πηγές για τη διεξαγωγή μιας έρευνας: i. ο λόγος (συνέντευξη, 

ερωτηματολόγιο), ii. τα γεγονότα (παρατήρηση), iii. τα «ίχνη» (γραπτά, στατιστικές).  

 

Μέγεθος δείγματος  

  

Όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο καλύτερα αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό. Το μεγάλο 

μέγεθος ωστόσο, δεν είναι ικανό να εγγυηθεί την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σημασία 

έχει η σύνθεση του δείγματος, δηλαδή να αντιπροσωπεύονται σε αυτό όλα τα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού. Εάν υπάρχει ανομοιογένεια στον πληθυσμό, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο 

δείγμα. Σε μικρού μεγέθους δείγματα, βελτίωση στην ακρίβεια επιτυγχάνεται με σχετικά μικρή 

αύξηση του μεγέθους (2% βελτίωση στην ακρίβεια με αύξηση 56 ατόμων). Το αντίθετο ισχύει 

για τα μεγάλα δείγματα, όπου βελτίωση στην ακρίβεια επιτυγχάνεται με μεγάλη αύξηση του 

μεγέθους (0,5% βελτίωση στην ακρίβεια με αύξηση 900 ατόμων). Εάν η στατιστική ανάλυση 

είναι πολύπλοκη, απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος του δείγματος 
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εκτιμάται με στατιστικές τεχνικές. Πολλές εταιρείες έχουν περιορίσει το δείγμα τους σε 2.000 

περιπτώσεις, θεωρώντας ότι μετά από αυτόν τον αριθμό δεν υπάρχει σημαντική μείωση του 

λάθους. 

 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία 

συλλογής δεδομένων:  

 

1. Διαγώνισμα -τεστ ( α) αμέσως μετά την διδασκαλία και β)δύο μήνες αργότερα) 

2. Ημερολόγιο παρατήρησης εκπαιδευτικού. 

3. Ρουμπρίκες Αξιολόγησης μαθητών 

 

• Το διαγώνισμα ήταν ένα συγκεντρωτικό κριτήριο αξιολόγησης για τους πέντε μύθους 

που μελετήσαμε και είχε ερωτήσεις κλειστού τύπου για πιο αντικειμενική και γρήγορη 

βαθμολόγηση(βλ. Παράρτημα).  

• Στο  ημερολόγιο παρατήρησης (βλ. Παράρτημα ) καταγραφόταν η πορεία του 

μαθήματος κάθε φορά μετά το μάθημα, καθώς και η αντίδραση των μαθητών στη 

διδασκαλία όπως επίσης και η εξέλιξη των μαθητών και η πορεία του προγράμματος. 

• Η ρούμπρικα(βλ. Παράρτημα) που δημιουργήθηκε είχε ως στόχο να εξετάσει κατά 

πόσο ικανοποιήθηκαν οι μαθητές από τη διαδικασία δημιουργίας της ψηφιακής 

ιστορίας, αν τα κίνητρά τους αυξήθηκαν και αν λειτούργησαν με συνεργασία και οι 

δραστηριότητες ήταν δημιουργικές. Σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πενταβάθμια 

κλίμακα Likert (Καθόλου, Λίγο, Μέτρια, Πολύ, Πάρα Πολύ) από το 1 (Καθόλου)  έως 

το 5 (πάρα πολύ). Τα ερωτήματα ήταν τα εξής: 

➢ Η διαδικασία ήταν δημιουργική;  

➢ Συνεργαστήκατε ικανοποιητικά; 

➢ Δυσκολευτήκατε στο τεχνικό μέρος;  

➢ Θα θέλατε να ξαναπάρετε μέρος  σε κάτι ανάλογο;  

➢ Πιστεύετε ότι πλέον είστε σε θέση να δημιουργήσετε ψηφιακές ιστορίες μόνοι σας; 
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8.4 Ρούμπρικα Αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών 

 

Οι Ρουμπρίκες Αξιολόγησης είναι μια καινοτόμα τεχνική αξιολόγησης για την επίδοση των 

μαθητών και χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, τόσο στο διεθνή όσο και στον 

ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο (Andrade, 2000) Η ρουμπρίκα συναντάται επίσης με τον όρο 

κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων που  αποτελείται από τα εξής τέσσερα δομικά στοιχεία:  

α. Τα κριτήρια που είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο , προκειμένου να κριθεί 

σωστό, κατάλληλο και πλήρες. β. Τα επίπεδα επίδοσης που είναι τα επίπεδα ποιότητας ενός 

έργου, όπως για παράδειγμα εξαιρετική επίδοση, μέτρια επίδοση, χαμηλή επίδοση. γ. Την 

κλίμακα βαθμολογίας σύμφωνα με τα επίπεδα επίδοσης, όπου οι υψηλές βαθμολογίες 

αντιστοιχούν στις καλύτερες επιδόσεις και οι χαμηλές στις χειρότερες επιδόσεις. δ. Τις 

περιγραφές των επιπέδων επίδοσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, όπου 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι απαντήσεις των μαθητών, σύμφωνα 

με το επίπεδο στο οποίο ανήκουν. Κάθε ρούμπρικα έχει το ελάχιστο δύο κριτήρια και δύο 

επίπεδα απόδοσης (Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). 

Η ρουμπρίκα έχει τη μορφή πίνακα στον οποίο αποτυπώνονται τα κριτήρια μιας ανατεθείσας 

εργασίας ή μιας μαθησιακής διαδικασίας. Στον κάθετο άξονα απεικονίζονται τα κριτήρια 

επίδοσης και στον οριζόντιο η ποιοτική διαβάθμιση των επιπέδων επίδοσης και η αντίστοιχη 

κλίμακα βαθμολογίας που χρησιμοποιείται (Arter & Chappuis, 2009· Reddy, 2007). 

Οι ρουμπρίκες διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις ολιστικές και τις  αναλυτικές. Οι 

ολιστικές αξιολογούν την επίδοση των μαθητών συνολικά σε μία εργασία και 

χρησιμοποιούνται κυρίως στην τελική αξιολόγηση. Οι αναλυτικές αξιολογούν μέρη από μία 

τελική εργασία και χρησιμοποιούνται για ερευνητικά σχέδια εργασίας όπου η αξιολόγηση των 

μαθητών γίνεται σε κάθε στάδιο της έρευνας  (Montgomery, 2000). Η αναλυτική ρούμπρικα 

είναι συνήθως «ζυγισμένη». Μια τέτοια ρούμπρικα τονίζει ποια μέρη της δραστηριότητας 

είναι πιο σημαντικά να μάθουν σε ένα συγκεκριμένο έργο. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

ρίχνει το βάρος σε διαφορετικά κριτήρια και να αλλάζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, 

ανάλογα με τη σπουδαιότητά του (Allen, 2004). 
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Τα οφέλη για τους μαθητές   

Σύμφωνα με τους Dochy κ.ά. (2006) υπάρχουν ενδείξεις πως οι ρουμπρίκες αυξάνουν τις 

προσπάθειες των μαθητών για μάθηση. H Andrade (2005) ισχυρίζεται πως κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας του χτισίματος της ρουμπρίκας, πρέπει να ζητείται από τα παιδιά να 

προτείνουν κριτήρια για την αξιολόγηση της ίδιας τους της δουλειάς (με τη μέθοδο του 

καταιγισμού ιδεών- brainstorming).  

Τα οφέλη για τους εκπαιδευτικούς   

  

Τα οφέλη της ρουμπρίκας στην εκπαίδευση αφορούν και τους εκπαιδευτικούς. Οι Jamison 

(1999) και Volk (2002) θεωρούν πως μία καλή βαθμολογική ρούμπρικα βοηθάει τον 

εκπαιδευτικό να καθορίσει τα κριτήρια αριστείας σε ένα έργο, να δώσει τις κατάλληλες 

οδηγίες, να κάνει πιο γρήγορα τη βαθμολόγηση, να καταγράψει αναλυτικά την πορεία και τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο μάθημα. Είναι ουσιαστικά ένα είδος εσωτερικής 

παρατήρησης που βοηθάει στη βελτίωση της διδασκαλίας του. Ο Perlman (2003) υποστηρίζει 

πως μία ρούμπρικα μπορεί να είναι χρήσιμη για τη βελτίωση της επικοινωνίας του 

εκπαιδευτικού με τους μαθητές του όσο και με τους γονείς τους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να ενημερώσει τους μαθητές και τους γονείς τους για τους στόχους  βάσει 

των οποίων θα τεθούν τα κριτήρια αξιολόγησης για την επίδοση των μαθητών.   

 Στην παρούσα εργασία θα γίνει καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας από τη διαδικασία και την αυτοαξιολόγηση που κάνουν οι ίδιοι οι 

μαθητές, συμπληρώνοντας τη ρούμπρικα αξιολόγησης.  
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9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

9.1  Εισαγωγή 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή της εφαρμογής της ψηφιακής αφήγησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στη φάση αυτή θα καταγραφεί η πραγματοποίηση, η δημιουργία και 

η παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με δραστηριότητες που έχουν ως αφόρμηση το 

σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄τάξης του δημοτικού και πηγές για μυθικούς ήρωες και επιχειρείται 

η συλλογή και η αξιοποίηση δεδομένων. Τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με μια 

τέτοιου είδους διδασκαλία στο σχολείο.  

 

 

9.2 Διαδικασίες πριν την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης 

Πριν την έναρξη της παρέμβασης ενημερώθηκαν οι μαθητές για το σκοπό της έρευνας. 

Εξηγήθηκε στους μαθητές ότι θα έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό είδος διδασκαλίας της 

Ιστορίας και ότι στόχος δεν ήταν η βαθμολόγηση, αλλά η συμμετοχή.  
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9.3 Διδακτική παρέμβαση  

Πριν την έναρξη της παρέμβασης ενημερώθηκαν οι μαθητές για το σκοπό της έρευνας. 

Εξηγήθηκε στους μαθητές ότι θα έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό είδος διδασκαλίας της 

Ιστορίας και ότι στόχος δεν ήταν η βαθμολόγηση, αλλά η συμμετοχή.  

9.4  Διατύπωση στόχων  

 

Η διδασκαλία των μύθων  που υλοποιήθηκαν στη Γ’ τάξη δημοτικού είναι απόλυτα συμβατή 

με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Π.Σ . Οι στόχοι που επιδιώκονται για τους μαθητές ως προς το 

γνωστικό αντικείμενο είναι: 

❖ Να γνωρίσουν τους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα σημαντικότερα 

κατορθώματα του Ηρακλή. 

❖ Να κατανοήσουν σχετικές µε την ενότητα έννοιες, όπως: άθλος, ήρωας κ. ά.   

❖ Να θαυμάσουν την παλικαριά την καλοσύνη, το ήθος και την ανωτερότητα του 

Ηρακλή.  

❖ Να εκτιμήσουν το γεγονός ότι, ενώ έχουν περάσει τόσοι αιώνες από τότε που 

δημιουργήθηκε ο µύθος του Ηρακλή, όλοι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναφέρουν 

το όνομά του και τις πράξεις του.  

❖ Να γνωρίσουν και να απολαύσουν τους μύθους που αναφέρονται στη ζωή και τα 

κατορθώματα του Θησέα .  

❖ Να αξιολογήσουν το χαρακτήρα του Θησέα.  

❖ Να κατανοήσουν όρους όπως λαβύρινθος, μίτος της Αριάδνης, δαιδαλώδεις δρόμοι.  

❖ Να γνωρίσουν το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου και να τον συνδέσουν με την 

πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κυριαρχήσει στον αέρα.  

❖ Να κατανοήσουν τους λόγους που ο Θησέας θεωρείται ο πιο σπουδαίος ήρωας της 

Αττικής και συνδέθηκε με την ιστορία της.  

❖ Να οπτικοποιήσουν το ταξίδι του Θησέα. 

❖ Να εκφραστούν δημιουργικά με αφετηρία το μύθο του Θησέα. 

❖ Να γνωρίσουν το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου και να τον συνδέσουν με την 

πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κυριαρχήσει στον αέρα. 

❖ Να γνωρίσουν το µύθο της αργοναυτικής εκστρατείας και τα κυριότερα πρόσωπα που 

έχουν σχέση µε αυτόν.   

❖ Να κατανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Αργοναύτες.  
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❖ Να κατανοήσουν έννοιες σχετικές µε την ενότητα, π.χ. εκστρατεία κ.ά. Να κάνουν 

συσχετισμούς και να εκτιμήσουν τις πράξεις των ηρώων.  

❖ Να γνωρίσουν σημαντικά επεισόδια από τις περιπέτειες του Οδυσσέα.  

❖ Να θαυμάσουν την εξυπνάδα, την επινοητικότητα, την καρτερία, την τόλμη και το 

θάρρος του Οδυσσέα.  

❖ Να οικειοποιηθούν το σχετικό λεξιλόγιο.  

❖ Να εκτιμήσουν την αγάπη του Οδυσσέα προς την πατρίδα του, την Ιθάκη, και την 

επιμονή του να επιστρέψει κάποτε σ΄ αυτήν.  

❖ Να γνωρίσουν το μύθο που αναφέρεται στη ζωή και την τραγική μοίρα του Δαίδαλου 

και του Ίκαρου. 

❖ Να κατανοήσουν την έννοια της μοίρας και του πεπρωμένου. 

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους οι μαθητές 

προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα.  

 Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες.  

 Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.  

 Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη οδηγούμενοι σε ασφαλή 

συμπεράσματα.  

 Να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών και να καλλιεργηθεί η ικανότητα λήψης 

απόφασης. 

 Να αναπτύξουν το σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

 Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο για άντληση και επεξεργασία 

πληροφοριών.  

 Να ενταχθούν δημιουργικά οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις 

εργασίες των μαθητών.  

 Να διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, οργανώνουν την πληροφορία μέσα από το 

Διαδίκτυο.  

 Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, 

κατανοήσουν εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.   
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10.  Α’ φάση: Διδασκαλία μυθικών ηρώων α)με τον παραδοσιακό 

τρόπο και β)με τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων.  

10.1  Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου με τον παραδοσιακό 

τρόπο (α’ ομάδα) 

 

 Γνωστικό αντικείμενο: Μυθικοί ήρωες 

  Τάξη: Γ’1  

 Αριθμός μαθητών: 20 

 Διάρκεια: 5 εβδομάδες (15  διδακτικές ώρες) 

Η διδασκαλία θα είναι μετωπική και η δασκάλα θα χρησιμοποιήσει κυρίως τη μέθοδο της 

διάλεξης μπροστά στους μαθητές της. Ακόμη θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συζήτησης για 

να παρακινηθούν οι μαθητές να στηρίξουν τις ιδέες τους και να επιδείξουν πρωτοβουλία. Έτσι 

θα αυξηθεί η χαλαρή ατμόσφαιρα και θα προωθηθεί το ενδιαφέρον για το μάθημα με αυτόν 

τον τρόπο, θα υπάρξει αλληλεπίδραση κατά τη μαθησιακή διαδικασία, θα υπάρχει  αυτονομία, 

θα  αξιοποιηθούν  ευκαιρίες για επιβράβευση και θα  αναπτυχθούν περισσότερα κίνητρα και 

ενδιαφέροντα από τους μαθητές, τα οποία θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων.  

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι οργανωτικός και παρεμβατικός σε ζητήματα αξιοποίησης του 

χρόνου και ενθαρρυντικός στη συνεργασία μεταξύ των συμμαθητών. Ο εκπαιδευτικός 

κινητοποιεί τους μαθητές για να υποβάλλουν ερωτήσεις και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Οι 

μύθοι που διδάχτηκαν ήταν συνολικά πέντε.  

Τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

▪ Χάρτης Ελλάδας  

▪ Εικόνες, ζωγραφιές  

▪ Η/Υ και βιντεοπροβολέας  

▪ Κόλλες και χαρτόνια  
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Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και προβολέα. 

Οι μαθητές δεν έχουν μπροστά τους υπολογιστή. Έχουν μόνο όσα χρειάζονται που έχουν  δοθεί 

σε φωτοτυπίες.  

 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο αφορά τις  γνωστικές περιοχές : α) της Ιστορίας, αφού είναι ενότητα του βιβλίου 

Ιστορίας της Γ ΄τάξης, β) της Γλώσσας αφού αφορά στην χρήση προφορικού και γραπτού 

λόγου και της Γεωγραφίας, αφού  οι μαθητές αναζητούν τις περιοχές από τις οποίες πέρασαν 

οι ήρωες.  

 

Επέκταση σεναρίου 

Στο μάθημα των Εικαστικών μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν με διάφορα υλικά τους μυθικούς 

ήρωες και στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής να κάνουν δραματοποίηση παίζοντας ρόλους. 

 

 

Περιγραφή σεναρίου 

 

 

 

1η 

διδασκαλία 

Ηρακλής 

 

 

 

 

3  ώρες 

▪ Αφόρμηση: αρχικά, διερευνήθηκαν οι γνώσεις και οι ιδέες 

των μαθητών για τον Ηρακλή πριν τη διδασκαλία με 

καταιγισμό ιδεών(brainstorm)δημιουργώντας με τα παιδιά 

έναν εννοιολογικό χάρτη με χαρτόνι και μαρκαδόρο στον 

πίνακα. 

▪ Διαβάσαμε από το βιβλίο «Οι άθλοι του Ηρακλή» για τη ζωή 

του, την καταγωγή του, τον αδερφό του και τις προσπάθειες 

της Ήρας να τον βλάψει και είδαμε τις εικόνες του βιβλίου. 

▪ Στη συνέχεια είδαμε στον βιντεοπροβολέα βίντεο σχετικό με 

τους άθλους του Ηρακλή και συζητήσαμε πάνω σε αυτούς. 

▪ Καταγράψαμε ποιος είναι ο αγαπημένος άθλος του καθενός 

στον πίνακα.  

▪ Δραματοποιήσαμε τον αγαπημένο μύθο των περισσότερων, 

το λιοντάρι της Νεμέας. 

▪ Εντοπίσαμε στο χάρτη τις περιοχές όπου διαδραματίστηκαν 

οι άθλοι του Ηρακλή και κολλήσαμε πάνω τις αντίστοιχες 

εικόνες. 
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▪ Οι μαθητές διηγήθηκαν μόνοι τους τους μύθους σε όλη την 

τάξη. 

▪ Έπειτα είδαν τις αναπαραστάσεις των μύθων σε αγγεία της 

εποχής στον βιντεοπροβολέα. 

▪ Διακόσμησαν ζωγραφίζοντας το δικό τους αγγείο με τον 

αγαπημένο τους άθλο. 

 

 

 

 

 

 

2η 

διδασκαλί

α- Θησέας 

 

 

 

 

 

3 ώρες 

▪ Αφόρμηση: οι μαθητές ανοίγουν το βιβλίο μαθητή και η 

δασκάλα τους καλεί να διαβάσουν την Εισαγωγή, 

συνδέοντας τον Ηρακλή με τον Θησέα.  

▪ Έπειτα δίνεται ένας κλειστός φάκελος στους μαθητές με την 

οδηγία να τον ανοίξουν και να συνθέσουν το παζλ της 

εικόνας που περιέχεται στο φάκελο. Οι μαθητές κολλάνε  την 

εικόνα σε χαρτόνι που τους έχει δοθεί. Στη συνέχεια  

συζητούν στην τάξη για το τι βλέπουν στην εικόνα που 

έφτιαξαν. 

▪ Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο στον 

βιντεοπροβολέα σχετικό με το Θησέα για την γέννηση και 

την καταγωγή του. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=oG6

WdGgAR2Q 

▪ Διαβάζουν και το μάθημα στο σχολικό βιβλίο και 

συμπληρώνουν τις γνώσεις τους.  

▪ Η δασκάλα δείχνει εικόνα στον βιντεοπροβολέα και οι 

μαθητές παρατηρούν και περιγράφουν τι βλέπουν. 

Διαβάζουν στο βιβλίο για τα κατορθώματα του Θησέα.  

▪ Οι μαθητές καλούνται να βρουν στο χάρτη την πορεία που 

ακολούθησε ο Θησέας για να φτάσει στην Αθήνα. Για κάθε 

σταθμό βάζουν ένα αυτοκόλλητο χαρτί με το όνομα της 

περιοχής.  

▪ Έπειτα οι μαθητές παρακολουθούν τη συνέχεια του βίντεο 

για τον Μινώταυρο και τον Θησέα που τον σκοτώνει, αλλά 

και για την επιστροφή του Θησέα στην Αθήνα και την 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=oG6WdGgAR2Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=oG6WdGgAR2Q
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κατάληξη του πατέρα του Αιγέα. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8wdSowvbOw. Η 

δασκάλα συμπληρώνει με αφήγηση το μύθο δίνοντας 

επιπλέον πληροφορίες. Αμέσως μετά παροτρύνει τους 

μαθητές να διαβάσουν το μάθημα από το βιβλίο του μαθητή 

ώστε να  συμπληρώσουν τη νέα γνώση.  

▪ Τέλος οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν ό,τι τους έκανε 

εντύπωση από το μύθο του Θησέα.  

 

 

 

 

 

3η 

διδασκαλί

α – 

Δαίδαλος 

και 

Ίκαρος 

 

 

 

 

 

3 ώρες 

▪ Αφόρμηση: Οι μαθητές ανοίγουν το βιβλίο μαθητή και 

παρατηρούν τις εικόνες με το Δαίδαλο και τον Ίκαρο. 

Περιγράφουν τι βλέπουν και η δασκάλα με τη μορφή 

ερωταποκρίσεων προσπαθεί να αντλήσει τις γνώσεις που 

έχουν ήδη οι μαθητές. Οι απόψεις γράφονται στον πίνακα.  

▪ Έπειτα οι μαθητές βλέπουν το βίντεο στον βιντεοπροβολέα 

σχετικά με το μύθο. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZrgjKjWeQs 

▪ Στη συνέχεια οι μαθητές διαβάζουν την πηγή «Δαίδαλος και 

Ίκαρος» από το βιβλίο και συζητούν.  

▪ Οι μαθητές συνεργάζονται και γράφουν έναν πιθανό διάλογο 

ανάμεσα στο Δαίδαλο και τον Ίκαρο. 

▪ Οι μαθητές γράφουν σε ομάδες ένα διαφορετικό τέλος για το 

μύθο αν δεν είχαν λιώσει τα φτερά τους και δεν είχαν 

σκοτωθεί και το παρουσιάζουν στην τάξη.  

 

 

 

 

 

 

 

4η 

διδασκαλί

 

 

 

 

 

 

 

3 ώρες 

▪ Αφόρμηση: Οι μαθητές βλέπουν βιντεάκι με το ταξίδι της 

Αργώς και τους Αργοναύτες να ταξιδεύουν που κεντρίζει το 

ενδιαφέρον ώστε να μάθουν περισσότερα γι’ αυτό το ταξίδι. 

▪ Οι μαθητές ανοίγουν το σχολικό βιβλίο και παρατηρούν την 

εικόνα που υπάρχει ως προ οργανωτής με τους Αργοναύτες. 

Γίνεται σχετική συζήτηση. 

▪ Η δασκάλα αφηγείται την ιστορία του Φρίξου και της Έλλης 

που σχετίζεται με το Χρυσόμαλλο Δέρας. Οι μαθητές 

παρατηρούν και τις αντίστοιχες εικόνες.  

https://www.youtube.com/watch?v=z8wdSowvbOw
https://www.youtube.com/watch?v=dZrgjKjWeQs
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α- 

Ιάσονας 

▪ Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο για τον 

Ιάσονα και τον Πελία στον βιντεοπροβολέα. 

https://youtu.be/zrMiyvsh14Y  

Ακολουθεί συζήτηση. 

▪ Ακολουθεί παρουσίαση βίντεο με τη συνέχεια στην οποία 

φαίνεται το ταξίδι των αργοναυτών και πώς κατάφερε να 

περάσει από τις Συμπληγάδες Πέτρες. 

https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik . 

Οι μαθητές εντοπίζουν στο χάρτη τις περιοχές από τις οποίες 

πέρασε η Αργώ με τους αργοναύτες. Τις κυκλώνουν με έναν 

μαρκαδόρο. Συμβουλεύονται και το χάρτη του βιβλίου. 

Διαβάζουν και το μάθημα του βιβλίου για να συμπληρώσουν 

τη γνώση τους. 

▪ Έπειτα, οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με την αρπαγή 

του δέρατος, τους άθλους του Αιήτη, την καθοριστική 

συμβολή της Μήδειας και την επιστροφή στην Ιωλκό. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4GdTAFqUV4 . Οι 

μαθητές συζητώντας συσχετίζουν τους άθλους του Ηρακλή 

και του Ιάσονα. Επίσης συζητούν για τη Μήδεια και την 

καθοριστική συμβολή της. Τους ζητείται να γράψουν ένα 

κείμενο με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τη 

Μήδεια. 

▪ Τέλος, δημιουργούν αφίσες με τους άθλους του Ιάσονα και 

τις αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 

 

 

 

5η 

διδασκαλί

α- 

Οδυσσέας  

 

 

 

3 ώρες 

▪ Αφόρμηση: οι μαθητές ανοίγουν το βιβλίο στην 6η ενότητα 

και παρατηρούν την εικόνα όπου ο Οδυσσέας αγναντεύει το 

πέλαγος και νοσταλγεί την πατρίδα του. Η δασκάλα  τονίζει 

τη νοσταλγία του ήρωα στους μαθητές. Στη συνέχεια 

διαβάζουν την Εισαγωγή για να μπουν στο κλίμα του 

μαθήματος.  

▪ Στη συνέχεια, η δασκάλα προτρέπει τους μαθητές να πάρουν 

τα μαξιλάρια τους και να καθίσουν στην Γωνιά της 

χαλάρωσης. Παρακολουθούν από τον υπολογιστή ταινία 

https://youtu.be/zrMiyvsh14Y
https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik
https://www.youtube.com/watch?v=y4GdTAFqUV4
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σχετικά με τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, την επιστροφή 

του στην Ιθάκη και την συνάντηση με την Πηνελόπη . 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=5b

fk6OudntI . Ακολουθεί συζήτηση και επίλυση αποριών.  

▪ Οι μαθητές αποτυπώνουν στο χάρτη την πορεία του 

Οδυσσέα και σημειώνουν τους κυριότερους σταθμούς.  

▪ Αξιολογούν και χαρακτηρίζουν τον Οδυσσέα µέσα από τις 

πράξεις του και καταγράφουν το χαρακτηρισμό σε χαρτί, 

μετά τα παρουσιάζουν στην τάξη.  

▪ Επίσης, η τάξη συζητά για την ελληνική φιλοξενία. 

▪ Τέλος, οι μαθητές ζωγραφίζουν τις περιπέτειες του Οδυσσέα 

και δημιουργούν το δικό τους βιβλίο που παραμένει στην 

τάξη.   

 

 

 

 Μετά την ολοκλήρωση των πέντε διδασκαλιών δίνεται στους μαθητές το 

διαγώνισμα που βρίσκεται στο παράρτημα, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός 

κατανόησης, εμπέδωσης και εκμάθησης των ιστορικών γεγονότων.   

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=5bfk6OudntI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=5bfk6OudntI
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10.2 Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου με την χρήση της 

Ψηφιακής Αφήγησης (β’ ομάδα) 

 

 Γνωστικό αντικείμενο: Μυθικοί ήρωες 

  Τάξη : Γ’ 2 

 Αριθμός μαθητών: 20 

 Διάρκεια: 9 εβδομάδες (  20 διδακτικές ώρες) 

Η διδασκαλία θα γίνει με την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Το σενάριο 

βασίζεται θεωρητικά στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης και συγκεκριμένα στις 

απόψεις του Piaget, Vygotsky και Bruner και υλοποιείται μέσα από διερευνητικές-

ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Κοινός άξονας στις εποικοδομητικές θεωρίες είναι ότι η 

γνωστική δομή είναι ένα οργανωμένο σύστημα νοητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 

τις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, με συνέπεια να οικοδομείται η νέα γνώση μέσα από 

δημιουργικές δραστηριότητες των ίδιων των μαθητών, με τη μέθοδο  της ανακάλυψης και της 

συνεργατικής μάθησης. 

Έτσι θα αυξηθεί η αλληλεπίδραση κατά τη μαθησιακή διαδικασία, θα υπάρχει  αυτονομία, θα  

αξιοποιηθούν  ευκαιρίες για επιβράβευση και  ενδυνάμωση του αυτοελέγχου. Ακόμη θα  

αναπτυχθούν περισσότερα κίνητρα και ενδιαφέροντα από τους μαθητές, τα οποία θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη των αρχικών στόχων. Δίνεται έμφαση στην κριτική και στοχαστική 

σκέψη, στη συμμετοχική μάθηση, στη δημιουργική έκφραση και στη διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης.  

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι διευκολυντικός, οργανωτικός και υποστηρικτικός σε ζητήματα 

αξιοποίησης του χρόνου και ενθαρρυντικός στη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων. 

Ο εκπαιδευτικός αφήνει τους μαθητές να ανακαλύψουν, να αυτενεργήσουν.  
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο αφορά τις  γνωστικές περιοχές : α) της Ιστορίας, αφού είναι ενότητα του βιβλίου 

Ιστορίας της Γ ΄τάξης, β) της Γλώσσας αφού αφορά στην χρήση προφορικού και γραπτού 

λόγου γ)της Πληροφορικής, αφού  οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες 

παράγοντας ΨΑ.  

 

Επιλογή εκπαιδευτικού εργαλείου 

 

Η διδακτική παρέμβαση που περιλαμβάνει την δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τους 

μαθητές σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό Photo Story 3 for Windows της 

Microsoft. Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται δωρεάν από την Microsoft και είναι 

εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρωθούν στην 

κατασκευή της ψηφιακής τους αφήγησης. Για αυτό και το συγκεκριμένο λογισμικό 

χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε διδακτικές παρεμβάσεις ψηφιακής αφήγησης (Robin & 

Pierson, 2005; Sadik, 2008). 

 

Οργάνωση τάξης  

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου που διαθέτει 

έναν  υπολογιστή ανά δύο μαθητές, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές 

χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων. Η δασκάλα έχει φροντίσει να είναι εγκατεστημένο σε 

όλους τους υπολογιστές το Photo story 3. Έχει δημιουργήσει τον φάκελο «Μυθικοί ήρωες» 

στην Επιφάνεια Εργασίας πριν την έναρξη του μαθήματος, καθώς και έναν φάκελο «Μαθητές» 

ώστε οι μαθητές να αποθηκεύουν ό,τι χρειάζονται εκεί. Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη 

χρήση Η/Υ από προηγούμενα πρότζεκτ που έγιναν νωρίτερα στη διάρκεια της χρονιάς.  
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Λίγα Λόγια για το Photo Story 3  

Με το Photo Story 3 ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας 

ψηφιακές φωτογραφίες, αλλά και να επεξεργαστεί, να περικόψει ή να περιστρέψει τις εικόνες, 

να πραγματοποιήσει ηχογράφηση  της αφήγησης καθώς και προσθήκη ειδικών εφέ και 

μουσικών επενδύσεων. Επιπλέον, το PS3 δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της παρουσίασης 

ως αρχείο, ώστε ο μαθητής  να  τροποποιεί ή να βελτιώνει την ψηφιακή αφήγηση. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό είναι ιδιαίτερα εύχρηστο, απλό και διαισθητικό στη χρήση με αρκετές 

βασικές δυνατότητες. Στο παράρτημα υπάρχει ένας μικρός οδηγός χρήσης που θα δοθεί στους 

μαθητές ώστε να το συμβουλεύονται αν κάπου χρειαστεί.  
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Περιγραφή σεναρίου 

 

 

 

 

 

1η 

εβδομάδ

α 

 

 

 

 

2 

ώρε

ς 

Αρχικά, ανακοινώνεται στους μαθητές πως θα μελετήσουν τους μύθους 

πέντε ηρώων. Ενημερώνονται για το γεγονός πως αυτή θα είναι μια 

διαφορετική διδασκαλία χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο  δημιουργίας 

ψηφιακών ιστοριών. Παρουσιάζεται στους μαθητές το Photo Story 3 από 

τη δασκάλα και οι μαθητές επικεντρώνονται στο πώς να το 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Παράλληλα, τους εξηγούνται οι 

διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες του και  λύνονται οι απορίες τους 

σχετικά με τη χρήση του. Στη συνέχεια γίνεται εξοικείωση με το Photo 

Story 3, δημιουργώντας μικρές ψηφιακές ιστορίες για εξάσκηση.  

 

 

 

2η 

εβδομάδ

α 

 

 

2 

ώρε

ς 

Αρχικά, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση από τη δασκάλα σε 

PowerPoint  με κείμενο και εικόνες, σχετικά με τους μύθους των πέντε 

ηρώων και ακολουθούν βίντεο σχετικό. Ακολουθεί συζήτηση και 

επίλυση αποριών. 

 

 

 

 

 

3η 

εβδομάδ

α  

 

 

 

 

 

 

3 

ώρε

ς 

Οι μαθητές αφού χωρίζονται σε ομάδες τους δίνεται η πρώτη πηγή με 

την ιστορία του μυθικού Ηρακλή (βλ. Παράρτημα). Η δασκάλα διαβάζει 

μια φορά την πηγή προς όλους τους μαθητές και ακολουθεί μελέτη των 

πηγών. Ένας σε κάθε ομάδα διαβάζει και οι άλλοι κρατούν σημειώσεις 

για να δημιουργήσουν πρώτα γραπτώς την ιστορία - σενάριο τους. Το 

στάδιο αυτό είναι αρκετά κρίσιμο για την επιτυχία της τελικής ψηφιακής 

αφήγησης. Γίνεται σε κάθε ομάδα η πρώτη απόπειρα συγγραφής της 

δικής τους ιστορίας που θα αφηγηθούν. Διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν 

την πηγή ώσπου να την καταλάβουν και ρωτούν όλες τις απορίες. 

Καταγράφουν τις αρχικές ιδέες και κατά τη γνώμη τους τα βασικά 

σημεία της ιστορίας και σκέφτονται τι θα παραλείψουν και τι θα 

χρησιμοποιήσουν για την ιστορία τους τροποποιώντας το συνεχώς μέσα 

από συζήτηση. Γράφουν και σβήνουν ιδέες. Τους τονίζεται από την 

εκπαιδευτικό ότι η κεντρική ιδέα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και πρέπει να 

εμπεριέχονται λέξεις- κλειδιά που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον και 

την προσοχή του ακροατή.  Στο τέλος, καταγράφουν την τελική ιστορία 
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μετά από συνεννόηση και την ξαναδιαβάζουν στην ομάδα για να είναι 

σίγουροι ότι είναι καλή και ότι αποδίδεται το σωστό μήνυμα που 

επιθυμούν.  

4η 

εβδομάδ

α 

 

2 

ώρε

ς 

Οι μαθητές αφού κάνουν μία γρήγορη ανάγνωση της ιστορίας τους, 

αρχίζουν να ξεχωρίζουν τα στιγμιότυπα της ιστορίας, ώστε να επιλέξουν 

πώς, σε ποιο σημείο και για ποιο σκοπό θα εμπλουτίσουν την ιστορία 

τους με τη χρήση πολυμέσων( εικόνα, μουσική, ηχογράφηση) για να 

υπάρχει ισορροπία στα οπτικά και ακουστικά μέσα. Η ψηφιακή αφήγηση 

που θα δημιουργήσουν δεν πρέπει να είναι υπερφορτωμένη και δεν 

πρέπει να έχει περιττές πληροφορίες.  Επίσης, αποφασίζουν πώς θα 

εικονογραφήσουν την ιστορία ώστε να αναζητήσουν το αντίστοιχο 

υλικό. Οι μαθητές ξεκινούν έρευνα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας 

πολυμέσα για την ιστορία τους.  Αντιγράφουν τις εικόνες που 

χρειάζονται και τις αποθηκεύουν στον αντίστοιχο φάκελο στην 

Επιφάνεια Εργασίας – Μυθικοί ήρωες για να είναι οργανωμένες και 

οριοθετημένες ώστε να χρησιμοποιηθούν εύκολα.  Η κάθε ομάδα έχει το 

δικό της φάκελο. Αποθηκεύουν και τη μουσική στον αντίστοιχο φάκελο 

επίσης. Η δασκάλα προτείνει ιστοσελίδες με δωρεάν μουσική.   
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5η 

εβδομάδ

α  

 

3 

ώρε

ς 

✓ Οι μαθητές ανοίγουν το Photo Story 3 και ξεκινούν  την δημιουργία 

της ιστορίας.

 

Εικόνα. Στιγμιότυπο οθόνης από το λογισμικό Photo Story 3 της 

Microsoft 

 

✓ Εισάγουν τις εικόνες που έχουν αποθηκεύσει  
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✓ και αφαιρούν τα μαύρα πλαίσια.

 

✓ Στη συνέχεια, πληκτρολογούν τους τίτλους κάτω από κάθε εικόνα 

 

 

✓ και ηχογραφούν τι θα ακούγεται όσο παρουσιάζεται η εικόνα.  Τους 

αναφέρεται πως η ψηφιακή αφήγηση πρέπει να ξυπνά το συναίσθημα 

των ακροατών, έτσι ώστε να τους κινητοποιεί και να τους κάνει να 

προβληματιστούν. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν στα εκφραστικά μέσα: η 

ψηφιακή αφήγηση χαρακτηρίζεται από προσωπικό, ιδιαίτερο τρόπο 

παρουσίασης της ιστορίας, το ύφος, το χρώμα της φωνής στην 

αφήγηση διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην απόδοση του 

νοήματος της υπόθεσης. 
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✓ Έπειτα, διαλέγουν το εφέ μετάβασης για το πώς θέλουν να εισέρχεται 

η εικόνα στο βίντεο.  
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✓ Τέλος, διαλέγουν τη μουσική επένδυση της ιστορίας που θα ακούγεται 

σαν υπόβαθρο και θα συμβάλει στην καλύτερη ανάδειξη των 

μηνυμάτων της ιστορίας: 

 

 

 

✓ Κάνουν μία προεπισκόπηση της ιστορίας: 
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✓ και αποθηκεύουν την ιστορία τους στον φάκελο «Μυθικοί ήρωες».  

 

 

 

✓ Βλέπουν την τελική μορφή της ιστορίας τους. 
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Κάθε ομάδα παρουσιάζει την ψηφιακή της ιστορία στους συμμαθητές 

της και γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη.  

 

6η 

εβδομάδ

α 

2 

ώρε

ς 

Η δασκάλα διαβάζει μια φορά την πηγή για τον Θησέα προς όλους τους 

μαθητές και ακολουθεί μελέτη της πηγής. Ένας σε κάθε ομάδα διαβάζει 

και οι άλλοι κρατούν σημειώσεις για να δημιουργήσουν πρώτα γραπτώς 

την ιστορία - σενάριο τους. Η διαδικασία συνεχίζεται όπως και στην 

προηγούμενη ψηφιακή αφήγηση. Διαβάζουν και ξαναδιαβάζουν την 

πηγή ώσπου να την καταλάβουν, καταγράφουν τις αρχικές ιδέες 

σκέφτονται τι θα χρησιμοποιήσουν για την ιστορία τους. Στο τέλος, 

καταγράφουν την τελική ιστορία. Οι μαθητές ξεκινούν έρευνα στο 

διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πολυμέσα για την ιστορία τους.  

Αντιγράφουν τις εικόνες που χρειάζονται και τις αποθηκεύουν στον 

αντίστοιχο φάκελο στην Επιφάνεια Εργασίας – Μυθικοί ήρωες για να 

είναι οργανωμένες και οριοθετημένες ώστε να χρησιμοποιηθούν εύκολα.  

Ο κάθε ήρωας έχει το δικό της φάκελο. Αποθηκεύουν και τη μουσική 

στον αντίστοιχο φάκελο επίσης. Ακολουθούν την ίδια διαδικασία: 

εισάγουν τις εικόνες, βγάζουν τα μαύρα πλαίσια και συνεχίζουν. Στο 

τέλος, αποθηκεύουν την ιστορία και τις παρουσιάζουν στους 

συμμαθητές τους.  
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7η 

εβδομάδ

α 

2 

ώρε

ς  

Σειρά έχει ο μύθος του Δαίδαλου και του Ίκαρου. Ακολουθείται ακριβώς 

η ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες διδασκαλίες. Οι μαθητές είναι 
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πλέον εξοικειωμένοι στις ομάδες τους, έχουν μοιράσει ρόλους από τις 

προηγούμενες φορές και χρειάζονται λιγότερο χρόνο. 

Ετοιμάζουν την ψηφιακή ιστορία τους και την παρουσιάζουν στην τάξη.  

 

 

 

 

8η 

εβδομάδ

α 

2 

ώρε

ς 

Αυτή η εβδομάδα αφιερώθηκε στον Ιάσονα και την Αργοναυτική 

εκστρατεία. Οι μαθητές ακολουθώντας τα ήδη γνωστά βήματα 

δημιουργούν τις ψηφιακές τους ιστορίες και τις παρουσιάζουν στην 

τάξη.  
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9η 

εβδομάδ

α 

2 

ώρε

ς 

Τελευταία ψηφιακή ιστορία είναι οι περιπέτειες του Οδυσσέα. Εδώ 

υπάρχει μια μικρή αλλαγή καθώς δίνεται στους μαθητές από πριν η 

οπτική γωνία με την οποία θα δημιουργήσουν την ΨΑ. Οι δύο από τις 

ομάδες θα δημιουργήσουν την ΨΙ από την οπτική γωνία του Οδυσσέα 

που αφηγείται την περιπέτειά του και από την άλλη οι άλλες δύο ομάδες 

θα φτιάξουν ΨΑ από την οπτική της Πηνελόπης. 

H πηγή που δόθηκε ήταν κοινή. Οι μαθητές ξεκίνησαν τη μελέτη και 

γρήγορα κατάφεραν να αποφασίσουν για το σενάριό τους. Βρήκαν και 

τις κατάλληλες εικόνες , τη μουσική και δημιούργησαν την ιστορία τους. 

Στο τέλος παρουσίασαν τις ΨΙ στην τάξη.  
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 Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας των ψηφιακών ιστοριών δίνεται στους 

μαθητές το ίδιο διαγώνισμα που δόθηκε και στην άλλη ομάδα (βλ. παράρτημα), 

προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης, εμπέδωσης και εκμάθησης των 

ιστορικών γεγονότων.   
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10.3 Β’ φάση -Επανέλεγχος γνώσεων των μαθητών  

 

Στην δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος τω γνώσεων των μαθητών και των 

δύο ομάδων με διαγνωστικό τεστ για να διαπιστωθεί η διάρκεια των γνώσεων των μαθητών 

ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας των μύθων.  
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10.4 Προκαταρκτικά έρευνας 

Για τη στατιστική ανάλυση, την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε  το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Προηγήθηκε έλεγχος 

κανονικότητας των βαθμολογιών των δύο τάξεων κατά την α’ και την β’ φάση της εξέτασης 

και παρατηρήθηκαν τα εξής, βάσει του τεστ ελέγχου κανονικότητας Shapiro-Wilk που 

θεωρείται το καταλληλότερο για μικρά δείγματα.  

 

✓ Κατά την α’ φάση υπήρξε κανονικότητα στο δείγμα με το p>0,05 (συγκεκριμένα 

p=0,150 για την 1η ομάδα που διδάχθηκε το μάθημα παραδοσιακά και p=0,098 για τη 

δεύτερη ομάδα, που δημιούργησε τις ψηφιακές αφηγήσεις). 

 

 

✓ Στη β’ φάση ελέγχου δεν παρατηρήθηκε κανονικότητα στην κατανομή του δείγματος, 

με την 1η ομάδα να παρουσιάζει p=0.004 και την 2η ομάδα p=0,018, άρα και στις δύο 

περιπτώσεις το p ήταν μικρότερο του 0,05.  

Άρα για την α’ φάση αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το t test (παραμετρική μέτρηση) για 

ανεξάρτητα δείγματα  και για τη β’ φάση το μη παραμετρικό ομόλογό του Mann Whitney. 
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11. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  

1η  ερευνητική υπόθεση 

Κατά τον έλεγχο της διαφοράς των βαθμολογιών στην α’ φάση της εξέτασης αμέσως μετά από 

την εφαρμογή δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο δείγμα με p=0,570, άρα 

μεγαλύτερο του 0,05 που απαιτείται. 

Παρόλα αυτά παρατηρείται μια μικρή βαθμολογική διαφορά υπέρ της 2ης ομάδας που 

δημιούργησε τις Ψηφιακές αφηγήσεις (Μ.Ο. 8,15 έναντι 7,90 της ομάδας που διδάχθηκε το 

μάθημα συμβατικά). 

• Επομένως, επαληθεύεται η μηδενική υπόθεση ότι δε θα υπάρξει σημαντική στατιστική 

διαφορά ανάμεσα στην τάξη που διδάχτηκε παραδοσιακά τους μύθους και στην τάξη 

που τη διδάχτηκε με Ψηφιακή Αφήγηση.  
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2η ερευνητική υπόθεση 

Κατά την επανάληψη του γνωστικού ελέγχου δύο μήνες μετά τη δράση, παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις βαθμολογίες των δύο ομάδων (βλέπε p=0,017) 

με την α’ ομάδα να έχει μέσο όρο βαθμολογίας 7,40 και τη β’ ομάδα 8,40. 

• Επομένως, επαληθεύεται η εναλλακτική υπόθεση ότι θα υπάρξει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών που θα διδαχθούν το μάθημα 

της  Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού παραδοσιακά σε σχέση με την επίδοση των μαθητών 

που θα προσεγγίσουν το γνωστικό αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία ΨΑ μετά την 

παρέλευση δύο μηνών.  
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3η ερευνητική υπόθεση 

Για να διαπιστωθεί αν η ΨΑ επηρέασε τα κίνητρα των μαθητών της πειραματικής ομάδας , οι 

μαθητές συμπλήρωσαν μετά το τέλος της παρέμβασης μία ρούμπρικα αξιολόγησης( 

Παράρτημα) που συγκρίθηκε με τις παρατηρήσεις στο Ημερολόγιο που κρατούσε η 

εκπαιδευτικός.  

 

Τα αποτελέσματα ανά ερώτηση είναι τα εξής: 

 

i. Η διαδικασία ήταν δημιουργική;  

Η πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δημιουργική καθώς οι 

περισσότεροι αξιολόγησαν με βαθμό 4 και 5 την ερώτηση. Στο Ημερολόγιο η δασκάλα έχει 

καταγράψει την δημιουργικότητα που διέκρινε τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης. 

 

ii. Συνεργαστήκατε ικανοποιητικά; 

Οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν πως συνεργάστηκαν πολύ καλά και 1-2  πως 

συνεργάστηκαν μέτρια. Ήταν λογικό γιατί υπήρχαν κάποιο τσακωμοί. Σε γενικές γραμμές και 

η δασκάλα κατέγραψε θετικό κλίμα και όχι μόνο ικανοποιητική συνεργασία, αλλά πολύ καλό 

καταμερισμό εργασιών.  

 

iii. Δυσκολευτήκατε στο τεχνικό μέρος;  

Κάποιοι μαθητές ήταν ουδέτεροι σε αυτή την ερώτηση, καθώς υστερούσαν στο θέμα της 

εξοικείωσης με τους Η/Υ. Οι υπόλοιποι απάντησαν καθόλου ή λίγο. Η δασκάλα επίσης στο 

Ημερολόγιό της κατέγραψε τις δυσκολίες κάποιων μαθητών στη χρήση υπολογιστή που όμως 

ξεπεράστηκαν γρήγορα λόγω της εργασίας σε ομάδες. 

 

iv. Θα θέλατε να ξαναπάρετε μέρος  σε κάτι ανάλογο;  

Όλοι οι μαθητές απάντησαν «Πάρα πολύ», θεωρώντας πολύ αξιόλογη την ενασχόληση με την 

ΨΑ. Η δασκάλα επίσης έχει καταγράψει τις αντιδράσεις των μαθητών στο τέλος της 

παρέμβασης που ήθελαν να μην τελειώσει ποτέ.  

 

v. Πιστεύετε ότι πλέον είστε σε θέση να δημιουργήσετε ψηφιακές ιστορίες μόνοι σας; 
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Η πλειοψηφία απάντησε «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» θεωρώντας πως είναι πια γνώστες του 

αντικειμένου. Εξάλλου σύμφωνα με το Ημερολόγιο της εκπαιδευτικού αυτό αποδεικνύεται 

καθώς οι μαθητές ετοίμασαν μόνοι τους ΨΙ αφιερωμένη στη δασκάλα τους, πράγμα που 

αποδεικνύει ότι είναι πλέον σε θέση να τις δημιουργούν μόνοι τους.  

 

➢ Τα αποτελέσματα από την ρουμπρίκα αξιολόγησης είναι τα εξής: 

Οι άξονες που έχουν οριστεί στην ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι τα χαρακτηριστικά της 

ψηφιακής αφήγησης που μετράμε ως προς το σύνολο των μαθητών και απεικονίζεται η άποψη 

των μαθητών . Πιο αναλυτικά: 

• Στο πρώτο πεδίο αξιολογήθηκε η δημιουργικότητα της διαδικασίας. Οι μαθητές που 

απάντησαν ήταν 20, το 60% των μαθητών (12 μαθητές) είχαν πάρα πολύ καλή άποψη 

για το πόσο δημιουργική είναι η διαδικασία. Επίσης το 30% των μαθητών (6 μαθητές) 

είχαν πολύ καλή άποψη και τέλος το 10% των μαθητών (2 μαθητές) είχαν μέτρια 

άποψη για την δημιουργικότητα της διαδικασίας.   

 

 

• Στο δεύτερο πεδίο αξιολογήθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών μέσα στις ομάδες. 

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση ήταν 20. Οπότε, το 50% των 

μαθητών (10 μαθητές) είχαν πολύ καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

τους. Επίσης το υπόλοιπο 50% των μαθητών (10 μαθητές) είχαν καλή συνεργασία 

μεταξύ των συμμαθητών τους μέσα στην ομάδα.  
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• Στο τρίτο  πεδίο αξιολογήθηκε η δυσκολία στο τεχνικό μέρος από την πλευρά των μαθητών. 

Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση ήταν 20. Συνεπώς το 10% των 

μαθητών (2 μαθητές) δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου, το 60% (12 μαθητές) δυσκολεύτηκαν λίγο 

και το υπόλοιπο 30% των μαθητών (6 μαθητές) δυσκολεύτηκαν σε  μέτριο βαθμό.  

 

• Στο τέταρτο πεδίο αξιολογήθηκε η επιθυμία για  συμμετοχή ξανά σε αντίστοιχη 

διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση ήταν 

20. Οπότε, το 50% των μαθητών (10 μαθητές) απάντησαν πως θα ήθελαν πάρα πολύ 

και το υπόλοιπο 50% (10 μαθητές) πολύ.   
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• Στο πέμπτο και τελευταίο πεδίο αξιολογήθηκε η ικανότητα των μαθητών να δημιουργήσουν 

μόνοι τους ψηφιακές ιστορίες. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση ήταν 

20 (100% των μαθητών). Άρα, το 70% των μαθητών (14 μαθητές) πιστεύουν πως είναι πάρα 

πολύ έτοιμοι να δημιουργήσουν μόνοι τους ψηφιακές ιστορίες ενώ το 30% των μαθητών (6 

μαθητές) πιστεύουν πως είναι πολύ έτοιμοι.  
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12.  Συμπεράσματα  

    

Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε στο Γ’1 και Γ’2 τμήμα του Δημοτικού σχολείου 

Τραγανού. Οι μαθητές του Γ’1 τμήματος ήταν 20 στο σύνολο και του Γ’2  επίσης 20 και όλοι 

είναι συνομήλικοι (9 χρονών). Η πλειοψηφία των μαθητών της Γ’ 2 τάξης έχει τις βασικές 

γνώσεις υπολογιστών, ενώ ελάχιστοι δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία.  Οι μαθητές της 

Γ’ 2 δεν γνωρίζουν καθόλου τι σημαίνει «ψηφιακή ιστορία» αφού δεν έχουν χρησιμοποιήσει 

κανένα πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Το πρόγραμμα Photo Story 3 το 

χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε. Η 

εκπαιδευτική δράση ήταν οργανωμένη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και κατέληξε σε κάποια 

συμπεράσματα μέσω αξιολόγησης.  

Με τις αναφορές που έγιναν σε προηγούμενα κεφάλαια έχουμε μια γενική εικόνα της τάξης 

και των παραγόντων  που εξετάστηκαν. Στην αρχή έγινε ανάλυση της επίδοσης των μαθητών 

στα διαγωνίσματα σχετικά με τους μυθικούς ήρωες και  στο τμήμα που διδάχτηκε με τον 

παραδοσιακό τρόπο και στο τμήμα με τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων.  Στη συνέχεια 

έγινε ανάλυση της επίδοσης με την παρέλευση δύο μηνών από τη διδασκαλία. Έπειτα 

παρουσιάστηκαν σε γραφήματα ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τη χρήση της 

ψηφιακής αφήγησης. Μπορούμε λοιπόν, να καταλήξουμε σε διάφορα συμπεράσματα: 

➢ Δεν υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά ανάμεσα στην τάξη που διδάχτηκε 

παραδοσιακά τους μύθους και στην τάξη που τη διδάχτηκε με Ψηφιακή Αφήγηση.  

➢ ενώ υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών 

που διδάχτηκαν το μάθημα της  Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού παραδοσιακά σε σχέση 

με την επίδοση των μαθητών που προσέγγισαν το γνωστικό αντικείμενο μέσα από 

τη δημιουργία ΨΑ μετά την παρέλευση δύο μηνών.  

➢ Ακόμη, οι μαθητές θεώρησαν αρκετά δημιουργική την διδασκαλία, αλλά υπάρχουν 

και περιθώρια για περισσότερη εξερεύνηση. Οι μαθητές είναι σε πολύ καλό επίπεδο 

συνεργασίας, αλλά έχουν κάποια μικρά περιθώρια βελτίωσης και στην συνεργασία 

μέσα στις ομάδες. Οι δυσκολίες ήταν περισσότερες στο τεχνικό μέρος καθώς 

υπήρχαν και κάποιο που δυσκολεύτηκαν μέτρια στη χρήση του ψηφιακού 

εργαλείου, οπότε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο τεχνικό κομμάτι. Όσον 

αφορά στη συμμετοχή σε αντίστοιχη δράση και στην δημιουργία ΨΑ από μόνοι 

τους οι μαθητές έδειξαν να είναι αρκετά θετικοί και τους άρεσε πολύ. Οι μαθητές 

έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική παρέμβαση. Αυτό φάνηκε σε όλη 
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την διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης. Επίσης τους άρεσε πολύ, καθώς στην 

τελική συζήτηση οι εντυπώσεις που εκδηλώσανε ήταν πολύ θετικές. Κατανόησαν 

την σημασία της ψηφιακής αφήγησης καθώς και αναγνώρισαν τα χαρακτηριστικά 

της.  

Συμπερασματικά, θα σχολιάζαμε ως επιτυχημένο τον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό Οι μαθητές 

δεν γνώριζαν τι σημαίνει «ψηφιακή ιστορία» ούτε «ψηφιακή αφήγηση». Ακόμη, δεν είχαν 

χρησιμοποιήσει ποτέ κάποιο πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών. Παρόλα αυτά οι 

μαθητές έφεραν εις πέρας όλες τις μαθησιακές προσδοκίες και δημιουργήσαν τις δικές τους 

ιστορίες, εργαζόμενοι  ομαδικά. Κατανόησαν το εργαλείο Photo Story 3 δημιουργήσανε τις 

ψηφιακές τους ιστορίες, όχι μόνο στο πλαίσιο της τάξης, αλλά και μόνοι τους. Ανέπτυξαν 

δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στην πορεία της ζωής τους, δεξιότητες που πρέπει να 

κατέχουν οι νέοι του 21ου αιώνα. Ο εκπαιδευτικός με την βοήθεια της ρουμπρίκας 

αξιολόγησης μέτρησε τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από την διδακτική παρέμβαση. 

Η αξιολόγηση έγινε μέσα από τα ψηφιακά δημιουργήματα των μαθητών. Το συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σενάριο και το εργαλείο Photo Story 3, τις καλλιέργησε μέσα σε ένα περιβάλλον 

ευχάριστο με ένα πρόγραμμα ωραίο και κατανοητό για τους μαθητές. Συνεπώς το εκπαιδευτικό 

σενάριο ήταν σωστά δομημένο και οι οδηγίες βοήθησαν πολύ τους μαθητές να κατακτήσουν 

την γνώση.  
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12.1 Περιορισμοί της έρευνας  

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Γ’1 και Γ’2  τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Τραγανού 

ήταν καλά οργανωμένη, αλλά το δείγμα ήταν μικρό. Οπότε, δημιουργείται η ανάγκη για 

συλλογή μεγαλύτερου αριθμού δείγματος των συμμετεχόντων, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 

εγκυρότητα στα αποτελέσματα. Η έρευνα περιορίστηκε σε 20 μαθητές της Τρίτης Δημοτικού, 

άρα δεν είναι δυνατόν  να κάνουμε γενικεύσεις. Τα συμπεράσματα που βγήκαν από την έρευνα 

είναι θετικά, αλλά υπάρχει περιορισμένη εγκυρότητα.  

 

   12.2     Προτάσεις 

προτείνεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου με την χρήση του 

προγράμματος Photo Story 3 σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών του Δημοτικού. Με αυτόν τον 

τρόπο  τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι πιο έγκυρα και θα μπορούν να βγουν 

συμπεράσματα προς γενίκευση. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί ψηφιακές ιστορίες είναι ένα 

εύχρηστο εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα εκπαιδευτικά σενάρια. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επίσης και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε τα έργα των μαθητών 

να είναι πιο σύνθετα. Το μάθημα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον και καλλιεργεί σημαντικές 

δεξιότητες στους μαθητές, οπότε είναι  ένα εργαλείο καλό που προτείνεται για χρήση και σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα ή σε άλλες θεματικές ενότητες της Ιστορίας.  
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Όνομα    
_________________________ 

 

14. Παράρτημα Α: Κριτήριο Αξιολόγησης για τους 

Μυθικούς Ήρωες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αντιστοιχίστε τους 12 άθλους του Ηρακλή: 

 Κυκλώστε τη σωστή απάντηση: 

• Πατέρας του Ηρακλή ήταν: 

1. Ο Δίας  2. Ο Ποσειδώνας  3.Ο Αμφιτρύωνας 

• Μητέρα του Ηρακλή ήταν: 

1. Η Άλκηστη 2. Η Αλκμήνη  3. Η Αθηνά 

 1. Το λιοντάρι    της Στυμφαλίας 

 2. Η Λερναία    των Εσπερίδων 

 3. Ο κάπρος    του Άδη 

 4. Το ελάφι με τα χρυσά κέρατα    του Διομήδη 

 5. Οι σιδερένιες όρνιθες    του Μίνωα 

 6. Οι Στάβλοι    της Αμαζόνας Ιππολύτης 

 7. Ο ταύρος    της Νεμέας 

 8. Τα άγρια άλογα    του Γηρυόνη 

 9.  Η ζώνη    του Αυγεία 

10. Τα βόδια    της θεάς Άρτεμης 

11. Ο Κέρβερος    Ύδρα 

12. Τα χρυσά μήλα    του Ερύμανθου 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 Κριτήριο Αξιολόγησης- Μυθικοί Ήρωες 

Ηρακλής- Θησέας-Οδυσσέας- Ιάσονας – Οιδίποδας 

 

Επίδοση: 

 

Ημερομηνία: ..….. / ..….. / ……. 
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• Η πρώτη γυναίκα του Ηρακλή ήταν: 

1. Η Πύρρα  2. Η Δηιάνειρα  3. Η Μεγάρα 

• Σ' αυτή την πόλη ήταν βασιλιάς ο Ηρακλής: 

1. Μυκήνες  2. Σπάρτη   3. Θήβα 

• Ο Ηρακλής υπηρέτησε πιστά τον ξάδερφό του: 

1. Ευρυσθέα 2. Ιφικλή   3. Ιόλαο 

• Τόσα χρόνια υπηρέτησε τον ξάδερφό του ο Ηρακλής: 

1. Δέκα  2. Δώδεκα   3. Δεκαοκτώ 

 

 Βάζω τα γεγονότα της Αργοναυτικής Εκστρατείας στη σωστή χρονική σειρά. 

 

      Ο Ιάσονας πεθαίνει στην Κόρινθο. 

      Ο Φρίξος χαρίζει στον Αιήτη το χρυσόμαλλο δέρας. 

      Ο Άργος φτιάχνει την Αργώ. 

       Ο Αιήτης αναθέτει στον Ιάσονα τους άθλους.  

      Η Μήδεια βοηθάει τον Ιάσονα. 

      Η Νεφέλη στέλνει στα παιδιά της ένα χρυσόμαλλο κριάρι. 

  Οι Αργοναύτες περνάνε τις Συμπληγάδες πέτρες. 

  Η Έλλη πέφτει στη θάλασσα. 

  Ο Ιάσονας πραγματοποιεί τους άθλους. 

  Ο Ιάσονας κλέβει το δέρας. 

 

 

 Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

Φρίξος              Αργοναύτης 

Αθάμας              Πέτρες 

Αίσονας              Έλλη 

Πελίας              Μουσικός 
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Ορφέας              Μάγισσα 

Μήδεια              Ιωλκός 

Συμπληγάδες                  Άθλοι 

     Θησέας                           Νεφέλη 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για τις περιπέτειες του Οδυσσέα.  

1. Τι εννοούμε σήμερα, όταν λέμε «άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου»;                                

α) γέλασε ο Αίολος                                                                                            

β) θύμωσε ο Αίολος 

γ) προκαλείται αναστάτωση και ταραχή 

δ) έχουμε δυνατούς ανέμους 

 

2. Πώς ονομαζόταν ο Κύκλωπας που τύφλωσε ο Οδυσσέας;  

α) Πολυχρόνης 

β) Πολυμήχανος 

γ) Πολύτροπος 

δ) Πολύφημος 

 

3. Το συγκεκριμένο αγγείο απεικονίζει τον Οδυσσέα και: 

α) τις Σειρήνες 

β) τους Λαιστρυγόνες 

γ) τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη 

δ) την Αθηνά 

 

4. Η σύζυγος του Οδυσσέα ήταν η: 

α) Κλυταιμνήστρα 

β) Φαίδρα 

γ) Καλυψώ 

δ) Πηνελόπη 

 

5. Η Κίρκη ήταν: 

α) βασίλισσα 

β) θεά  
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γ) μάγισσα 

δ) μυθικό τέρας 

 

 

 

6. Κράτησε τον Οδυσσέα στο νησί της για επτά ολόκληρα χρόνια: 

α) Καλυψώ 

β) Αθηνά 

γ) Πηνελόπη 

δ)Ευρύκλεια 

 

 Κύκλωσε τη σωστή απάντηση σχετικά με το μυθικό ήρωα Θησέα: 

 

• Ο Αιγέας ζήτησε από το Θησέα, όταν επιστρέψει στην Αθήνα, τα πανιά στο πλοίο να 

είναι: 

α) άσπρα                     β) μαύρα               γ) κίτρινα 

▪ Νησί προς τιμή του Ίκαρου: 

α) Σάμος  β)Ικαρία  γ)Χίος 

 

• Ο Θησέας πηγαίνοντας στην Αθήνα σκότωσε το ληστή: 

α) Προκρούστη            β) Πολύφημο         γ) Προμηθέα 

 

• Κάθε χρόνο οι  Αθηναίοι  έπρεπε να πληρώνουν φόρο στο  βασιλιά Μίνωα:  

α) επτά χιλιάδες ευρώ  β) επτά πλοία και επτά ναύτες   γ) επτά νέους  και επτά νέες 

 

 Αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν:  

 

▪ Θησέας                                                Νάξος 

▪ Αιγέας                                                 Αριάδνη 
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▪ Δαίδαλος                                             φτερά 

▪ Μίνωας                                               Λαβύρινθος 

▪ Διόνυσος                                             Κρήτη 

▪ Ίκαρος                Μινώταυρος 

▪ μίτος     Αίθρα 

 

 Γράψε (Σ) για τη σωστή πρόταση και (Λ) για τη λανθασμένη: 

 

➢ (    ) Ο Αιγέας ήταν βασιλιάς της Αθήνας. 

➢ (    ) Κάποιοι Αθηναίοι σκότωσαν το γιό του Μίνωα. 

➢ (    ) Ο Αιγέας έπεσε από το βράχο στη θάλασσα και πνίγηκε. 

➢ (    ) Η θάλασσα όπου πνίγηκε ο Αιγέας ονομάστηκε Ιόνιο Πέλαγος. 

➢ (    ) Ο Αθάμας και η Νεφέλη είχαν δυο παιδιά το Φρίξο και την Έλλη. 

➢ (    ) Ο Πελίας είχε πάρει χρησμό που έλεγε: « να φοβάσαι το μονοσάνδαλο». 

➢ (    ) Ο Πελίας κράτησε το λόγο του και έδωσε το θρόνο στον Ιάσονα. 

➢ (    ) Η Αργώ αφιερώθηκε στον Ερμή 

➢ (     )Ο Πολύφημος ήταν γιος του Δία. 

➢ (    ) Μόνο το καράβι του Οδυσσέα γλίτωσε από τους άγριους Λαιστρυγόνες. 

➢ (    ) Ο Οδυσσέας πήγε στον  Άδη να βρει το μάντη Κάλχα. 

➢ (    ) Η Σκύλλα είχε έξι φοβερά κεφάλια. 

➢ (    ) Η Καλυψώ κράτησε τον Οδυσσέα στο νησί της τέσσερα ολόκληρα χρόνια. 

➢ (    ) Ο Διόνυσος διάλυσε τη σχεδία του Οδυσσέα. 

➢ (    ) Οι Φαίακες πήγαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. 

➢ (    ) Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο. 

➢ (    ) Ο Άργος ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε τον Οδυσσέα. 

➢ (    ) Ο Οδυσσέας με τη βοήθεια του Τηλέμαχου σκότωσε τους μνηστήρες. 

➢ (    ) Ο Οδυσσέας την επομένη μέρα του φόνου των μνηστήρων πήγε να δει τον πατέρα 

του, το γερο - Εύμαιο. 
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15. Παράρτημα Β: Πηγές για τους μυθικούς ήρωες  

1. Ηρακλής  

 

Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη Ήρα και κλέος(=δόξα). 

Ο Ηρακλής ήταν γιος της Αλκμήνης και του Δία. Παρόλο που καταγόταν από έναν άλλο 

σημαντικό μυθικό ήρωα, το βασιλιά της Αργολίδας, τον Περσέα, γεννήθηκε στη Θήβα, όπου 

και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στη Θήβα κατέφυγαν η μητέρα του Αλκμήνη και ο 

σύζυγός της Αμφιτρύονας. Στη διάρκεια μιας απουσίας του Αμφιτρύονα από τη Θήβα σε 

εκστρατεία, ο Δίας θαμπωμένος από την ομορφιά της Αλκμήνης αποφάσισε να την πλανέψει. 

Πήρε λοιπόν τη μορφή του Αμφιτρύονα και προσποιήθηκε ότι γύρισε νικητής από την 

εκστρατεία. 

Έτσι γεννήθηκαν δίδυμα αγόρια, ο Ηρακλής από τον Δία και ο Ιφικλής από τον Αμφιτρύονα.  

Ο φθόνος της Ήρας για το νόθο παιδί του συντρόφου της, Δία, ξεκίνησε από τη βρεφική ακόμα 

ηλικία του, εκεί όπου έστειλε στην κούνια του βρέφους δύο φίδια, τα οποία ο Ηρακλής έπνιξε 

με τα χέρια του. Πρώτη σύζυγός του ήταν η Μεγάρα και απέκτησαν τρία παιδιά. Η 

ευτυχισμένη ζωή του Ηρακλή όμως φούντωσε περισσότερο το μίσος της Ήρας, η οποία του 

έστειλε λύσσα και τον οδήγησε να δολοφονήσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Όταν ο Ηρακλής 

συνήλθε και συνειδητοποίησε την αποτρόπαια πράξη του, προκειμένου να εξαγνισθεί 

οδηγήθηκε στο Μαντείο των Δελφών προκειμένου να πάρει χρησμό. Ο χρησμός που του όρισε 

το Μαντείο ήταν να υπηρετήσει για δώδεκα χρόνια το βασιλιά της Τίρυνθας, Ευρυσθέα και να 

υλοποιήσει τους άθλους που ο βασιλιάς θα του όριζε. Όταν πραγματοποιούσε τους άθλους που 

θα του επέβαλε ο Ευρυσθέας, θα γινόταν αθάνατος. 

 

ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

 

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ 

Αφετηρία των άθλων του Ηρακλή ήταν η Νεμέα, εκεί όπου κλήθηκε να εξοντώσει το πελώριο 

λιοντάρι που είχε προκαλέσει το τρόμο στην περιοχή καθώς κατασπάραζε ανθρώπους και ζώα. 

Ο μύθος έλεγε ότι το δέρμα του λιονταριού ήταν αδιαπέραστο από οτιδήποτε, ακόμη και από 

σιδερένια όπλα. Στην πρώτη συνάντηση του ήρωα με το λιοντάρι, ο πρώτος προσπάθησε να 

το σκοτώσει με το τόξο του, τα βέλη του οποίου στάθηκαν ανίκανα να θανατώσουν το ζώο. 

Έτσι ο Ηρακλής αναγκάστηκε να ακολουθήσει το λιοντάρι στο καταφύγιό του σε ένα σπήλαιο. 
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Το σπήλαιο είχε δύο εισόδους όπου χρησιμοποιούσε το ζώο προκειμένου να ξεφεύγει από τους 

εχθρούς του. Έτσι ο Ηρακλής κύλισε μία τεράστια πέτρα και σφράγισε τη μία από τις δύο 

εισόδους έτσι ώστε να μη μπορεί να διαφύγει το ζώο. Μπήκε στη σπηλιά χρησιμοποιώντας 

την άλλη είσοδο και άρχισε να ψάχνει για τον εντοπισμό του ζώου. Όταν το βρήκε, το έπιασε 

από το λαιμό, το στριφογύρισε και με την υπεράνθρωπη δύναμή του του έσπασε τη 

ραχοκοκαλιά. Κατόπιν, έφτιαξε το ρόπαλό του από ένα χοντρό κλαδί αγριελιάς, όπλο που δεν 

αποχωρίστηκε ποτέ σε όλη του τη ζωή, ενώ από το δέρμα του ζώου, ο Ηρακλής έφτιαξε τη 

γνωστή του πανοπλία. Στη συνέχεια, πήγε το κουφάρι του λιονταριού στον Ευρυσθέα. 

 

Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ 

Η Λερναία Ύδρα, ήταν ένα ερπετό με εννέα φιδίσια κεφάλια, το οποίο ζούσε στη λίμνη Λέρνα. 

Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να βρει και να εξοντώσει το τέρας. Ο ήρωας, με τη 

βοήθεια του ανιψιού του Ιολάου, εντόπισαν το τέρας. Με ένα κοφτερό δρεπάνι ξεκίνησε να 

κόβει τα κεφάλια του τέρατος, όμως για κάθε ένα κεφάλι που έκοβε, φύτρωναν δύο νέα. Ο 

Ηρακλής τότε σκέφτηκε να καίει τη σάρκα του τέρατος αμέσως μετά το κόψιμο του κεφαλιού, 

προκειμένου να μη βγαίνουν καινούργια κεφάλια. Έτσι κι έγινε. Οι δύο άντρες κατάφεραν να 

κόψουν και τα εννέα κεφάλια του τέρατος, το τελευταίο κεφάλι όμως το οποίο βρισκόταν στη 

μέση του σώματος, ήταν αθάνατο. Έτσι όταν το έκοψε, ο Ηρακλής το έθαψε βαθιά μέσα στη 

γη και έβαλε ένα πελώριο λίθο επάνω του. Μετά βούτηξε τα βέλη του στη χολή της Ύδρας, η 

οποία ήταν φαρμακερή.  

 

ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

Τρίτος κατά σειρά άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει ζωντανή στις Μυκήνες την ελαφίνα της 

Κερύνειας με τα χρυσά κέρατα και τις ασημένιες οπλές, αγαπημένο ζώο της θεάς Αρτέμιδος. 

Έναν ολόκληρο χρόνο προσπαθούσε ο Ηρακλής να αιχμαλωτίσει το ζώο αλλά οι προσπάθειές 

του δεν είχαν αποτέλεσμα. Στο τέλος κατάφερε να τη λαβώσει με το τόξο του κοντά σε ένα 

ρυάκι και να την πιάσει. Η εξαγρίωση της προστάτιδος Άρτεμις ήταν αναμενόμενη, 

καθησυχάστηκε όμως όταν ο Ηρακλής της εξήγησε το λόγο για τον οποίο κυνηγούσε και 

τελικά τραυμάτισε το ζώο και έτσι η θεά του επέτρεψε να μεταφέρει το ελάφι στις Μυκήνες. 

 

Ο ΚΑΠΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΜΑΝΘΟΥ 

Επόμενος σταθμός του Ηρακλή ήταν το βουνό Ερύμανθος. Στόχος αυτή τη φορά ήταν να 

πιάσει ζωντανό τον κάπρο που βρισκόταν στην περιοχή, ο οποίος τρομοκρατούσε και σκότωνε 
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τους κατοίκους της περιοχής. Ο Ηρακλής κυνηγώντας τον κάπρο, τον οδήγησε σε μία βαθιά 

τρύπα σκεπασμένη με χιόνι, όπου ο κάπρος έπεσε μέσα και ο ήρωας τον έπιασε με ένα δίχτυ. 

  

ΟΙ ΣΤΑΥΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ 

Ο καθαρισμός των στάβλων του Αυγεία ήταν ο επόμενος κατά σειρά άθλος του Ηρακλή. Οι 

στάβλοι του Αυγεία αποτελούνταν από τρεις χιλιάδες βόδια και δεν είχαν καθαριστεί για 

τριάντα χρόνια. Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να τους καθαρίσει σε μία ημέρα. Ο 

ήρωας προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή του, έσκαψε ένα βαθύ χαντάκι και με 

την υπεράνθρωπη δύναμή του κατάφερε να αλλάξει τη ροή των ποταμών Αλφειού και Πηνειού 

έτσι ώστε να περνούν μέσα από το στάβλο, και κατάφερε να φτάσει στο στόχο του.  

 

ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ 

Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες ήταν ανθρωποφάγα πουλιά με χάλκινα νύχια, ράμφη και φτερά όπου 

εκσφενδόνιζαν τα φτερά τους σαν τόξα. Ο Ευρυσθέας ζήτησε από τον Ηρακλή να τις εντοπίσει 

και να τις εξοντώσει. Η θεά Αθηνά, βοήθησε τον Ηρακλή σε αυτό τον άθλο δίνοντάς του 

χάλκινα κρόταλα, τα οποία έκαναν πολύ μεγάλο θόρυβο. Στον ήχο των κροτάλων οι όρνιθες 

φοβήθηκαν και βγήκαν από τις φωλιές τους, ευκαιρία που άρπαξε ο Ηρακλής για να σκοτώσει 

αρκετές από αυτές με το τόξο του.  

 

Ο ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο έβδομος από τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή ήταν να φέρει ζωντανό στις Μυκήνες τον 

μαινόμενο ταύρο, ο οποίος έκανε μεγάλος καταστροφές στο νησί της Κρήτης. Τον ταύρο αυτόν 

τον είχε στείλει ο Ποσειδώνας από τη θάλασσα στο βασιλιά Μίνωα για να τον θυσιάσει. Ο 

Μίνωας όμως θαμπωμένος από την ομορφιά του, τον κράτησε και θυσίασε έναν άλλον στην 

θέση του. Ο Ποσειδώνας για να τιμωρήσει το Μίνωα για την ανυπακοή του αυτή, τρέλανε τον 

ταύρο. Ο Ηρακλής κατάφερε να πιάσει τον ταύρο και να τον οδηγήσει στις Μυκήνες, ο 

Ευρυσθέας όμως του χάρισε ξανά την ελευθερία του.  

ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ 

Επόμενη αποστολή ήταν να φέρει πίσω ζωντανά τα άλογα του Διομήδη, του βασιλιά των 

Βιστώνων, στη Θράκη, τα οποία τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες. Ο Ηρακλής με τη βοήθεια 

φίλων του, έπιασε τα άλογα και αμέσως μετά έγινε μάχη μεταξύ του Ηρακλή και των 

συντρόφων του με τον στρατό του Διομήδη. Ο Ηρακλής κέρδισε τη μάχη, σκότωσε τον 

Διομήδη και το σώμα του το πέταξε να φαγωθεί από τα άλογά του. Όταν αυτά έφαγαν τον 

κύριό του, ημέρεψαν και αφού ο Ηρακλής τα μετέφερε στις Μυκήνες, τα άφησε ελεύθερα.  
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Η ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΛΥΤΗΣ 

Ένατος άθλος του Ηρακλή ήταν να φέρει τη ζώνη της Ιππολύτης, της βασίλισσας των 

Αμαζόνων, για να την κάνει δώρο ο Ευρυσθέας στην κόρη του Αδμήτη. Μετά από 

περιπλάνηση και πολλές περιπέτειες, ο Ηρακλής βρήκε τη βασίλισσα και η Ιππολύτη του 

υποσχέθηκε να του δώσει τη ζώνη. Η Ήρα όμως με το άσβεστο μίσος της, είπε ψέματα στις 

άλλες Αμαζόνες ότι η βασίλισσά τους βρισκόταν σε κίνδυνο, γεγονός που οδήγησε σε σκληρή 

μάχη μεταξύ του Ηρακλή και των Αμαζόνων, στην οποία ο Ηρακλής σκότωσε την Ιππολύτη 

και πολλές από τις Αμαζόνες.  

 

ΤΑ ΒΟΔΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΥΟΝΗ 

Επόμενο αίτημα του Ευρυσθέα ήταν να του φέρει ο Ηρακλής τα κόκκινα βόδια του Γηρυόνη, 

ο οποίος ήταν ένα ανθρωπόμορφο τέρας με τρία σώματα ενωμένα στην μέση. Τα κόκκινα 

βόδια φυλάσσονταν από έναν βοσκό και από έναν δικέφαλο σκύλο. Μετά από πολλές 

περιπέτειες, ο Ηρακλής έφθασε στα σύνορα της Ευρώπης και Αφρικής, όπου έστησε δύο 

κολώνες, τις ξακουστές Στήλες του Ηρακλέους. Βρήκε τον Γηρυόνη και τον σκότωσε. Ο 

Ηρακλής με τα βόδια έπλευσε και είχε πολλές άλλες περιπέτειες. Τελικά κατάφερε να φέρει 

τα βόδια στον βασιλιά Ευρυσθέα, ο οποίος τα πρόσφερε θυσία στη θεά Ήρα. 

 

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 

Στον ενδέκατο άθλο ο Ηρακλής πήρε την εντολή να φέρει τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. 

Βρήκε το όρος Άτλας και ακολουθώντας την συμβουλή του Προμηθέα, έστειλε τον Άτλα να 

φέρει τα μήλα και πήρε αυτός την θέση του, να κρατήσει τον κόσμο στις πλάτες του. Όταν ο 

Άτλας επέστρεψε με τα μήλα, αρνήθηκε να πάρει πίσω στις πλάτες του τον ουρανό και είπε 

ότι θα τα μεταφέρει ο ίδιος στον Ευρυσθέα. Ο Ηρακλής τότε τον ξεγέλασε και του ζήτησε να 

κρατήσει μόνο για μία στιγμή τον ουρανό, ώστε να μπορέσει να φτιάξει ένα μαξιλάρι για το 

κεφάλι του. Έτσι πήρε τα μήλα κι έφυγε. Όταν ο Ηρακλής επέστρεψε στις Μυκήνες, ο 

Ευρυσθέας του έδωσε τα μήλα σαν δώρο και ο Ηρακλής με τη σειρά του τα πρόσφερε στην 

θεά Αθηνά, η οποία τα επέστρεψε πίσω στον κήπο των Εσπερίδων.  

 

Ο ΚΕΡΒΕΡΟΣ 

Τελευταίος άθλος του Ηρακλή και πιο δύσκολος, ήταν να φέρει από τον Άδη, τον Κέρβερο, 

ένα σκυλί με τρία κεφάλια, με ουρά ερπετού και φίδια σε όλο του το σώμα, το οποίο φύλαγε 
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την είσοδο του Άδη. Ο Ηρακλής με την βοήθεια της Αθηνάς και του Ερμή, κατέβηκε στον 

Άδη από το ακρωτήριο Ταίναρο, στην Λακωνία. Εκεί πήρε άδεια από τον θεό του κάτω 

κόσμου, Πλούτωνα, να πάρει τον Κέρβερο στον επάνω κόσμο, με την υπόσχεση ότι θα 

χρησιμοποιήσει μόνο τα χέρια του. Ο Ηρακλής συνάντησε τον Κέρβερο κοντά στην πύλη του 

ποταμού Αχέρωνα, έναν από τους πέντε ποταμούς που βρίσκονταν στον Άδη, και 

χρησιμοποιώντας την υπερφυσική δύναμη των χεριών του, τον έπιασε και τον μετέφερε στον 

Ευρυσθέα, ο οποίος από τον φόβο του τον έστειλε αμέσως πίσω στον Άδη. 
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2.  ΘΗΣΕΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

Ο Θησέας αναδείχτηκε στον σπουδαιότερο μυθικό ήρωα της Αττικής. Άλλοι λένε ότι πατέρας 

του ήταν ο Ποσειδώνας και άλλοι ο Αιγέας, βασιλιάς της Αθήνας. Πάντως μητέρα του ήταν η 

Αίθρα, κόρη του βασιλιά της Τροιζήνας Πιτθέα. 

Ο Ήρωας γεννήθηκε στην Τροιζήνα και εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια. Ο πατέρας βασίλευε 

στην Αθήνα, φοβόταν όμως να έχει κοντά του το Θησέα, μήπως τον σκοτώσουν κάποιοι εχθροί 

του. Όταν ο Αιγέας έφυγε από την Τροιζήνα, για την Αθήνα, έκρυψε κάτω από μια πελώρια 

πέτρα τα σανδάλια και το ξίφος του και άφησε αυτήν την εντολή στην Αίθρα: τότε μόνο να 

πάει ο Θησέας στην Αθήνα να τον συναντήσει, όταν θα ήταν αρκετά δυνατός, ώστε να σηκώσει 

την πέτρα και να πάρει το ξίφος και τα σανδάλια. 

Από τα παιδικά του κιόλας χρόνια ο Θησέας διακρίθηκε για τη δύναμη και τη γενναιότητά του. 

Όταν έγινε δεκάξι χρόνων, η μητέρα του τον οδήγησε στην πέτρα, που τη σήκωσε χωρίς κόπο. 

Αφού πήρε αυτά που ήταν κρυμμένα, ξεκίνησε πεζός για την Αθήνα. Στο δρόμο 

πραγματοποίησε πολλούς άθλους. Σκότωσε στην Επίδαυρο τον Περιφήτη, που εξόντωνε με το 

φοβερό ρόπαλό του τους διαβάτες, και κράτησε το όπλο του. Έπειτα τον Σίνη τον 

Πιτυοκάμπτη. Αυτός έδενε τα πόδια των οδοιπόρων στα κλαδιά δύο δέντρων. Ύστερα τ' άφηνε 

ελεύθερα και οι άνθρωποι σχίζονταν στα δύο. Σκότωσε τον Κρομμυώνιο κάπρο, πελώτιο 

αγριογούρουνο που κατέστρεφε την περιοχή της Μεγαρίδας. Απάλλαξε την ίδια περιοχή από 

το Σκίρωνα, που έριχνε τους ανθρώπους σε μια τεράστια χελώνα. Τον σκότωσε με τον ίδιο 

τρόπο. Πάλεψε στην Ελευσίνα με τον Κερκυόνα, τον νίκησε και τον σκότωσε. Στο ίδιο μέρος 

σκότωσε το Δαμάστη ή Προκρούστη. 

Όταν έφτασε πια στις όχθες του Κηφισού ποταμού, εξαγνίστηκε από όλους αυτούς τους 

φόνους και μπήκε στην Αθήνα.  

Απάλλαξε τους Αθηναίους από το φοβερό φόρο αίματος, που ήταν υποχρεωμένοι να 

πληρώνουν στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Επειδή δηλαδή ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεος είχε 

σκοτωθεί στην Αττική, οι Αθηναίοι υποχρεώθηκαν να στέλνουν κάθε χρόνο εφτά νέους και 

εφτά νέες στην Κρήτη. Αυτούς όλους τους έριχναν στο λαβύρινθο για τροφή του Μινώταυρου. 

Ο Θησέας πήγε στην Κρήτη, για να απαλλάξει την Αθήνα απ΄ αυτόν τον ατιμωτικό φόρο. Εκεί 

συνάντησε την κόρη του Μίνωα Αριάδνη, που τον ερωτεύτηκε. Γι' αυτό και τον βοήθησε στο 

έργο του. Του έδωσε δηλαδή ένα κουβάρι νήμα, που ο Θησέας το ξετύλιγε, καθώς προχωρούσε 

μέσα στο λαβύρινθο μαζί με τα υπόλοιπα δεκατρία μελλοντικά θύματα. 

Αφού σκότωσε το Μινώταυρο, πάλι με τη βοήθεια του νήματος (μίτου) βρήκε την έξοδο και 

αμέσως έφυγε από την Κρήτη. Μαζί του πήρε και την Αριάδνη. Τέλος ξεκίνησαν για την 
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Αθήνα. Αλλά, όταν πήγαιναν στην Κρήτη, είχαν στο καράβι μαύρα πανιά, σαν ένδειξη πένθους 

για τους νέους και τις νέες που θα χάνονταν. Με τον Αιγέα είχαν συμφωνήσει πως, αν η 

επιχείρηση είχε ευχάριστο τέλος, θα έβαζε άσπρα πανιά. Ο Θησέας όμως το ξέχασε και δεν τα 

αντικατέστησε. Έτσι ο βασιλιάς νόμισε ότι ο γιος του και οι υπόλοιποι νέοι είχαν φαγωθεί από 

το Μινώταυρο. Από την απελπισία του ρίχτηκε στη θάλασσα και πνίγηκε. Από τότε η θάλασσα 

αυτή ονομάστηκε Αιγαίο πέλαγος. Ο Θησέας διαδέχτηκε τον πατέρα του στο θρόνο και τότε 

ένωσε όλους του δήμους της Αττικής σε μια πόλη, την Αθήνα.  

mythologicon.blogspot.com 
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3. Δαίδαλος και Ίκαρος 

Με καταγωγή από την Αθήνα, ο Δαίδαλος έγινε διάσημος ως ένας έξοχος εφευρέτης. Δεν 

μπορούσε ποτέ να αντισταθεί σε μια πρόκληση, γι' αυτό και η καταστροφή του ήρθε από την 

προσπάθειά του να βοηθήσει δύο απελπισμένες γυναίκες, την Πασιφάη και την Αριάδνη. Το 

γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή του πανίσχυρου βασιλιά Μίνωα. Ο Μίνωας είχε έναν ταύρο 

που έπρεπε να θυσιάσει στον θεό Ποσειδώνα, αλλά ο βασιλιάς δεν εκτέλεσε τη θυσία επειδή 

πίστευε ότι ο ταύρος παραήταν όμορφος για να θυσιαστεί. 

Για αντίποινα ο Ποσειδώνας έκανε την Πασιφάη να γέννησει τον τρομερό Μινώταυρο, που 

ήταν μισός άνθρωπος και μισός ταύρος. Με τη γέννηση του Μινώταυρου, ο Μίνωας απαίτησε 

από τον Δαίδαλο να επινοήσει έναν τρόπο να φυλακίσει το τέρας. Ο Δαίδαλος για το λόγο 

αυτό δημιούργησε τον λαβύρινθο. Το κατασκεύασμα αυτό αποτελούνταν από αναρίθμητους 

διαδρόμους και περάσματα που περιπλέκονταν χωρίς τελειωμό. Σύμφωνα με το μύθο ο 

Λαβύρινθος χτίστηκε κάτω από το βασιλικό παλάτι της Κνωσού. 

Όταν ο Θησέας σκότωσε τον Μινώταυρο βρήκε την έξοδο από τον Λαβύρινθο τυλίγοντας το 

μίτο της Αριάδνης. Για τη βοήθεια που προσέφερε στην Αριάδνη, ο Μίνωας φυλάκισε τον 

Δαίδαλο και τον γιο του Ίκαρο. Κάποιοι λένε ότι τον φυλάκισε στον Λαβύρινθο, άλλοι ότι τον 

κρατούσε σε ένα πύργο. Η απόδραση ήταν αδύνατη από στεριά και θάλασσα, έτσι ο Δαίδαλος 

έφτιαξε δύο ζεύγη από μεγάλα φτερά, στα οποία κόλλησε φτερά πουλιών με κερί. Το σχέδιο 

που σκαρφίστηκε, ήταν να τα χρησιμοποιήσει για να πετάξει αυτός και ο γιος του μακριά. Λίγο 

πριν ξεκινήσουν το ιπτάμενο ταξίδι προς την ελευθερία, ο Δαίδαλος προειδοποίησε τον Ίκαρο 

να μην πετάει πολύ κοντά στον ήλιο ή πολύ χαμηλά στην υγρασία της θάλασσας. Όμως ο 

Ίκαρος δεν τον άκουσε. Πατέρας και γιος πετούσαν μακριά από την Κρήτη, όταν ο Ίκαρος 

μεθυσμένος από την πτήση και τη δύναμη που του έδιναν τα φτερά άρχισε να πετά όλο και 

ψηλότερα. Ο πατέρας του φώναζε προσπαθώντας να τον προειδοποιήσει, όμως το αγόρι δεν 

έδωσε σημασία. Ο Ίκαρος πλησίασε τόσο πολύ στον ήλιο που το κερί από τα φτερά έλιωσε. 

Τα φτερά διαλύθηκαν κι εκείνος σκοτώθηκε πέφτοντας στη θάλασσα. 

mythologicon.blogspot.com 
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4. Οδυσσέας 

Ήταν γιος του Λαέρτη και της Αντίκλειας, βασιλιάς της Ιθάκης. Γυναίκα του ήταν η 

Πηνελόπη, που μαζί της απόκτησε τον Τηλέμαχο. Η Πηνελόπη ήταν κόρη του βασιλιά των 

Αμυκλών Ικάριου και της Περίβοιας. Το όνομά της είναι ακόμη και σήμερα σύμβολο της 

πιστής και αφοσιωμένης συζύγου. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε, της είπε να ξαναπαντρευτεί αν δε 

γύριζε. Παρόλα αυτά η Πηνελόπη τον περίμενε για 20 χρόνια, ακόμη και όταν όλοι τον 

θεωρούσαν νεκρό. Τα 20 χρόνια της απουσίας του Οδυσσέα, η Πηνελόπη, μόνη βασίλισσα 

καθώς ήταν, προσέλκυσε πολλούς ευγενείς μνηστήρες που επιθυμούσαν να την 

παντρευτούν και να ανακηρυχθούν άρχοντες της Ιθάκης. Στην αρχή, η Πηνελόπη τους 

αγνοούσε, όταν όμως οι μνηστήρες άρχισαν να την πιέζουν, αναγκάστηκε να δηλώσει ότι θα 

διαλέξει έναν από αυτούς, όταν θα τελειώσει το σάβανο που έπλεκε για τον πεθερό 

της Λαέρτη. Η Πηνελόπη, που δεν επιθυμούσε να ξαναπαντρευτεί, έπλεκε το σάβανο την 

ημέρα και το ξήλωνε την νύχτα. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, κατά τα οποία οι 

μνηστήρες έτρωγαν και λεηλατούσαν την περιουσία του Οδυσσέα, μέχρι που κάποια 

υπηρέτρια την πρόδωσε. Τότε πάλι αναγκάστηκε να ανακηρύξει αγώνα τοξοβολίας, για να 

παντρευτεί τον νικητή. Εκείνη όμως ήταν και η στιγμή που επέστρεψε ο Οδυσσέας, φόνευσε 

τους μνηστήρες και ξανακέρδισε τη συζυγική του ακεραιότητα. 

Στην Οδύσσεια περιγράφονται οι περιπέτειες του από τη στιγμή που ξεκίνησε από την Τροία, 

μαζί με το Μενέλαο, για να επιστρέψει στην πατρίδα. Η περιπλάνησή του κράτησε δέκα 

ολόκληρα χρόνια. Οι περιπέτειες του ήταν πολλές: πολέμησε τους Κίκονες στη Θράκη, έμεινε 

στη χώρα των Λωτοφάγων, έπειτα των Κυκλώπων. Από εκεί κατόρθωσε να σωθεί χάρη στη 

μεγάλη εξυπνάδα του. Ύστερα επισκέφτηκε το νησί του Αιόλου και παρέλαβε απ' αυτόν ένα 

ασκί, που έκλεινε μέσα του όλα τα είδη των ανέμων. Έτσι έφτασε στη χώρα των 

Λαιστρυγόνων. Έπειτα πήγε στο νησί της μάγισσας Κίρκης και από κει κατέβηκε στον Άδη με 

τις δικές της υποδείξεις. Στον Άδη συνάντησε το μάντη Τειρεσία, που του προφήτευσε τα 

μέλλοντα. Όταν έφυγε από το νησί της Κίρκης, χρειάστηκε να περάσει από το νησί των 

Σειρήνων. Για να σωθεί από τη γοητεία τους, ζήτησε και τον έδεσαν στο κατάρτι του καραβιού 

του. Εξάλλου κατόρθωσε να περάσει σώος το στενό, όπου κατοικούσαν τα δυο τέρατα, η 

Σκύλα και η Χάρυβδη. Τέλος έφτασε στο νησί Τρινακρία. Στον τόπο αυτό έβοσκαν οι ιερές 

αγελάδες του Ήλιου. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα τόλμησαν και τις έσφαξαν. Ο Δίας 

εξοργίστηκε και τους κατακεραύνωσε μαζί με το καράβι. Σώθηκε μόνο ο Οδυσσέας, που 

κατέφυγε στο νησί Ορτυγία. Σ' αυτό κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ, που τον κράτησε εφτά 

χρόνια. Τέλος αφού έφτιαξε μια σχεδία, αναχώρησε. Σε λίγο όμως ναυάγησε και αναγκάστηκε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82
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να βγει ναυαγός στο νησί των Φαιάκων. Εκεί τον προστάτεψαν ο βασιλιάς Αλκίνοος και η 

κόρη του Ναυσικά και τον βοήθησαν να επιστρέψει στην Ιθάκη. Όταν έφτασε, διαπίστωσε ότι 

στα ανάκτορα ζούσαν με τα αγαθά του νέοι που προέρχονταν από ευγενείς οικογένειες των 

γύρω νησιών και της Ιθάκης. Καθένας απ' αυτούς ήθελε να παντρευτεί τη γυναίκα του 

Πηνελόπη, γιατί πίστευαν ότι ο Οδυσσέας δε ζει. Ο Οδυσσέας όμως τους σκότωσε όλους με 

το τόξο του. Τον βοήθησαν ο γιος του Τηλέμαχος και ο Εύμαιος, ο πιστός χοιροβοσκός του. 

Αυτός ήταν άλλωστε ο μόνος άνθρωπος που τον είχε αναγνωρίσει, όταν επέστρεψε στην 

πατρίδα. Μόλις όμως σκότωσε τους μνηστήρες, οι πατεράδες τους οργίστηκαν και ζητούσαν 

εκδίκηση. Τέλος, η παντοτινή προστάτρια του η Αθηνά έφερε στο νησί την ειρήνη. 

Wikipedia 

mythologicon.blogspot.com  
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5. Ιάσων 

 

Ο Ιάσονας ήταν γιος του βασιλιά της Ιωλκού, Αίσονα και της Πολυμήδης και αρχηγός της 

Αργοναυτικής εκστρατείας. Ο πατέρας του, θέλοντας να προστατέψει τον Ιάσονα από αδερφό 

και σφετεριστή του θρόνου Πελία, ισχυρίστηκε ότι ο Ιάσονας είχε πεθάνει, ενώ κρυφά μες τη 

νύχτα τον οδήγησε στον Κένταυρο Χείρωνα, που κατοικούσε στο Πήλιο, όπου ο Ιάσονας 

εκπαιδεύτηκε όπως τόσοι άλλοι ήρωες της μυθολογίας. 

Όταν έκλεισε τα 20 χρόνια, ξεκίνησε την επιστροφή του για την Ιωλκό. Στον δρόμο συνάντησε 

την Ήρα, που εμφανίστηκε με τη μορφή μιας ανήμπορης γριάς, που του ζήτησε να την περάσει 

από έναν ποταμό. Ο Ιάσονας πρόθυμα πέρασε τη γριά από το ποτάμι, έχασε όμως το ένα του 

σανδάλι στον πάτο του ποταμού. Λίγες μέρες αργότερα εμφανίστηκε ως μονοσάνδαλος 

μπροστά στον Πελία, ζητώντας του το θρόνο που δικαιωματικά του ανήκε. Ο συγκεντρωμένος 

λαός σκόπευε να κάνει θυσίες στο θεό Ποσειδώνα, θαύμασε την ρώμη και τη σωματική του 

διάπλαση που έμοιαζε με θεό. 

Το γεγονός αυτό θορύβησε τον Πελία, ο οποίος τρομοκρατήθηκε από την πιθανότητα να 

πραγματοποιηθεί η προφητεία ότι η ζωή του και ο θρόνος του θα κινδύνευαν από ένα 

μονοσάνδαλο συγγενή του. Έτσι, δέχθηκε να του παραχωρήσει το θρόνο μόνο εάν αυτός 

πήγαινε στην Κολχίδα και του έφερνε το Χρυσόμαλλο Δέρας, στου οποίου τη ράχη είχε 

ταξιδέψει ο Φρίξος και η Έλλη. Ο Ιάσονας, κατάφερε να εκτελέσει το καθήκον του. Φθάνοντας 

στην Κολχίδα, κατάφερε να αρπάξει το Δέρας, χάρη στη βοήθεια της κόρης του βασιλιά της 

Κολχίδας, και ξακουστής μάγισσας, Μήδειας, η οποία στο μεταξύ τον είχε ερωτευτεί. Έτσι, 

επέστρεψε νικηφόρος στην Ιωλκό με τη Μήδεια ως σύζυγό του. 

Με την επιστροφή του Ιάσονα, ο Πελίας αρνήθηκε να του παραδόσει το θρόνο.Έτσι, ο Ιάσονας 

και η Μήδεια αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στην Κόρινθο όπου έζησαν για δέκα χρόνια 

μαζί.  

 

mythologicon.blogspot.com 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : Ρούμπρικα βαθμού ικανοποίησης μαθητών από την 

διαδικασία της ΨΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Καθόλου 

(1 βαθμός) 

Λίγο 

(2 βαθμοί) 

Μέτρια 

(3 βαθμοί) 

Πολύ 

(4 βαθμοί) 

Πάρα 

πολύ 

(5 βαθμοί) 

Η διαδικασία ήταν 

δημιουργική;  

 

     

Συνεργαστήκατε 

ικανοποιητικά; 

 

     

Δυσκολευτήκατε στο 

τεχνικό μέρος;  

 

     

Θα θέλατε να 

ξαναπάρετε μέρος  σε 

κάτι ανάλογο;  

 

     

Πιστεύετε ότι πλέον 

είστε σε θέση να 

δημιουργήσετε 

ψηφιακές ιστορίες μόνοι 

σας; 
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16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 

 

 

Εικόνα 1 Αγγείο για ζωγραφική των άθλων του Ηρακλή 
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Εικόνα 2 Παζλ για αφόρμηση "Ο Ιάσονας σκοτώνει το Μινώταυρο" 
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17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Μικρός οδηγός χρήσης του 

Photostory 3 για τους μαθητές. 

 Έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Photo Story 3.  

 Υπάρχει ένας φάκελος στον υπολογιστή σας με το όνομα  «Μυθικοί ήρωες» 

με όλο το υλικό που θα χρησιμοποιήσετε (Εικόνες, ήχους κλπ). 

 Ανοίξτε το Photo Story 3 από τη γραμμή εργασιών  

και επιλέξτε Δημιουργία νέας ιστορίας. Πατήστε Επόμενο. 

 Επιλέξτε Εισαγωγή εικόνων  και από το παράθυρο διαλόγου που θα 

εμφανιστεί εντοπίστε το φάκελο στον οποίο έχετε αποθηκευμένες τις εικόνες, 

επιλέξτε αυτές που θα     χρησιμοποιήσετε  και  πατήστε άνοιγμα.  Οι εικόνες 

θα εμφανιστούν σε  σειρά στο κάτω μέρος του παραθύρου του Photo Story. 

 Στην ίδια οθόνη πατήστε Κατάργηση μαύρων περιγραμμάτων. 

 Αν οι εικόνες σας δεν είναι σχεδόν τετράγωνες, το Photo Story θα τις αναλύσει 

διαδοχικά, θα εντοπίσει τα μαύρα περιγράμματα και θα σας προτείνει ποιο 

κομμάτι να κρατήσετε. Αν συμφωνείτε πατήστε Ναι. Σε διαφορετική 

περίπτωση αλλάξτε την περιοχή χρησιμοποιώντας τις λαβές, ή αλλάξτε απλά 

θέση στο τετράγωνο πλαίσιο   μετακινώντας   το   με   πατημένο  το αριστερό   

κουμπί   του   ποντικιού   σας.   

 Στο σημείο αυτό μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εικόνων σας 

χρησιμοποιώντας τα βέλη Εμπρός και Πίσω, καθώς και να διαγράψετε μια 

εικόνα ή να την αντικαταστήσετε με κάποια άλλη (Εισαγωγή εικόνας). 

 Κάντε μια πρώτη αποθήκευση (Αποθήκευση έργου-προσοχή στον φάκελο 

προορισμού) και πατήστε Επόμενο. 

 Τώρα  έχετε  την  ευκαιρία να προσθέσετε εφέ στην εικόνα σας διαλέγοντας από 

τα προτεινόμενα (ακριβώς κάτω από την εικόνα)  και να προσθέσετε κείμενο, 

επιλέγοντας τον τύπο και το μέγεθος της γραμματοσειράς, τη στοίχιση του 

κειμένου (δεξιά, αριστερά, κέντρο) και την θέση του (επάνω, κέντρο, κάτω). 

 Επαναλάβατε την διαδικασία για κάθε φωτογραφία. Φροντίστε να 



«Εφαρμογές της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού»   

 

ΛΙΑΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 141 

 

χρησιμοποιήσετε το ίδιο εφέ και τον ίδιο τύπο γραμματοσειράς σε όλες τις 

εικόνες. 

 Στη  συνέχεια, επιλέξτε προσαρμογή κίνησης (κάτω από την εικόνα)  για να 

προσθέσετε Εφέ κίνησης και διάρκειας. Καθορίστε την θέση έναρξης και λήξης 

της  κίνησης  ρυθμίζοντας  το  μέγεθος του τετραγώνου  που  εμφανίζεται. Αφήστε 

να  διαλέξει το Photo Story τον χρόνο εμφάνισης της εικόνας, ή ορίστε τον εσείς. 

Για όλες τις εικόνες εκτός από την πρώτη έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε η 

θέση έναρξης να είναι ίδια με την θέση λήξης της προηγούμενης εικόνας, έτσι 

ώστε να υπάρχει συνέχεια στη κίνηση. Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις εικόνες, 

αποθηκεύοντας κάθε φορά τις επιλογές σας. 

 Εφέ μετάβασης Διαλέξτε για κάθε εικόνα ένα εφέ μετάβασης από τα περίπου 50 

που σας προτείνονται. 

 Ορίστε την διάρκεια του εφέ μετάβασης.  

 Επαναλάβετε την διαδικασία για κάθε εικόνα και κάθε φορά να θυμάστε ν’ 

αποθηκεύετε. 

 Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι τα πολλά και διαφορετικά εφέ και η μεγάλη 

διάρκεια εμφάνισης των εικόνων σας, μπορεί να κουράσουν τον θεατή σας. Γι’ 

αυτό χρησιμοποιήστε το ίδιο εφέ για όλες τις εικόνες. 

 Επιλέξτε την εικόνα από την οποία θα ξεκινά η μουσική και επιλέξτε Επιλογή 

μουσικής για να κάνετε εισαγωγή ενός αρχείου ήχου τύπου .mp3 ή .wav από 

εκείνα που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.  

 Δημιουργία μουσικής για να διαλέξετε μουσικό φόντο από εκείνα τα οποία 

περιέχει το Photo Story. 

 Αν η ιστορία σας το επιτρέπει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ήχο για 

κάθε εικόνα.    Πχ    ήχο    βροχής,    ή    κελάιδισμα. 

 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Παρατηρήστε ότι η μουσική εμφανίζεται πάνω 

από τις εικόνες σαν χρυσή γραμμή. 

 Τώρα θα αποθηκεύσετε το έργο σας. Απαιτούνται 2 τύποι αποθήκευσης. 

Αποθηκεύστε το έργο με την μορφή αρχείου του Photo Story, και με τη μορφή 

αρχείου βίντεο για το Windows Media Player. Προσέξτε την επιλογή του φακέλου 

αποθήκευσης, καθώς το Photo Story αποθηκεύει εξ’ ορισμού τον φάκελο Τα 

Βίντεο μου. 

 Πατώντας «Επόμενο» το Photo Story θα συγχρονίσει τον ήχο και στην τελική 
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οθόνη του οδηγού έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε την ιστορία σας, και αν δεν 

σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα να γυρίσετε πίσω (Προηγούμενο) και  να  

διορθώσετε  πιθανά  λάθη. Όταν τελειώσετε με τις διορθώσεις θα χρειαστεί να 

αποθηκεύσετε ξανά. 

 Επεξεργαστείτε όποτε θέλετε την ιστορία σας, ανοίγοντας την ξανά με το Photo 

Story και επιλέγοντας στην πρώτη οθόνη Επεξεργασία Έργου. 

 Μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και στο τέλος μια εικόνα κενή που θα  

δημιουργήσετε στη Ζωγραφική και να γράψετε στη πρώτη τον τίτλο της ιστορίας 

και στην τελευταία τους συντελεστές. 
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18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ :Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού  

 

Εβδομάδα 1η - Πειραματική ομάδα 

 

Σήμερα ήταν η πρώτη επαφή με τους μαθητές  σχετικά με την έρευνα που θα προσπαθήσουμε 

μαζί να υλοποιήσουμε. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι  όλα έγιναν με επιτυχία και όπως 

τα είχα σχεδιάσει, παρόλο που είχα αγχωθεί λίγο, καθώς οι μαθητές μου έδειξαν να 

ενθουσιάζονται με την ανακοίνωση της «καινούριας» διδασκαλίας. Ανταποκρίθηκαν πολύ 

θετικά και πριν καν αρχίσω να εξηγώ τη λειτουργία του διδακτικού εργαλείου άρχισαν από 

μόνοι τους να το περιεργάζονται για να δουν τις δυνατότητές του. Μου δήλωσαν ότι θα είναι 

πολύ προσεκτικοί και θα ήθελαν να γίνεται το μάθημα συνέχεια στο εργαστήριο γιατί έτσι 

γίνεται πιο ενδιαφέρον. Χωρίστηκαν σε ομάδες πολύ εύκολα με βάση τις παρέες τους. Οι 

περισσότεροι ανταποκρίθηκαν  και χρησιμοποίησαν με ευκολία το εργαλείο αναζητώντας τις 

νέες δυνατότητες που είχαν μπροστά τους. Κάποιοι μαθητές, ευτυχώς ελάχιστοι 

δυσανασχέτησαν γιατί δεν ήταν  εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, οπότε ένιωσαν μειονεκτικά. 

Ελπίζω να ενσωματωθούν στη συνέχεια. Είχαν πολλές απορίες και αυτό με γέμισε χαρά και 

με ενθάρρυνε για τη συνέχεια. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ήταν ελάχιστη και έλεγαν πως 

θέλουν να λειτουργήσουν μόνοι τους. Το κλίμα ήταν ευχάριστο στη τάξη και οι μαθητές 

έδειχναν να είναι τόσο ενθουσιασμένοι που ήθελαν να μείνουν μέσα και στο διάλειμμα.  

Ομάδα ελέγχου 

 

Η διδασκαλία μου ήταν πετυχημένη όλα υλοποιήθηκαν με βάση το σχεδιασμό μου, καθώς οι 

μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας. Παρακολούθησαν με 

ενδιαφέρον τη ροή της διδασκαλίας και ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες. Σημαντικό 

σημείο ήταν η δραστηριότητα  με το χάρτη της Ελλάδας. Οι μαθητές ήταν πολύ χαρούμενοι 

που θα σηκώνονταν από τη θέση τους για να βάλουν μια εικόνα πάνω στο χάρτη! Την 

μεγαλύτερη επιτυχία την είχε η δραστηριότητα με τη διακόσμηση των αγγείων. Όλοι 

εργάστηκαν βάζοντας τα δυνατά τους. Οι μαθητές μου δημιούργησαν όμορφα αγγεία. Τα 

κρεμάσαμε και στον πίνακα για να τα βλέπουμε καλύτερα. Ρίξαμε πολύ γέλιο στη 

δραματοποίηση του άθλου με το λιοντάρι της Νεμέας. Το ευχαριστήθηκαν πολύ. Μόλις 

χτύπησε το κουδούνι, πετάχτηκαν έξω σαν σίφουνες!!  
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2η εβδομάδα – Πειραματική ομάδα 

Η δεύτερη εβδομάδα κύλησε λίγο βαρετά καθώς τους έκανα για δύο ώρες μια παρουσίαση των 

πέντε ηρώων σε PowerPoint ώστε να πάρουν μια ιδέα και είδαμε και βίντεο. Σε γενικές 

γραμμές κύλησε εύκολα και η συζήτηση ήταν χαλαρή. Εξέφρασαν τις απορίες τους και 

ανταποκρίθηκαν με έκπληξη και ενδιαφέρον σε διάφορους μύθους που δεν γνώριζαν. Έκαναν 

σχόλια και παρατηρούσαν πολύ προσεκτικά τις εικόνες. Συνέχεια ρωτούσαν πότε θα κάνουν 

τις δικές τους ιστορίες. Εδώ πρέπει να αναφέρω την καθολική συμμετοχή της τάξης καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διδασκαλίας και την ησυχία που έκαναν κάτι που μου δημιουργεί περισσότερο 

άγχος και αγωνία. 

 

Ομάδα ελέγχου 

Η δεύτερη διδασκαλία όπως ήταν προγραμματισμένο υλοποιήθηκε σήμερα η οποία ήταν 

επιτυχημένη. Κατάφερα να υλοποιήσω όλα όσα είχα σχεδιάσει και θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν 

όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί εξαρχής. Όπως κάθε φορά, ξεκινήσαμε με μικρή επαναληψούλα 

στα προηγούμενα και αφόρμηση για το καινούριο μάθημα. Με χαρά διαπίστωσα πως οι 

μαθητές θυμόντουσαν  το γνωστικό αντικείμενο που είχαν διδαχτεί. 
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Εβδομάδα 3η – Πειραματική ομάδα 

 

Αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε η μελέτη των πηγών για τη δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας. 

Οι περισσότεροι μαθητές ανυπομονούσαν και ήθελαν να ασχοληθούν με μεγάλη όρεξη. 

Κάποια κείμενα τους δυσκόλεψαν επειδή είχαν άγνωστο λεξιλόγιο και γι’ αυτό με ρώτησαν 

αρκετές φορές. Στην μία ομάδα η επικοινωνία δεν ήταν εύκολη μεταξύ τους καθώς υπήρχαν 

πολλές διαφωνίες και ένταση για το ποιος θα κάνει τι. Εκεί χρειάστηκε η δική μου παρέμβαση 

για να μοιραστούν οι αρμοδιότητες. Οι άλλες ομάδες τα πήγαν αρκετά καλά και έγινε 

καταμερισμός εργασιών γρήγορα. Όλες οι ομάδες ήθελαν να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. 

Τελικά, τα κατάφεραν και στο τέλος του δίωρου είχα τις ιστορίες στα χέρια μου.  

 

Όμάδα ελέγχου 

 

Η τρίτη διδασκαλία  υλοποιήθηκε σήμερα χωρίς κανένα πρόβλημα και ολοκληρώθηκαν όλα 

όσα είχα σχεδιάσει. Η πορεία της διδασκαλίας ήταν  η γνωστή και λίγο βαρετή για μένα. Τους 

ενθουσίασε η ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου και μου σχολίασαν πως ενώ ο Δαίδαλος 

ήταν τόσο έξυπνος την «πάτησε». Μάλιστα μου είπαν και τη γνωστή παροιμία που ταίριαζε: 

«Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται». 
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Εβδομάδα 4η – Πειραματική Ομάδα 

Το ενδιαφέρον τους σήμερα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Οι μαθητές μου διάβασαν ξανά την 

ιστορία που είχαν γράψει και έδειχναν να ανυπομονούν να βρουν με τι εικόνες θα την 

δημιουργήσουν. Το κλίμα στην τάξη ήταν πολύ καλό και το απολάμβαναν. Αφού 

προσπαθούσαν να ανταλλάξουν απόψεις και μεταξύ των ομάδων. Σαν ένα μελίσσι που 

δουλεύει αδιάκοπα.  Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε  ότι δεν υπήρξαν καθόλου διαφωνίες αυτή 

τη φορά και λειτούργησαν πολύ δημοκρατικά και με σεβασμό στις απόψεις όλων των 

συμμαθητών. Μου εξέφρασαν την αγωνία τους για το αν θα τα καταφέρουν να με βγάλουν 

ασπροπρόσωπη και φυσικά απάντησα πως είμαι ήδη υπερήφανη για εκείνους.  Το πιο όμορφο 

κομμάτι του δίωρου ήταν πως εξελισσόταν το μάθημα σαν ένας άτυπος διαγωνισμός που 

συναγωνίζονταν όλοι τους άλλους, αλλά και τον εαυτό τους. Συμφώνησαν όλοι με την 

εικονογράφηση, τη μουσική και τα στιγμιότυπα και όλα ήταν έτοιμα για τη… δημιουργία! 

 

Ομάδα ελέγχου 

Ξεκινήσαμε πάλι με επανάληψη τα όσα είχαμε μάθει στο προηγούμενό μας μάθημα. 

Διαπίστωσα με μεγάλο ενθουσιασμό πως οι μαθητές με ευκολία θυμόντουσαν τα γεγονότα. 

Αυτή τη φορά τους ενθουσίασε η ιστορία με τη Μήδεια και η ανακάλυψη ότι εκτός από τον 

Ηρακλή έκανε άθλους και ο  Ιάσονας. Το βίντεο με την Αργώ και τις Συμπληγάδες πέτρες τους 

σόκαρε και αγωνιούσαν αν θα καταφέρει να τις περάσει. Το μάθημα τελείωσε δημιουργώντας 

ο καθένας τη ζωγραφιά του και κολλώντας την στον πίνακα ανακοινώσεων.  
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5η εβδομάδα – Πειραματική ομάδα 

 

Οι μαθητές περίμεναν τη συγκεκριμένη στιγμή καθώς είχε έρθει η ώρα να συλλέξουν από το 

διαδίκτυο τις εικόνες και τη μουσική για την ιστορία τους.  Συνεχώς ρωτούσαν  πότε θα  δούμε 

επιτέλους τελειωμένη την κάθε ιστορία. Όλοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό, ακόμα και οι πιο 

αδύναμοι μαθητές και ανυπομονούσαν να δουν τις πληροφορίες που θα τους οδηγούσαν στην 

συνέχεια της ιστορίας. Αν και σε κάποια στιγμιότυπα δυσκολεύτηκαν να βρουν εικόνες,  

τελικά τα κατάφεραν. Η μουσική ήταν ένα θέμα που δημιούργησε προβληματισμό καθώς οι 

μαθητές μου έψαχναν μουσική που να μοιάζει στη μουσική της αρχαίας Ελλάδας. Τους 

εξήγησα ότι δε χρειάζεται να βρουν τέτοια μουσική απαραίτητα, αλλά μπορούν να βάλουν  

μουσική αγωνίας ή απαλή μουσική αφήγησης. 

 

Ομάδα ελέγχου 

Το σημερινό μάθημα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους μαθητές. Ήταν ενθουσιασμένοι 

με το σημερινό θέμα. Έγιναν όλες οι δραστηριότητες που είχα σχεδιάσει και επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι χωρίς καμία δυσκολία. Οι ερωτήσεις των παιδιών ήταν πολλές αλλά και το ενδιαφέρον 

τους μεγάλο γιατί οι περισσότεροι δεν είχαν ξανακούσει για τους μνηστήρες και την 

Πηνελόπη. Το βίντεο τους βοήθησε να κατανοήσουν την ιστορία καλύτερα.  
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6η εβδομάδα – Πειραματική ομάδα 

Η συνάντηση αυτή ήταν η πιο ενθουσιώδης από όλες. Υπήρχε ένας πυρετός μέσα στο 

εργαστήριο, μια αγωνία.  Γιατί σήμερα θα φτιάχναμε τις ψηφιακές ιστορίες στην τελική μορφή 

και ήθελαν όλοι να βάλουν τα δυνατά τους. Eνδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τις ιστορίες των 

άλλων συμμαθητών του. Ξεκίνησαν να εισάγουν τις εικόνες στο πρόγραμμα και οι απορίες 

ήταν πάρα πολλές. Έτρεχα από ομάδα σε ομάδα για να βοηθήσω όπου χρειαζόταν. Αυτό που 

παρατήρησα ήταν η ιδιαίτερη προσοχή που έδωσαν στις οδηγίες και το άγχος μήπως κάτι 

ξεχάσουν να κάνουν και δε βγει καλό το αποτέλεσμα. Η υπευθυνότητά τους με εξέπληξε. Μετά 

από ηχογραφήσεις, αλλαγές στις εικόνες, πολλά και διαφορετικά εφέ επιτέλους ήταν έτοιμες 

οι ιστορίες. Το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό!  

 

9η εβδομάδα – Πειραματική ομάδα  

Η 7η συνάντηση ήταν η τελευταία. Τα συναισθήματα και των μαθητών αλλά και τα δικά μου 

ήταν περίεργα και ανάμεικτα. Από την μία ενθουσιασμός που ολοκληρώθηκαν όλα και το 

αποτέλεσμα το είχαμε μπροστά μας και από την άλλη κανένας μας δεν ήθελε να τελειώσει. Τα 

παιδιά ένιωθαν πολύ περήφανα για όλα όσα είχαν φτιάξει αυτό το διάστημα και ξέχασαν όλες 

τις διαφωνίες και τους τσακωμούς κατά τη διάρκειά της διδακτικής παρέμβασης. Η πιο δυνατή 

στιγμή ήταν όταν στο τέλος των παρουσιάσεων  μου έκαναν έκπληξη μια ψηφιακή ιστορία για 

μένα. Ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για τον κόπο μου και συγκινήθηκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


