
  1 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΧΡΗΝΑ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

                        

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΛΔΗΓΑ ΑΝΑΛΤΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΗΣΟΡΗΧΝ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

ΣΖ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΟΤΚΗΟΤΡΟΓΛΟΤ 

 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΣΗΣΛΟΤ 

ηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» 

κε εηδίθεπζε «Θεηηθέο Δπηζηήκεο θαη Νέεο Σερλνινγίεο» 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΧΡΗΝΑ 

ΜΑΡΣΗΟ 2017 

 



  2 

 

Φχιιν Δμέηαζεο 

 

 

 

1. 

Δπφπηεο:_____________________________________________________________

_ 

 

Βαζκφο: ____________________________ 

 

Τπνγξαθή:                                             Ζκεξνκελία: 

 

 

2. Γεχηεξνο Βαζκνινγεηήο: 

_________________________________________________ 

 

Βαζκφο: ____________________________ 

 

Τπνγξαθή:                                             Ζκεξνκελία: 

 

 

3. Σξίηνο Βαζκνινγεηήο: 

_________________________________________________ 

 

Βαζκφο: ____________________________ 

 

Τπνγξαθή:                                             Ζκεξνκελία: 

 

 

Γεληθφο Βαζκφο: -________________________________________ 

 

  

 

Ο/ε ζπγγξαθέαο 

…………………………………………………………………………………………. 

βεβαηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη φηη έρεη γίλεη ε θαηάιιειε αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο ηξίησλ, φπνπ θάηη 

ηέηνην ήηαλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο. 

 

Τπνγξαθή: 

 

 

Ζκεξνκελία:  



  3 

 

Πεπιεσόμενα 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ............................................................................................................................................................ 5 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... 6 

ΔΗΑΓΧΓΖ ............................................................................................................................................................. 7 

1. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ ......................................................................... 7 

1.1. Αεηθνξία – Sustainability................................................................................ 7 

1.1.1. Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία ........................................ 9 

1.2. Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ ..................................................................... 10 

1.2.1. Δθπαίδεπζε γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ  ....................................................... 10 

1.2.2. Δθπαίδεπζε απφ θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ  ............................................... 10 

1.2.3. Δθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ .................................................................. 11 

1.3. Αθήγεζε –Storytelling.................................................................................. 11 

1.3.1. Ζ ηερληθή ηεο αθήγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε ............................................... 12 

1.3.2. Βαζηθέο αξρέο επηηπρεκέλεο ρξήζεο ηεο αθήγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ..... 14 

1.4. Φεθηαθή Αθήγεζε – Digital Storytelling ..................................................... 15 

1.4.1. Οξηζκφο...................................................................................................... 15 

1.4.2. Tα Δθηά ηνηρεία ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο  ............................................. 16 

1.4.3. Δίδε Φεθηαθψλ Ηζηνξηψλ .......................................................................... 17 

1.4.4. Βήκαηα Γεκηνπξγίαο Φεθηαθήο Αθήγεζεο  .............................................. 18 

1.4.5. Πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε ..................... 18 

1.4.6. Δθπαηδεπηηθά κεηνλεθηήκαηα θαη ιχζεηο................................................... 21 

1.4.7. χλδεζε DST κε Σερλνινγηθή / Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ 

(ΣPCK) 22 



  4 

 

1.4.8. Δξγαιεία Φεθηαθήο Αθήγεζεο ................................................................. 26 

1.4.9. Ζ ζεκαζία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ.......................................................... 29 

1.4.10. Ζ ζεκαζία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζηελ αεηθνξία .............................. 33 

2. ΜΔΘΟΓΟ ......................................................................................................................................................35 

2.1. θνπφο ............................................................................................................... 35 

2.2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα ..................................................................................... 35 

2.3. Πιαίζην Έξεπλαο ............................................................................................... 35 

2.4. πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ..................................................................... 37 

2.5. Δξγαιείν ............................................................................................................ 38 

2.6. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο θιείδαο............................................................ 41 

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ.................................................................................................................................43 

3.1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ; (Δξεπλεηηθφ 

εξψηεκα 1) ............................................................................................................... 43 

3.2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιείδαο αμηνιφγεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ; (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 2) .......................................................................... 48 

3.3. Πνηνο είλαη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηεο θιείδαο; (Δξεπλεηηθφ εξψηεκα 3)  .... 49 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ................................................................................................................................68 

4.1. πκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ......................................................... 68 

4.2. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο............................................................................... 70 

4.3. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα .................................................................. 71 

4.4. Δπίινγνο ........................................................................................................ 71 

5. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................................................................72 

 

 



  5 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ ςεθηαθή αθήγεζε είλαη έλα λέν, ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην νπνίν νη εηθφλεο θαη ν ήρνο / γξαπηά κελχκαηα 

ζπλδπάδνληαη κε ηε κνπζηθή γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξά βίληεν ηα νπνία 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ζεαηέο ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Ζ κειέηε απηή ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πιαηζίνπ (θιείδαο) γηα ηελ αλάιπζε ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο δεκνηηθήο θαη είλαη ζρεηηθέο κε ηελ 

αζηηθή αεηθνξία. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Διιάδα, φπνπ ζπκκεηείραλ 88 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νξγαλψζεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ 

(25 νκάδεο ζπλνιηθά). Κάζε νκάδα αλέιαβε έλα ζέκα ηεο πξνηίκεζεο ηεο, ζρεηηθφ κε 

ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα, θαη κεηαμχ άιισλ, δεκηνχξγεζαλ απφ θνηλνχ κηα ςεθηαθή 

ηζηνξία κε ζηφρν λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα πνπ κειέηεζαλ. Γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ αλαπηχρζεθε κηα λέα θιείδα πνπ απνηειείηαη απφ 6 

θχξηεο θαηεγνξίεο (Νφεκα, Δλδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, Σξφπνη κεηάδνζεο λνήκαηνο / 

ηξφπνη επηθνηλσλίαο, Μνπζηθή επέλδπζε, Δηθφλεο / Βίληεν, Αεηθνξία) θαη 21 

ππνθαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ηξεηο θξηηέο (reviewers) βαζκνιφγεζαλ αλεμάξηεηα ηηο 

ςεθηαθέο ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηεηξαβάζκηα θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη απφ 0 

(απνπζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ) έσο 3 (ραξαθηεξηζηηθφ ζην κέγηζην βαζκφ). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ είρε 

μεθάζαξε βαζηθή ηδέα απφ ηελ αξρή, νη πεξηζζφηεξεο  απφ απηέο αλακελφηαλ λα είλαη 

πην ελδηαθέξνπζεο γηα ην θνηλφ (λα κελ είλαη βαξέηεο, λα έρνπλ ελαιιαγέο). 

Δπηπιένλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

είλαη ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο αζηηθήο αεηθνξίαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

κε ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ. Ο πην ζπλήζεο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ήηαλ ε 

ρξήζε εηθφλσλ θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ε κνπζηθή επέλδπζε ηαίξηαδε 

κε ηελ ηζηνξία. Μειινληηθνί εξεπλεηέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζπαζήζνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ θιείδα θαη λα αλαιχζνπλ άιιεο ςεθηαθέο ηζηνξίεο εζηηαζκέλεο  ζηηο 

άιιεο δχν πηπρέο ηεο βησζηκφηεηαο ∙ ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα 

κειεηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., πνηφηεηα ήρνπ, εηθφλαο, 

θηι) ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. 

 

ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ 

Φεθηαθή αθήγεζε, θνηλσληθή αεηθνξία, βησζηκφηεηα, αλάπηπμε θιείδαο 
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ABSTRACT 

Digital storytelling is a new, powerful instructional tool for both students and 

educators, in which images and audio/written messages are combined with music to 

create short videos that inform people about various issues. This study aims to the 

development of a framework (rubric) for analyzing pre-service teachers’ (PSTs) 

digital stories about urban sustainability. The research took place in the Department of 

Primary Education of the University of Western Macedonia, Greece, where 88 PSTs 

participated and were organized in groups of three or four people (25 groups in total). 

Each group undertook an issue of its preference, related to the urban sustainability, 

and, among others, they created in common a digital story aiming to exhibit their 

views on the issue under study. For the analysis of digital stories, a new rubric was 

developed, focused on six main domains (Meaning, Audience’s interest, Ways of 

meaning/communication, Soundtrack, Images/Video, Sustainability) and 21 

subdomains. Then, three reviewers independently scored the digital stories using a 

four-point scale ranging from 0 (absence of the characteristic) to 3 (full presence of 

the characteristic). Results showed that although the majority of digital stories made 

their point of view clear from the beginning, most of them where expected to be more 

interesting for the audience. Moreover, most of the issues illustrated in digital stories 

are relative to societal aspects of urban sustainability and in a lesser extend to 

economy and environment. The most usual way of meaning/communication was the 

use of images and in the majority of the cases the soundtrack fitted with the story. 

Despite the limitations of the research, future researchers could try to improve the 

rubric and analyze digital stories focused on the other two aspects of sustainability∙ 

economy and environment, along with the examination of more technical aspects of 

the digital stories (e.g., quality of sound and images, etc.). 

 

KEYWORDS 

Digital storytelling, rubric, urban sustainability, societal aspect 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηπρζεί κηα θιείδα αλάιπζεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ γηα ηελ θνηλσληθή αεηθνξία. Ζ εξγαζία είλαη πξσηφηππε γηαηί δελ έρνπλ 

κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή αεηθνξία. Αξθεηέο 

έξεπλεο έρνπλ γίλεη γηα ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο αιιά γηα άιια ζεκαηηθά αληηθείκελα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ζηε γιψζζα θιπ.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα, πνπ είλαη ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο, αλαιχνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αεηθνξία, ηελ εθπαίδεπζε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξά, ηελ εθπαίδεπζε γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ 

εθπαίδεπζε απφ θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ, ηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ 

αθήγεζε, ηελ ηερληθή ηεο αθήγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

επηηπρεκέλεο ρξήζεο ηεο αθήγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Αθφκα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

ςεθηαθή αθήγεζε, ηα εθηά ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, ηα είδε ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ, ηα βήκαηα δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο αθήγεζεο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηα εξγαιεία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο. 

Αθφκα ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαζία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 

γεληθά αιιά θαη εηδηθά γηα ηελ θνηλσληθή αεηθνξία θαζψο επίζεο θαη ηξφπνη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ.  

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαιχζεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο, ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα. ηα 

απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ μερσξηζηά ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο κειέηεο θαη 

παξνπζηάζηεθαλ νη θαηάιιεινη πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θαη απνηειέζκαηα απφ ην 

SPSS. ηα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη 

ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη δίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα.  

 

 

1. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΧΝ  

  

1.1. Αειθοπία – Sustainability 

Ζ έλλνηα εκπεξηέρεη εμ νξηζκνχ ην πεξηβάιινλ θαη δειψλεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ 

κε ηα ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα 
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πξνζπαζεί λα απεγθισβίζεη ηελ αλάπηπμε απφ ηε κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή ζεψξεζε 

θαη λα ηελ επαλαθέξεη ζε πξαγκαηηθή ζχδεπμε κε ηελ θνηλσλία.  

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ινηπφλ, είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε έλλνηα πνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ ηελ αιιειφδξαζε ησλ ήδε πεξίπινθσλ πεδίσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσλίαο, θαη ζπλδπάδεη εμ νξηζκνχ δχν εμαηξεηηθά 

εηεξνγελή πεδία δπλακηθήο: ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο ζπζρεηηδφκελεο κε απηέο 

θνηλσληθέο δηεξγαζίεο (νθνχιεο, 2003). 

Όζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο δηαηππψζεηο, ε εηθφλα είλαη ηδηαίηεξα 

δπζδηάθξηηε. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ πνιηηηθνχ επηζηήκνλα Dobson (1996), ήδε 

κέρξη ην 1996 είραλ δηαηππσζεί ηνπιάρηζηνλ 300 νξηζκνί γηα ηελ αεηθνξία θαη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε. Ο πην γλσζηφο θαη ρξεζηκνπνηνχκελνο νξηζκφο είλαη βέβαηα 

εθείλνο πνπ δηαηππψζεθε ζηελ Έθζεζε Μπξνχηιαλη: «Ζ αλάπηπμε είλαη αεηθφξνο 

φηαλ ηθαλνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ρσξίο λα κεηψλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

κειινληηθψλ γεληψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (WCED, 1987, ζ. 43). 

Δπίζεο, έλαο επξχηαηα απνδεθηφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο 

θνξείο IUCN, UNEP θαη WWF (1991, ζ. 8): «Ζ αλάπηπμε είλαη αεηθφξνο φηαλ 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζην πιαίζην ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή». Οη δχν απηνί νξηζκνί δξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά. Ο πξψηνο ζέηεη ην ζέκα ηεο δηαγελεαθήο αιιειεγγχεο θαη 

ππεπζπλφηεηαο θαη ν δεχηεξνο ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε (Jacobs, 1999). 

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «αεηθνξία» είλαη επίζεο πνιιαπιή. Άιινηε 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αλεμάξηεην αθεξεκέλν νπζηαζηηθφ, θπξίσο φκσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην παξάγσγφ ηνπ σο επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζηελ αλάπηπμε θαη, 

ελαιιαθηηθά, γηα λα απνδψζεη ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζε άιιεο έλλνηεο, φπσο ε 

αεηθφξνο θνηλσλία, πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ησλ Brown, Flavin θαη Postel 

(1990) είλαη ε θνηλσλία εθείλε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ρσξίο λα ππνζεθεχεη 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ κειινληηθψλ γεληψλ ή, πην απιά, εθείλε πνπ δελ ππνλνκεχεη ηνπο 

πφξνπο θαη ηε βηνηηθή βάζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε κειινληηθή ηεο επεκεξία 

(Orr, 1992)∙ φπσο ν αεηθφξνο ηξφπνο δσήο θαη ην αεηθφξν κέιινλ, πνπ 

δηαζθαιίδνληαη κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε∙ ε αεηθφξνο νηθνλνκία, πνπ είλαη ην πξνηνλ 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θ.ά. 

Δίλαη γεγνλφο φηη γηα ηελ αεηθνξία δελ έρεη δηαηππσζεί έλα ζπγθξνηεκέλν θαη 

ζπλεθηηθφ ζχλνιν θαζνδεγεηηθψλ αξρψλ θνηλήο απνδνρήο, πνπ λα λνεκαηνδνηεί θαη 

ηελ αεηθφηξν αλάπηπμε θαη νηηδήπνηε άιιν πξνζδηνξίδεηαη σο αεηθφξν. Δίλαη 

ελδεηθηηθά ηα ιφγηα ηνπ Harribey (1991, ζ. 101): «ηελ έθθξαζε αεηθφξνο αλάπηπμε 

πξέπεη λα θξαηήζνπκε ην «αεηθφξνο» θαη λα απνξξίςνπκε ηελ «αλάπηπμε». Αλ κε ηε 

ιέμε «αλάπηπμε» ελλννχκε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ήδε γλσξίδνπκε, ηφηε ην λα 

ηελ πξνζδηνξίζνπκε σο αεηθφξν είλαη αληηθαηηθφ, ην λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε σο κε 

αεηθφξν είλαη πεξηηηφ». Γελ αιιάδεη φκσο επί ηεο νπζίαο ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο, 

κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε ζχδεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο ζε 
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ζρέζε κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο, ηίζεληαη καθξνπξφζεζκνη πξνγξακκαηηζκνί θαη 

εκπεξηέρεηαη ε αιιειεγγχε ζηε ζρέζε «άλζξσπνο-θνηλσλία-θχζε» εθηεηλφκελε 

ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη δηαγελεαθά (Φινγαΐηε, 2006). 

πγθεθξηκέλα, ε αεηθνξία ρσξίδεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά είδε ηα νπνία θαη 

είλαη ηα αθφινπζα: Κνηλσληθή αεηθνξία, πεξηβαιινληηθή αεηθνξία θαη νηθνλνκηθή 

αεηθνξία. Ζ θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη ε νηθνλνκηθή αεηθνξία δελ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ εληειψο. Τπάξρνπλ πνιχ δπλαηέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε θνηλσληθή αεηθνξία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ζπζηεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο θαη ηζρπξή αζηηθή θνηλσλία. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην 

απαξηίδεηαη απφ ηελ ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ηελ κνξθσηηθή ηαπηφηεηα, ηνλ 

πινπξαιηζκφ, ηνπο ζεζκνχο, ηνπο λφκνπο, ηελ πεηζαξρία θιπ. (Goodland, 1995). Ζ 

νηθνλνκηθή αεηθνξία απαηηεί ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ 

δηαηήξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ή ην λα δηαηεξεζεί ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην 

«αλέπαθν» είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο (Goodland, 

1995). Πεξηβαιινληηθή αεηθνξία, ζεκαίλεη φηη ην θπζηθφ θεθάιαην πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί θαη λα δηαθπιαρζεί γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ πεξηβαιινληηθή αεηθνξία 

αλαδεηά λα βειηηψζεη ηελ αλζξψπηλε επεκεξία πξνθπιάζζνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Σν θπζηθφ θεθάιαην (θπζηθφ πεξηβάιινλ), νξίδεηαη ζαλ ην 

ζηνθ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ κία ξνή ρξήζηκσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Απηφ ην θπζηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απνηειείηαη απφ αλαλεψζηκεο ή κε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη αγαζά αγνξαία ή κε αγνξαία θαη ε πεξηβαιινληηθή 

αεηθνξία ζεκαίλεη αεηθφξνο θαηαλάισζε θαη παξαγσγή (Goodland, 1995). Απηέο νη 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο αεηθνξίαο ζρεηίδνληαη θαη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

αεηθνξίαο. Ζ ηδέα ηεο δηαηήξεζεο ηεο επεκεξίαο ηεο παξνχζαο θαη ηεο κειινληηθήο 

γεληάο είλαη ν απφιπηνο ζηφρνο γηα έλα αεηθφξν κέιινλ. Γηα λα είλαη απηή ε ηδέα 

εθαξκφζηκε πνιιά είδε θεθαιαίσλ (παξαγφκελν θεθάιαην, αλζξψπηλν θεθάιαην, 

θνηλσληθφ θεθάιαην θαη θπζηθφ θεθάιαην) πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ γηα ηηο κειινληηθέο 

γεληέο. 

 

1.1.1. Δκπαίδεςζη για ηο πεπιβάλλον και ηην αειθοπία 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (ΔΠΑ) είλαη ε κεηεμέιημε ηεο ΠΔ 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο θαη πην γλσζηέο ηαμηλνκήζεηο ζηελ ΠΔ γηα ηε ζρέζε 

εθπαίδεπζεο-πεξηβάιινληνο είλαη απηή πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Lucas (1980-81). 

Έθηνηε ε ηππνινγία απηή έγηλε θνηλφο ηφπνο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ΠΔ θαη θψδηθαο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ηεο. Γη’ απηφ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκε 

πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηελ επνρή θαη ζην ιφγν ηεο αεηθνξίαο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

γίλνπκε άκεζα θαηαλνεηνί βαζηδφκελνη ζε έλα ήδε νηθείν ζρήκα. Πξφθεηηαη γηα ην 

ηξίπηπρν «εθπαίδεπζε γχξσ απφ – απφ θαη κέζα – γηα ην πεξηβάιινλ». 
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1.2. Δκπαίδεςζη για ηο πεπιβάλλον  

1.2.1. Δκπαίδεςζη γύπυ από ηο πεπιβάλλον 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο, κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αεηθνξία λα ζεσξνχληαη αληηθείκελα ηεο κάζεζεο. Ζ εθπαίδεπζε απηή εζηηάδεηαη 

ζηελ θαηάθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλζξψπηλσλ ζηφρσλ ζην πεξηβάιινλ, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

θαη δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ αεηθφξεο πξνζεγγίζεηο θαη ιχζεηο, ηηο 

θηινπεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο θ.ιπ., 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο 

(Φινγαΐηε, 2006). 

 

1.2.2. Δκπαίδεςζη από και μέζα ζηο πεπιβάλλον 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζην άηνκν θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε βνεζά ηα άηνκα λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο αμίεο, ηηο απφςεηο 

θαη ηηο ζηάζεηο εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζε κε αεηθφξνπο ηξφπνπο δσήο. Σν πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη κέζν, πεδίν θαη πεγή κάζεζεο. Ζ έλλνηα ηεο θχζεο, ε αλάπηπμε 

ζπλαηζζεκάησλ εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ γηα ηε θχζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

απηε ηελ πξνζέγγηζε. Ζ επαηζζεζία θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ ρηίδνληαη 

είλαη ε βάζε θαη ε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αιιαγή ζε αηνκηθέο ζηάζεηο θαη δξάζεηο 

ζην πλεχκα ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2006). 
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1.2.3. Δκπαίδεςζη για ηο πεπιβάλλον 

Γίλεη έκθαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην 

πεξηβάιινλ θαη ε αεηθνξία ζεσξνχληαη πιαίζην ή/θαη ζθνπφο ηεο κάζεζεο. 

Δζηηάδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ, ψζηε λα γίλνπλ παξάγνληεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αεηθφξν θαη δίθαηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζε 

δεκνθξαηηθέο θαη αεηθφξεο θνηλσλίεο. Πξνζδίδεη πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ βάζνο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε ν νπνίνο ζηνράδεηαη θαη δηεξεπλά 

θξηηηθά, ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ θαη δξάζεηο ζην θνηλσληθφ 

πεδίν, ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 2006). 

Αξγφηεξα, ζηελ ηππνινγία ηνπ Lucasν Huckle (1993) αληηζηνηρίδεη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ΠΔ, ηηο νπνίεο ζπλδέεη κε αληίζηνηρα επηζηεκνληθά 

παξαδείγκαηα, ην ζεηηθηζηηθφ, ην εξκελεπηηθφ θαη ην θξηηηθφ, θαη ηηο νλνκάδεη: 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν, εθπαίδεπζε γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαηαλφεζε θαη εξκελεία, εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. χκθσλα κε 

ηνλ Huckle (1993), νη ηξεηο απηέο πξνζεγγίζεηο εμππεξεηνχλ αληίζηνηρα ηα «ηερληθά», 

ηα «πξαθηηθά» θαη ηα «ρεηξαθεηηθά», θαηά ηνλ Habermans, αλζξψπηλα ελδηαθέξνληα. 

ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ε ΠΔ δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ έιεγρν ηεο θχζεο θαη ηεο 

θνηλσλίαο θαη παξάγεη κηα εξγαιεηαθή γλψζε ζην πιαίζην ησλ εκπεηξηθναλαιπηηθψλ 

ή θπζηθψλ επηζηεκψλ. ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε δηεπθνιχλνληαη ε απηνγλσζία, ε 

εθηίκεζε θαη ε θαηαλφεζε θπξίσο ηεο θχζεο, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. Ζ ηξίηε 

πξνζέγγηζε, ε νπνία ζηεξίδεη ηα «ρεηξαθεηηθά» ελδηαθέξνληα, είλαη απηή πνπ 

δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηε δξάζε γηα ηελ αιιαγή ζε 

θνηλσληθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο, κε ζηφρν ηελ αεηθνξία ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο 

(Huckle, 1993). 

 

1.3. Αφήγηση –Storytelling 

Ζ αθήγεζε ή αιιηψο storytelling είλαη ε ηέρλε ηεο δηήγεζεο ηζηνξηψλ ζε έλα θνηλφ-

αθξναηήξην, κε ζηφρν ηε κεηαβίβαζε ζεκαληηθψλ κελπκάησλ. Ζ πξψηε εκθάληζε 

ηεο ηερληθήο απηήο ρξνλνινγείηαη καδί κε ηελ αξρή ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηζηνξηθά 

απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα πξνθνξηθήο δηαηχπσζεο κηαο ηζηνξίαο. Ο Flowers 

(1988) αλαθέξεη πσο ζχκθσλα κε ηνλ Joseph Campbell πξψηε κνξθή αθήγεζεο 

απνηεινχλ νη κχζνη, νη ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαλ νη πξφγνλνη καο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα κεηαβηβάζνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη δξψκελα ηεο επνρήο ζηηο 

λεφηεξεο γεληέο. πλήζσο, ην πεξηερφκελν ησλ κχζσλ είρε ζηφρν λα δνμάζεη θάπνηνλ 

ήξσα, λα κεηαδψζεη ζεκαληηθά γεγνλφηα ή λα αλαδείμεη πξφηππα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Γηα πνιινχο πνιηηηζκνχο ηεο αλζξσπφηεηαο, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ε αθήγεζε απνηέιεζε κνξθή επηθνηλσλίαο θαη 

κέζν δηδαζθαιίαο ησλ λεφηεξσλ γελεψλ. Χζηφζν, πέξα απφ ηελ κεηαβίβαζε 

γλψζεσλ, πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
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ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Κπξίσο, ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ςπραγσγηθφ κέζν πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, επραξηζηεί θαη δξαζηεξηνπνηεί 

νπηηθναθνπζηηθά ηνλ αθξναηή. Χζηφζν, παξά ηνλ ςπραγσγηθφ ηεο ξφιν, ε αθήγεζε 

έρεη εθαξκνζηεί επξέσο ζηελ εθπαίδεπζε σο πξσηαξρηθφ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο ζηα 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα. 

Ζ αθήγεζε, πξσηνεκθαλίζηεθε κε ηε κνξθή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε 

εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ρεηξνλνκίεο. Χζηφζν, έλα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

αθήγεζεο κπνξνχκε λα ην ζπλαληήζνπκε θαη κε ηε κνξθή ζρεδίσλ ραξαγκέλσλ ζε 

ηνηρψκαηα ζπειηψλ. Αξγφηεξα, θαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη ηζηνξίεο 

άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα κεηαδίδνληαη απφ γεληά ζε γεληά, κέζα απφ ηα 

δηεγήκαηα, ηελ πην επξέσο γλσζηή κνξθή ηεο αθήγεζεο . Με ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, αιιά θαη ηελ αλζξψπηλε πξφνδν, νη ηζηνξίεο άξρηζαλ λα απνθηνχλ νινέλα 

πεξηζζφηεξν νπηηθνπνηεκέλε κνξθή, κε ηε κνξθή θσηνγξαθηψλ νη νπνίεο 

αλαπαξίζηαληαη ζε πιηθά φπσο ν θαλβάο, ην μχιν ή ην κέηαιιν θαη αξγφηεξα 

θαηαγξάθνληαη κε ηε κνξθή ηαηληψλ ζε ςεθηαθή κνξθή (Zabel, 1991). 

 

1.3.1. Ζ ηεσνική ηηρ αθήγηζηρ ζηην Δκπαίδεςζη 

Απφ ηελ εκθάληζή ηεο αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, ε αθήγεζε απνηειεί κηα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη ν 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη βνεζά ζηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, αθνχ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ θαη αλαθαιέζνπλ 

πην εχθνια πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο έιαβαλ κέζα απφ κηα ηζηνξία, εηδηθά αλ ε ηζηνξία 

απηή ζρεηίδεηαη κε πξνππάξνρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Matthews (1977), ν ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο θαη θάζε είδνπο πιεξνθνξίαο, επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηε δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ην απνκλεκνλεχζνπλ θαη λα ην αλαθαιέζνπλ ζην 

κέιινλ. Μέζσ ηεο αθήγεζεο, νη ηζηνξίεο θαη ηα γεγνλφηα κεηαδίδνληαη ζηνπο 

καζεηέο, απνδίδνληαο απνηειεζκαηηθά ηελ πινθή θαη ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ απφθηεζε ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο. 

Ζ αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηηο πξνθνξηθέο θαη 

βειηηψλεη ηηο γξαπηέο ηθαλφηεηεο ιφγνπ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

εληζρχεη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αθήγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αθξφαζεο 

θαη θαηαλφεζεο κηαο ηζηνξίαο) νδεγεί ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ εμάζθεζε ζχλζεησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε δφκεζε πεξηερνκέλνπ, ηελ επεμεξγαζία ησλ 
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πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαγσγή λνήκαηνο. Ο παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ησλ 

αθεγήζεσλ εληζρχεηαη πεξεηαίξσ θαη κε ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηε κεηάδνζε αληηιήςεσλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη λα 

βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ κε βάζε ηα 

παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ ησλ ηζηνξηψλ απηψλ (Matthews, 1977). 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο αθήγεζεο ζηελ κάζεζε ζπλνςίδεηαη ζηηο παξαθάησ ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ζπκπεξηθνξάο: 

 

Κοινυνική διάζηαζη: Ζ αθήγεζε ζπλήζσο δηεμάγεηαη ελψπηνλ δσληαλνχ 

αθξναηεξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο αιιειεπηδξά κε ηνπο 

αθξναηέο, κέζα ζε έλα θπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. αίζνπζα δηδαζθαιίαο) κε ηε κνξθή 

εξσηαπνθξίζεσλ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ, ζπρλά ιακβάλεηαη ππ’ φςε απφ ηνλ 

αθεγεηή ν νπνίνο θαη ηξνπνπνηεί αλάινγα ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. Σν αθξναηήξην, 

παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξία θαη δεκηνπξγεί εηθφλεο κε βάζε ηα ιφγηα ηνπ αθξναηή, ελψ 

ην χθνο θαη νη θηλήζεηο ηνπ αθεγεηή κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ αθήγεζε ζε κηα 

βησκαηηθή επηθνηλσληαθή πξάμε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο ν αθεγεηήο θαη ην 

αθξναηήξην ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα νκάδα θαη αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ 

ζρέζε απηή εληζρχεηαη θαηά ηελ αληαιιαγή πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ 

κε ηε κνξθή ηζηνξηψλ (Roberts, 1997). 

 

ςναιζθημαηική διάζηαζη: Οη ηζηνξίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο κε έκθαζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, 

θπξίσο ιφγν ηεο ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπγθηλήζεηο ζηνλ 

αθξναηή. Μέζα απφ ηε ζχλζεζε θαη ηελ αθήγεζε θάπνηαο ηζηνξίαο, ν αθεγεηήο 

εμσηεξηθεχεη θαη επηθνηλσλεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζην αθξναηήξην. Ο ηξφπνο 

εμηζηφξεζεο κηαο ηζηνξίαο (αθήγεζεο), κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ αθξναηή ζηελ ηζηνξία, ν νπνίνο ελδέρεηαη λα ηαπηηζηεί 

κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε, ν 

άλζξσπνο καζαίλεη ζηαδηαθά λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα επηθνηλσλεί ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ (Roberts, 1997). 

 

Γνυζηική διάζηαζη: Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αθήγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη 

βειηηψλνπλ ηηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαζψο θαη 

δεμηφηεηεο πςειήο ζθέςεο (high-order skills) φπσο ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ λνήκαηνο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αθήγεζεο εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηφζν ηνπ αθεγεηή πνπ 

ζπλδπάδεη πξαγκαηηθά ή/θαη θαληαζηηθά ζελάξηα ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 
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ζθνπνχ, αιιά θαη ησλ αθξναηψλ νη νπνίνη βαζηζκέλνη ζηα ιφγηα, ηηο ιέμεηο θαη ην 

χθνο ηνπ αθξναηή δεκηνπξγνχλ ηηο εηθφλεο ηεο ηζηνξίαο. 

πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ Gersie (1992) ε αθήγεζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο σο εμήο: 

1. σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ, θηιηθνχ θαη 

επράξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

2. σο κέζν γηα ηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 

1.3.2. Βαζικέρ απσέρ επιηςσημένηρ σπήζηρ ηηρ αθήγηζηρ ζηην 

εκπαίδεςζη 

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πξφηεηλε ν Larry Brooks (2011) φιεο νη ηζηνξίεο πνπ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ αληηθείκελν πξνο αθήγεζε, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θάζε κία 

απφ ηηο παξαθάησ αξρέο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ επηηπρία, λα επραξηζηήζνπλ ηνλ 

αθξναηή θαη λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπο. Σν 

κνληέιν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ππνςήθηνπο αθεγεηέο πξνθεηκέλνπ λα 

δνκήζνπλ θαη δεκηνπξγήζνπλ ζσζηά ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο. Οη αξρέο πνπ 

πξνηείλνληαη είλαη: 

1. Βαζική Ηδέα: Ζ ηδέα πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ε ππφινηπε ηζηνξία. Κάζε 

ηζηνξία πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ έλα θνηλφ κήλπκα ην νπνίν επηζπκεί λα 

κεηαδψζεη. Ζ ηδέα απηή πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί εμ’ αξρήο, ψζηε φια ηα 

θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα πξνζηίζεληαη, λα είλαη επζπγξακκηζκέλα θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ην ζθνπφ απηφ. 

2. Υαπακηήπερ/ήπυερ: Κάζε ηζηνξία ζα πξέπεη λα έρεη ηνπο πξσηαγσληζηέο 

ηεο. Οη βαζηθνί ήξσεο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ ηζηνξία, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηθλχνληαη μεθάζαξα. 

3. Θέμα: Κάζε ηζηνξία πξέπεη λα έρεη έλα ζέκα (ζελάξην) ην νπνίν επηιέγεηαη 

θαηάιιεια ψζηε λα αλαδεηθλχεη ηε βαζηθή ηδέα ηεο ηζηνξίαο. 

 

4. Γομή: Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε ζεηξά/αιιεινπρία ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο (δειαδή πνην θνκκάηη κπαίλεη πξψην, πνην δεχηεξν 

θηι) 

5. Οπηικοποίηζη: ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε, ν αθεγεηήο πξέπεη λα δψζεη 

έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξία, ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, ηηο θηλήζεηο ηνπ ζην 
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ρψξν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην αθξναηήξην ή άιια αληηθείκελα πνπ 

πηζαλψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία  

 

6. Ήσορ: Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο κηαο 

ηζηνξίαο, είλαη ε ρξνηά θαη ε εθθξαζηηθφηεηα πνπ εληνπίδεηαη ζηα ιφγηα/θσλή 

ηνπ αθεγεηή. Κάζε ηζηνξία πξέπεη λα «ληχλεηαη» κε ηνλ θαηάιιειν θάζε 

θνξά ήρν/ηφλν θαη ρξνηά θσλήο, ψζηε λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα 

κεγηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε κελπκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

ζην αθξναηήξην θαη λα δεκηνπξγεί θιίκα επηθνηλσλίαο. 

 

1.4. Φηθιακή Αθήγηζη – Digital Storytelling 

Ζ πξφνδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο 

δελ έρεη αθήζεη αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο αθήγεζεο. Ζ εμέιημε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ίληεξλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν 

δφκεζεο θαη νξγάλσζεο πιεζψξαο πιεξνθνξηψλ, γεγνλφο πνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν 

ζε θνηλσληθφ φζν θαη επηζηεκνληθφ επίπεδν. ηελ επνρή ηνπ Web 2.0 νη ρξήζηεο δελ 

είλαη απινί θαηαλαισηέο ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο, αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκνζηεχνπλ πιηθφ ζην δηαδίθηπν, λα επεμεξγάδνληαη ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρνιηαζκφ αιιά θαη ηε κεηάδνζε απηψλ. Ζ ηερλνινγηθή 

πξφνδνο φηαλ εθαξκφδεηαη θαηάιιεια, κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αθήγεζεο. Έηζη, απφ ηελ 

θιαζηθή αθήγεζε πεξλάκε ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε ρσξίο βέβαηα λα θαηαξγείηαη ε 

πξψηε (Lambert, 2002). 

 

1.4.1. Οπιζμόρ  

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ηεο «ςεθηαθήο αθήγεζεο» [digital 

storytelling], αιιά ζε γεληθέο γξακκέο, φινη πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ ηδέα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο ηέρλεο ηεο αθήγεζεο ηζηνξηψλ κε κηα πνηθηιία ςεθηαθψλ 

πνιπκέζσλ, φπσο εηθφλεο, ήρνο θαη βίληεν. Ζ πιεηνςεθία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 

ζπγθεληξψλεη θάπνην κείγκα ςεθηαθψλ γξαθηθψλ, θείκελνπ, ερνγξαθεκέλσλ 

αθεγήζεσλ, βίληεν θαη κνπζηθήο γηα λα παξνπζηάζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο παξαδνζηαθέο αθεγήζεηο , νη 

ςεθηαθέο ηζηνξίεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ έλα επηιεγκέλν ζέκα θαη ζπρλά 

πεξηέρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο ζπλήζσο δηαξθνχλ ιίγα 
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ιεπηά θαη έρνπλ πνηθηιία ρξήζεσλ, φπσο αθήγεζε πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ, εμηζηφξεζε 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ή αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν γηα λα ελεκεξψζνπλ ή γηα 

λα δηδάμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Παξά ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ηερλνινγία πνιπκέζσλ, ε 

ςεθηαθή αθήγεζε δελ είλαη κηα θαηλνχξηα έλλνηα αιιά μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο 

δεθαεηίαο ηνπ '90 κε ηo Center for Digital Storytelling (CDS) ζην Berkeley ηεο 

California. Σν CDS αλέπηπμε θαη δηέδσζε Tα Δθηά ηνηρεία ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο 

[The Seven Elements of Digital Storytelling] ηα νπνία απνηεινχλ ρξήζηκν εξγαιείν 

αλάιπζεο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. 

(http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/page.cfm?id=27&cid=27&sublinkid=31). 

 

1.4.2. Tα Δθηά ηοισεία ηηρ Φηθιακήρ Αθήγηζηρ  

χκθσλα κε ηνπο Robin θαη Pierson (2005) ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηξαηεγηθή κάζεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ, απαηηείηαη κηα 

θαηάιιειε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, δειαδή λα έρεη ηα πεξηζζφηεξα –αλ φρη φια- απφ ηα 

παξαθάησ εθηά ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε 

επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε. 

1. Οπηική γυνία – Point of View: Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα ζπλνςίδεη 

μεθάζαξα ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία απηφ 

παξνπζηάδεηαη. 

2. Δπώηηζη κλειδί – A Dramatic Question: Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηδηά πνπ πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απαληψληαη ζην ηέινο ηεο 

ηζηνξίαο. 

3. ςναίζθημα – Emotional Content: Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξνπλ θαη λα «μππλνχλ» ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή. Μέζσ ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. αγάπε, ζπκφο) ν αθξναηήο παξαθνινπζεί πεξηζζφηεξν 

ελεξγά ηελ αθήγεζε. 

4. Ήσορ / Φυνή – The Gift of your Voice: Σα ιφγηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά 

ψζηε λα βνεζνχλ ηνλ αθξναηή ζηελ εχθνιε θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο. 

5. Μοςζική ςπόκποςζη – The Power of the Soundtrack: Ζ κνπζηθή πνπ 

επηιέγεηαη γηα λα ζπλνδεχζεη ηα επεηζφδηα κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο ζα 

πξέπεη λα εληζρχνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηνπ αθξναηεξίνπ πξνο ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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6. Οικονομία πεπιεσομένος - Economy: Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο ζα πξέπεη λα 

δνκνχληαη πξνζεθηηθά ψζηε λα δηαηεξνχλ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε αθνπζηηθψλ 

θαη νπηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ εθάζηνηε κελπκάησλ. 

7. Ρςθμόρ εξέλιξηρ - Pacing: Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε ηζηνξία 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ. 

Μηα ηζηνξία ζηελ νπνία ηα γεγνλφηα εμειίζζνληαη πνιχ γξήγνξα κπνξεί λα 

θνπξάζεη ηνλ αθξναηή, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηελ πινθή 

θαη λα ζπλδέζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Αληίζεηα, κηα ηζηνξία πνπ 

εμειίζζεηαη απσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή. Ο ξπζκφο εμέιημεο ησλ 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα κελχκαηα 

πνπ κεηαδίδνληαη θάζε θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκφο ηεο ηζηνξίαο ζα 

πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη 

ερεηηθήο ππνζηήξημεο θάζε επεηζνδίνπ ηεο, ψζηε λα κεηαδίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε κελχκαηα. 

 

1.4.3. Δίδη Φηθιακών Ηζηοπιών 

 

Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, αιιά κπνξνχκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα θπξηφηεξα είδε ζηηο ηξεηο αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1. Πξνζσπηθέο αθεγήζεηο, δειαδή, ηζηνξίεο πνπ πεξηέρνπλ γεγνλφηα απφ 

ζεκαληηθά πεξηζηαηηθά ηεο δσήο απηνχ πνπ ηηο αθεγείηαη. 

2. Ηζηνξηθά ληνθηκαληέξ, δειαδή, ηζηνξίεο πνπ εμεηάδνπλ δξακαηηθά γεγνλφηα 

ηα νπνία βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπκε ην παξειζφλ. 

3. Ηζηνξίεο πνπ πιεξνθνξνχλ ή δηδάζθνπλ ηνλ ζεαηή πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα ή πξαθηηθή. ε απηή ηελ θαηεγνξία, ελψ κπνξνχκε λα πνχκε φηη φιεο 

νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο πιεξνθνξνχλ (θαη ελδερνκέλσο δηδάζθνπλ), ε δηάθξηζε 

γίλεηαη ζην φηη ππάξρεη πεξηζψξην δεκηνπξγίαο δηαθξηηήο θαηεγνξίαο γηα 

ηζηνξίεο νη νπνίεο αληαλαθινχλ παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν ζε πεδία φπσο ηα 

καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία θαη άιιεο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχζεθαλ ςεθηαθέο ηζηνξίεο νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ΠΣΓΔ Φιψξηλαο θαηά ηα έηε 2014-2015 

θαη 2015-2016.  
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1.4.4. Βήμαηα Γημιοςπγίαρ Φηθιακήρ Αθήγηζηρ 

Tα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ 

είλαη ηα παξαθάησ (Lambert, 2002): 

1. Γπάτιμο: Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δηαξθνχο 

βειηίσζεο ηεο. Ζ ζπγγξαθή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρνπλ θάζε ηζηνξία, φπσο απηνί πξνδηαγξάθεθαλ 

παξαπάλσ. Σν ζηάδην απηφ είλαη αξθεηά θξίζηκν γηα ηελ επηηπρία ηεο ηειηθήο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο. 

2. ενάπιο: Μεηά ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, νη αθεγεηέο πξέπεη λα 

δηαρσξίζνπλ ηα δηάθνξα ζηηγκηφηππα ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα επηιέμνπλ πψο, ζε 

πνην ζεκείν θαη κε πνην ζθνπφ ζα εκπινπηίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε ρξήζε 

πνιπκέζσλ. 

3. Δικονογπαθημένο ζενάπιο/«storyboard»: Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νπηηθνπνίεζεο ηεο  ηζηνξίαο απφ ηνπο 

αθεγεηέο. Γειαδή ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ πψο ζα εηθνλνγξαθήζνπλ ηελ 

ηζηνξία (ηνπο ήξσεο, ηα αληηθείκελα θαη ηα ζθεληθά), ψζηε λα κπνξνχλ 

εχθνια λα αλαδεηήζνπλ ην αληίζηνηρν πνιπκεζηθφ πιηθφ ζην επφκελν βήκα. 

4. Πποζθήκη πολςμέζυν: Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

πξνζζήθε ησλ πνιπκέζσλ ζηελ ηζηνξία. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην δηαδίθηπν ή λα απνηειεί πξνζσπηθά αξρεία ηνπ 

ρξήζηε.  

 

5. Γημιοςπγία τηθιακήρ αθήγηζηρ: ην ζηάδην απηφ, ν αθεγεηήο 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα ζπλζέζεη ηελ ςεθηαθή ηνπ 

αθήγεζε (κηα ιίζηα κε δηαζέζηκα εξγαιεία βξίζθεηαη παξαθάησ ζην θείκελν). 

6. Κοινοποίηζη: Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ή θαη ζην δηαδίθηπν. 

 

1.4.5. Πλεονεκηήμαηα ηηρ τηθιακήρ αθήγηζηρ ζηην εκπαίδεςζη  

Οη έξεπλεο  δείρλνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ελνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο κάζεζεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ λα 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα ηνπο βνεζήζεη 

λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ εχθνια λέεο γλψζεηο, λα ιχζνπλ λέα 

πξνβιήκαηα θαη λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε  

(Sadik, 2008). Κνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθέο 

κεζφδνπο κάζεζεο, ζπκκεηνρή ζε θξηηηθή θαη ζηνραζηηθή ζθέςε θαη αμηνιφγεζε 

κέζσ ειεθηξνληθψλ ραξηνθπιαθίσλ (portfolios). 



  19 

 

Ζ αθήγεζε ησλ ηζηνξηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ππνινγηζηέο είλαη ήδε ζπλεζηζκέλε ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία κε εηδηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα θάζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, 

ζηα γπκλάζηα κε ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο κέζα απφ ην 

«Edutainment», αιιά θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (van Gils, 2005). Όκσο γηα 

λα κπνξεί λα πθίζηαηαη φιε απηή ε δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο 

πξέπεη φινη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πάλσ ζε απηφ 

ην αληηθείκελν ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ην δηδάμνπλ θαη ζηα παηδηά (Dreon, Kerper, 

& Landis, 2011). 

Έρνπλ πξνηαζεί ηξεηο ηξφπνη γηα λα ππνζηεξηρζεί ε κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο 

ηζηνξίεο (Jonassen & Hernandez-Serrano, 2002). Αξρηθά, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ παξαδείγκαηα ελλνηψλ ή ζαλ αξρέο πνπ δηδάζθνληαη κε 

απεπζείαο δηδαζθαιία. Γεχηεξνλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ θαηαζηάζεηο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ιπζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Σέινο, νη 

ηζηνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ζπκβνπιέο γηα ηνπο καζεηέο, βνεζψληαο 

ηνπο λα κάζνπλ λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςεθηαθήο αθήγεζεο, έξεπλεο πξνηείλνπλ 

φηη ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα εκπινπηίζεη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη ηηο εκπεηξίεο κάζεζεο ηνπ καζεηή, παξέρνπλ έλα αλνηρηφ 

θαη δεκηνπξγηθφ εξγαιείν ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, παξέρνληαη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο 

γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή, ηελ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, ην 

δηαδίθηπν θαη άιιεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, ηδίσο 

ζε ζρέζε κε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα (Jonassen, 2000). 

Ο Robin (2008) ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ςεθηαθέο αθεγήζεηο κε πνιινχο ηξφπνπο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

νξγαλψλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο κε λφεκα. Παξαθάησ, 

παξαζέηνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Robin (2008), ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δπλνείηαη ε ρξήζε, θαη θαη’ επέθηαζε ε θαηαλφεζε ηεο 

ρξήζεο, ησλ ππνινγηζηψλ κε κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πνιπκέζα, ε ρξήζε ζπζθεπψλ 

θαηαγξαθήο εηθφλαο θαη ήρνπ φπσο νη ςεθηαθέο θάκεξεο θαη θσηνγξαθηθέο κεραλέο, 

νη ζαξσηέο, ηα κηθξφθσλα θαη νη ζπζθεπέο ερνγξάθεζεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πνιιαπινχ γξακκαηηζκνχ φπσο ε γξαθή, ε νξγάλσζε, 

ε παξνπζίαζε, ε ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ε αμηνιφγεζε. Ζ θαηαζθεπή ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ ζπλδέεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηνπο καζεηέο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

πξνάγεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα πνπ είλαη ν ςεθηαθφο, ηερλνινγηθφο, νπηηθφο, 

πιεξνθνξηαθφο θαη παγθφζκηνο γξακκαηηζκφο). Πην αλαιπηηθά, νη δεμηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ είλαη νη εμήο 

(Robin, 2008): 

Γιαδπαζηικόηηηα: Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο, παξέρνπλ ζηνλ αθξναηή κηα πην εχθακπηε 

θαη ιηγφηεξν γξακκηθή εμέιημε, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξεηηθή θάζε θνξά 
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πεξηήγεζε ζηα επεηζφδηα, πξνθαιψληαο ζπλερείο αλαηξνπέο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

θνηλνχ. 

Δλκςζηικό/Αςθενηικό πεπιβάλλον μάθηζηρ: χκθσλα κε ηνλ Coventry (2008), ε 

ςεθηαθή αθήγεζε πξνζθέξεη έλα απζεληηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν 

ηφζν νη αθξναηέο φζν θαη νη αθεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηνλ 

πξνζσπηθφ θαη ηνλ αθεγεκαηηθφ ιφγν ηνπο, λα απεηθνλίζνπλ ηηο γλψζεηο  ηνπο, λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, ζχκθσλα 

κε έξεπλα ηνπ Georgetown University, νη γλψζεηο πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ απνκλεκνλεχνληαη πην εχθνια θαη δηαηεξνχληαη γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζηε κλήκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ιφγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

Απόκηηζη Γεξιοηήηυν 21ος αιώνα: Ζ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ έρεη 

απνδεηρηεί πσο ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε θαη αλάπηπμε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

21νπ αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεμηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Έπεςνα και πληποθοπιακή γπαμαηοζύνη (information literacy): Ζ 

δεμηφηεηα απηή αθνξά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο, θξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην ππν δηεξεχλεζε/παξνπζίαζε 

ζέκα. Όηαλ νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ κηα ςεθηαθή ηζηνξία 

(ςεθηαθή αθήγεζε), ηφηε παξαθηλνχληαη λα δηεξεπλήζνπλ βαζχηεξα ην πξνο 

παξνπζίαζε ζέκα, λα ζθεθηνχλ αλαιπηηθά θαη λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά ηηο 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ζπλζέζνπλ κε έλα δεκηνπξγηθφ ηξφπν ψζηε 

λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηζηνξία ηνπο. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή νη εθπαηδεπφκελνη εμαζθνχληαη ζηελ επηινγή ηεο 

αιιεινπρίαο θαη δφκεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα παξνπζηάζνπλ κηα 

ηζηνξία κε ινγηθή πινθή θαη πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία. 

 Κπιηική ζκέτη, δεξιόηηηερ επίλςζηρ πποβλημάηυν και λήτηρ 

αποθάζευν: Ζ ςεθηαθή αθήγεζε επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ην δηαζέζηκν πιηθφ θαη ην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, πέξαλ απφ ηελ θξηηηθή 

επηινγή θαη ζχλζεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ, πξέπεη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ νπηηθή γσλία θάησ απφ ηελ νπνία επηζπκνχλ λα παξνπζηάζνπλ ην 

ζέκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ θαηάιιειν πνιπκεζηθφ πιηθφ 

γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο. 

 ςνεπγαηικόηηηα: Ζ νκαδηθή δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, εληζρχεη ηηο ζπλεξγαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε απηή νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πιηθφ, ην χθνο, ηνλ ηφλν θαη ηνλ ήρν πνπ ζα 

επηιέμνπλ γηα λα ζπλζέζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο. 

 Δπικοινυνία: Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηελ αθήγεζε – ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ θαη κελπκάησλ, κέζα 
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απφ ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε θαη ζχλδεζε ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ. Δπηπιένλ, 

κέζσ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη εηζάγνληαη ζηελ ηδέα ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ηεο γλψζεο, κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 

αθεγήζεσλ απηψλ ζην δηαδίθηπν. 

 Ππυηοβοςλία και αςηό-καθοδήγηζη: Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ θαη ζε αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, νη εθπαηδεπφκελνη πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγφκελε αθήγεζε, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, εθαξκφδνπλ (αζπλείδεηα) ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο, απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαξθψο βειηηψλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηα επηθνηλσληαθά ηνπο 

πξνζφληα. 

 Γημιοςπγικόηηηα και καινοηομία: Ζ ςεθηαθή αθήγεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ελζαξξχλνληαο ηνπο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ νξγάλσζεο θαη ζχλζεζεο  

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

 Ανάπηςξη τηθιακού γπαμμαηιζμού (digital & media literacy): χκθσλα 

κε ηνλ Ohler (2006), ε ςεθηαθή αθήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ αιιά θαη ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ ησλ αθξναηψλ. Μέζσ ηεο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο, νη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ, αλαπηχζζνληαο έηζη 

δεμηφηεηεο ρξήζηκεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νινέλα 

απμαλφκελε ηερλνινγηθή πξφνδν. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο (web 2.0 εξγαιεία) επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε δεκνζίεπζε 

ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη, απνθηνχλ δεμηφηεηεο 

δεκνζίεπζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ρξήζεο πνιπκέζσλ σο κέζα 

επηθνηλσλίαο, βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηνλ ςεθηαθφ γξακκαηηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ 21νπ αηψλα. 

 Ανάπηςξη οπηικού γπαμμαηιζμού: Ζ ζεκαζία ηνπ νπηηθνχ γξακκαηηζκνχ 

(δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο νπηηθνπνίεζεο ζθέςεσλ) έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ ηνλ Regan (2008), σο κηα βαζηθή δεμηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηνπ 21νπ 

αηψλα. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εληζρχεη 

ζεκαληηθά ηελ δεμηφηεηά ηνπο ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ιφγνπ ηνπο, 

ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηνπ νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ 

ηνπο. 

1.4.6. Δκπαιδεςηικά μειονεκηήμαηα και λύζειρ 

Οη Hung, Hwang & Huang (2012) παξαζέηνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο 

ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο ηζηνξηψλ.  Πηζαλψο ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο είλαη φηη κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ σο ςπραγσγία θαη φρη σο εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη 

λα είλαη αζθαιηζκέλν φηη ε πηπρή ηεο ςπραγσγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ππεξηζρχεη 
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ηεο εθπαηδεπηηθήο πηπρήο. Γηα λα βξεζεί κηα θαιή ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη ςπραγσγίαο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έλαο άιινο θίλδπλνο είλαη φηη κπνξεί ην αληηθείκελν ησλ 

ηζηνξηψλ λα κελ είλαη ελδηαθέξνλ θαη έηζη, φπσο θαη κε έλα θαθφ βηβιίν, ζα πξέπεη 

λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ αγνξά. Έηζη, φ,ηη ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ηζηνξηψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε άηνκα πνπ έρνπλ γλψζεηο πάλσ 

ζην αληηθείκελν θαη ζηηο πηπρέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ελδηαθέξνπζεο  θαη θαιέο ηζηνξίεο.  

ρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ απνθάιπςε φηη νη δάζθαινη θαη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ 

πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηηο αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη ε έιιεηςε ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο 

ππνινγηζηέο, ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ζαξσηέο) θαη ε πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απνζαξξχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Sadik, 2008). 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην λα έξζεη έλαο καζεηήο ζε δχζθνιε ζέζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κηαο ςεθηαθήο αθήγεζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ φπσο είλαη ηα εμήο (Dreon, Kerper, & 

Landis, 2011): Σν θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή γηαηί π.ρ., 

κπνξεί ν καζεηήο λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θαη ην φιν ζέκα ηνπ DST λα ηνλ θάλεη λα ληψζεη άζρεκα, ππνβαζκίδνληαο ην βαζκφ 

ηεο ελζπλαίζζεζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ 

θάζε καζεηή μερσξηζηά θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ έλαο καζεηήο κπνξεί λα 

κελ έρεη αλαπηπγκέλε ηε λνεκνζχλε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 

Καηά ηνλ Woodhouse (2008), ε ςεθηαθή αθήγεζε ηζηνξηψλ ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν 

ζην λα κάζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηα λέα ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

Ζ θαηαζθεπή θαη ε επεμεξγαζία ηεο ηζηνξίαο πξνζζέηνπλ επηπιένλ ρξφλν. Βέβαηα, 

κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Σα λέα 

ςεθηαθά εξγαιεία, εθηφο ησλ άιισλ, απαηηνχλ πξφζζεηε θαζνδήγεζε θαη ελ ηέιεη ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη παξφκνην κε ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε.  

 

1.4.7. ύνδεζη DST με Σεσνολογική / Παιδαγυγική Γνώζη 

Πεπιεσομένος (ΣPCK) 

 

Ζ ρξήζε ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

Σερλνινγηθήο θαη Παηδαγσγηθήο Γλψζεο Πεξηερνκέλνπ (TPCK – Technological 

Pedagogical Content Knowledge) ε νπνία ζεσξείηαη σο έλα πιαίζην επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ  ζε ηερλνινγηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν θαη πνπ θαηεπζχλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζην πσο ζα δηδάμνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (Robin, 2008). Ζ TPCK 
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δίλεη έκθαζε ζηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

απνδεηθλχνληαο πψο νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηερλνινγία, ηελ 

παηδαγσγηθή θαη ην πεξηερφκελν κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία κε βάζε εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο (Harris, Mishra & 

Koehler, 2009). 

ε απηφ ην πιαίζην (ρήκα 1 & ρήκα 2), ππάξρνπλ ηξία αιιεινεμαξηψκελα 

ζπζηαηηθά γηα ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (CK) δειαδή 

ε γλψζε ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα κάζεη ή λα δηδάμεη ν εθπαηδεπηηθφο, νη 

παηδαγσγηθέο γλψζεηο (PK) δειαδή ε βαζηά γλψζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο, ζηφρνπο, αμίεο, ζηξαηεγηθέο θιπ. Σέινο, ην ηξίην ζπζηαηηθφ είλαη νη 

ηερλνινγηθέο γλψζεηο (ΣΚ) πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θάζε νξηζκφ ηεο ηερλνινγηθήο 

γλψζεο (Harris, Mishra & Koehler, 2009). 

ρήκα 1  
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 ρήκα 2 

 Δμίζνπ ζεκαληηθέο ζε απηφ ην πιαίζην είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

απηψλ ησλ θνξέσλ ηεο γλψζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο θνηλέο ηνκέο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

ρψξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Αξρηθά, έρνπκε ηελ παηδαγσγηθή γλψζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (PCK) ε νπνία θαιχπηεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. Ζ επίγλσζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, νη 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη νη θνηλέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο γλψζεο εκπεξηέρνληαη ζηελ PCK. Γεχηεξε έξρεηαη ε ηερλνινγηθή 

παηδαγσγηθή γλψζε (TPK) πνπ είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη ε 

εθκάζεζε ηεο αιιαγψλ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. Ζ 

αλάπηπμε ηεο TPK απαηηεί ηελ νηθνδφκεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πηζαλψλ νθειψλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα είδε καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έπεηηα, 

έρνπκε ηελ ηερλνινγηθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (TCK) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία θαη ην πεξηερφκελν πεξηνξίδνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν (Harris, Mishra & Koehler, 2009).  

πλνςίδνληαο, ε ηνκή φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληζηά ηελ Σερλνινγηθή θαη 

Παηδαγσγηθή Γλψζε Πεξηερνκέλνπ (TPCK). Ζ TPCK πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηε ζχλδεζε  ησλ ελλνηνινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο, ηηο  παηδαγσγηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα λα δηδάμνπλ ην πεξηερφκελν κε δηαθνξνπνηεκέλνπο ηξφπνπο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ ηη 

θάλεη ηηο έλλνηεο δχζθνιεο ή εχθνιεο θαη ην πψο ε ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ελλνηνινγηθψλ πξνθιήζεσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο γλψζεηο ή 

ηελ έιιεηςε απηψλ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ηε γλψζε ηνπ πψο νη ηερλνινγίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ λέεο 
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επηζηεκνινγίεο ή λα εληζρχζνπλ ηηο παιηέο (Robin, 2008 ; Harris, Mishra & Koehler, 

2009). 

 

Digital Storytelling Rubrics  

 

Scott County  Digital Storytelling Rubric 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κία θιείδα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ 

αθεγήζεσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηα επηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (Barrett, 2005). Οη βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηεο είλαη νρηψ θαη είλαη νη εμήο: Άπνςε, Γξακαηηθή εξψηεζε, 

πλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, Σν δψξν ηεο θσλήο, Ζ δχλακε ηεο κνπζηθήο 

επέλδπζεο (ζπλαίζζεκα), Ζ δχλακε ηεο κνπζηθήο επέλδπζεο (απζεληηθφηεηα), 

Οηθνλνκία θαη Ρπζκφο. χκθσλα κε απηή, ππάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθνί βαζκνί  

(εμαηξεηηθά, θαιά, εληάμεη, ρξεηάδεηαη βειηίσζε) θαη ν εξεπλεηήο δίλεη ηνλ αλάινγν 

βαζκφ ζην θαηά πφζν ην θάζε βίληεν πιεξνί ηελ θάζε θαηεγνξία.  

  

(General) Digital Storytelling Rubric  

(Βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο θιείδεο πνπ ππάξρνπλ δηαδηθηπαθά ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://rubistar.4teachers.org) 

Ζ θιείδα απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαπάλσ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ζην φηη 

πεξηιακβάλεη θάπνηεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ελψ θάπνηεο άιιεο έρνπλ ζπγρσλεπηεί 

(Barrett, 2005). πγθεθξηκέλα, ε πξψηε θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο θη 

έηζη έρνπκε ηελ άπνςε κε βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο θαη ηελ άπνςε 

γηα ην θαηά πφζν ιακβάλνληαη νη αλάγθεο ησλ ζεαηψλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ DST. 

Δπίζεο, ε θαηεγνξία ηεο θσλήο δηαζπάηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο: ηελ θαζαξφηεηα ηεο 

θσλήο,  ην χθνο ηνπ ιφγνπ (ζπδήηεζε, κνλφινγνο) θαη ην θαηά πφζν ηαηξηάδεη ν 

ρξσκαηηζκφο ηεο θσλήο κε ην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ θαηεγνξίεο ζε απηή ηελ θιείδα 

είλαη απηή ησλ εηθφλσλ θαη απηή ηεο δηάξθεηαο ηεο παξνπζίαζεο.  

  

Student digital story evaluation rubric 

Δπηπιένλ, έρεη πξνηαζεί έλα πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε θιείδαο βαζκνιφγεζεο κηαο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε είλαη ηα εμήο: ε άπνςε, ην πεξηερφκελν, νη πφξνη, ε 

επζπγξάκκηζε κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε νξγάλσζε, ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ, 

ε θάκεξα θαη νη εηθφλεο, ν ηίηινο, ν ήρνο, ε γιψζζα, ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο θαη ηα 
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εθέ (Mertler, 2001). ηελ θιείδα απηή, ππάξρνπλ πέληε βαζκνί ζην θαηά πφζν ην 

θάζε βίληεν πιεξνί ηελ θάζε θαηεγνξία (Φησρφ, Μέηξην, Καιφ, Πνιχ θαιφ, 

εμαηξεηηθφ). 

 

1.4.8. Δπγαλεία Φηθιακήρ Αθήγηζηρ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ.  

 

Storybird 

Σν storybird είλαη έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ςεθηαθή εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία. 

Σν storybird παξέρεη κεγάιε πνηθηιία εηθφλσλ, ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη θαη λα εκπινπηίζεη κε θείκελν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηνπ 

εηθνλνγξαθεκέλε Online ηζηνξία. Οη ηζηνξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα 

δεκνζηεπηνχλ (ελζσκαησζνχλ) ζε άιιεο ηζηνζειίδεο (π.ρ. Blogs). Γηα λα κπνξέζεη 

θαλείο λα δεκηνπξγήζεη κηα ηζηνξία ζην storybird ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο 

ρξήζηεο. Ζ δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε είλαη δσξεάλ. Σν storybird δελ 

ππνζηεξίδεη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηζηνξηψλ κε ερεηηθή ραξαθηεξηζηηθά φπσο θσλή ή 

κνπζηθή. Δπηπιένλ, δελ επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο ηνπηθά 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. To storybird είλαη δηαζέζηκν ζηελ εμήο ηζηνζειίδα: 

https://storybird.com/.  

 

Lego Comic Builder 

Σν Lego Comic Builder είλαη έλα δσξεάλ δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία εηθνλνγξαθεκέλσλ ηζηνξηψλ κε ηε κνξθή ησλ comics. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα επηιέμεη ηε δηάηαμε κε ηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα ζθίηζα ζην θφκηθ, κπνξεί λα 

επηιέμεη δηαθνξεηηθή δηάηαμε γηα θάζε έλα απφ ηα ζθίηζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

ίδηα ηζηνξία. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη εηθφλεο (θαη λα δηακνξθψζεη ην 

κέγεζνο απηψλ) γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα ζθίηζα πνπ επηζπκεί κέζα απφ κηα κεγάιε 

πνηθηιία εηθφλσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην εξγαιείν. Σν εξγαιείν είλαη αξθεηά 

εχρξεζην, ε πξνζζήθε εηθφλσλ ζηα ζθίηζα γίλεηαη κε drag and drop. Σν εξγαιείν 

απηφ δίλεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

 απνζήθεπζε ηεο ηζηνξίαο ζε κνξθή pdf ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, 

 εθηχπσζε ηεο ηζηνξίαο 

http://www.storybird.com/
http://city.lego.com/en-us/comicbuilder/intro.aspx
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 γηα ηνπο εγγεγξακέλνπο ρξήζηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα Online απνζήθεπζεο 

ησλ ηζηνξηψλ ηνπο θαη ηεο κεηέπεηηα ηξνπνπνίεζεο ηνπο. 

 ηξνπνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο 

 δηαδηθηπαθήο δεκηνπξγίαο ελφο ζελαξίνπ comics 

To lego comic builder είλαη δηαζέζηκν ζηελ εμήο ηζηνζειίδα: 

http://biomediaproject.com/bmp/files/LEGO/gms/online/City/ComicBuilder/comicbui

lder/intro.html. 

Cosy Comic Strip Creator  

Σν Cosy Comic Strip Creator είλαη έλα standal one εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί ν 

ρξήζηεο λα ην εγθαηαζηήζεη ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ δσξεάλ. ηε ζπλέρεηα, ν 

ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν ηηο εηθφλεο πνπ επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ην θφλην, ηνπο ήξσεο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ηζηνξία. Οη εηθφλεο ηνπνζεηνχληαη εχθνια, κέζσ drag and drop ζηελ ηζηνξία. Σν 

θνκηθ πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα απνζεθεπηεί ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε 

αιιά θαη λα δεκνζηεπηεί ζην δηαδίθηπν. Σν εξγαιείν απηφ πξνζθέξεη θαηνρχξσζε 

ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηζηνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο πνπ ην επηζπκνχλ. 

To Cosy Comic Strip Creator είλαη δηαζέζηκν ζηελ εμήο ηζηνζειίδα: 

http://www.comicstripcreator.org/ 

Camtasia Studio 

Σν Camtasia Studio είλαη έλα εξγαιείν θαηαγξαθήο νζφλεο, ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο video. Δίλαη έλα Offline εκπνξηθφ 

εξγαιείν, ην νπνίν εγθαζηζηά ν ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Με ην εξγαιείν απηφ 

νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ ζε βίληεν φηη δείρλεη ε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπο θαη λα πξνζζέζνπλ ηίηινπο, ππφηηηινπο, θσηνγξαθίεο θαη ερεηηθή ππφθξνπζε. 

Δπηπιένλ, ην Cmatasia Studio δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηζεκαλζνχλ νη θηλήζεηο ηνπ 

θέξζνξα θαη λα κεγελζχλνληαη ζεκαληηθέο πεξηνρέο. Σν παξαγφκελν αξρείν κπνξεί 

λα εμαρζεί ζε πνιινχο ηχπνπο αξρείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηα MP4, FLV, SWF, 

MPV, AVI, Silverlight WMV, MOV, RM, GIF θαη MP3. Δπηπιένλ, δχλεηαη ε 

δπλαηφηεηα απεπζείαο δεκνζίεπζεο ηνπ βίληεν ζην YouTube. Σν Camtasia Studio 

είλαη δηαζέζηκν ζηελ εμήο ηζηνζειίδα: https://camtasia-studio.en.softonic.com/.  

Movie Maker 

Σν Movie Maker είλαη έλα Offline εξγαιείν ησλ Windows, κε ην νπνίν νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ βίληεν, ηαηλίεο θαη παξνπζηάζεηο. Σν εξγαιείν 

απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα εκπινπηίζνπλ ην βίληεν ηνπο κε ηελ 

πξνζζήθε ηίηισλ, κεηαβάζεσλ κεηαμχ ησλ ζθελψλ ηνπ βίληεν, εθέ, κνπζηθή θαη 

http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/features/movie-maker
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αθήγεζε. Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ θάπνην 

ππάξρνλ βίληεν. Σν παξαγφκελν αξρείν κπνξεί λα απνζεθεπηεί ηνπηθά ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, θαη λα δεκνζηεπηεί ζηνπο θίινπο ησλ ρξεζηψλ. Σν movie 

maker κπνξεί λα βξεζεί εδψ: http://www.windows-movie-maker.org/. 

Story Board Artist Studio 

Σν Story Board Artist Studio είλαη έλα εχρξεζην offline εκπνξηθφ εξγαιείν ην νπνίν 

ελδείθλπηαη γηα ηελ δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ βίληεν πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Σν ινγηζκηθφ απηφ πεξηέρεη πιεζψξα εηθφλσλ 

θαη ζθίηζσλ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ζην βίληεν πνπ επηζπκεί 

λα θηηάμεη. Δπηπιένλ, παξέρεη πιεζψξα γξαθηθψλ, πξνζαξκνγή θσηεηλφηεηαο θαη 

ρξσκάησλ. Σν παξαγφκελν πξντφλ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηηο επηθξαηέζηεξεο 

κνξθέο αξρείσλ γηα εηθφλεο θαη βηληεν, ζε html, θαζψο θαη ζε κνξθή αλαγλψζηκε 

απφ θηλεηέο ζπζθεπέο. Σν ινγηζκηθφ απηφ δηαζέηεη εθαξκνγή ζην appstore, ηελ νπνίν 

κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ νη ρξήζηεο θαη λα επεμεξγάδνληαη ή λα δεκηνπξγνχλ βίληεν 

απφ ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή. Σν Story Board είλαη δηαζέζηκν εδψ: 

http://www.powerproduction.com/storyboard-artist-studio.html. 

My Story Maker  

Σν My Story maker είλαη έλαο δηαδηθηπαθφ εξγαιείν, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ην Carnegie Library of Pittsburgh.Σν εξγαιείν απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία επηιέγνληαο έλαλ ραξαθηήξα θαη έλαλ ζηφρν. Οη 

εθπαηδεπφκελνη επηιέγνπλ ραξαθηήξεο, ζθεληθά θαη αληηθείκελα. Οη ηζηνξίεο 

εκπινπηίδνληαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εξψσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα αληηθείκελα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία. Ζ ηζηνξία απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή 

αιιειεπηδξαζηηθνχ βηβιίνπ, πνπ κπνξνχλ λα ην απνζεθεχζνπλ δηαδηθηπαθά, λα ην 

δηαβάζνπλ ή λα ην ηξνπνπνηήζνπλ, λα ην εθηππψζνπλ θαη λα ην κνηξαζηνχλ κε 

θίινπο ηνπο ειεθηξνληθά. (https://www.carnegielibrary.org/storymaker/embed.cfm) 

Storify 

Σν storify είλαη έλα δηαδηθηπαθφ δσξεάλ εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο (θείκελν, εηθφλεο, 

βίληεν) πνπ βξίζθνπλ ζε δηάθνξεο πεγέο ζην δηαδίθηπν. Οη ηζηνξίεο κπνξεί λα 

πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη κπνξνχλ λα δεκνζηεπηνχλ 

ζην δηαδίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ εχθνια κε drag and drop. Σν 

εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηε δεκνζηνγξαθία. (https://storify.com/). 

Flickr  

http://www.powerproduction.com/artist_studio.html
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm
http://storify.com/
http://www.flickr.com/groups/visualstory/
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Σν Flickr είλαη έλα Online εξγαιείν δεκνζίεπζεο θσηνγξαθηψλ. Μέζα απφ ην 

εξγαιείν απηφ, φζνη ρξήζηεο ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία ρξεζηκνπνηψληαο πέληε θσηνγξαθίεο (Tell a Story in 5 

Frames). Οη ππφινηπνη ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο ηζηνξίεο πνπ 

δεκνζηεχνληαη. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαιείνπ δίλνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο κε ρξήζε θσηνγξαθηψλ. ηφρνο ηνπ εξγαιείνπ είλαη λα 

εμνηθεησζνχλ νη ρξήζηεο κε ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ, λα αλαγλσξίζνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ. (https://www.flickr.com/) 

 

Voicethread 

Σν VoiceThread είλαη έλα ζπλεξγαηηθφ Online εξγαιείν, ζην νπνίν νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα εκηνπξγήζνπλ θαη λα δεκνζηεχζνπλ παξνπζηάζεηο (slideshows) 

πξνθεηκέλνπ λα δερηνχλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ππφινηπσλ ρξεζηψλ. Ο 

ζρνιηαζκφο ησλ παξνπζηάζεσλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ήρν (θαηαγξαθή ήρνπ απφ ην 

κηθξφθσλν, πξνζζήθε αξρείνπ ήρνπ), κε βίληεν (κέζσ θάκεξαο) ή κε θείκελν. Οη 

παξνπζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εξγαιείν κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ (html 

Κψδηθαο) ζε θάπνηα άιιε ηζηνζειίδα. Δπίζεο, ην εξγαιείν παξέρεη δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ ζρνιίσλ πνπ ιακβάλεη ε θάζε παξνπζίαζε. 

(https://voicethread.com/) 

 

1.4.9. Ζ ζημαζία ηυν τηθιακών ιζηοπιών  

Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηα ζεκεξηλά ζρνιεία θαη απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ απηέο ζα απνθαιχςεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηνλ αληίθηππν ηεο δηαδηθαζίαο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, ηα θίλεηξα θαη ηε 

δέζκεπζε ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αιιάδνπλ κε βάζε ηελ ηερλνινγία (Barrett, 2005).  

Ο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο εξεπλήηξηαο πηνζεηήζεθε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε κε θάπνηεο κηθξέο παξαιιαγέο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί πιήξσο 

γηαηί έηζη ζα είλαη πην εχθνιν ζηνλ αλαγλψζηε λα εληνπίζεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη ηεο έξεπλαο ηεο Barrett (2005). ηνλ πίλαθα 1 

παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο έξεπλαο γηα ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο.  

ηε ζπλέρεηα ε Barrett (2005) αλέπηπμε ηηο θαηεγνξίεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ θαη ηηο βαζκνινγίεο ηνπο. Οη βαζκνινγίεο ηνπο ζηεξίδνληαλ ζε 4-βάζκηα 

θιίκαθα Likert απφ ην επηηπρεκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ έιαβε ηνλ αξηζκφ 4 σο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε, πνπ έιαβε ηνλ αξηζκφ 1. Δλδηάκεζα 

βξίζθεηαη ην θαιφ επίπεδν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ κειεηάηαη θαη βαζκνινγήζεθε 

κε αξηζκφ 3 θαη ην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, πνπ έιαβε ηνλ 

http://voicethread.com/


  30 

 

αξηζκφ 2. Οη θαηεγνξίεο πνπ ε Barrett δεκηνχξγεζε είλαη: ν ζθνπφο ηεο ςεθηαθήο 

ηζηνξίαο, ε επίγλσζε ηνπ θνηλνχ γηα ην ζέκα πνπ παξνπζηάδεηαη, ε δξακαηηθή 

εξψηεζε, ε ζπλνρή ηνπ ήρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ην ζηπι 

επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο (ζπλδηαιεθηηθφ ή κνλφινγνο), ην 

ερφρξσκα ηεο θσλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ε γλεζηφηεηα ηεο κνπζηθήο, 

ε κνπζηθή θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή πξνθαιεί, νη εηθφλεο, ε νηθνλνκία (κε ηελ 

έλλνηα ηνπ αλ ε παξνπζίαζε είλαη αθξηβήο ή πιαηεηάδεη) θαη ε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο. 

Πίλαθαο 1: ρεδηαζκφο έξεπλαο γηα ςεθηαθέο ηζηνξίεο  

Δπιθςμηηά 

αποηελέζμαηα 

(Τποθέζειρ) 

Δπεςνηηικά 

επυηήμαηα 

Μέθοδορ 

έπεςναρ 

ςλλογή δεδομένυν/ 

επγαλεία/ πηγέρ 

Ζ ςεθηαθή 

αθήγεζε 

βειηηψλεη ηε 

κάζεζε ησλ 

παηδηψλ 

Πψο νη ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο 

πξνσζνχλ ηε 

βαζηά γλψζε; Ζ 

βαζηά γλψζε 

πεξηιακβάλεη 

αλαζηνραζκφ, 

είλαη 

αλαπηπμηαθή, 

νινθιεξσκέλε, 

απηφ-

θαηεπζπλφκελε 

(self-directive) 

θαη δηα βίνπ 

Οη δάζθαινη 

αμηνινγνχλ ηνλ 

αλαζηνραζκφ 

ησλ καζεηψλ ζε 

επίπεδα  

Αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ καζεηψλ κε 

ηηο ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο 

Ζ ζηάζε ησλ 

καζεηψλ σο πξνο 

ηελ απηφ-

θαηεπζπλφκελε 

κάζεζε 

Κιείδα γηα ηνλ 

αλαζηνραζκφ (βαζηζκέλε 

ζην Moon) 

Σπραία αλαζθφπεζε 

παηδηθψλ ηζηνξηψλ 

Deci & Ryan 

Κάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο νη 

ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο κπνξνχλ 

λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά 

γηα ηε κάζεζε; 

Ο αλαζηνραζκφο 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ εθηειεζηηθή 

δηαδηθαζία 

Παξαηεξήζεηο 

ζηα ζρνιεία 

πδεηήζεηο κε 

εθπαηδεπηηθνχο 

θαη δηεπζπληέο 

Γεδνκέλα απφ ηα 

Σνπνζέηεζε post ζε 

δηαδηθηπαθά καζήκαηα ή 

ζε εθπαηδεπηηθά blog 

Παξαηήξεζε ηεο ιίζηαο 

θαζεθφλησλ 

Δξγαιείν C-BAM 

Γηαδηθηπαθή παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ ηεζη 

καζεηψλ 
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ηεζη ησλ 

καζεηψλ 

Ζ ςεθηαθή 

αθήγεζε 

εληζρχεη ηα 

θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ 

Κάησ απφ πνηεο 

ζπλζήθεο νη 

καζεηέο κπνξνχλ 

λα αλαιάβνπλ 

ηελ θπξηφηεηα γηα 

ηηο ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο ηνπο; 

Δξσηεκαηνιφγην 

γηα ηα θίλεηξα 

θαη ηε κάζεζε 

(ζηνπο καζεηέο) 

Απηφ-πξνζδηνξηζκφο 

Θεσξεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα  

(Deci & Ryan) 

Ζ ςεθηαθή 

αθήγεζε 

εληζρχεη ηελ 

εκπινθή ησλ 

καζεηψλ 

Δξσηεκαηνιφγην 

γηα ην επίπεδν 

εκπινθήο ησλ 

καζεηψλ 

Schlechty Center Theory 

of Engagement and 

WOW instruments? 

Δξσηήζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ (κε βάζε 

ηνλ Tosh) 

Ζ ςεθηαθή 

αθήγεζε είλαη 

πην 

απνηειεζκαηηθή 

απφ ην γξαπηφ 

αλαζηνραζκφ 

(paper-based 

reflection) 

Πνηα είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα 

απφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα 

έρνπλ νη καζεηέο, 

νη εθπαηδεπηηθνί, 

νη δηεπζπληέο θαη 

νη γνλείο; 

Αλαζηνραζκφο 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζπλεληεχμεηο 

Δξσηεκαηνιφγην 

ζε καζεηέο 

Δξσηεκαηνιφγην 

ζε γνλείο 

Δξσηεκαηνιφγην 

ζε δηεπζπληέο 

Post ζε δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα ή ζε 

εθπαηδεπηηθφ blog 

Πνηα είλαη ηα 

εκπφδηα ηεο 

αλάπηπμεο 

ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ απφ 

ηνπο καζεηέο θαη 

πψο κπνξνχλ 

απηά λα 

μεπεξαζηνχλ; 

Αλαζηνραζκφο 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζπλεληεχμεηο 

Δξσηεκαηνιφγην 

καζεηψλ ή focus 

groups 

Post ζε δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα ή ζε 

εθπαηδεπηηθφ blog 

Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

Πψο ε πνηφηεηα 

ησλ 

παξαδνζηαθψλ 

εξγαιείσλ (φπσο 

γηα παξάδεηγκα 

Αλαζηνραζκφο 

ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζπλεληεχμεηο 

Κιείδα 

Post ζε δηαδηθηπαθφ 

κάζεκα ή ζε 

εθπαηδεπηηθφ blog 
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ηα 

εξσηεκαηνιφγηα) 

δηαθέξεη απφ ηηο 

ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο; 

ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ 

Ζ αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ 

αλαπηχζζεη 

ηθαλφηεηεο 

ηερλνγλσζίαο  

Πνηεο είλαη νη 

απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη 

απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ;  

Ηθαλφηεηεο 

ηερλνινγίαο  

Αμηνιφγεζε 

Δθπαηδεπηηθνί  

Μαζεηέο 

 

ISTE NETS-T 

ISTE NETS-S 

Φεθηαθέο 

ηζηνξίεο/ 

αλαζηνραζκφο 

Γεμηφηεηεο 

δηεπθφιπλζεο -

Δθπαηδεπηηθνί  

Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

Οη ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο έρνπλ 

πιενλεθηήκαηα 

ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη ζε 

φια ηα ζρνιεία  

Πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα; 

Γεκνγξαθηθφ 

Δξσηεκαηνιφγην 

– εθπαηδεπηηθνί 

θαη καζεηέο 

Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί 

Πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηνπνζεζηψλ 

ησλ ζρνιείσλ; 

NETS Essential 

Conditions 

Απηφ-αμηνιφγεζε θαη επί 

ηφπνπ 

παξαηήξεζε/ζπλεληεχμεηο 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε. Θα πξέπεη αξρηθά λα απνθαζηζηεί αλ είλαη ην 

θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε βάζε ηα φζα νξίδεη ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη θαηά πφζν έλαο εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηέηνηα 

ηζηνξία ν ίδηνο ή νη καζεηέο ηνπ. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη λα δείμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ην λέν πιηθφ (Robin, 2005).  



  33 

 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ςεθηαθή ηζηνξία είλαη έλα ειθπζηηθφ εξγαιείν 

θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θίλεηξν ελίζρπζεο ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

απφςεψλ ηνπο. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε ρξήζε ησλ ηζηνξηψλ 

απηψλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(Ormrod, 2004). Χο εθ ηνχηνπ αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο 

Ausubel (1978) ππνζηήξημε φηη νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο απνηεινχλ ηε γέθπξα κεηαμχ 

ηεο ήδε θαηαθηεκέλεο γλψζεο θαη ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη 

καζεηέο.  

Άιινη εξεπλεηέο έδεημαλ φηη ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ ζηε δηδαζθαιία βνεζά 

ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηα δχζθνια ζεκεία ηνπ καζήκαηνο (Hibbing, & Rankin-Erikson, 2003; Boster et al., 

2002).  

Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο καζεηέο 

θαζψο δηδάζθνληαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπο. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο ζηελ νπζία 

ηνχο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Έηζη αλαπηχζζεηαη κηα 

λέα γεληά καζεηψλ πνπ είλαη γλσζηή σο «ςεθηαθή γεληά». Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ 

λέεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ηελ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία καζαίλνπλ 

λα δεκηνπξγνχλ ηζηνξίεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε θαη ην δηαδίθηπν 

θαη λα αλαιχνπλ εηο βάζνο νπνηνδήπνηε ζέκα (Robin, 2005).  

Δπηπιένλ νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, καζαίλνπλ λα 

νξγαλψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε 

ινγηθή ζεηξά θαη λα δεκηνπξγνχλ θαη νη ίδηνη ςεθηαθέο ηζηνξίεο. Οη ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ εθάζηνηε ζρνιείνπ 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ κε θάζε ελδηαθεξφκελν ην απνηέιεζκα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη λα ζπλνκηιήζνπλ κε άιινπο καζεηέο ίδηαο ειηθίαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη έρνπλ άιιν θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν (Robin, 2005).  

 

1.4.10. Ζ ζημαζία ηυν τηθιακών ιζηοπιών ζηην αειθοπία  

Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα λνεηηθά κνληέια θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα ή ην θπζηθφ θφζκν (Coll, & 

Treagust, 2003). Σα άηνκα δεκηνπξγνχλ γλσζηηθά ή ςπρηθά κνληέια, πνπ βαζίδνληαη 

ζε πξνεγνχκελε γλψζε, εκπεηξίεο θαη ηδέεο ηνπ παξειζφληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

εξκελεχζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηα γεγνλφηα γχξσ ηνπο. Οη Libarkin et al. (2003) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηα γλσζηηθά κνληέια γηα λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη έλα γεγνλφο θαη πξνβιέπνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ.  
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 Ο Norman (1983) πεξηέγξαςε ηα λνεηηθά κνληέια σο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, κε άιινπο αλζξψπνπο θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη άλζξσπνη ζρεκαηίδνπλ ηα λνεηηθά κνληέια ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σα 

κνληέια απηά παξέρνπλ πξνβιεπηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επεμεγεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Με άιια ιφγηα πξνβιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη επεμεγνχλ ην γηαηί 

έδξαζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν.  

Ο Johnson-Laird (1983) πξφηεηλε φηη ηα λνεηηθά κνληέια απνηεινχλ ηε 

βαζηθή δνκή ηεο γλψζεο. Γηαδξακαηίδνπλ έλα θεληξηθφ θαη ελνπνηεηηθφ ξφιν ζηελ 

αληηπξνζψπεπζε αληηθεηκέλσλ, θαηαζηάζεσλ, πξαγκάησλ, αθνινπζηψλ γεγνλφησλ, 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλνο ν θφζκνο θαη θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ 

δξάζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Οη Libarkin et al. (2003) ππνζηήξημαλ φηη ην λνεηηθφ 

κνληέιν ελφο αηφκνπ αληαλαθιά ην ζχζηεκα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Norman (1983) ηα λνεηηθά κνληέια παξέρνπλ ζηνλ άλζξσπν 

ηελ απαηηνχκελε παξαηεξεζηκφηεηα πνπ βνεζά ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

λνεηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηελ πξνβιεςηκφηεηα ησλ πξάμεσλ 

ηνπ. Με άιια ιφγηα ηα λνεηηθά κνληέια εμεγνχλ γηαηί ν άλζξσπνο ζπκπεξηθέξεηαη 

κε βάζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη γηαηί δελ αλαπηχζζεη κηα άιιε ζπκπεξηθνξά, 

πνπ ελδερνκέλσο δελ είλαη επηζπκεηή. Αθφκα παξέρνπλ έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ 

κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θαλφλσλ/λφκσλ ηεο 

θνηλσλίαο.  

Ο Nespor (1987) δηαθνξνπνίεζε ηηο πεπνηζήζεηο απφ ηηο γλψζεηο, θαζψο νη 

γλψζεηο απνζεθεχνληαη κεκνλσκέλα απφ ηα άηνκα ελψ νη πεπνηζήζεηο πξνέξρνληαη 

απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο. Αθφκα νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηε 

γλψζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπο απνηεινχλ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο αιιαγήο ησλ απφςεσλ 

θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο (Nespor, 1987; Pajares, 1992).   
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2. ΜΔΘΟΓΟ 

2.1. κοπόρ 
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαπηπρζεί θαη λα εγθπξνπνηεζεί κηα θιείδα αλάιπζεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. Αθφκα, δηεξεπλάηαη ην επίπεδν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ απφ πξνπηπρηαθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο  ζρεηηθά κε  ηελ θνηλσληθή αεηθνξία.  

 

2.2. Δπεςνηηικά επυηήμαηα  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο είλαη:  

1. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ; 

2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιείδαο αμηνιφγεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ;  

3. Πνηνο είλαη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηεο θιείδαο; 

Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέρζεθαλ γηαηί δελ ππάξρεη αληίζηνηρε 

έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο θαη γηαηί ε πιεξνθφξεζε 

γηα ηα ζέκαηα απηά είλαη ηδαίηεξα ρξήζηκε ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

 

2.3. Πλαίζιο Έπεςναρ 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζηελ Παηδαγσγηθή ρνιή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Φιψξηλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ 

αλαιχζεθαλ, δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ππνρξεσηηθνχ θαη’ επηινγήλ 

καζήκαηνο (ΤΔ 349) « Δθαξκνγέο πξνγξακκάησλ γηα ηελ αεηθνξία ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν » κε ππεχζπλν θαζεγεηή ηνλ θχξην Μαιαλδξάθε Γεψξγην, ν νπνίνο είλαη θαη 

ν επφπηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη νη 

θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ην παξαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ζέζε, κφλνη ηνπο ή/θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, λα ζρεδηάζνπλ, λα νξγαλψζνπλ, λα 

εθαξκφζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζρνιηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αεηθνξία 

θαηάιιεια γηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ. Γη’ απηφ ην ζθνπφ ζην πεξηερφκελν ηνπ 

καζήκαηνο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη γεληθέο αξρέο θαη ε θηινζνθία ησλ 

πξνγξακκάησλ ΠΔ θαζψο θαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη απηψλ. Δπίζεο, δηδάζθνληαη 

δηάθνξεο δηδαθηηθέο κέζνδνη φπσο ε κέζνδνο project θαη ην παηρλίδη ξφισλ. Οη 

θνηηεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο, γίλεηαη θάπνηα επηινγή ζέκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ. Ο θαζέλαο αλαιακβάλεη έλα επηκέξνπο ζέκα θαη 

φηαλ είλαη φινη έηνηκνη γίλεηαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Έπεηηα, πεξλάκε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεο θαη κηθξήο 
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θιίκαθαο έξεπλαο ηα νπνία πιαηζηψλνληαη θαη απφ επίζθεςε ζε δεκφζην θνξέα γηα 

ελεκέξσζε θαη παξνπζίαζε πξνηάζεσλ. ’ απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε πσο νη 

θνηηεηέο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε γηα ην ζέκα πνπ 

επέιεμαλ. Φηάλνληαο πξνο ην ηέινο, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ςεθηαθή ηζηνξία γηα ην ζέκα θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ δεκφζηα ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ. 

 

2.3.1. ςμμεηέσονηερ  

ηελ παξνχζα έξεπλα, νη θνηηεηέο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηηο 

ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ κειεηήζακε είλαη ζπλνιηθά 88. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζε δχν (2) ζχλνια θνηηεηψλ/ηξηψλ αλάινγα κε ην έηνο πνπ 

παξαθαινχζεζαλ ην κάζεκα.  Σν 1ν ζχλνιν απνηειείηαη απφ 16 νκάδεο ησλ 3 ή 4 

αηφκσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 64 θνηηεηέο/ηξηεο νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ ην 

κάζεκα θαηά ην αθαδεκαΐθφ έηνο 2014-2015. Σν 2ν ζχλνιν απνηειείηαη απφ 9 

νκάδεο ησλ 2 ή 3 αηφκσλ θαη ζπλνιηθά πεξηιακβάλεη 24 θνηηεηέο νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο θαηά ην επφκελν αθαδεκαΐθφ έηνο, δειαδή ην 

2015-2016.  

Όινη νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο βξίζθνληαλ ζην 

5ν ή ζην 7ν εμάκελν ηεο θνίηεζήο ηνπο θαη ε ειηθία ηνπο ήηαλ 20-21 εηψλ. Απφ θάζε 

νκάδα θνηηεηψλ/ηξηψλ δεηήζεθε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ςεθηαθή ηζηνξία γηα έλα 

ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη έρεη ζρέζε κε ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα. Δπίζεο, 

ηνλίζηεθε φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ςεθηαθή ηζηνξία ππάξρεη αλάγθε αλάδεημεο θαη ησλ 

ηξηψλ φςεσλ ηεο αεηθνξίαο (θνηλσλία-νηθνλνκία-πεξηβάιινλ). 

 

2.3.2. Πποϋπάπσοςζα γνώζη 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο πξναπαηηνχκελν ηνπ καζήκαηνο «Δθαξκνγέο 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αεηθνξία ζην δεκνηηθφ ζρνιείν» είλαη ην ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα (Τ 304) «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε – Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία», ην 

νπνίν πξνζθέξεηαη ζην 4ν εμάκελν ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ. Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 

είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο καζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο/ηξηεο πξηλ αλαιάβνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 

δελ είραλ άιιε επαθή ζην παξειζφλ κε θαηαζθεπή βίληεν, νχηε κε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ γηα ην ίδην ζέκα ή γηα άιιν αιιά νχηε είραλ δεη θαη πνηέ ηνπο 

ςεθηαθή ηζηνξία. Σνλίδνπκε πσο ήηαλ ε πξψηε ηνπο επαθή κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

ηερλνινγία θαη ηε θηινζνθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ 
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(2014-2015) δελ είραλ θακηά αλάδξαζε θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηνπο ηζηνξηψλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ εμακήλνπ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη ςεθηαθέο ηνπο ηζηνξίεο κειεηήζεθαλ απφ ηε 

ζπγγξαθέα, βγήθαλ θάπνηα απνηειέζκαηα - ζπκπεξάζκαηα θαη παξνπζηάζηεθαλ ηελ 

επφκελε ρξνληά ελ κέξεη, καδί κε θάπνηεο ςεθηαθέο ηζηνξίεο  σο παξαδείγκαηα, ζηνπο 

θνηηεηέο ηνπ δεχηεξνπ ζπλφινπ (2015-2016). θνπφο απηήο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

ήηαλ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα εμνηθεησζνχλ σο έλα ζεκείν κε 

απηέο θαη λα πεξηνξηζηνχλ φζν γίλεηαη θάπνηα ιάζε ησλ πξνεγνχκελσλ ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ηζηνξηψλ ηνπο. πλνιηθά αλαιχζεθαλ 16 ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο, απφ ην 1ν ζχλνιν θαη 9 απφ ην 2ν.  

 

2.4. ςλλογή και ανάλςζη δεδομένυν 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα κηαο εξγαζίαο πνπ έγηλε απφ ηε 

ζπγγξαθέα θαη ηε ζπκθνηηήηξηά ηεο, Σδάλε Βαζηιηθή, ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ην κάζεκα (ΘΝΣ 004) «Γηδαζθαιία θαη έξεπλα 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία» ζηελ νπνία κειεηήζεθαλ νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ.  

Κάζε νκάδα θνηηεηψλ εξγάζηεθε γηα δηάζηεκα πεξίπνπ ελφο  κήλα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο ςεθηαθήο ηεο ηζηνξίαο. Όιεο νη νκάδεο έθαλαλ επηζθέςεηο πεδίνπ θαη ε ζπιινγή 

πιηθνχ έγηλε απν ην πεδίν θαη απφ ην δηαδίθηπν. 

Ζ ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν θάζεηο αιιά θαη ζπλδπαζηηθά 

ζην ηέινο. Ζ πξψηε θάζε πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ηεο θιείδαο θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ηνπ 1νπ ζπλφινπ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Ζ δεχηεξε θάζε 

πεξηειάκβαλε ηελ αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ηνπ 2νπ ζπλφινπ κε ηε ρξήζε ηεο 

ήδε ππάξρνπζαο θιείδαο θαη ηε ζπλνιηθή θαη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δχν ζπλφισλ.  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θιείδαο βαζηζηήθακε ζηελ θιείδα ηεο Barrett (2005) ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο βαζίδεηαη ζηα «Δθηά ηνηρεία ηεο Φεθηαθήο Αθήγεζεο» ηνπ Center 

for Digital Storytelling (CDS). Ζ ηειηθή θιείδα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιείδαο ηεο Barrett θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεηάδνληαλ γηα λα κειεηεζνχλ φρη κφλν νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο αιιά θαη εηδηθά ην 

ζέκα ηεο αεηθνξίαο. 

Οη θξηηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηηο ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο θαη απηφ κπνξεί λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Γελ γλσξίδαλε 

απφ ηελ αμηνιφγεζε κηαο ςεθηαθήο ηζηνξίαο. Δπίζεο, λα επηζεκάλνπκε πσο 

αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα κε δηαθνξά 0 ή 1 ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη βαζκνινγίεο ησλ θξηηψλ 
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δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ κεηαμχ ηνπο (0) ή δηαθέξνπλ ιίγν (1 κνλάδα ζηηο 3) θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν αμίδεη λα ζρνιηαζηνχλ. Οη ζπγθξίζεηο έγηλαλ κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ 

ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θξηηή, ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θξηηή θαη ηνπ 

δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ θξηηή. 

 

2.5. Δπγαλείο 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βαζηζηήθακε θαηά κεγάιν βαζκφ ζην εξγαιείν ηεο Barrett 

(2005), ελψ παξάιιεια πξνζπαζήζακε λα πξνζζέζνπκε θαηεγνξίεο πνπ είλαη εχθνια 

κεηξήζηκεο ή αληίζηνηρα λα αθαηξέζνπκε θαηεγνξίεο δχζθνια κεηξήζηκεο πνπ ζα 

καο νδεγνχζαλ ζε ζθάικαηα. ηελ θιείδα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επίζεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζηνηρεία απφ ην “Digital storytelling evaluation rubric” (Via, 2002). 

Παξαθάησ ζα δνχκε αλαιπηηθά ηη κειεηνχλ φιεο νη θαηεγνξίεο θαη νη ππνθαηεγνξίεο 

θαη πνηα ζηνηρεία πήξακε απφ θάζε πεγή θαη πνηα πξνζζέζακε εηδηθά γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαιχζεθαλ είλαη έμη:  

1. ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο (meaning),  

2. ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ (audience’s interest),  

3. νη ηξφπνη κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο – επηθνηλσλία (ways of meaning - 

communication),  

4. ε κνπζηθή ππφθξνπζε (soundtrack),  

5. νη εηθφλεο / ηα βίληεν (images/video) θαη  

6. ε βησζηκφηεηα (sustainability).  

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο έρεη νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο ηηο νπνίεο ζα 

δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ. πλνιηθά ππάξρνπλ έμη (6) κεγάιεο θαη εηθνζηκία (21) 

κθξφηεξεο ππνθαηεγνξίεο.  

Α. Νόημα (meaning) 

1. Βαζική ιδέα/άποψη (Point of View) – Δδψ εμεηάδεηαη αλ είλαη μεθάζαξν απφ 

ηελ αξρή ην ηη πξαγκαηεχεηαη, πνην είλαη ην ζέκα ηνπ βίληεν. Ζ ππνθαηεγνξία απηή 

έρεη παξζεί απηνχζηα απφ ηελ θιείδα ηεο Barrett. 

2. Βάθορ νόημαηορ (Depth of Meaning) – ’ απηή ηελ ππνθαηεγνξία κειεηνχκε 

αλ ην ζέκα είλαη παξνπζηαζκέλν ζε βάζνο θαη αλ δίλεη επαξθή πιεξνθνξία. Ζ 

ππνθαηεγνξία δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα γηα λα εμππεξεηήζεη ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 
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3.         Οικονομία (Economy) - Δδψ, ιέγνληαο «νηθνλνκία» ζέινπκε λα δνχκε αλ 

ην βίληεν πιαηεηάδεη ή αλ αλαθέξεηαη ζε ηφζα φζα ρξεηάδεηαη λα εηπσζνχλ. Ζ 

ππνθαηεγνξία απηή έρεη παξζεί απηνχζηα απφ ηελ θιείδα ηεο Barrett. 

4. Καθαπόηηηα νοημάηων (Clearness of Meanings) – ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππνθαηεγνξία κειεηνχκε αλ φια ηα λνήκαηα πνπ πεξηέρνληαη είλαη μεθάζαξα θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν θαη δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπγγξαθέα. 

5. Ακπίβεια / Οπθόηηηα ηηρ πιεξνθνξίαο (Accuracy of Information)  – Δδψ 

ζέινπκε λα δνχκε αλ ε ηζηνξία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ 

έλλνηα φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη αιεζηλά θη φρη δηαζηξεβισκέλα. Μηα 

ππνθαηεγνξία παξκέλε απφ Via απηή ηε θνξά.  

Β. Δνδιαθέπον ηος κοινού (θεαηών) (Audience’s Interest) 

6. Γπάζη (Action) – Δμεηάδνπκε αλ ε ηζηνξία έρεη δξάζε θη απηή ε δξάζε είλαη 

ελδηαθέξνπζα γηα ην ζεαηή. Με άιια ιφγηα ζα ιέγακε φηη εμεηάδνπκε αλ ε ηζηνξία 

έρεη ελαιιαγέο ή αλ θαηαληάεη βαξεηή. Άιιε κηα ππνθαηεγνξία παξκέλε απφ Via.  

7. Γημιοςπγικόηηηα (Creativity) – Βιέπνπκε ζε ηη βαζκφ ην ζελάξην είλαη 

δεκηνπξγηθφ, επθάληαζην θη φρη απιά κηα ζεηξά εηθφλσλ κε κνπζηθή. Καη ε 

ππνθαηεγνξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο -φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο- είλαη παξκέλεο 

απφ Via.  

8. Γιάπκεια (Duration) – Ζ δηάξθεηα ησλ βίληεν ζε δεπηεξφιεπηα. Δδψ ζέιακε 

λα δνχκε αλ ε ςεθηαθή ηζηνξία είλαη κέζα ζηηο ρξνληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο 

είραλ νξηζηεί απφ ηελ αξρή. Ζ δηάξθεηα πάξζεθε ζαλ ππνθαηεγνξία απφ ηελ Barrett 

αιιά ηξνπνπνηήζεθε ζηελ θιηκάθσζή ηεο (πξνέθπςε άιιε αληηζηνηρία ζηελ 

ηεηξαβάζκηα θιίκαθα). 

Γ. Σπόποι μεηάδοζηρ ηος νοήμαηορ / επικοινυνίαρ (Ways of Meaning / 

Communication) 

 Οη ηέζζεξηο παξαθάησ ππνθαηεγνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο 

ηνπ λνήκαηνο θαη ζηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πξνζηέζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα γηαηί 

δηαπηζηψζεθε πσο ζέιακε λα κειεηήζνπκε εηδηθά πνηνπο ηξφπνπο ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θνηηεηέο γηα λα κεηαδψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ. 

9.      Αθήγηζη (Narration) – Διέγμακε ζε ηη βαζκφ ππήξρε αθήγεζε ζηηο ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο∙ δειαδή ζε ηη βαζκφ επηιέρζεθε σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζεαηνχο 

απφ ηνπο θνηηεηέο. 

10.  Σςνένηεςξη (Interview) – Αλάινγα κε πξνεγνπκέλσο, εδψ εμεηάδακε ηε 

ζπλέληεπμε. 
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11.   Γπαπηά Μηνύμαηα (Written Messages) – Δδψ, παξαηεξνχζακε πφζα γξαπηά 

κελχκαηα ππήξραλ ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο. Κάπνηα κελχκαηα δειαδή πνπ αληί λα 

εηπσζνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ππήξραλ ζε πιαίζηα θαη έδηλαλ έηζη ην κήλπκα. 

12.    Δικόνερ / Φωηογπαθίερ (Images / Photos) – Αλαιφγσο κε ηελ πξνεγνχκελε 

ππνθαηεγνξία, αληί γηα ηα γξαπηά κελχκαηα, εμεηάδακε ηηο εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ 

ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο. 

Γ. Μοςζική ςπόκποςζη (Soundtrack) 

13.    Μοςζική ςπόκποςζη και ζςναίζθημα (Soundtrack and Emotion) – Δδψ γίλεηαη 

έιεγρνο αλ ε κνπζηθή ππφθξνπζε ηαηξηάδεη κε ηελ ηζηνξία θαη αλ πξνθαιεί 

ζπλαίζζεκα. Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ππνθαηεγνξία πάξζεθε απηνχζηα απφ ηελ 

θιείδα ηεο Barrett. 

14.     Μοςζική ςπόκποςζη και πςθμόρ (Soundtrack pacing) – Δμεηάδνπκε αλ ν ξπζκφο 

θαη ε ελαιιαγή ηεο κνπζηθήο ηαηξηάδεη κε ηνλ ξπζκφ θαη ηελ εμέιημε ηεο ςεθηαθήο 

ηζηνξίαο. ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ππνθαηεγνξίαο, ε ζπγθεθξηκέλε 

ππνθαηεγνξία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δχν θαηεγνξηψλ ηεο Barrett∙ απηή ηνπ 

soundtrack θαη ηνπ voice-pacing. Απηφ έγηλε θαζψο ζηηο δηθέο καο ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

δελ ππήξρε αθήγεζε ζε κεγάιν βαζκφ (Μ.Ο. αθήγεζεο κφλν 0.6 ζηα 3), ελψ ζε φιεο 

ππήξρε θάπνηνπ είδνπο soundtrack. Έηζη, ε ππνθαηεγνξία πξνζαξκφζηεθε αλάινγα. 

Δ. Δικόνερ / Βίνηεο (Images / Video) 

15.     Καηαλληλόηηηα εικόνων / βίνηεο (Images/Video Properness) – Διέγρνπκε αλ 

γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ εηθφλσλ / βίληεν γηα ην ζέκα. Ζ ππνθαηεγνξία απηή είλαη 

ε αληίζηνηρε ηεο θαηεγνξίαο “Images” ηεο Barrett. 

16.    Αςθενηικόηηηα ηων εικόνων/βίνηεο (Images/Video Originality) – Δδψ 

εμεηάδνπκε ζε ηη βαζκφ νη εηθφλεο θαη ηα βίληεν είλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ θνηηεηψλ, 

δειαδή πξσηφηππν πιηθφ ή αλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ παξκέλα απφ ην δηαδίθηπν. ε 

ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο ππνθαηεγνξίαο, ε ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο δχν θαηεγνξηψλ ηεο Barrett. 

Ε. Αειθοπία (Sustainability) 

’ απηή ηελ θαηεγνξία ζέιακε λα δνχκε ζε ηη βαζκφ ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο 

αεηθνξίαο ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ κειεηήζακε. Ζ νδεγία ήηαλ ζαθήο εμ’ αξρήο 

θαη ζηα δχν ζχλνια θνηηεηψλ: ε φιεο ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο, αλεμαξηήηνπ ζέκαηνο 

ζα έπξεπε λα αλαδεηθλχνληαη θαη νη ηξεηο φςεηο ηεο αεηθνξίαο. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγείηαη πξνβιεκαηηζκφο ζην ζεαηή αιιά θαη λα δίλνληαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο/ ιχζεηο γηα ην ζέκα. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο νη 

παξαθάησ πέληε ππνθαηεγνξίεο πξνζηέζεθαλ απφ ηε ζπγγξαθέα. 
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17. Κοινωνία (Society) – Βιέπνπκε θαηά πφζν αλαδεηθλχεηαη ε θνηλσλία σο φςε ηεο 

αεηθνξίαο. 

18. Οικονομία (Economy) – Βιέπνπκε θαηά πφζν αλαδεηθλχεηαη ε νηθνλνκία σο φςε 

ηεο αεηθνξίαο. 

19. Πεπιβάλλον (Environment) – Βιέπνπκε θαηά πφζν αλαδεηθλχεηαη ην πεξηβάιινλ 

σο φςε ηεο αεηθνξίαο. 

20. Πποβλημαηιζμόρ για ηο θέμα (Concern / worry about the issue) – Διέγρνπκε αλ 

δεκηνπξγείηαη πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ςεθηαθήο 

ηζηνξίαο. 

21. Πποηάζειρ / λύζειρ για ηο θέμα (Suggestions / solutions for the issue) – Δμεηάδνπκε 

αλ κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο δίλνληαη πξνηάζεηο / ιχζεηο γηα κειινληηθή βειηίσζε 

ηνπ δεηήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη. 

Κάζε έλα βίληεν κπνξνχζε λα βαζκνινγεζεί κε βάζε κηα 4-βάζκηα θιίκαθα απφ 0 

κέρξη 3, φπνπ ην 0 δειψλεη ηελ απνπζία ηνπ εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ην 3 

δειψλεη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ εκθαλίδεηαη ζην κέγηζην βαζκφ. Ο θάζε θξηηήο 

έπξεπε λα βαζκνινγήζεη κε 0 αλ απνπζηάδεη πιήξσο έλα ραξαθηεξηζηηθφ, κε 1 αλ 

ππάξρεη κηθξή σο ειάρηζηε παξνπζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θάησ απφ ην 30% ηνπ ρξφλνπ, κε 2 αλ ππάξρεη κέηξηα παξνπζία ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ 30% σο 70% ηνπ ρξφλνπ θαη κε 3 αλ 

ππάξρεη πςειή/ζπρλή/έληνλε παξνπζία ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

πάλσ απφ 70% ηνπ ρξφλνπ ή ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

2.6. Δγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηηρ κλείδαρ 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, δεκηνπξγήζακε κηα θιείδα κε επηξξνέο απφ ηελ 

Helen Barrett αιιά θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο ησλ θνηηεηψλ. ηελ πξψηε 

θάζε νη δεθαέμη (16) ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ αλαιχζεθαλ θαη 

βαζκνινγήζεθαλ αλεμάξηεηα απφ δχν βαζκνινγεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιείδα 

πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Καη νη δπν βαζκνινγεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ίδηεο 

νδεγίεο βαζκνιφγεζεο θαη ηελ ίδηα θιείδα. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 

έγηλε κε ηπραία ζεηξά θαη θάζε βαζκνινγεηήο είρε ην δηθαίσκα λα δεη ηελ θάζε 

ςεθηαθή ηζηνξία φζεο θνξέο ήζειε κέρξη λα θαηαιήμεη ζηε βαζκνινγία ηνπ. Γελ είρε 

φκσο ην δηθαίσκα λα γπξίζεη πίζσ ζε κηα ήδε βαζκνινγεκέλε ηζηνξία θαη λα αιιάμεη 

ηελ ήδε ππάξρνπζα βαζκνινγία ηνπ. 

Μφιηο νινθιεξψζεθε ν πξψηνο γχξνο βαζκνιφγεζεο θαη απφ ηνπο δχν 

βαζκνινγεηέο αθνινχζεζε κηα νκαδηθή δηαδηθαζία (meeting) ησλ δπν βαζκνινγεηψλ 

γηα λα εμαθξηβσζεί πνχ ππήξραλ νκνθσλίεο θαη πνχ αληηθάζεηο. Μεηά ην πέξαο θαη 
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απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηψζεθε πσο ε θιείδα έπαζρε ζε θάπνηα ζεκεία θαη 

έρξεδε ηξνπνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξήζεθε φηη ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ 

κειεηήζεθαλ δελ ππήξρε ζρεδφλ θαζφινπ δηάινγνο, άξα ην ζθνξ ζ’ απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία ήηαλ πάληα πνιχ ρακειφ θαη ζπλεπψο νκφθσλα απνθαζίζηεθε πσο 

δελ ππήξρε ιφγνο λα ππάξρεη ππνθαηεγνξία πνπ λα κεηξά ην δηάινγν (εθφζνλ ήηαλ 

ζρεδφλ αλχπαξθηνο) θαη ηειηθά ε ππνθαηεγνξία απηή αθαηξέζεθε νξηζηηθά. Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε, ε θιείδα πήξε ηελ ηειηθή 

ηεο κνξθή θαη είλαη απηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Έρνληαο, 

ινηπφλ, ζηα ρέξηα ηνπο θαη νη δπν βαζκνινγεηέο ηελ ηειηθή θιείδα, βαζκνιφγεζαλ ηηο 

ελληά (9) ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηνπ δεχηεξνπ ζπλφινπ. Σέινο, γηα αθφκε κεγαιχηεξε 

αμηνπηζηία, κπήθε θαη ηξίηνο βαζκνινγεηήο ν νπνίνο βαζκνιφγεζε αλεμάξηεηά θαη 

ηηο εηθνζηπέληε (25) ςεθηαθέο ηζηνξίεο. 

’ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζνχλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ θξηηψλ. Ο 

1νο θξηηήο (reviewer 1) είλαη ε ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε νπνία είλαη 

καζεκαηηθφο, ν 2νο θξηηήο είλαη ε ζπκθνηηήηξηα ηεο ζπγγξαθένο κε ηεο νπνίαο ηε 

βνήζεηα δεκηνπξγήζεθε ε θιείδα θαη ν 3νο θξηηήο είλαη γξαθίζηαο, θάηνρνο άιινπ 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρεηηθνχ κε εθπαίδεπζε. Οη δχν πξψηεο ζπκκεηέρνπλ 

ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ Φιψξηλαο θαη θαλέλαο απφ ηνπο 

ηξεηο δελ είρε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ςεθηαθέο ηζηνξίεο. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

3.1. Ποια είναι ηα σαπακηηπιζηικά ηυν τηθιακών ιζηοπιών;  

(Δπεςνηηικό επώηημα 1) 

 

ε απηφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα εμεηαζηεί ε θάζε ππνθαηεγνξία μερσξηζηά θαζψο 

έρεη πνιχ πεξηζζφηεξν λφεκα λα κειεηήζνπκε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςεθηαθψλ καο ηζηνξηψλ παξά ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο απηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ είλαη θαη απηά πνπ καο ελδηαθέξνπλ θη έηζη ζα γίλεη πξνζπάζεηα 

λα ηα κειεηήζνπκε φζν πην ιεπηνκεξψο κπνξνχκε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα γίλνπλ 

θαη νη θαηάιιειεο ζπγθξίζεηο φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Να ζεκεησζεί πσο ε ππνθαηεγνξία ηεο δηάξθεηαο θαη δελ ζα κειεηεζεί. Δπίζεο, νη 

δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο έρνπλ ρσξηζηεί αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ γηα 

λα είλαη πην εχιεπηε ε κνξθή ηνπο θαη πην άκεζε ε θαηαλφεζή ηνπο. ηνπο πίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ ππάξρεη ε αθφινπζε ζήκαλζε: 

  «Α» είλαη νη 16 ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηεο πξψηεο νκάδαο (2014-2015), «Β» 

είλαη νη 9 ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηεο δεχηεξεο νκάδαο (2015-2016) θαη total είλαη 

ην ζχλνιν θαη ησλ δχν νκάδσλ (Α+Β). 

 

Πίλαθαο 2.  Α. Νόημα (Meaning) 
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Β
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Ο
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Θεσξεηηθφ 

Δχξνο  

Min=0 – 

Max=3 

0 – 3     0 – 3   0 – 3   0 – 3   

Μ.Ο. A 2,3 1,6 1,9 2,1 2,2 

Σ.Α. A 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 

Μ.Ο. B 2,1 1,6 1,3 2,1 2,1 

Σ.Α. B 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 

Μ.Ο. Α+Β 2,2 1,6 1,6 2,1 2,2 
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Σ.Α. Α+Β 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 

 Μ.Ο.: ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ θξηηψλ γηα ηελ θάζε 

ππνθαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ηεο θάζε νκάδαο αιιά θαη ζπλνιηθά. 

 Σ.Α.: ε ηππηθή απφθιηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ θξηηψλ 

γηα ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηεο θάζε νκάδαο αιιά θαη ζπλνιηθά. 

 

ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ πίλαθα 2 παξαηεξνχκε πσο ζην ζχλνιν ησλ βίληεν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο θξηηέο είλαη 

ε βαζηθή ηδέα (55,3), ε θαζαξφηεηα ησλ λνεκάησλ (53,3) θαη ε νξζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ (54,3) κε ηε βαζηθή ηδέα λα ππεξέρεη. Σν γεγνλφο φηη θαη ηα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά, απηφ ηεο βαζηθήο ηδέαο θαη ηεο θαζαξφηεηαο ησλ λνεκάησλ, 

ζπγθέληξσζαλ κεγάια ζθνξ είλαη ινγηθφ αθνχ αλ ζε κηα ηζηνξία ππάξρνπλ μεθάζαξα 

λνήκαηα θαζφιε ηε δηάξθεηά ηεο ηφηε είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ ην ίδην λα ζπκβαίλεη 

θαη απφ ηελ αξρή ηεο. Κάηη πνπ ζπλέβε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη 

νδήγεζε ηνπο θξηηέο λα βαζκνινγήζνπλ κε πςειφ ζθνξ θαη ηα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ην ρακειφηεξν ζθνξ είλαη απηά ηνπ βάζνπο 

ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Με κηα πξψηε καηηά απηφ θαληάδεη ινγηθφ θαη κε 

κηα δεχηεξε, απηή ε ζθέςε επηβεβαηψλεηαη αλ αλαινγηζηνχκε πσο ζηελ 

ππνθαηεγνξία ηνπ βάζνπο λνήκαηνο κειεηνχκε αλ ην ζέκα είλαη παξνπζηαζκέλν ζε 

βάζνο θαη αλ δίλεη επαξθή πιεξνθνξία, ελψ ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο νηθνλνκίαο 

ζέινπκε λα δνχκε αλ ην βίληεν πιαηεηάδεη ή αλ αλαθέξεηαη ζε ηφζα φζα ρξεηάδεηαη 

λα εηπσζνχλ. 

  

πλερίδνπκε κε ηελ δεχηεξε θαηεγνξία θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο  απηήο. 

 

Πίλαθαο 3. Β. Δνδιαθέρον ηοσ κοινού (Audience’s Interest)  

 6.Γπάζη  

(action) 

7.Γημιοςπγικόηηηα 

(creativity) 

Θεσξεηηθφ Δχξνο  Min=0 – Max=3 0 – 3     

Μ.Ο. A 1,2 1,2 

Σ.Α. A 0,8 0,9 
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Μ.Ο. B 1,1 1,4 

Σ.Α. B 0,9 1 

Μ.Ο. Α+Β 1,2 1,3 

Σ.Α. Α+Β 0,8 0,9 

 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο παξαηεξνχκε πσο εδψ ηα 

ζθνξ δελ πνιχ πςειά. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο θακία απφ ηηο δχν νκάδεο δελ 

θξφληηζε ηδηαίηεξα λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην άζξνηζκα ησλ ζθνξ γηα ε ππνθαηεγνξία ηεο δξάζεο είλαη 29 θαη γηα 

ε ππνθαηεγνξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη 31,7. Αλ αλαινγηζηνχκε πσο ε θνξπθή 

είλαη ην 75 ηφηε βιέπνπκε πσο θαη ηα δχν ζθνξ είλαη θάησ ηνπ 50% ηνπ αλψηεξνπ 

score.  

Κάηη αμηνκλεκφλεπην είλαη φηη ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ε νκάδα Β 

έρεη πςειφηεξν Μ.Ο. απφ ηελ νκάδα Α. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε κηθξή 

επηκφξθσζε πνπ έγηλε ζηελ νκάδα Β πξηλ μεθηλήζεη ηελ εξγαζία ηεο αιιά πην 

αλαιπηηθά ζα ην ζπδεηήζνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα.  

Γηα ηελ επφκελε θαηεγνξία, ησλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο θαη ησλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο, νη ππνθαηεγνξίεο είλαη ηα εμήο: 

 

Πίλαθαο 4. Γ. Τρόποι μεηάδοζης ηοσ νοήμαηος / ηρόποι επικοινωνίας (Ways of 

Meaning / Communication) –  
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Θεσξεηηθφ 

Δχξνο  

Min=0 – 

Max=3 

0 – 3     0 – 3   0 – 3   

Μ.Ο. Α 0,4 0,5 1,8 2,5 

Σ.Α. A 0,7 1 0,7 0,5 

Μ.Ο. B 0,8 0,4 1,9 2,7 

Σ.Α. B 1 0,6 0,5 0,6 
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Μ.Ο. Α+Β 0,6 0,4 1,8 2,6 

Σ.Α. Α+Β 0,8 0,9 0,6 0,5 

 

Με ηελ πξψηε καηηά ζηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα ζθνξ ηεο αθήγεζεο θαη ηεο 

ζπλέληεπμεο είλαη πνιχ ρακειά∙ 13,7 θαη 11,3 αληίζηνηρα, ελψ ηα ζθνξ ησλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ είλαη πνιχ πςειά∙ 45,7 θαη 64,7 αληίζηνηρα. Απηφ 

δειψλεη πσο νη θνηηεηέο θαη ησλ δχν νκάδσλ απέθπγαλ ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ ηε 

ρξήζε αθήγεζεο θαη ζπλέληεπμεο ελψ αληίζεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζε αθζνλία γξαπηά 

κελχκαηα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν εηθφλεο. Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα ηνπο νδήγεζαλ 

εθεί ζα αλαθεξζνχλ ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

Πεξλψληαο ζηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ηεο κνπζηθήο ππφθξνπζεο, αμίδεη λα ζπκεζνχκε 

ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο. 

 

Πίλαθαο 5.  Γ. Μοσζική σπόκροσζη (Soundtrack) 

 13. Μοςζική και 

ζςναίζθημα (Soundtrack 

and Emotion) 

14. Μοςζική και πςθμόρ 

(Soundtrack pacing) 

Θεσξεηηθφ Δχξνο  Min=0 – Max=3 0 – 3     

Μ.Ο. Α 1,8 1,7 

Σ.Α. A 0,7 0,8 

Μ.Ο. B 1,7 1,6 

Σ.Α. B 0,7 0,6 

Μ.Ο. Α+Β 1,8 1,7 

Σ.Α. Α+Β 0,7 0,7 

’ απηή ηελ θαηεγνξία παξαηεξνχκε πσο θαη ζηηο δχν ππνθαηεγνξίεο  ζεκεηψλνληαη 

παξαπιήζηεο θαη ζρεηηθά πςειέο βαζκνινγίεο. Με άιια ιφγηα ζα ιέγακε πσο ε 

κνπζηθή ππφθξνπζε θαηάθεξε λα πξνθαιέζεη ζπλαίζζεκα ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

θαη ν ξπζκφο ηεο κνπζηθήο ηαίξηαδε κε ηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο. πγθεθξηκέλα, ε 

ππνθαηεγνξία «κνπζηθή θαη ζπλαίζζεκα» πήξε 44,7 θαη ε ππνθαηεγνξία «κνπζηθή 

θαη ξπζκφο» πήξε 41,7∙ βαζκνινγίεο πάλσ ηνπ 50% ηνπ 75 (πνπ είλαη ην πςειφηεξν 

ζθνξ). πγθξίλνληαο ηηο δχν νκάδεο μερσξηζηά, ζα ιέγακε πσο δελ παξαηεξείηαη 
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ζεκαληηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ηνπο αιιά νη Μ. Ο. ηνπο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν έρνπλ επηζεκαλζεί κε ππνγξάκκηζε. 

πλερίδνληαο ζηελ πέκπηε θαηεγνξία ηεο θιείδαο ζπλαληνχκε ηηο εηθφλεο θαη ηα 

βίληεν. Δπίζεο, ππελζπκίδνπκε ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο:  

Πίλαθαο 6. Δ. Δικόνες/Βίνηεο (Images/Video) 

 15. Καηαιιειφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/βίληεν 

(Images/Video 

Properness) 

16. Απζεληηθφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/βίληεν 

(Images/Video Originality) 

Θεσξεηηθφ Δχξνο  Min=0 – Max=3 0 – 3     

Μ.Ο. Α 2,3 1,2 

Σ.Α. A 0,5 1,1 

Μ.Ο. B 2,1 1,5 

Σ.Α. B 0,5 1 

Μ.Ο. Α+Β 2,2 1,3 

Σ.Α. Α+Β 0,5 1 

Βιέπνληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη πξνθαλέο πσο ην άζξνηζκα ζηελ πξψηε 

ππνθαηεγνξία είλαη ζρεδφλ δηπιάζην απφ ην δεχηεξν. Με άιια ιφγηα ε 

«θαηαιιειφηεηα ησλ εηθφλσλ/ βίληεν» βαζκνινγείηαη κε 55,7, ελψ ε «γλεζηφηεηα 

ησλ εηθφλσλ/ βίληεν» βαζκνινγείηαη κε 32,3. Δδψ θαίλεηαη νη θνηηεηέο λαη κελ 

επέιεμαλ θαηάιιειεο εηθφλεο γηα λα απνηππψζνπλ απηφ πνπ ήζειαλ αιιά νη εηθφλεο 

απηέο δελ ήηαλ δηθέο ηνπ∙ πηζαλφηαηα είραλ παξζεί απφ ην δηαδίθηπν. ηε ζπλέρεηα 

παξαηεξνχκε πσο ε δεχηεξε ππνθαηεγνξία είλαη κηα αθφκα πεξίπησζε φπνπ ε νκάδα 

Β (1,5) ζπγθεληξψλεη πςειφηεξν Μ. Ο. απφ ηελ νκάδα Α (1,2). 

Σειεπηαία είλαη ε θαηεγνξία ηεο αεηθνξίαο ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο παξαθαηψ 

πέληε ππνθαηεγνξίεο: 

Πίλαθαο 7.  Ε. Αειθορία (Sustainability) 
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Θεσξεηηθφ 

Δχξνο  

Min=0 – 

Max=3 

0 – 3     0 – 3   0 – 3   0 – 3   

      

Μ.Ο. Α 2,4 1,2 0,8 1,7 1,3 

Σ.Α. A 0,8 1 1,1 0,9 0,8 

Μ.Ο. B 2,1 1,5 1,4 1,7 1,6 

Σ.Α. B 0,7 0,7 1,1 0,9 0,6 

Μ.Ο. Α+Β 2,2 1,4 1,1 1,7 1,4 

Σ.Α. Α+Β 0,8 0,9 1,1 0,9 0,7 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έθηεο θαη ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, δειαδή ηεο αεηθνξίαο, 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πεξηέρνπλ αξθεηή πιεξνθνξία. Αξρηθά είλαη 

νινθάλεξν πσο ε θνηλσλία σο φςε ηεο αεηθνξίαο παξνπζηάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο∙ ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν ζθνξ (57) απφ θάζε άιιε 

ππνθαηεγνξία ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία. Αληίζεηα, ε φςε πνπ αλαδείρζεθε ιηγφηεξν 

ήηαλ ην πεξηβάιινλ πνπ έιαβα κφιηο 26 κνλάδεο. Παξ’ φια απηά, κε ραξά 

παξαηεξνχκε πσο ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία ε νκάδα Β ζπγθέληξσζε αμηφινγα 

πςειφηεξα ζθνξ απφ ηελ νκάδα Α ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν Μ.Ο. γηα ηελ νηθνλνκία ήηαλ 1,2 ζηελ νκάδα Α θαη 1,5 ζηελ νκάδα Β, ν Μ. Ο. γηα 

ην πεξηβάιινλ ήηαλ 0,8 ζηελ νκάδα Α θαη 1,4 ζηελ νκάδα Β θαη ν Μ. Ο. γηα ηηο 

πξνηάζεηο/ ιχζεηο ηνπ δεηήκαηνο ήηαλ 1,3 ζηελ νκάδα Α θαη 1,6 ζηελ νκάδα Β. 

ηελ επφκελε ελφηεηα, απηή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα δνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά 

πηζαλέο αηηίεο θαη ιφγνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

 

3.2. Ποια είναι ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ κλείδαρ αξιολόγηζηρ 

ηυν τηθιακών ιζηοπιών; (Δπεςνηηικό επώηημα 2) 
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Σν εξεπλεηηθφ απηφ εξψηεκα ζπδεηήζεθε ζηελ ελφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαιπζνχλ νη θαηεγνξίεο θαη νη 

ππνθαηεγνξίεο ηεο θιείδαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο εμεηάζηεθαλ 

φζνλ αθνξά έμη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή έμη θχξηεο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο 

απηέο ήηαλ: ην λφεκα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, ν ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο – 

ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ε κνπζηθή ππφθξνπζε, νη εηθφλεο / βίληεν θαη ε αεηθνξία.  

Οη ππνθαηεγνξίεο ηνπ λνήκαηνο ήηαλ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ βίληεν, ην βαζχηεξν λφεκα 

ηνπ βίληεν, ε νηθνλνκία, ε θαζαξφηεηα ησλ κελπκάησλ θαη ε αθξίβεηα / νξζφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ κεηξήζεθε απφ ηελ ππνθαηεγνξία ηεο δξάζεο , ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο ηζηνξίαο. 

Ο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο / ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο  κεηξήζεθε απφ ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηεο αθήγεζεο, ηεο ζπλέληεπμεο, ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ θαη ησλ 

εηθφλσλ / θσηνγξαθηψλ.  

Ζ θαηεγνξία κνπζηθή ππφθξνπζε κεηξήζεθε απφ δχν ππνθαηεγνξίεο∙ απηή ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο γέλλεζεο ζπλαηζζήκαηνο θαη απηή ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ξπζκνχ 

ηεο.  

Ζ θαηεγνξία εηθφλεο/ βίληεν κεηξήζεθε απφ ηηο  ππνθαηεγνξίεο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ εηθφλσλ/ βίληεν γηα ην ζέκα θαη ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ εηθφλσλ/ βίληεν. 

Σέινο, ε θαηεγνξία ηεο αεηθνξίαο κεηξήζεθε απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ησλ ηξηψλ 

φςεσλ ηεο αεηθνξίαο, απηέο ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

επηπιένλ απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο αλεζπρίαο ή ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην κέιινλ 

θαη ηεο επίιπζεο δεηεκάησλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο/ ιχζεηο ηνπ ζέκαηνο 

πνπ κειεηάηαη απφ θάζε κία απφ ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο.  

 

3.3. Ποιορ είναι ο βαθμόρ αξιοπιζηίαρ ηηρ κλείδαρ; (Δπεςνηηικό επώηημα 

3) 

 

3.3.1. ύγκπιζη βαθμολογιών ηυν ηπιών κπιηών 

Γηα λα δνζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζα αλαιπζνχλ 

αξρηθά ηα ηζηνγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξφγξακκα excel 2010 θαη 

παξνπζηάδνπλ ηηο βαζκνινγίεο θαη ην αλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο 

ηξεηο θξηηέο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

θξηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ζπκθσλίαο φηαλ νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ είλαη 0 κνλάδεο (άξα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 

ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ) θαη 0 ή 1 κνλάδα (άξα νη ζπκθσλίεο ηνπο έρνπλ κεηαβιεζεί 

θαηά κία κνλάρα κνλάδα ην πνιχ θαη φρη πεξηζζφηεξν ζε εχξνο ηηκψλ 3, επνκέλσο 
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ηείλνπλ λα ζπγθιίλνπλ). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο 

ηξεηο θξηηέο γηα θάζε κηα θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν 

ησλ θαηεγνξηψλ. Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη λα κελ έρνπκε κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηαηί νη πηζαλέο απμνκεηψζεηο ζα έδεηρλαλ φηη δελ βαζκνινχζαλ 

ζηαζεξά, αιιά δηαθνξνπνηνχληαλ ε βαζκνινγία ηνπο αλάινγα κε ην βίληεν. 

ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ θξηηψλ γηα ηελ πξψηε 

θαηεγνξία, δειαδή απηή ηνπ λνήκαηνο. Με κπιε ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ θξηηή. Με θφθθηλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ θξηηή θαη κε πξάζηλν ρξψκα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ θξηηή. Απηφ ηζρχεη γηα φια ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 1 νη απαληήζεηο ησλ ηξηψλ θξηηψλ παξνπζηάδνπλ 

παξφκνηεο δηαθνξέο θαη απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηξεηο θξηηέο αμηνινγνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο. ηελ ηέηαξηε ηζηνξία νη θξηηέο 

θαίλεηαη λα αμηνιφγεζαλ αληίζεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζψο ν πξψηνο θξηηήο 

ζεκείσζε πνιχ ρακειφ ζθνξ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελψ νη άιινη δχν παξνπζίαζαλ 

ζρεδφλ φκνηεο βαζκνινγίεο. ηελ έβδνκε θαη ηελ φγδνε ςεθηαθή ηζηνξία ν πξψηνο 

θξηηήο έδσζε ηα ρακειφηεξα ζθνξ ζηα κειεηψκελα ραξαθηεξηζηηθά, ν δεχηεξνο 

θξηηήο θπκάλζεθε κεηαμχ ησλ άιισλ δχν θαη ν ηξίηνο θξηηήο ζθφξαξε πςειέο 

βαζκνινγίεο. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηε δέθαηε θαη ζηελ ελδέθαηε ςεθηαθή ηζηνξία. Ζ 

ηζηνξία πνπ παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε δέθαηε ηξίηε θαζψο ν 

δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο θξηηήο είραλ παξφκνηεο βαζκνινγίεο ελψ ν πξψηνο ζεκείσζε 

πνιχ ρακειή βαζκνινγία ηεο ηάμεο ηνπ 2.  

 

Γξάθεκα 1: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ πέληε (5) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, απηή ηνπ ΝΟΖΜΑΣΟ ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ  
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Σν Γξάθεκα 2 δείρλεη ηηο ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ θξηηψλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία 

ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, δειαδή ζην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ. Δίλαη έλα απφ ηα 

γξαθήκαηα πνπ θαίλεηαη έληνλα φηη νη απφςεηο ησλ θξηηψλ ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. 

Διάρηζηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο θξηηήο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο 

δχν. Ο πξψηνο θξηηήο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο δχν θαη έρεη ζεκεηψζεη ην 

πςειφηεξν ζθνξ ζηελ ηξίηε, πέκπηε θαη έθηε (β)1 ςεθηαθή ηζηνξία. Δπίζεο ζεκείσζε 

ην ρακειφηεξν ζθνξ ζηελ πξψηε (β) ςεθηαθή ηζηνξία ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δεχηεξν 

θαη ηνλ ηξίην θξηηή.  

Γξάθεκα 2: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δχν (2) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, απηή ηνπ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΤ 

ΚΟΗΝΟΤ  

                                                                 
1
 Το (β) ςθμαίνει ότι αναφερόμαςτε ςε ψθφιακι ιςτορία του δεφτερου ςυνόλου.  
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1ο Σύνολο ιστοριών = 1-16                   2ο Σύνολο ιστοριών = 20-28 

A. Νόημα 

Βαθμολογητής 1 Βαθμολογητής 2 Βαθμολογητής 3 
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Σν Γξάθεκα 3 δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ηελ ηξίηε 

θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, δειαδή απηή ησλ ηξφπσλ κεηάδνζεο ηνπ 

λνήκαηνο θαη ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο. ε απηφ ην γξάθεκα δελ παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξηηψλ παξά κφλν ζηε δέθαηε θαη ζηελ 

ελδέθαηε ηζηνξία φπνπ θαη πάιη ε δηαθνξά δελ είλαη πνιχ κεγάιε. Δθεί ν 

βαζκνινγεηήο 2 έρεη δψζεη ζρεηηθά ρακειή βαζκνινγία (4/12) ελψ νη ππφινηπνη 

έρνπλ δψζεη ηελ ίδηα (κεηαμχ ηνπο), ιίγν πην πςειή βαζκνινγία (6/12). 

Γξάθεκα 3: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ 

(4) ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, απηή ησλ ΣΡΟΠΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ 

ΝΟΖΜΑΣΟ/ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 
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1ο Σφνολο Ιςτοριών: 1-16                                              2ο Σφνολο Ιςτοριών: 21 -29 

B. Ενδιαφζρον του κοινοφ 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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ην Γξάθεκα 4 θαίλνληαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηψλ ηξηψλ θξηηψλ 

γηα ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, δειαδή ηε κνπζηθή ππφθξνπζε. 

ε απηφ ην δηάγξακκα δελ θαίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο σζηφζν 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 9ε ηζηνξία ν 1νο βάδεη πνιχ 

παξαπάλσ απν ηνπο αιινπο δχν πνπ ζπκθσλνχλ, ζηελ 1ε θαη ηε 2ε ηζηνξία ν 3νο 

βάδεη πνιχ πάλσ θαη πνιχ θάησ αληίζηνηρα απν ηνπο άιινπο δχν πνπ ζπκθσλνχλ. 

Οκνίσο θαη ζηε δεχηεξε νκάδα, ζηελ ηζηνξία 3 ν 2νο δηαθέξεη πνιχ κε ηνλ 1ν θαη ηνλ 

3ν πνπ ζπκθσλνχλ ελψ ζηελ ηζηνξία 6 ν 1νο δηαθέξεη πνιχ κε ηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν πνπ 

ζπκθσλνχλ. 

Γξάθεκα 4: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δχν (2) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηέηαξηεο θαηεγνξίαο, απηή ηεο ΜΟΤΗΚΖ ΤΠΟΚΡΟΤΖ 

ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 
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1ο Σφνολο Ιςτοριών: 1-16                                             2ο Σφνολο Ιςτοριών: 21 -29 

C. Τρόποι μετάδοςθσ του νοιματοσ/επικοινωνίασ 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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ην Γξάθεκα 5 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ ηξηψλ θξηηψλ γηα ηελ 

πέκπηε θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, δειαδή ηηο εηθφλεο θαη ηα βίληεν. Δδψ, ζε 

αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, παξνπζηάδνληαη έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ θξηηψλ θαη απηφ παξαηεξείηαη εηδηθά ζην 1ν ζχλνιν ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. ηελ 

πξψηε νκάδα, ζηηο ηζηνξίεο 4 θαη 8 νη θξηηέο 1 θαη 3 αληίζηνηρα δίλνπλ ρακειή 

βαζκνινγία ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο δχν πνπ ζπκθσλνχλ ζε πην πςειή 

βαζκνινγία. ηελ 9ε ηζηνξία ν 3νο θξηηήο βάδεη πςειή βαζκνινγία έλσ νη άιινη δχν 

ζρεδφλ ηαπηίδνληαη αξθεηά πην ρακειά. ηελ 10ε ηζηνξία ην ηειεπηαίν θαηλφκελν 

είλαη αθφκα πην έληνλν αθνχ ε βαζκνινγία ηνπ 3νπ θξηηή παξακέλεη ίδηα κε πξηλ (9ε 

ηζηνξία) αιιά ε βαζκνινγία ηνπ 1νπ κεηψλεηαη θη άιιν. ρεηηθά κε ηε δεχηεξε νκάδα, 

ζηελ έβδνκε ηζηνξία, ν 3νο θξηηήο έρεη δψζεη πςειή βαζκνινγία ζε αληίζεζε κε ηνπο 

άιινπο δχν πνπ έδσζαλ ηελ ίδηα πνιχ ρακειή βαζκνινγία. 

Γξάθεκα 5: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ δπν (2) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πέκπηεο θαηεγνξίαο, απηή ησλ ΔΗΚΟΝΧΝ/ΒΗΝΣΔΟ ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 
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1ο Σφνολο Ιςτοριών = 1-16                                           2ο Σφνολο Ιςτοριών = 21 -29 

D. Μουςικι υπόκρουςθ 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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ην Γξάθεκα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ ηξηψλ 

θξηηψλ ζρεηηθά κε ηελ έθηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, 

δειαδή ηελ αεηθνξία. ηελ θαηεγνξία απηή παξαηεξνχληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξηηψλ∙ ζηηο ηζηνξίεο 5, 6 θαη 7 ηεο πξψηεο νκάδαο φπνπ ν 2νο 

θξηηήο έρεη βάιεη αηζζεηά ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο άιινπο δχν θαη ζηελ 

ηζηνξία 6-9 ηεο δεχηεξεο νκάδαο φπνπ ν 3νο έρεη βάιεη αηζζεηά πςειφηεξε 

βαζκνινγία απφ ηνπο άιινπο δχν. 

Γξάθεκα 6: Γηαθχκαλζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ πέληε (5) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έθηεο θαηεγνξίαο, απηή ηεο ΑΔΗΦΟΡΗΑ 
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1ο Σφνολο Ιςτοριών: 0-16                                               2ο Σφνολο Ιςτοριών: 21 -29 

E. Εικόνεσ / Βίντεο 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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ην Γξάθεκα 7 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο ησλ ηξηψλ θξηηψλ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. Δδψ θαίλεηαη πνιχ θαζαξά πηα πσο νη 

βαζκνινγίεο ησλ θξηηψλ δελ έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο παξά κφλν ζε 

κεκνλνκέλεο πεξηπηψζεηο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο είλαη ζηελ πξψηε νκάδα ε 4ε ηζηνξία 

φπνπ ν 1νο θξηηήο έβαιε πην ρακειή βαζκνινγία απφ ηνπο άιινπο δχν νη νπνίνη 

βαζκνιφγεζαλ ζρεδφλ φκνηα θαη ζίγνπξα πην γελλαηφδσξα. ηελ 7ε θαη ηε 10ε 

ηζηνξία ν 3νο θξηηήο έβαιε αηζζεηά πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο άιινπο δχν. 

ηελ δεχηεξε νκάδα βίληεν νη βαζκνινγίεο ησλ θξηηψλ ηαίξηαδαλ ζε ηεξάζηην βαζκφ∙ 

ε κφλε αμηνζεκείσηε δηαθνξά ήηαλ ζηελ 6ε ηζηνξία φπνπ ν 2νο θξηηήο έβαιε 

μεθάζαξα ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο άιινπο δχν. 

Γξάθεκα 7: χλνιν βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηψλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 
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1ο Σφνολο Ιςτοριών = 1-16                                          2ο Σφνολο Ιςτοριών = 21 -29 

F. Αειφορία 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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Έπεηηα κεηξήζεθαλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θξηηψλ αλά δχν. Απηφ 

πνπ αξρηθά ελδηέθεξε ήηαλ ε δηαθνξά απηή λα είλαη κεδεληθή, άξα νη δχν θξηηέο λα 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή φκσο θάηη ηέηνην είλαη ινγηθφ λα κε 

ζπκβαίλεη κε κεγάιε ζπρλφηεηα∙ ζε δεχηεξε αλάιπζε κειεηήζεθαλ νη δηαθνξέο πνπ 

απήραλ κεηαμχ ηνπο κέρξη 1 κνλάδα. Οη θξηηέο ζπγθξίζεθαλ σο εμήο: ν πξψηνο κε ην 

δεχηεξν (ζεκεηψλεηαη σο 1-2), ν πξψηνο κε ηνλ ηξίην (ζεκεηψλεηαη σο 1-3) θαη ν 

δεχηεξνο κε ηνλ ηξίην (ζεκεηψλεηαη σο 2-3). Οη δηαθνξέο απηέο κεηαηξάπεθαλ ζε 

πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ θαη ζεκεηψζεθαλ ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 

Γηα ηελ πην εχθνιε αλάγλσζε ησλ πηλάθσλ αλαθέξνπκε πσο κε ην γξάκκα Α 

ζπκβνιίδεηαη ε πξψηε νκάδα βίληεν (2014-2015) θαη κε ην γξάκκα Β, ε δεχηεξε 

νκάδα βίληεν (2015-2016). 

A. Νόημα (Meaning) 

ηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ ζηελ πξψηε θαηεγνξία∙ ηελ 

θαηεγνξία ηνπ λνήκαηνο, κε δηαθνξά 0 κνλάδεο κεηαμχ ηνπο. Όπσο ήηαλ 

αλακελφκελν δελ παξαηεξήζεθαλ πνιχ κεγάια πνζνζηά ζπκθσλίαο θαζψο θάηη 

ηέηνην ζα ζήκαηλε πσο νη ηξεηο θξηηέο ζπκθσλνχλ απφιπηα κεηαμχ ηνπο (κεδεληθή 

δηαθνξά ζηηο βαζκνινγίεο ηνπο) θαη ζηηο 21 κεηαβιεηέο πνπ ήηαλ ππφ κειέηε, θάηη ην 

νπνίν δελ είλαη νχηε εχθνιν θαη νχηε θπζηνινγηθφ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά. Παξ’φια 

απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο είλαη 88% θαη παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ 2νπ 

θαη 3νπ θξηηή ζηελ πξψηε νκάδα βίληεν, ζηελ πξψηε ππνθαηεγνξία ηνπ λνήκαηνο∙ 
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1o Σφνολο Ιςτοριών = 1-16                                          2ο Σφνολο Ιςτοριών = 21 -29 

ΣΥΝΟΛΟ 

Βακμολογθτισ 1 Βακμολογθτισ 2 Βακμολογθτισ 3 
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δειαδή ζηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ βίληεν. Ο Μ.Ο. ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 

46,48% (Σ.Α.= 16,3%) θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη κέηξην πξνο ρακειφ. 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 1ε θαηεγνξία 

«Α. Νφεκα (meaning)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

Οκάδα 

βίληεν  

Κεληξηθή ηδέα Βάζνο ησλ 

λνεκάησλ 

Οηθνλνκία  Καζαξφηεηα 

ησλ 

κελπκάησλ 

Αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο 

χλνιν 

 1-2α 1-3β 2-3γ 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 25 31 88 50 50 44 50 50 50 25 25 50 38 25 69 38 36 60 

Β 67 44 33 67 33 22 22 56 33 67 44 56 56 67 56 56 49 40 

ύνολο 40 36 68 56 44 36 40 52 44 40 32 52 44 40 64 44 41 53 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ πνπ απέρνπλ 0 ή 1 κνλάδεο. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη νινθάλεξε ε ξαγδαία άλνδνο ησλ πνζνζηψλ 

ζπκθσλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα φια ηα πνζνζηά είλαη πάλσ απφ 75% εθηφο απφ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 2νπ θαη 3νπ θξηηή ζηε δεχηεξε νκάδα, ζηε δεχηεξε ππνθαηεγνξία, 

απηή ηνπ βαζχηεξνπ λνήκαηνο ηνπ βίληεν. Φπζηθά, απηφ ην πνζνζηφ είλαη ακειεηέν 

κπξνζηά ζηα ηεξάζηηα πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη νη δχν νκάδεο θαη θπξίσο ε 

δεχηεξε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θξηηψλ κέρξη έλα βαζκφ, ν κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 92,37% θαη 

Σ.Α.= 8,3%, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη εμαηξεηηθά πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

θξηηψλ.  

Πίλαθαο 9: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 1ε θαηεγνξία 

«Α. Νφεκα (meaning)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο.  

Οκάδα 

βίληεν 

Κεληξηθή ηδέα Βαζχηεξν 

λφεκα ηνπ 

βίληεν 

Οηθνλνκία  Καζαξφηεηα 

ησλ 

κελπκάησλ 

Αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθνξία 

χλνιν 

 1-2
α 

1-3
β 

2-3
γ  

1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 100 94 100 88 94 100 94 75 81 88 88 88 94 81 94 93 86 93 

Β  100 89 89 89 100 67 89 100 100 100 100 100 100 100 89 96 98 89 

ύνολο 100 92 96 88 96 88 92 84 88 92 92 92 96 88 92 94 90 91 
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α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

Β. Δνδιαθέρον ηοσ κοινού (Interest of audience) 

ηνλ πίλαθα 10 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, 

απηή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ. Σα δχν ζεκεία φπνπ ζεκεηψζεθαλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά, φζνλ αθνξά ηελ απφιπηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξηηψλ, ήηαλ: κεηαμχ ηνπ 

2νπ θαη ηνπ 3νπ θξηηή ζηελ δεχηεξε νκάδα ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνθαηεγνξία δξάζε (89%) θαη  κεηαμχ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ θξηηή 

ζηελ πξψηε νκάδα ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ θαη ζηελ ππνθαηεγνξία δεκηνπξγηθφηεηα 

(75%). Ο Μ.Ο. ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 46,92% (Σ.Α.= 19,4%) θάηη ην νπνίν 

ζεσξείηαη κέηξην πξνο ρακειφ. 

Πίλαθαο 10: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 2ε θαηεγνξία  

«Β. Δλδηαθέξνλ θνηλνχ (interest of audience)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

 Γξάζε Γεκηνπξγηθφηεηα  χλνιν 

Κξηηέο    

 χλνιν 

βίληεν  

1-2
α 

1-3
β 

2-3
γ  

1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α ζχλνιν 

βίληεν 

44 31 19 75 63 44 59 47 31 

Β ζχλνιν 

βίληεν 

44 33 89 33 44 44 39 39 67 

ύνολο 

βίνηεο  

44 32 44 60 56 44 52 44 44 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ πνπ απέρνπλ 0 ή 1 κνλάδεο. 

Καη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη νινθάλεξε ε ξαγδαία άλνδνο ησλ πνζνζηψλ 

ζπκθσλίαο∙ φια ηα πνζνζηά είλαη πάλσ απφ 81%. Μάιηζηα ζηε 2ε νκάδα θαη νη ηξεηο 

θξηηέο ιακβάλνπλ 100% ζπκθσλία ζηηο αλά δχν ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο. Πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη πσο φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ φισλ ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ έγηλαλ (1-2, 1-

3, 2-3) ήηαλ πάληα 0 ή 1 κνλάδεο ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξηηψλ κέρξη έλα βαζκφ, ν 

κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 95,92% θαη Σ.Α.= 5,9%, θάηη ην νπνίν 

ππνδειψλεη εμαηξεηηθά πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ.  
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Πίλαθαο 11: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 2ε θαηεγνξία 

«Β. Δλδηαθέξνλ θνηλνχ (interest of audience)» κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο 

 Γξάζε Γεκηνπξγηθφηεηα  χλνιν 

Κξηηέο    

 χλνιν βίληεν  

1-2
α 

1-3
β 

2-3
γ  

1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α ζχλνιν βίληεν 100 88 81 94 94 94 97 91 88 

Β ζχλνιν βίληεν 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ύνολο βίνηεο  100 92 88 96 96 96 98 94 92 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

Γ. Τρόποι μεηάδοζης ηοσ νοήμαηος / ηρόποι επικοινωνίας (Ways of 

Meaning / Communication) 

ηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία, ησλ 

ηξφπσλ κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο θαη επηθνηλσλίαο∙ νη δηαθνξέο πνπ απήραλ 0 

κνλάδεο. Δδψ θαίλεηαη φηη φινη ζρεδφλ νη θξηηέο ζπκθψλεζαλ κεηαμχ ηνπο  γηα ηηο 

ππνθαηεγνξίεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Έλαο ζίγνπξνο ιφγνο πνπ ζπλέβε απηφ είλαη 

γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο ππνθαηεγνξίεο ή 

αιιηψο ηα κειεηψκελα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ήηαλ ε αθήγεζε, ε ζπλέληεπμε, ηα 

γξαπηά κελχκαηα θαη νη εηθφλεο/ θσηνγξαθίεο. Με άιια ιφγηα δελ κπνξεί έλαο 

θξηηήο λα αληηιεθζεί κηα ζπλέληεπμε ζε έλα βίληεν ελψ έλαο άιινο φρη 

(Παξεκπηπηφλησο, ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο ζπλέληεπμεο παξνπζηάζηεθαλ ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ). Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ 

αθήγεζε, ηα γξαπηά κελχκαηα αιιά θαη κε ηηο εηθφλεο θαη ηηο θσηνγξαθίεο. Ο Μ.Ο. 

ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 75,3% (Σ.Α.= 14,5%) θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη κέηξην 

πξνο πςειφ. 

Πίλαθαο 12: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 3ε θαηεγνξία  

«Γ. Σξφπνη κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο (Ways of Meaning / Communication)», κε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

 Αθήγεζε πλέληεπμε Γξαπηά 

κελχκαηα 

Δηθφλεο/ 

θσηνγξαθίεο 

χλνιν 

Κξηηέο    

 χλνιν 

βίληεν  

1-

2
α 

1-3
β 

2-3
γ  

1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α ζχλνιν 

βίληεν 
81 75 81 88 81 94 63 75 63 38 63 69 67 73 77 

Β ζχλνιν 

βίληεν 
78 89 67 89 89 100 56 89 67 56 67 89 69 83 81 
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ύνολο 

βίνηεο  
80 80 76 88 84 96 60 80 64 44 64 76 68 77 78 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

ηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξέο ησλ θξηηψλ πνπ απέρνπλ 0 ή 1 κνλάδεο. 

ε απηφ ηνλ πίλαθα, φπσο θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά 

ζεκεία δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. Μάιηζηα παξαηεξνχκε πσο επεηδή ηα πνζνζηά 

ήηαλ ήδε πςειά, δελ απμήζεθαλ πνιχ ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα 

(πίλαθα 5). Απηφ ζπλέβε γηαηί ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο ή ππάξρνπλ 

ή δελ ππάξρνπλ. Γε ρσξά ακθηβνιία γηα θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ. Έηζη ππάξρεη 

ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξηηψλ. Γελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ζε κηα ςεθηαθή 

ηζηνξία παξνπζηάδεηαη κηα ζπλέληεπμε ελψ έλαο άιινο λα ηζρπξηζηεί ην αληίζεην. Σν 

φηη δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε 100% ζ’ απηή ηε ζχγθξηζε φπσο αλακελφηαλ, 

νθείιεηαη ζην φηη νη δηαβαζκίζεηο ηεο θιείδαο νξίζηεθαλ πνζνζηηαία, δειαδή κε ζθνξ 

1 βαζκνινγνχληαλ φζεο ηζηνξίεο είραλ ην θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ζε κηθξφηεξν ηνπ 

30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ βίληεν, κε ζθνξ 2 φηαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ζην 

30%-70% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θαη κε 3 φηαλ ζπλαληηφηαλ ζε κεγαιχηεξν απφ 70% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ. Καηά ζπλέπεηα, θάπνηνο θξηηήο κπνξεί λα κελ ππνιφγηζε 

ζσζηά κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ απηέο νη κηθξέο απνθιίζεηο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξηηψλ κέρξη 

έλα βαζκφ, ν κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 98,75% θαη Σ.Α.= 3%, θάηη 

ην νπνίν ππνδειψλεη εμαηξεηηθά πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. 

Πίλαθαο 13: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 3ε θαηεγνξία  

«Γ. Σξφπνη κεηάδνζεο ηνπ λνήκαηνο (Ways of Meaning / Communication)», κε 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο. 

 Αθήγεζε πλέληεπμε Γξαπηά 

κελχκαηα 

Δηθφλεο/ 

θσηνγξαθίεο 

χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-

2
α 

1-3
β 

2-3
γ  

1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 100 100 100 100 100 94 100 94 88 94 100 95 98 98 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ύνολο 

βίνηεο  
100 100 100 100 100 100 96 100 96 92 96 100 97 99 99 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

Γ. Μοσζική σπόκροσζη (Soundtrack) 

ηνλ πίλαθα 14 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία πνπ 

απήραλ 0 κνλάδεο. Οη δχν ππνθαηεγνξίεο ηεο ήηαλ ε κνπζηθή θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ 

γελλά θαη ε κνπζηθή θαη ν ξπζκφο ηεο. Όζνλ αθνξά ηε κεδεληθή δηαθνξά πνπ 

εμεηάδεηαη εδψ, άξα θαη ηελ απφιπηε ζπκθσλία, δελ εληνπίζηεθε θάπνην απνηέιεζκα 

πνπ λα είρε κεγάιν βαζκφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

πνζνζηψλ ήηαλ γχξσ ζην 40%. Απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη νη θξηηέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ηδέεο, δηαθνξεηηθά βηψκαηα, εκπεηξίεο θαη απαξηίδνληαη 

απφ μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, έηζη ε κνπζηθή ππφθξνπζε 

πνπ επηιέρζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο ζε άιινπο πξνθάιεζε ζπλαίζζεκα θαη ζε άιινπο 

φρη. Ο Μ.Ο. ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 41,67% (Σ.Α.= 16,4%) θάηη ην νπνίν 

ζεσξείηαη κέηξην πξνο ρακειφ. 

Πίλαθαο 14: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 4ε θαηεγνξία  

«Γ. Μνπζηθή ππφθξνπζε (soundtrack)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

 Μνπζηθή θαη 

ζπλαίζζεκα 

Μνπζηθή θαη ξπζκφο χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2α 1-3β 2-3γ 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

44 38 25 50 50 38 47 44 31 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

44 67 67 44 11 22 44 39 44 

ύνολο 

βίνηεο  
44 48 40 48 36 32 46 42 36 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 
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ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία πνπ 

δηέθεξαλ θαηά 0 ή 1 κνλάδεο. Αλ ηα ζπγθξίλνπκε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα (πίλαθα 7), ζα παξαηεξήζνπκε φηη ηα πνζνζηά εδψ 

απμάλνληαη. Απηφ είλαη θπζηθφ λα ζπκβαίλεη φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε 

πξνεγνχκελεο παξφκνηεο ζπγθξίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην απφιπην 100% ζηε 

ζπκθσλία ζεκείσζε ν 1νο θξηηήο ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν ζηελ πξψηε 

νκάδα, ζηελ ππνθαηεγνξία κνπζηθή θαη ζπλαίζζεκα∙ αθφκα ν 3νο θξηηήο 

ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν ζηελ δεχηεξε νκάδα, ζηελ ίδηα ππνθαηεγνξία. 

Σέινο, ην απφιπην 100% ζεκεηψζεθε θαη κεηαμχ 2νπ θαη 3νπ θξηηή ζηε δεχηεξε 

νκάδα, ζηελ ππνθαηεγνξία κνπζηθή θαη ξπζκφο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηαλ 

ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξηηψλ κέρξη έλα βαζκφ, ν κέζνο φξνο ησλ 

πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 93,67% θαη Σ.Α.= 6,3%, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη 

εμαηξεηηθά πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. 

Πίλαθαο 15: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 4ε θαηεγνξία  

«Γ. Μνπζηθή ππφθξνπζε (soundtrack)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο. 

 Μνπζηθή θαη 

ζπλαίζζεκα 

Μνπζηθή θαη ξπζκφο χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2α 1-3β 2-3γ 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 100 81 94 88 94 97 94 88 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

89 100 100 89 89 100 89 94 100 

ύνολο 

βίνηεο  
96 100 88 92 88 96 94 94 92 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

Δ. Δικόνες / Βίνηεο (Images / Video) 

ηνλ πίλαθα 16 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πέκπηε θαηεγνξία, απηή 

ησλ εηθφλσλ/ βίληεν πνπ έρεη ππνθαηεγνξίεο: ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εηθφλσλ/ 

βίληεν θαη ηελ απζεληηθφηεηα ησλ εηθφλσλ/ βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ςεθηαθέο ηζηνξίεο πνπ κειεηνχκε. Όζνλ αθνξά ζηελ απφιπηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

θξηηψλ, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο ππήξμαλ ζηε δεχηεξε ππνθαηεγνξία, 
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απηή ηεο απζεληηθφηεηαο ησλ εηθφλσλ/ βίληεν, γηα ηε δεχηεξε νκάδα ησλ ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ θαη κεηαμχ ηνπ 2νπ θξηηή ζε ζρέζε κε ηνλ 1ν (89%) θαη κε ηνλ 3ν (78%). 

Απηά ηα πνζνζηά ήηαλ ηα πςειφηεξα θαη κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ππνινίπσλ. Ο Μ.Ο. ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 52,67% (Σ.Α.= 

19,5%) θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη κέηξην πξνο ρακειφ. 

Πίλαθαο 16: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 5ε θαηεγνξία  

«Δ. Δηθφλεο / Βίληεν», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

 Καηαιιειφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/ βίληεν 

Απζεληηθφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/ βίληεν 

χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2α 1-3β 2-3γ 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

31 38 44 69 44 38 50 41 41 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

56 56 22 89 67 78 72 61 50 

ύνολο 

βίνηεο  
40 44 36 76 52 52 58 48 44 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

ηνλ πίλαθα 17 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πέκπηε θαηεγνξία πνπ 

δηέθεξαλ θαηά 0 ή 1 κνλάδεο. Δδψ ηα πνζνζηά είλαη θαη πάιη πςειά θαη κάιηζηα φια 

(εθηφο απφ 1) είλαη πνιχ πάλσ απφ 75%. Ζ κνλαδηθή πεξηπηψζε πνπ ην πνζνζηφ 

ζπκθσλίαο δελ μεπεξλά ην 75% είλαη κεηαμχ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 3νπ θξηηή ζηελ πξψηε 

νκάδα, ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο απζεληηθφηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηαλ 

ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θξηηψλ κέρξη έλα βαζκφ, ν κέζνο φξνο ησλ 

πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 89,5% θαη Σ.Α.= 12,2%, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη 

πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ. 

Πίλαθαο 17: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 5ε θαηεγνξία  

«Δ. Δηθφλεο / Βίληεν», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο. 

 Καηαιιειφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/ βίληεν 

Απζεληηθφηεηα ησλ 

εηθφλσλ/ βίληεν 

χλνιν 
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Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2α 1-3β 2-3γ 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 81 94 94 63 75 97 72 84 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 89 78 100 100 100 100 94 89 

ύνολο 

βίνηεο  
100 84 88 96 76 84 98 80 86 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

Ε. Αειθορία (Sustainability) 

ηνλ πίλαθα 18 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έθηε θαη ηειεπηαία 

θαηεγνξία, απηή ηεο αεηθνξίαο πνπ δείρλνπλ ηελ απφιπηε ζπκθσλία, αλ ππάξρεη, 

κεηαμχ ησλ θξηηψλ. Σα πνζνζηά απηά δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνζνζηψλ θπκαίλεηαη πεξί ηνπ 35%. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο θαίλεηαη πσο ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 3νπ 

θξηηή ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην κέιινλ ζηελ πξψηε νκάδα ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ θαη απηφ αγγίδεη κφιηο ην 75%. Ο Μ.Ο. ησλ πνζνζηψλ 

ζπκθσλίαο είλαη 47,8% (Σ.Α.= 15,45%) θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη κέηξην πξνο ρακειφ. 

Πίλαθαο 18: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 6ε θαηεγνξία  

«Ε. Αεηθνξία (sustainability)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 κνλάδεο. 

 Κνηλσλία Οηθνλνκία Πεξηβάιινλ Αλεζπρία / 

πξνβιεκαηηζκφ

ο γηα ην κέιινλ 

Πξνηάζεηο/ 

ιχζεηο γηα ην 

ζέκα 

χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2
α
 1-3

β
 2-3

γ
 1-2 1-3 2-3 1-2 1-

3 

2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-

3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

69 63 31 50 56 38 63 63 69 56 75 31 56 44 31 59 60 40 

Β 

ζχλνιν 

56 44 44 22 22 56 52 22 33 67 44 33 33 44 67 47 36 47 
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βίληεν 

ύνολο 

βίνηεο  
64 56 36 40 44 44 60 48 56 60 64 32 48 44 44 54 51 42 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

ηνλ πίλαθα 19 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ έθηε θαηεγνξία, ηα νπνία 

απήραλ 0 ή 1 κνλάδεο. Δδψ ηα πνζνζηά απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνχκελν πίλαθα αιιά θαη πάιη δελ είλαη ηφζν πςειά φπσο ζηνπο αληίζηνηρνπο 

πίλαθεο ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξίσλ. Απηφ ζίγνπξα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θξίλεηαη κε πνιχ πεξηζζφηεξα ππνθεηκέληθα θξηηήξηα απ’ 

φηη νη παξαπάλσ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ θξηηψλ κέρξη έλα βαζκφ, ν κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ζπκθσλίαο είλαη 

90,07% θαη Σ.Α.= 6,65%, θάηη ην νπνίν ππνδειψλεη πςειά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

θξηηψλ. 

Πίλαθαο 19: Πνζνζηά % ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξηηψλ γηα ηελ 6ε θαηεγνξία  

«Ε. Αεηθνξία (sustainability)», κε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 0 ή 1 κνλάδεο. 

 Κνηλσλία Οηθνλνκία Πεξηβάιινλ Αλεζπρία / 

πξνβιεκαηηζκφο 

γηα ην κέιινλ 

Πξνηάζεηο / 

ιχζεηο γηα ην 

ζέκα 

χλνιν 

Κξηηέο 
   

 

χλνιν 

βίληεν  

1-2α 1-3β 2-3γ 
1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 1-2 1-3 2-3 

Α 

ζχλνιν 

βίληεν 

100 100 100 88 88 81 81 88 81 94 100 94 88 81 81 90 91 88 

Β 

ζχλνιν 

βίληεν 

89 78 89 100 89 89 89 89 89 89 100 89 100 89 89 93 89 89 

ύνολο 

βίνηεο  

96 92 96 92 88 84 84 88 84 92 100 92 92 84 84 91 90 88 

α = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 2ν θξηηή 

β = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 1ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

γ = Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 2ν θαη ηνλ 3ν θξηηή 

3.3.2. ςγκπίζειρ και ζςζσεηίζειρ ηυν ηπιών κπιηών ανά δύο και ανά 

καηηγοπία  
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ SPSS φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ Wilcoxon signed test. Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί, αλ θαη ζα θαλεί 

αλαιπηηθά ζε φια ηα απνηειέζκαηα, νη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θξηηψλ 

ζπδεηήζεθαλ κέρξη ζηηγκήο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Πίλαθαο 20. Απνηειέζκαηα απφ ην Wilcoxon signed test 

Καηηγοπία Κπιηήρ 1 με Κπιηή 2 Κπιηήρ 1 με Κπιηή 3 Κπιηήρ 2 με Κπιηή 3 

Α. Νόημα .002 .002 .731 

Β. Δνδιαθέπον 

ηος κοινού 

.003 .917 .043 

Γ.Σπόποι 

μεηάδοζηρ 

νοήμαηορ 

.564 .593 .782 

Γ.Μοςζική 

ςπόκποςζη 

.930 .257 .243 

Δ. 

Δικόνερ/Βίνηεο 

.090 .067 .218 

Ε.Αειθοπία .070 .092 .004 

ςνολικά .542 .028 .099 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ SPSS φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηνπ Pearson r test θαη αθνινπζεί ν πίλαθαο 21 κε ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ θξηηψλ γηα φιεο ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θιείδαο. 

Πίλαθαο 21. Pearson r ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξηηψλ γηα φιεο ηηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θιείδαο. 

Καηηγοπία Κπιηήρ 1 με Κπιηή 2 Κπιηήρ 1 με Κπιηή 3 Κπιηήρ 2 με Κπιηή 3 

Α. Νόημα .640** .414* .679** 

Β. Δνδιαθέπον 

ηος κοινού 

.860** .634** .695** 

Γ.Σπόποι 

μεηάδοζηρ 

νοήμαηορ 

.674** .862** .769** 
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Γ.Μοςζική 

ςπόκποςζη 

.701** .523** .577** 

Δ. 

Δικόνερ/Βίνηεο 

.805** .425* .489* 

Ε.Αειθοπία .781** .635** .658** 

ςνολικά .838** .754** .798** 

εκείσζε: * p < 0.01 θαη ** p < 0.05 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη ζπζρέηηζεο παξαηεξνχκε φηη φια ηα επξχκαηα είλαη 

κέηξηα (0.4-0.6) πξνο πςειά (παλσ απφ 0.6) θαη επηπιένλ είλαη φια ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά. 

4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

4.1. ςμπεπάζμαηα ηηρ παπούζαρ έπεςναρ 

 

Ζ θιείδα αλάιπζεο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο πξνπηπρηαθνχο εθπαηδεπηηθνχο λα 

εμεηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Δπίζεο, είλαη 

έλαο γξήγνξνο θαη αμηφπηζηνο ηξφπνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρσξίζηεθαλ ζε ηξία κέξε. Σν 

πξψην εξψηεκα αθνξνχζε ην εξγαιείν απηφ θαζεαπηφ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

βαζηζηήθακε θαηά κεγάιν βαζκφ ζην εξγαιείν ηεο Barrett (2005), ελψ παξάιιεια 

πξνζπαζήζακε λα πξνζζέζνπκε θαηεγνξίεο πνπ είλαη εχθνια κεηξήζηκεο ή 

αληίζηνηρα λα αθαηξέζνπκε θαηεγνξίεο δχζθνια κεηξήζηκεο πνπ ζα καο νδεγνχζαλ 

ζε ζθάικαηα. Άιισζηε φζν πην ππνθεηκεληθά γίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηφζν πην 

δχζθνιν είλαη λα πεξηγξαθνχλ πνζνηηθά.  

ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο θιείδαο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο βαζκνινγίεο κεηαμχ ησλ ηζηνξηψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ηα θξηηήξηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηέζεζαλ είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηαθνξνπνηνχλ 

θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθαλ 

ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξηηψλ. Απηέο νη δηαθνξέο κπνξεί λα 

νθείινληαη είηε ζε άιια αίηηα είηε ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο θαη ηα ζέκαηα πνπ 

αλαδείθλπαλ απηέο. Πηζαλφλ νη θξηηέο λα επεξεάζηεθαλ απφ δηθά ηνπο κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ραξαθηήξα ηνπο, ηα 

βηψκαηα ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ δήζεη. Μπνξεί επίζεο λα 

επεξεάζηεθαλ απφ γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο 

ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ήηαλ θνπξαζκέλνη, αλ άθνπζαλ 
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θάπνηνλ ήρν ή ζφξπβν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβνιψλ ή αλ θάηη άιιν απέζπαζε ηελ 

πξνζνρή ηνπο. 

Αλ αζρνιεζνχκε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ ζα δνχκε πσο ζε 

γεληθέο γξακκέο -πιελ ιίγσλ εμαηξέζεσλ- νη ςεθηαθέο ηζηνξίεο ηεο νκάδαο Α είλαη 

θαιχηεξεο απφ απηέο ηεο νκάδαο Β. Λέγνληαο «θαιχηεξεο» ελλννχκε πσο 

ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξε βαζκνινγηά θαηά κέζν φξν θαη απφ ηνπο ηξεηο θξηηέο. 

Παξ’ φια απηά ππάξρνπλ θάπνηεο ππνθαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ε νκάδα Β ηα πήγε 

θαιχηεξα θαη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα ηηο δνχκε. Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία απφ 

απηέο είλαη ε «δεκηνπξγηθφηεηα». Όπσο αλαθέξακε θαη ζηε κεζνδνινγία νη νκάδεο 

ηνπ 2015-2016 (νκάδα Β) έιαβαλ κηα ελεκέξσζε γηα ηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο πξηλ 

μεθηλήζνπλ λα δεκηνπξγνχλ ηηο δηθέο ηνπο. ηελ ελεκεξσζή απηή είδαλ θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηζηνξηψλ απφ ηε ρξνληά 2014-2015 (νκάδα Α). Χο εθ ηνχηνπ 

θαίλεηαη πσο ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα θηηάμνπλ ηζηνξίεο πην ελδηαθέξνπζεο 

απφ απηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ. 

Ζ επφκελε ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία είδακε αχμεζε απφ ηελ 1ε νκάδα ηζηνξηψλ ζηε 

2ε ήηαλ απηή ηεο «αθήγεζεο». Όπσο είδακε θαη ζηα απνηειέζκαηα, ηα γξαπηά 

κελχκαηα θαη νη εηθφλεο ππεξίζρπζαλ θαη ζηηο δχν νκάδεο σο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ 

λνήκαηνο αιιά ην γεγνλφο φηη ην ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο απμήζεθε ζην δεχηεξν 

γθξνππ είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθφ. Γείρλεη πσο νη θνηηεηέο δηέθξηλαλ φηη ρξεηάδεηαη 

θαη ην δσληαλφ ζηνηρείν πέξαλ ησλ έηνηκσλ εηθφλσλ γηα λα γίλεη κηα ςεθηαθή ηζηνξία 

ελδηαθέξνπζα θαη άμηα ζέαζεο. 

Σν πξσηφηππν πιηθφ ηεο ππνθαηεγνξίαο «Images / Video Originality» είλαη άιιε κηα 

επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ. Όπσο αλαθέξακε θαη λσξίηεξα, νη θνηηεηέο επέιεμαλ ζε 

κεγάιν πνζνζηφ έηνηκεο εηθφλεο θαη βίληεν γηα ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Σν γεγνλφο φηη 

απμήζεθε ε απζεληηθφηεηα δείρλεη φηη έλα κεγάιν κέξνο απηψλ βγήθαλ ζηνπο 

δξφκνπο θαη θσηνγξάθεζαλ νη ίδηνη ή βηληενζθφπεζαλ νη ίδηνη αληί απιά λα 

αξθεζηνχλ ζηελ εχθνιε ιχζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Σέινο, ε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο αεηθνξίαο καο έδσζε 

ηδηαίηεξε ραξά. Δμ’ αξρήο είρε ηνληζηεί ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο φηη ζα ζέιακε ζηηο 

ηζηνξίεο ηνπο λα αλαδεηθλχνληαη θαη νη ηξεηο φςεηο ηεο αεηθνξίαο. Οη θνηηεηέο ηεο 

δεχηεξεο νκάδαο ελζσκάησζαλ θαιχηεξα ηελ νδεγία απηή. πγθεθξηκέλα βιέπνπκε 

πσο ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκία έρνπλ ζέζε πιένλ ζηηο ςεθηαθέο ηζηνξίεο ησλ 

θνηηεηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ πξψηε νκάδα. Δπίζεο, νη πξνηάζεηο θαη νη 

ιχζεηο πνπ δίλνπλ γηα ηα αληίζηνηρα δεηήκαηα είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξεο θαη 

νπζηαζηηθφηεξεο. 

Παξαθάησ ζα δνχκε θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ έιαβαλ ηηο πην πςειέο βαζκνινγίεο είλαη 

ε θεληξηθή ηδέα, ε θαζαξφηεηα ησλ λνεκάησλ, ε νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, νη 

εηθφλεο σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ εηθφλσλ απηψλ θαη ε θνηλσλία 

σο φςε ηεο αεηθνξίαο. 
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Ζ θεληξηθή ηδέα ή ν ζθνπφο ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο ήηαλ μεθάζαξνο απφ ηελ αξρή 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ ηζηνξηψλ. Δπίζεο, ηα λνήκαηα παξέκεηλαλ μεθάζαξα θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ βίληεν ελψ παξάιιεια ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαλ ήηαλ 

ξεαιηζηηθά θαη φρη δηαζηξεβισκέλα. Οη εηθφλεο θαη νη θσηνγξαθίεο θπξηάξρεζαλ σο 

ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπο λνήκαηνο ζπγθεληξψλνληαο ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ 

φιεο ηηο ππφινηπεο θαη ζπλάκα θξίζεθαλ θαηάιιειεο γηα ην ζέκα πνπ παξνπζίαδαλ. 

Σέινο, ε θνηλσλία αλαδείρζεθε θαηά θφξνλ ζην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ. 

Απηφ ήηαλ θαη ην αλακελφκελν θαζψο ηα ζέκαηα πνπ επηιέρζεθαλ είραλ άκεζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθή αζηηθή βησζηκφηεηα. 

Αληίζηνηρα, νη ππνθαηεγνξίεο πνπ έιαβαλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο είλαη ε 

ζπλέληεπμε, ε αθήγεζε, ην πεξηβάιινλ σο φςε ηεο αεηθνξίαο, ε απζεληηθφηεηα ησλ 

εηθφλσλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα.  

Ζ ζπλέληεπμε θαηέρεη ηε κηθξφηεξε βαζκνινγία απφ θάζε άιιε ππνθαηεγνξία, κε 

ηελ αθήγεζε λα ηελ αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε. Σν ηειεπηαίν είλαη έλα 

απνηέιεζκα πνπ δε καο πξνθαιεί ηδηαίηεξε απνξία θαζψο είλαη ινγηθφ νη θνηηεηέο λα 

πξνηίκεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εηθφλεο ή γξαπηά κελχκαηα γηα λα κεηαδψζνπλ ηα 

κελχκαηά ηνπο απφ ην λα αθεγεζνχλ ή λα πάξνπλ ζπλεληεχμεηο. Σν δεχηεξν ζα 

απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη θαληαζία απφ ηνπο δεκηνπξγνχο νη νπνίνη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο αξθέζηεθαλ ζηελ εχθνιε ιχζε. Απηφ είρε αληίθηππν θαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θη έηζη πεξηνξίζηεθε ζε ρακειφ κέζν φξν.  

 

4.2. Πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη δελ βνεζνχλ ζην λα 

γεληθεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ζρεηίδνληαη κε ην εξγαιείν θαη γεληθφηεξα κε ηε κεζνδνινγία. 

Πξψηα απ’ φια ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη αξθεηά κηθξφ∙ 88 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Φιψξηλαο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 

25 νκάδεο. ηελ νπζία αλαιχζακε κφιηο 25 ςεθηαθέο ηζηνξίεο κε απνηέιεζκα λα 

είλαη δχζθνιν λα γεληθεχζνπκε ηα επξχκαηα καο. Δπίζεο, νη παξαπάλσ θνηηεηέο 

είλαη φινη θνηηεηέο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο θη αθφκε δελ είραλ πνηέ 

μαλά αληίζηνηρε εκπεηξία ζηε δσή ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε θαλ είραλ δεη 

ςεθηαθή ηζηνξία πξηλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ην ζέκα (πφζν κάιινλ λα είραλ 

θηηάμεη). 

Αληίζηνηρε εκπεηξία κε ςεθηαθέο ηζηνξίεο θαη αμηνιφγεζε δελ είραλ νχηε θαη νη ηξεηο 

θξηηέο. Δλδερνκέλσο, ινηπφλ, απηή ε έιιεηςε εμνηθείσζεο λα απνηέιεζε έλαλ αθφκα 

πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα. 
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Όζνλ αθνξά ηελ θιείδα, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, βαζηζηήθακε ζην 

εξγαιείν πνπ αλέπηπμε ε Barrett (2005). Σν εξγαιείν δελ πάξζεθε απηνχζην αιιά 

ηξνπνπνηήζεθε γηα λα ηαηξηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαιχζεθαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή 

ηεο ηξνπνπνίεζεο κπνξεί λα ράζακε πφληνπο απφ ηελ αξρηθή αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα ηεο θιείδαο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ιέγνληαο 

πσο ην λέν εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζακε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο. Με κηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε κπνξεί λα θξηζεί πεξηζζφηεξν 

έγθπξν θη αμηνπνηήζηκν ζε κειινληηθέο έξεπλεο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ήηαλ ε βηβιηνγξαθία. Γελ ππήξρε βηβιηνγξαθία πάλσ ζε 

απηφ αθξηβψο ην ζέκα, ην νπνίν είλαη ζίγνπξα πξσηφηππν. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

έρνπλ κειεηεζεί πεξηζζνηεξφ ζε άιια πεδία φπσο ζηα πεδία ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ησλ μέλσλ γισζζψλ νπφηε ζα ήηαλ αλνχζην λα ζπγθξίλνπκε ηα 

απνηειέζκαηά καο κε ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ. Απηέο νη έξεπλεο 

κειεηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

4.3. Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ςεθηαθψλ 

ηζηνξηψλ κε ζέκα ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζέκαηα ησλ 

ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ πνπ αλαιχζεθαλ ήηαλ εζηηαζκέλα ζηελ θνηλσληθή φςε ηεο 

βησζηκφηεηαο. ε κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζαλ λα αλαιπζνχλ ςεθηαθέο ηζηνξίεο 

ησλ νπνίσλ ηα ζέκαηα έρνπλ σο βάζε ηελ νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ σο φςεηο ηεο 

αεηθνξίαο. Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην ιεπηνκεξήο επηινγή ππνθαηεγνξηψλ θαη 

πξνζζήθε άιισλ θαηεγνξηψλ∙ νη λέεο θαηεγνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, φπσο ε πνηφηεηα ηνπ ήρνπ θαη ησλ εηθφλσλ, 

ν ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ αθεγεηή θαη άιια –έλαο ηνκέαο πνπ δελ αλαιχζεθε ηδηαίηεξα 

ζηελ παξνχζα έξεπλα παξά κφλν κε ηελ θαηεγνξία ηεο κνπζηθήο επέλδπζεο-. Σέινο, 

κηα άιιε πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη λα επεθηαζεί ην δείγκα κε θνηηεηέο απφ 

άιιεο παηδαγσγηθέο ζρνιέο αλά ηελ Διιάδα πνπ εδξεχνπλ ζε πφιεηο πην κεγάιεο 

αιιά θαη πην κηθξέο απφ ηε Φιψξηλα γηα λα δνχκε ηειηθά αλ παίδεη ξφιν ν 

θνηλσληθφο πεξίγπξνο γηα ηελ επηινγή ζεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλάινγσλ δεηεκάησλ. 

4.4. Δπίλογορ 

 

Σν εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα κελ απνηειεί ηελ 

αςεγάδηαζηε θιείδα αλάιπζεο ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ αιιά είλαη ζίγνπξα κηα πνιχ 

θαιή βάζε γηα φπνηνλ ζα ήζειε λα αζρνιήζεη κε ςεθηαθέο ηζηνξίεο θαη δε ςεθηαθέο 

ηζηνξίεο εζηηαζκέλεο ζηελ αεηθνξία. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε αεηθνξία εμεηάδεηαη κε ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία ηεο θιείδαο, ζπλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν θαη 
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γηα άιια πεδία κε αιιαγή ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο θαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ 

αλάινγε ηνπ εθάζηνηε πεδίνπ. 
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1. Point of view 
(Είναι ξεκάκαρο από τθν 

αρχι τι πραγματεφεται το 
βίντεο) 

It is difficult to 
figure out the 
purpose of the 
presentation 

There are a few 
lapses in 
focus, but the 
purpose is 
fairly clear 

Establishes a 
purpose early 
on and 
maintains focus 
for most of the 

presentation 

Establishes a 
purpose early 
on and 
maintains a 
clear focus 

throughout 

2. Depth of 

meaning 
(Το κζμα παρουςιάηεται 
ςε βάκοσ, επαρκείσ 
πλθροφορίεσ) 

No relevant 
information about 
the issue are given 

Only a 
few/superficial  
information 
about the issue  

are given 

Adequate  
information 
about the issue 
are given 

Detailed 
information 
about the issue 
are given 

3. Economy 
(Δεν πλατειάηει) 

The story needs 
extensive 
editing. It is too 
long or too 
short to be 
interesting 

The story seems 
to need 
more editing. It 
is noticeably 
too long or too 
short in more 

than one 
section/themes 

The story 
composition is 
typically good, 
though it 
seems to drag 
somewhat OR 

need slightly 
more detail in 
one or two 

sections/themes 

The story is told 
with 
exactly the right 
amount of 
detail 
throughout. It 

does not seem 
too short nor 
does it seem 

too long 

4. Clearness of 

meanings / 
Dramatic question 
(Όλα τα νοιματα είναι 
ξεκάκαρα κατά τθ 

διάρκεια του βίντεο) 

The issue/es of the 

story are confused 
and not clear 
throughout the 

video. 

The issue/es of 

the story are not 
so clear 
throughout the 

video. 

The issue/es of 

the story are 
quite clear 
throughout the 

video. 

The issue/es of 

the story are 
totally clear 
throughout the 

video. 

5. Accuracy of 

information 
(Ρεαλιςτικά ςτοιχεία / όχι 
διαςτρεβλϊςεισ) 

The given 
information are 

not at all 
accurate/realistic. 

Less than 30% of 
the given 

information is 
accurate/ 

realistic. 

About 30% -70% 
of the given 

information is 
accurate/ 

realistic. 

More than 70% 
of the given 

information is 
accurate/ 

realistic. 
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6. Action 
(Δράςθ – εναλλαγζσ) 

There are not 
alternations and 
the story is boring 

There are only a 
few alternations 
and the story 
tends to be 

boring (under 
30% of total 
video time) 

There are a lot 
of alternations 
and the story 
tends to be 

interesting 
(30%-70% of 
total video time) 

There are a lot 
of alternations 
and the story is 
interesting 

(more than 70% 
of total video 
time) 
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7. Creativity 
(Το ςενάριο δθμιουργικό 
κι ευφάνταςτο) 

The story has a 
usual scenario 
without creative 
features 

The scenario has 
only a few 
prototype 
features 

The scenario has 
got a few 
prototype 
features 

The scenario 
has got a lot of 
prototype 
features   

8. Duration 
(Διάρκεια: 1=λιγότερο 
από 3 λεπτά, 2= 3-5 

λεπτά, 3=5 λεπτά και 
άνω) 

- The story lasts 

less than 3 
minutes 

The story lasts 3 

to 5 minutes 
The story lasts 

more than 5 
minutes 

     

9. Narration 
(Ύπαρξθ ακουςτικισ 

αφιγθςθσ) 

There is not 
narration at all 

(voice) 

There is a small 
part of narration 

(under 30% of 
total video) 

There is a quite 
big part of 

narration (30% -
70% of total 
video) 

There is a big 
part of 

narration (more 
than 70% of 
total video) 

10. Interview 
(Ύπαρξθ ακουςτικισ 

ςυνζντευξθσ) 

There is not 
interview at all 

(voice) 

There is a small 
part of interview 

(under 30% of 
total video) 

There is a quite 
big part of 

interview (30% -
70% of total 
video) 

There is a big 
part of 

interview (more 
than 70% of 
total video) 

11. Written 
messages 
(Γραπτά μθνφματα) 

There are not 
written messages 
at all (words) 

There is a small 
part of written 
messages 
(under 30% of 
total video time) 

There is a quite 
big part of 
written 
messages (30% -
70% of total 

video time) 

There is a big 
part of written 
messages (more 
than 70% of 
total video 

time) 

12.Images/ Photos 
(εικόνεσ) 

There are not 
images /photos  at 
all 

There is a small 
part of images 
(under 30% of 
total video time) 

There is a quite 
big part of 
images (30% -
70% of total 

video time) 

There is a big 
part of images 
(more than 70% 
of total video 

time) 
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13. Soundtrack and 

emotion 
(Η μουςικι προκαλεί 

ςυναίςκθμα) 

Music is 
distracting, 
inappropriate, or 
was not 
used 

Music is ok, and 
not distracting, 
but it does not 
add much to the 

story 

Music stirs a rich 
emotional 
response that 
somewhat 

matches the 
story line 

Music stirs a 
rich emotional 
response that 
matches the 

story line well 

14. Soundtrack 
pacing 
(Η μουςικι ταιριάηει με 
το περιεχόμενο του 
βίντεο) 

 

Mechanical 
rhythm, limited 
vitality 

Some rhythm, 
limited 
suggestions 

of emotion via 
sound effects, 
lapses in 
vitality 

Engaging 
rhythm, some 
suggestions of 

emotions via 
sound effects, 
evidence of 
vitality 

Engaging 
rhythm, 
suggestions of 

emotions via 
sound 
effects, 
enhanced 
vitality 
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15. Images / Video 
properness 
(Χριςθ κατάλλθλων 
εικόνων/βίντεο για το 
κζμα) 

The images/ video 
do not fit of the 
story 

The images/ 
video fit of the 
story less than 
30% 

The images/ 
video fit of the 
story 30% - 70% 

The images/ 
video fit of the 
story more than 
70% 

16. Images / Video 

originality 
(Πρωτότυπο υλικό) 

None of the 

images/ video are 
original 

Less than 30% of 

the total 
number of used 
images/photos 

are original 

About 30%-70% 

of the total 
number of used 
images/photos 

are original 

More than 70% 

of the total 
number of used 
images/photos 

are original 
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17. Society 
(Αναδεικνφεται θ 

κοινωνία ωσ όψθ τθσ 
βιωςιμότθτασ) 

There are not 
elements/ 

features of Society 
as a component of 
sustainability 

There is a small 
part of  

elements/ 
features of 
Society as a 

component of 
sustainability 
(under 30% of 
total video time) 

There is a quite 
big part of 

elements/ 
features of 
Society as a 

component of 
sustainability 
(30% -70% of 
total video time) 

There is a big 
part of 

elements/ 
features of 
Society as a 

component of 
sustainability 
(more than 70% 
of total video 
time) 

18. Economy 
(Αναδεικνφεται θ 

οικονομία ωσ όψθ τθσ 
βιωςιμότθτασ) 

There are  not 
elements/ 
features of 
Economy as a 
component of 

sustainability 

There is a small 
part of  
elements/ 
features of 
Economy as a 

component of 
sustainability 
(under 30% of 
total video time) 

There is a quite 
big part of 
elements/ 
features of 
Economy as a 

component of 
sustainability 
(30% -70% of 
total video time) 

There is a big 
part of 
elements/ 
features of 
Economy as a 

component of 
sustainability 
(more than 70% 
of total video 
time) 

19.Environment 
(Αναδεικνφεται το 
περιβάλλον ωσ όψθ τθσ 
βιωςιμότθτασ) 

There are not 
elements/ 
features of 
Environment as a 
component of 
sustainability 

There is a small 
part of  
elements/ 
features of 
Environment as 
a component of 
sustainability 

(under 30% of 
total video time) 

There is a quite 
big part of 
elements/ 
features of 
Environment as 
a component of 
sustainability 

(30% -70% of 
total video time) 

There is a big 
part of 
elements/ 
features of 
Environment as 
a component of 
sustainability 

(more than 70% 
of total video 
time) 

20. Concern /worry 
about the issue in 
the future 
(Το κζμα δθμιουργεί 

προβλθματιςμό) 

The story does not 
create the spirit of 

concern/ worry 
about the future 
at all 

The story tends 
to create the 

spirit of 
concern/ worry 
about the future 

(under 30% of 
total video time) 

The story create 
sufficiently the 

spirit of 
concern/ worry 
about the future 

(30% -70% of 
total video time) 

The story 
creates 

completely the 
spirit of 
concern/ worry 

about the 
future (more 

than 70% of 
total video 
time) 

21.Suggestions/ 
solutions for  the 

issue 
(Δίνονται προτάςεισ – 

λφςεισ για το κζμα) 

The story does not 
propose solutions 

to the issue at all 

The story 
proposes only a 

few of the 
available 
solutions to the 

issue 

The story 
proposes the 

adequate/ basic 
solutions to the 
issue 

The story 
proposes the 

majority of the 
available 
solutions to the 

issue 

 


