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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και 

αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.), με θέμα τη 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, 

στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Πρωταρχικός στόχος της εργασίας είναι η 

παρουσίαση ορισμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών σε συγκεκριμένη ενότητα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος και δεύτερον, η ανάλυση της διδακτικής εφαρμογής που 

πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δ’ τάξης, προκειμένου να δοκιμαστεί στην πράξη 

η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση και να πραγματοποιηθούν οι όποιες αλλαγές που 

οδηγούν στην περαιτέρω βελτίωσή της. 

Η χρονική διάρκεια της Δ.Μ.Α. υπολογίζεται στις δεκατρείς διδακτικές ώρες 

και καλύπτει την ενότητα του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ της Μελέτης Περιβάλλοντος, με 

τίτλο «Η φύση είναι το σπίτι μας». Οι θεματικές ενότητες τις οποίες περιλαμβάνει 

αφορούν την  χρησιμοποίηση των ψηφιακών ιστοριών ως εργαλείο μάθησης για τους 

μικρούς μαθητές, την εξοικείωση των μαθητών με τα τεχνολογικά μέσα, καθώς και 

την προετοιμασία, παραγωγή και παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, προβάλλεται η διαθεματική σύνδεση με τα 

περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα που επιλέγουν να παρουσιάσουν οι μαθητές 

στις ιστορίες τους.  

Η Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία που σχεδιάστηκε, περιλαμβάνει 

δραστηριότητες που προωθούν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, αξιοποιούνται κατά 

κόρον οι Νέες Τεχνολογίες και εντάσσεται η επίσκεψη πεδίου στο ποτάμι της 

Φλώρινας, στα πλαίσια της συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την δημιουργία 

των ψηφιακών ιστοριών. Το παρόν διδακτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 

μαθητές της Δ’ τάξης, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας και είχε 

διάρκεια δύο εβδομάδες. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Δ.Μ.Α. επιτεύχθηκε με τον 

συνδυασμό δύο μεθόδων, των γραπτών παρατηρήσεων της διδάσκουσα και των 

παρατηρητών, οι οποίοι παρακολούθησαν δύο διδακτικές ενότητες και δεύτερον, τη 
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συμπλήρωση τεστ αξιολόγησης από τους μαθητές πριν και μετά τη διδακτική 

παρέμβαση (pre-post test). Στο τέλος, παρατίθεται η αποτελεσματικότητα της 

συγκεκριμένης εφαρμογής. Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθησαν, 

προέκυψε η ανάγκη για βελτιωτικές παρεμβάσεις και αλλαγές στις δραστηριότητες, 

προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα τυχόν μελλοντική της εφαρμογή.  

 

 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (Δ.Μ.Α.), ψηφιακές ιστορίες, Δ’ τάξη, επίσκεψη 

πεδίου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βίντεο.  
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ABSTRACT  

 

The present study refers to the design, development, implementation and evaluation 

of a Teaching Learning Sequence (TLS) about the creation of digital stories by 

students of the 4th grade of Primary School, in the Studies for the Environment 

subject. The aim of the study is to present some methodological approaches and 

indicative activities for the creation of digital stories that are focused on 

environmental issues.  

The duration of the TLS was 13 teaching hours covering the topic "Nature is 

our home"of the Studies of the Envieronment curricula. The TLS sections include the 

use of digital stories as a learning tool, the familiarization of students with 

technological means, and the preparation, production and presentation of digital 

stories on a particular subject, through the interdisciplinary point of view. In addition, 

TLS includes activities that promote collaboration and group learning, the use of new 

technologies and a field visit to the river of Florina. The developed TLS was field 

tested with 22 4th grade students from the Experimental Primary School of Florina.  

Three different research tools were used for the assessment of TLS; written 

field notes from an external observator of the teachings, field notes and diery of the 

teacher and a pre/post test administered to students. Results indicate that several 

improvements and modifications are needed, especially to the time devoted to the 

planned activities, in order to icrease their applicability and effectiveness.  

 

Keywords 

Teaching Learning Sequence (TLS), digital storytelling, 4th grade primary school, 

field visit, computers, video.  
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1. Ψηφιακές ιστορίες  

 

1.1.1.  Τι είναι οι ψηφιακές ιστορίες  

Η ιστορία είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και μάθησης. Για 

χιλιάδες χρόνια οι κοινωνίες έχουν δίξει βασικές αρχές μέσω της αφήγησης (Brady, 

1997), (MacDonald, 1998). Μέσα από την αφήγηση, ο ακροατής ζει τις ιστορίες, τις 

εμπειρίες και μαθαίνει να ταυτίζεται με τους ήρωες. Έτσι, οι ιστορίες μπορούν να 

είναι εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

της ενσυναίσθησης (Bettelheim, 1976). Η ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδιασμός 

παραδοσιακής, προφορικής αφήγησης με ποολυμέσα και εργαλεία επικοινωνίας 

(Lathem, 2005).  

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί την σύγχρονη έκφραση της αρχαίας τέχνης της 

αφήγησης. Συνδιάζει την αφήγηση με το ψηφιακό περιεχόμενο, 

συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του ήχου και του βίντεο. Ο σκοπός μίας 

ψηφιακής ιστορίας είναι ίδιος με των ιστοριών της προφορικής παράδοσης, δηλαδή 

να επικαλεστεί ένα συναισθηματικό αποτέλεσμα και να μεταδώσει ένα μήνυμα στο 

ακροατήριό της. Αλλά η ψηφιακή αφήγηση είναι κάτι περισσότερο από την απλή 

χρήση της τεχνολογίας, είναι μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και ολοκλήρωσης της 

φαντασίας. Ακόμη, έχει εκπληκτικές παιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς 

είναι ένα εργαλέιο που μπορεί να χρησιμοποιθεί για την διαπολιτισμική μάθηση, 

επειδή οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τις «ιστορίες» τους με αυτές που 

συντάσσονται από ανθρώπους από άλλες κουλτούρες και άλλες εμπειρίες ζωής 

(Malita L. and Martin C., 2010).  

Σύμφωνα με τους Hartley and McWilliam (2009) η ψηφιακή ιστορία είναι μια 

πρακτική που βασίζεται σε εργαστήρια, όπου οι άνθρωποι διδάσκονται να 

χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα, ώστε να δημιουργούν σύντομες ιστορίες με τον 

συνδυασμό ήχου και βίντεο, συνήθως για τη ζωή τους. Η ιδέα είναι ότι όλοι έχουν 

την δυνατότητα να εκφραστούν με τον τρόπο που επιθυμούν. Η πρακτική αυτή έχει 

έναν διαχρονικό χαρακτήρα στην ψηφιακή εποχή και δίνει φωνή στις πολλές ιστορίες 
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της καθημερινής ζωής, όπως τις βιώνουν οι απλοί άνθρωποι με τους δικούς τους 

όρους.  

Όπως αναφέρει και η Frazel (2010) η ψηφιακή αφήγηση είναι μια διαδικασία που 

εμπλέκει τα ψηφιακά μέσα, ώστε αυτά να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το γραπτό 

κείμενο ή την αφήγηση. Οι ειδήμονες του είδους την έχουν χαρακτηρίσει ως μια νέα 

και σημαντική στροφή στον χώρο της αφήγησης.  

Μπορεί να περιλαμβάνει πολλά θέματα πέρα από την κλασική ιστορία, να πάρει 

πολλές μορφές και να χρησιμοποιεί μια συνεχώς διευρυνόμενη σειρά εφαρμογών 

λογισμικού. Σε μια ψηφιακή ιστορία μπορεί να υπάρχει αφήγηση και μερικές φορές 

ένα μουσικό υπόβαθρο. Μπορεί να συνδυάσει, με οποιονδήποτε τρόπο, εικόνες, ήχο 

και βίντεο, για να μιλήσει για μια ιστορία ή να κάνει μια παρουσίαση. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ο ήχος, η μουσική και οι εικόνες συνοδεύουν το γραπτό λόγο ή την 

αφήγηση.  

Συμπερασματικά κατά τον Robin (2006), υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί 

της «Ψηφιακής Ιστορίας», αλλά όλοι περιστρέφονται γύρω από την ιδέα του 

συνδυασμού της τέχνης της αφήγησης ιστοριών με μια ποικιλία ψηφιακών 

πολυμέσων, όπως εικόνες, ήχος και βίντεο. Σχεδόν όλες οι ψηφιακές ιστορίες 

συγκεντρώνουν ένα μείγμα ψηφιακών γραφικών, κειμένου, ηχογραφημένης 

αφήγησης ήχου, βίντεο και μουσικής για να παρουσιάσουν πληροφορίες για ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή αφήγηση, οι ψηφιακές 

ιστορίες περιστρέφονται γύρω από ένα επιλεγμένο θέμα και συχνά περιέχουν μια 

συγκεκριμένη άποψη. Αυτές οι ψηφιακές ιστορίες διαρκούν συνήθως μερικά λεπτά 

και όπως θα δούμε στη συνέχεια έχουν ποικίλες χρήσεις, όπως η αφήγηση 

προσωπικών παραμυθιών, η καταγραφή ιστορικών γεγονότων, η ενημέρωση ή 

διδασκαλία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 

1.1.2. Τα βήματα για τη δημιουργία μίας ψηφιακής ιστορίας 

Σύμφωνα με την Frazel (2010), η διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης διαχωρίζεται 

σε τρία στάδια: προετοιμασία, παραγωγή και παρουσίαση. Καθένα από αυτά τα 

στάδια περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.  
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α) Προετοιμασία  

Ενώ η ιστορία με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται στο στάδιο της 

προετοιμασίας, είναι σημαντικό να εξετάσουμε πρώτα με ποιον τρόπο θα 

παρουσιαστεί, διότι θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί η τελική 

ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 

έναν χάρτη εννοιών, ή να δημιουργήσουν ένα σενάριο με εικόνες και στη συνέχεια να 

δημιουργήσουν ένα σενάριο για γραπτό κείμενο ή αφήγηση. 

 

β) Παραγωγή  

Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα στάδια για την προετοιμασία, οι μαθητές αρχίζουν την 

παραγωγική εργασία. Στο συγκεκριμένο στάδιο, οι μαθητές επιλέγουν τα οπτικά και 

ηχητικά στοιχεία για την δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας. Καθοδηγούμενοι από το 

σενάριο, οι μαθητές προετοιμάζουν μια αφήγηση. Ο δάσκαλος ενεργεί ως μέντορας, 

και βοηθά με δραστηριότητες, όπως η τοποθέτηση των διαφανειών κατά σειρά ή το 

χρονοδιάγραμμα των διαφανειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μουσική και ηχητικά 

εφέ. Οι διαφάνειες, οι εικόνες, ο ήχος, η αφήγηση και κάθε συνοδευτικό βίντεο 

τοποθετούνται στο χρονοδιάγραμμα της ψηφιακής εφαρμογής. Όταν ολοκληρωθεί η 

ιστορία, είναι ορατή στην οθόνη του υπολογιστή και αποθηκεύεται μια τελευταία 

φορά σε επεξεργάσιμη μορφή πριν εξαχθεί ως αρχείο βίντεο. Αυτό επιτρέπει στους 

μαθητές να επιστρέψουν και να επεξεργαστούν το αρχείο αυτό, αν χρειαστούν 

αλλαγές ή βελτιώσεις. Στη συνέχεια αποθηκεύεται ως αρχείο βίντεο. 

γ) Παρουσίαση  

Η ψηφιακή ιστορία θα πρέπει να αποθηκευθεί, ώστε μετέπειτα οι μαθητές να 

μπορέσουν να την παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμαθητές της τάξης τους ή να 

την ανεβάσουν στο internet. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να εισαγάγουν και 

να περιγράψουν τις ψηφιακές τους ιστορίες απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με αυτές, 

αφού ο ακροατής δει την παρουσίαση. Αυτό προϋποθέτει και ικανότητες προφορικής 

παρουσίασης.  
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Πίνακας 1. Τα βήματα για την δημιουργία μίας ψηφιακής ιστορίας. 

(Frazel, 2010) 

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας 

Στάδιο Προετοιμασίας 

 Καθορισμός του κοινού και πώς θα παρουσιαστεί ή θα δημοσιευτεί η 

ιστορία 

 Δημιουργία χάρτη ιστοριών, χρονοδιάγραμμα 

 Σύνταξη σεναρίου 

 Προετοιμασία αφήγησης 

Στάδιο Παραγωγής 

 Επιλογή ή δημιουργία μουσικών / ηχητικών εφέ 

 Επιλογή ή δημιουργία εικόνων, βίντεο 

 Δημιουργία διαφανειών με εφαρμογή προβολής διαφανειών 

 Εφαρμογή ειδικών εφέ  

 Μετατροπή σε μορφή αρχείου βίντεο 

 Αρχειοθέτηση  

Στάδιο Παρουσίασης 

 Παρουσίαση στην τάξη 

 Δημοσίευση στον παγκόσμιο ιστό 

 

 

1.1.3. Τα εφτά στοιχεία μίας ψηφιακής ιστορίας  

Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών πολυμέσων, οι ψηφιακές ιστορίες δεν 

είναι μια νέα ιδέα. Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης ξεκίνησε το 1993 από τους Joe 

Lambert και Dana Atchley, οι οποίοι αποτέλεσαν τους συνιδρυτές του Κέντρου 

Ψηφιακή αφήγησης (CDS) του Πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια. Από τις 

αρχές του 1990, το κέντρο αυτό παρέχει εκπαίδευση σε ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις προσωπικές τους αφηγήσεις. Παράλληλα, το CDS 

είναι γνωστό για την ανάπτυξη και τη διάδοση ενός οδηγού, ο οποίος περιλαμβάνει 

τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης (Πίνακας 2), και συχνά αναφέρεται ως ένα 

χρήσιμο σημείο εκκίνησης για όσους ενδιαφέρονται να αρχίσουν να δουλεύουν με 

ψηφιακές ιστορίες, που είναι τα εξής: η άποψη (οπτική γωνία), το δραματικό 

ερώτημα, το συναισθηματικό περιεχόμενο, η αξιοποίηση της φωνής, η δύναμη της 

μουσικής, η οικονομία της ιστορίας και ο ρυθμός της ιστορίας (Lambert, 2002). 
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Πίνακας 2. Τα επτά στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας  

1. Η οπτική γωνία  Ποια είναι η προοπτική του 

δημιουργού; 

2. Μια δραματική ερώτηση Μια ερώτηση που θα απαντηθεί στο 

τέλος της ιστορίας.  

3. Το συναισθηματικό περιεχόμενο Σοβαρά ζητήματα που μας μιλούν με 

προσωπικό και ισχυρό τρόπο.  

4. Το χάρισμα της προσωπικής φωνής  Ένας τρόπος να εξατομικεύσετε την 

ιστορία, για να βοηθήσετε το κοινό να 

καταλάβει το πλαίσιο. 

5. Η δύναμη της μουσικής  Η μουσική ή άλλοι ήχοι που 

υποστηρίζουν την ιστορία. 

6. Η οικονομία Απλά πράγματα, χρησιμοποιήστε όσο 

περιεχόμενο είναι απαραίτητο, για να 

πείτε την ιστορία, χωρίς να επιβαρύνετε 

τον θεατή με πάρα πολλές 

πληροφορίες. 

7. Ο ρυθμός/ βήμα  Σχετίζεται με την οικονομία, αλλά 

ασχολείται ειδικά με το πόσο αργά ή 

γρήγορα εξελίσσεται η ιστορία. 

 

 

1.1.4. Τύποι της ψηφιακής ιστορίας  

Οι μαθητές που συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της δημιουργίας της ψηφιακής 

αφήγησης, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία για να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά, επίσης διευκολύνονται να αποκτήσουν δεξιότητες γραμματισμού 

του 21
ου

 αιώνα. Καθώς δημιουργούν ψηφιακές ιστορίες, οι μαθητές αναπτύσσουν 

βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας, μαθαίνοντας να διεξάγουν έρευνα σε ένα θέμα, 

να υποβάλλουν ερωτήσεις, να οργανώνουν τις ιδέες τους, να εκφράζουν απόψεις και 

να κατασκευάζουν σημαντικές αφηγήσεις (Jakes & Brennan, 2005). 

 Οι μαθητές που συμμετέχουν πλήρως στην εμπειρία της ψηφιακής 

αφήγησης, μπορεί επίσης να ωφεληθούν από την εκμάθηση της κριτικής της δουλειάς 

τους, καθώς και του έργου των άλλων, διευκολύνοντας την κοινωνική μάθηση και τη 

συναισθηματική νοημοσύνη (Robin, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο στην τάξη όταν χρησιμοποιείται για την παραγωγή ιστορικών ντοκιμαντέρ, 

καθώς και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων που ενημερώνουν τους θεατές για μια 

συγκεκριμένη ιδέα ή πρακτική. Στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον δημιουργήθηκε η 

ιστοσελίδα “The Educational Uses of Digital Storytelling Web” για την παροχή 
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πληροφοριών και παραδειγμάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 

τεχνολογία χρησιμοποιείται από φοιτητές και καθηγητές (Robin, 2008, η ιστοσελίδα 

είναι η εξής: http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/). Οι ψηφιακές ιστορίες 

χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις μεγάλες κατηγορίες: προσωπικές ή αφηγηματικές 

ιστορίες, ιστορίες που ενημερώνουν ή διδάσκουν, και ιστορίες που επανακαλύπτουν 

ιστορικά γεγονότα. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών 

αυτών.  

Προσωπικές Αφηγήσεις  

Ίσως ο πιο δημοφιλής τύπος ψηφιακής ιστορίας είναι αυτή στην οποία ο δημιουργός 

λέει προσωπικές εμπειρίες. Αυτές οι ιστορίες μπορούν να περιστρέφονται γύρω από 

σημαντικά γεγονότα στη ζωή και μπορούν να είναι συναισθηματικά φορτισμένες και 

με κάποιο προσωπικό νόημα, τόσο από τον δημιουργό όσο και από τον θεατή. 

Πολλές υποκατηγορίες προσωπικών ψηφιακών ιστοριών έχουν περιγραφεί από τον 

Lambert (2003) και περιλαμβάνουν ιστορίες που τιμούν τη μνήμη συγκεκριμένων 

ανθρώπων και τόπων ή ασχολούνται με τις περιπέτειες, τα επιτεύγματα, τις 

προκλήσεις και την ανάκαμψη της ζωής. Ένα καλό παράδειγμα μιας ψηφιακής 

ιστορίας που χρησιμοποιείται προσωπική αφήγηση είναι το Almost Paradise 

(http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/almostparadise.htm). Αυτή η ιστορία 

παρέχει μια αναφορά για μια μητέρα που φέρνει τα παιδιά της στις Ηνωμένες 

Πολιτείες από τη Νότια Κορέα, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Περιγράφει τις 

δυσκολίες να έρθει σε μια νέα χώρα, καθώς και τις συγκρούσεις μεταξύ μητέρας και 

κόρης, καθώς η καθεμιά από αυτές έχει διαφορετικά συναισθήματα για τη ζωή και 

την κληρονομιά τους. 

 Αυτός ο τύπος ιστορίας έχει πολλαπλά οφέλη σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Πρώτον, οι άλλοι μαθητές που βλέπουν την ιστορία μαθαίνουν για ανθρώπους με 

διαφορετικό υπόβαθρο από το δικό τους, μπορούν να αποκτήσουν μια εκτίμηση των 

διάφορων κακουχιών που αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους, οι οικογένειες των 

οποίων προέρχονται από άλλη χώρα. Μια ιστορία όπως αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τις συζητήσεις για τρέχοντα ζητήματα όπως η 

φυλή, η πολυπολιτισμικότητα και η παγκοσμιοποίηση που συμβαίνει στον σημερινό 

κόσμο. Επιπλέον, ένας μαθητής που δημιουργεί μια τέτοια ιστορία μπορεί να 

επωφεληθεί από την κοινοποίηση αυτής της ιστορίας με άλλους και έτσι να 

χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες ως έναν τρόπο να εξαλείψει κάποια από την 

http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/
http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/almostparadise.htm
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απόσταση που οι ξένοι μαθητές αισθάνονται μεταξύ τους και μεταξύ των 

συνομηλίκων τους. Μια προσωπική αφήγηση, όπως αυτή μπορεί επίσης να είναι ένα 

θετικό μέσο για την αντιμετώπιση μερικών από τα συναισθηματικά οικογενειακά 

ζητήματα που περιγράφηκαν στην ιστορία (Robin, 2008). 

Ιστορίες που ενημερώνουν ή διδάσκουν 

Αυτός ο τύπος ψηφιακής ιστορίας χρησιμοποιείται κυρίως για τη μετάδοση 

εκπαιδευτικού υλικού, στα πλαίσια πολλών διαφορετικών περιεχομένων. Οι 

εκπαιδευτικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το είδος ψηφιακής ιστορίας για να 

παρουσιάσουν πληροφορίες στους μαθητές τους σε θέματα που κυμαίνονται από τα 

μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες έως την τέχνη, την τεχνολογία και την ιστορία. 

Παραδείγματος χάριν, έχουν δημιουργηθεί ψηφιακές ιστορίες που δείχνουν πώς να 

κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν μια φωτογραφική μηχανή με καρφιά 

(http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/pinhole.htm) και πώς οι εκπαιδευτικοί να 

βοηθήσουν  τους μαθητές να κατανοήσουν τις αρχές της γεωμετρίας μέσω μιας 

εξέτασης καθημερινών αντικειμένων (http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/geo-

story.htm). Αν και πολλές προσωπικές αφηγήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ιστορικές 

πληροφορίες ως υπόβαθρο για μια ψηφιακή ιστορία, οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν 

επίσης να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας συνδυασμούς αυτών των μεθόδων. 

Παράδειγμα αποτελούν οι αυτοβιογραφικές ιστορίες που χρησιμοποιούν ιστορικό 

υλικό ως υπόβαθρο μιας προσωπικής αφήγησης (http://www.coe.uh.edu/digital-

storytelling/computer-I.htm). 

Ιστορίες που εξετάζουν ιστορικά γεγονότα 

Ένας διαφορετικός τύπος ιστορίας μπορεί να δημιουργηθεί με τη χρήση ψηφιακών 

μέσων για την καταγραφή γεγονότων από την ιστορία. Στο περιβάλλον της τάξης, οι 

μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν ιστορικές φωτογραφίες, τίτλους εφημερίδων, 

ομιλίες και άλλα διαθέσιμα υλικά για να δημιουργήσουν μια ιστορία που προσθέτει 

βάθος και νόημα σε γεγονότα από το παρελθόν. 

 Ένα καλό παράδειγμα αυτού του τύπου ιστορίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

του Educational Uses of Digital Storytelling Web 

(http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/civilization.htm). Στα παραδείγματα της εν 

λόγω ιστοσελίδας σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση της ψηφιακής ιστορίας 

(Examples of the Educational Uses of Digital Storytelling Web) 

(http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/examples.htm) υπάρχουν πολλές ψηφιακές 

http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/pinhole.htm
http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/geo-story.htm
http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/geo-story.htm
http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/computer-I.htm
http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/computer-I.htm
http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/civilization.htm
http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/examples.htm
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ιστορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε θέματα που 

καλύπτουν πολυάριθμους τομείς περιεχομένου. 

 Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως ενώ δεν έχουν διεξαχθεί πολλές 

έρευνες για την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης, έχουν αναφερθεί 

πολυάριθμες καταστάσεις σχετικά με τα οφέλη των πολυμέσων στα οποία οι μαθητές 

έχουν δείξει αύξηση των ερευνητικών δεξιοτήτων και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

περιεχόμενο που διδάσκεται. Πολλοί εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε 

προγράμματα πολυμέσων με μαθητές, θα συμφωνούσαν ότι μερικά από τα 

σημαντικότερα οφέλη αφορούν τις ικανότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων 

υψηλότερης τάξης, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης, ανάλυσης, αξιολόγησης και 

παρουσίασης πληροφοριών. Όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως η 

ψηφιακή αφήγηση, μαθαίνουν να «μετατρέπουν τα δεδομένα σε πληροφορίες και να 

μετατρέπουν τις πληροφορίες σε γνώση» (Cradler, McNabb, Freeman, & Burchett, 

2002). 

 

1.1.5. Πρακτικές ψηφιακών ιστοριών στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με την Ξέστερνου (2013) στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί μελέτες 

περίπτωσης χρήσης ψηφιακής αφήγησης κυρίως στην προσχολική ηλικία. Στο 

διαδίκτυο, χαρακτηριστικό παράδειγμα ανοικτής ψηφιακής αφήγησης αποτελεί ο 

ιστότοπος Μηλιά, (http://www.media.uoa.gr/medialab/milia). Η Μηλιά, είναι μια 

ανοιχτή πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης (“social interactive digital storytelling”), η 

οποία υποστηρίζει την ψηφιακή καταγραφή, παρουσίαση και συνδημιουργία 

αφηγήσεων κάθε είδους και μορφής.  

Η ιδέα είναι ο καθένας μόνος του ή ομαδικά να φυτέψει μια ιστορία και να τη 

βλέπει να αναπτύσσεται με τη μορφή ενός δέντρου. «Όπως διαδέχονται η μια την 

άλλη, όπως συνδέονται μεταξύ τους, οι λέξεις και οι προτάσεις σχηματίζουν 

διακλαδώσεις που θυμίζουν τα κλαδιά ενός δέντρου… Κάθε ιστορία είναι ένα δέντρο. 

Οι καρποί του δέντρου είναι τα αφηγηματικά μέρη της ιστορίας».
1
 Στην ψηφιακή 

Μηλιά τα κλαδιά εξυπηρετούν την απεικόνιση των πιθανών, πολλαπλών εκδοχών, 

που σχετίζονται με την εξέλιξη της πλοκής. Στα κλαδιά της μπορούν να 

«φυτρώσουν» μήλα, άνθη και φύλλα. Καθένα από αυτά τα στοιχεία συνδέεται, με 

                                                           
1
 Ιστορία της Μηλιάς, βλ. στον ιστότοπο: http://www2.media.uoa.gr/medialab/milia/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=15&lang=el 

http://www.media.uoa.gr/medialab/milia
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σχέση ένα-προς-ένα με ένα αρχείο κειμένου, εικόνας, ήχου ή βίντεο. Οι μαθητές 

μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους δέντρο, να προσθέσουν περιεχόμενο σε 

δέντρα άλλων και να συνδέσουν τα δέντρα τους με άλλα δέντρα, ακολουθώντας την 

«υπόγεια διαδρομή» που σχηματίζουν οι ρίζες των δέντρων. Πρόκειται για μία σελίδα 

με γενικές συμβουλές για την οικονομία της αφήγησης και την καλύτερη αξιοποίηση 

των πολυμεσικών αναρτήσεων εικόνας, βίντεο κ.α. 

Ένα άλλο παράδειγμα διαδικτυακής αφήγησης βρίσκεται στον ιστότοπο 

www.BookBook.gr, ο οποίος διαθέτει συγκεκριμένη ενότητα με «e-δραστηριότητες». 

Πρόκειται για πρότζεκτ ομαδικής συγγραφής, όπου ο χρήστες καλούνται να 

υποβάλουν σε γραπτό κείμενο τις προτάσεις τους για τους ήρωες και τη συνέχεια της 

πλοκής της ιστορίας. Αποδέκτες είναι καταξιωμένοι συγγραφείς που αναλαμβάνουν 

τη σύνθεση της ιστορίας. Ενδεικτικά θέματα «Ο εξωγήινος κι εγώ», «Τι θα γινόταν 

αν» με την Αμάντα Μιχαλοπούλου, «Γράφοντας ιστορίες» με τη Σώτη 

Τριανταφύλλου κ.α.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία έρευνα που διεξήχθει σε δημόσιο 

νηπιαγωγείο, στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή  οκτώ μαθητών, τον Απρίλιο του 2011 

(Bratitsis, Kotopoulos and Mandila, 2012). Στόχος ήταν να εξετάστει η  επίδραση του 

ψηφιακού μέσου (υπολογιστή) στη δημιουργία παραμυθιού, με τα παιδιά να 

αναλαμβάνουν το ρόλο του συγγραφέα-αφηγητή σε συσχετισμό με την παραδοσιακή 

προσέγγιση. Επίσης έγινε μια απόπειρα να εντοπιστούν πιθανές διαφορές στα ποικίλα 

πειραματικά περιβάλλοντα εργασίας. Τα παιδιά σχημάτισαν τέσσερα τυχαία ζευγάρια 

και τους ανατέθηκε ίσος αριθμός εργασιών. Η αφετηρία για όλες τις ομάδες ήταν η 

ίδια και σχετιζόταν με τις διακοπές του Πάσχα που πλησίαζαν. Αναφέρθηκε στην 

αρχή μια σύντομη ιστορία με ένα κοτόπουλο που γέννησε μόνο ένα αυγό και ήταν 

περίεργο για το πώς θα το χρησιμοποιήσει η κάθε ομάδα. Τα παραδοσιακά πασχαλινά 

έθιμα στην Ελλάδα απαιτούν τα αυγά να είναι βρασμένα και χρωματισμένα, συνήθως 

κόκκινα. Οι άνθρωποι σπάζουν τα αυγά σε ζεύγη στην ανταλλαγή ευχών, αμέσως 

μετά τον εορτασμό της Ανάστασης νομιζω. Μετά από αυτή την αφήγηση, ζητήθηκε 

από τις τέσσερις ομάδες να ολοκληρώσουν την ιστορία από εκεί και πέρα. Οι ομάδες 

εργάστηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα 

παιδιά υποστηρίχθηκαν από τον ερευνητή, κυρίως για την εισαγωγή γραπτού λόγου 

και κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο. Ο ερευνητής ήταν ένας απλός 

διαμεσολαβητής για την βούληση των παιδιών- είτε έγραφαν το κείμενο που 

υπαγόρευαν τα παιδιά είτε χειρίζονταν τον υπολογιστή κατά την αναζήτηση για 

http://www.bookbook.gr/
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εικόνες. Έτσι, η πιθανότητα να επηρέασε τη διαδικασία δημιουργίας ιστοριών ήταν 

στο ελάχιστο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι ομάδες έλαβαν αποφάσεις σχετικά 

με την ιστορία τους και την εικονογράφηση, χωρίς ο ερευνητής να είναι υπέρ ή κατά 

των αποφάσεών τους. Κάθε ομάδα αποφάσισε για αυτά τα θέματα, προτού 

προχωρήσει στην υλοποίηση της πραγματικής ιστορίας.  

Ένα τελευταίο παράδειγμα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης που στοχεύει στην 

ενίσχυση της κοινωνικής ενσυναίσθησης των μικρών παιδιών (ηλικίας 2,5 έως 4,5 

ετών) με την αξιοποίηση μιας αλληλεπιδραστικής ψηφιακής ιστορίας ως μέσου 

διδασκαλίας της παρέμβασης (Bratitsis & Ziannas, 2015). Η έρευνα διεξήχθη με τη 

συμμετοχή 25 παιδιών από το 6ο τμήμα παιδικής φροντίδας των κέντρων ημερήσιας 

φροντίδας του Δήμου Καβάλας στην Ελλάδα. Το δείγμα ανήκε σε δύο κατηγορίες, 

στην κατηγορία Α όπου περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 2,5 έως 3,5 ετών και παιδιά 

κατηγορίας Β ηλικίας 4 έως 5,5 ετών. Η διαδραστική ψηφιακή ιστορία είχε τίτλο "Το 

θλιβερό κοτόπουλο", σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας 

προγραμματισμού Scratch. Ο κύριος χαρακτήρας είναι ο Άκης το κοτόπουλο  που 

παρακολουθεί το ζωικό σχολείο. Ο Άκης βρίσκεται σε μια δυσάρεστη 

συναισθηματική κατάσταση που προβάλλεται στο κοινωνικό μέρος της σχολικής 

ζωής του. Οι λόγοι για τη συναισθηματική κατάσταση του Άκη δεν αναφέρθηκαν 

σκόπιμα, αφήνοντας το κοινό να προβληματιστεί πάνω τους και να αποφασίσει για 

τον εαυτό του (πιθανώς με βάση τις δικές του εμπειρίες). Κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ημέρας, όλα τα ζώα φαίνονται ευτυχισμένα στην καθημερινή τους ζωή, 

εκτός από τον Άκη, που φαίνεται δυσαρεστημένος και απομονωμένος στα διάφορα 

ιστορικά σκηνικά. Η αλληλεπίδραση εμφανίζεται όταν ο ακροατής της ιστορίας 

καλείται να σκεφτεί και να αποφασίσει εάν θα επιχειρήσει να προσεγγίσει τον Άκη 

και να τον βοηθήσει ρωτώντας τον γιατί είναι λυπημένος. Ανάλογα με την απόφαση, 

η εξέλιξη της ιστορίας είναι διαφορετική. Τελικά, η θετική ακολουθία οδηγεί τον Άκη 

να παίζει χαρούμενος με τα άλλα ζώα και η αρνητική ακολουθία οδηγεί σε μια 

τελευταία σκηνή, στην οποία ο Άκης δεν είναι πλέον παρών και η αφήγηση αναφέρει 

ότι «αν μόνο κάποιος ενδιαφερθεί αρκετά, ίσως το τέλος αυτής της ιστορίας θα ήταν 

διαφορετικό». 
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1.1.6. Η ψηφιακή ιστορία ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για 

τους εκπαιδευτικούς 

Οι τρόποι με τους οποίους η ψηφιακή ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκπαίδευση ποικίλουν. Μια από τις πρώτες αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο 

εκπαιδευτικός όταν αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο στο 

πρόγραμμα σπουδών είναι εάν ο ίδιος θα δημιουργήσει τις ψηφιακές ιστορίες ή θα το 

κάνουν οι μαθητές του. Μερικοί εκπαιδευτικοί μπορεί να αποφασίσουν να 

δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και να τους δείξουν στους μαθητές τους, 

παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη νέα γνώση. Μια εμπνευσμένη, πλούσια σε 

πολυμέσα ψηφιακή ιστορία μπορεί να διαχωριστεί από  το προκαθορισμένο σύνολο, 

ώστε  να τραβήξει την προσοχή των μαθητών και να αυξήσει το ενδιαφέρον τους για 

την αναζήτηση νέων ιδεών (Robin 2006).  

Οι ψηφιακές ιστορίες που δημιουργούνται από τον δάσκαλο μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν τα μαθήματα της τάξης, διευκολύνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την συζήτηση για  θέματα που παρουσιάζουν μια ιστορία και 

βοηθώντας να καταστεί το αφηρημένο ή εννοιολογικό περιεχόμενο πιο κατανοητό. 

Ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να στερούνται ενός ενιαίου σχεδίου για την 

ενσωμάτωση των πολυμέσων στις διδασκαλίες τους, ένας αυξανόμενος αριθμός 

εκπαιδευτικών ενδιαφέρεται  να διερευνήσει  τρόπους συμμετοχής των μαθητών 

τους, συμπεριλαμβάνοντας εικόνες, στοιχεία ήχου και βίντεο στις οδηγίες τους. 

Σύμφωνα με ερευνητές (Hibbing and Rankin-Erikson, 2003; Boster, Meyer, 

Toberto & Inge, 2002) η χρήση των τεχνολογικών πολυμέσων στην διδασκαλία 

βοηθάει τους μαθητές να θυμούνται καλύτερα τις νέες πληροφορίες και κατανοούν 

ευκολότερα ένα δύσκολο υλικό. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορεί να παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό εργαλείο που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις 

αίθουσες διδασκαλίας τους (Robin, 2006). 

 

1.1.7. Οι ψηφιακές ιστορίες ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο εκμάθησης για 

τους μαθητές  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στην δημιουργία και την ανάπτυξη 

διαφορετικών ιστοριών. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί παραδοσιακή μέθοδο 
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επικοινωνίας και μάθησης και συχνά χρησιμοποιείται για μεταβίβαση γνώσεων, 

στάσεων και αξιών από γενιά σε γενιά. Ο συνδυασμός, λοιπόν, της παραδοσιακής 

προφορικής αφήγησης με τη πληθώρα των σύγχρονων πολυμέσων εργαλείων συνιστά 

την ψηφιακή αφήγηση. Ειδικά στην προσχολική εκπαίδευση, που η απλή αφήγηση 

χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποκτήσει 

ιδιαίτερη σημασία αρκεί να βρεθούν αναπτυξιακά κατάλληλα μέσα για την 

υλοποίηση της. Τα μέσα αυτά είναι πιθανό να αφορούν είτε την απλή διανομή 

ψηφιακών αφηγήσεων στα παιδιά είτε την παραγωγή αφηγήσεων από τα ίδια τα 

παιδιά. H ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει τη λογοτεχνία με τη χρήση ψηφιακών 

πολυμέσων, όπως γραφικών, κειμένου, ήχου, βίντεο, μουσικής, ενεργοποιώντας το 

ενδιαφέρον των μαθητών και την άμεσο και ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση 

(Wawro, 2012; Μπράτιτσης & Μουταφίδου, 2013). 

Οι ψηφιακές ιστορίες μπορεί επίσης να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τους 

μαθητές που διδάσκονται να δημιουργούν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες, αφού 

δουν προηγουμένως παραδείγματα ψηφιακών ιστοριών που δημιουργήθηκαν από 

τους καθηγητές τους ή άλλους που δημιούργησαν αντίστοιχες ιστορίες. Οι μαθητές 

μπορούν να τις δημιουργήσουν, αφού τους ζητηθεί πρώτα να ερευνήσουν ένα θέμα, 

έπειτα να επιλέξουν μια συγκεκριμένη οπτική γωνία και -όπως περιγράφεται στην 

προηγούμενη ενότητα 1.1.3. με τα επτά στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας- μία 

δραματική ερώτηση (Robin 2006).   

Αυτός ο τύπος δραστηριότητας μπορεί να δημιουργήσει ενδιαφέρον, προσοχή και 

κίνητρο για τους μαθητές της «ψηφιακής γενιάς» στις σημερινές αίθουσες 

διδασκαλίας. Η διαδικασία μπορεί να αξιοποιήσει τα δημιουργικά ταλέντα των 

μαθητών, καθώς αρχίζουν να ερευνούν και να λένε τις δικές τους ιστορίες καθώς 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο για να ερευνούν 

πλούσιο, βαθύ περιεχόμενο ενώ αναλύουν και συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα 

περιεχομένου. Επιπλέον, οι μαθητές που συμμετέχουν στη δημιουργία ψηφιακών 

ιστοριών μπορούν να αναπτύξουν βελτιωμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 

μαθαίνοντας να οργανώνουν τις ιδέες τους, να κάνουν ερωτήσεις, να εκφράζουν 

απόψεις και να δημιουργούν αφηγήσεις. Ακόμη, καθώς μαθαίνουν να δημιουργούν 

ιστορίες για ένα κοινό, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να παρουσιάζουν τις ιδέες 

και τις γνώσεις τους με ατομικό και ουσιαστικό τρόπο (Robin 2006). 
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Όταν οι ψηφιακές ιστορίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να μοιραστούν τη δουλειά τους με τους συνομηλίκους τους και να 

αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στην κριτική του δικού τους έργου αλλά και των 

άλλων μαθητών, το οποίο μπορεί να προωθήσει κέρδη στη συναισθηματική 

νοημοσύνη και την κοινωνική μάθηση. Οι ψηφιακές ιστορίες απευθύνονται σε 

μαθητές με ποικίλες μορφές μάθησης και μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τη συνεργασία 

όταν οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ομάδες και προδίδουν αξία στην ενίσχυση 

της εμπειρίας των μαθητών, μέσω προσωπικής ιδιοκτησίας και ολοκλήρωσης (Robin, 

2008). 

Μαθητικός Γραμματισμός  

Η ψηφιακή ιστορία από τους μαθητές παρέχει μια ισχυρή βάση σε πολλά διαφορετικά 

είδη γραμματισμού, όπως ο πληροφοριακός, ο οπτικός, ο τεχνολογικός και των 

μέσων επικοινωνίας. Συνοψίζοντας το έργο πολλών ερευνητών σε αυτόν τον τομέα, 

οι Brown, Bryan and Brown (2005) έχουν χαρακτηρίσει αυτές τις πολλαπλές 

δεξιότητες που ευθυγραμμίζονται με την τεχνολογία ως "Αλφαβητισμός του εικοστού 

πρώτου αιώνα", που περιγράφουν ως τον συνδυασμό: 

 Ψηφιακός γραμματισμός - η δυνατότητα επικοινωνίας με μια συνεχώς 

διευρυνόμενη κοινότητα για τη συζήτηση θεμάτων, τη συγκέντρωση 

πληροφοριών και την αναζήτηση βοήθειας.  

 Παγκόσμιος γραμματισμός - η ικανότητα να διαβάζει, να ερμηνεύει, να 

ανταποκρίνεται και να δημιουργεί συμφραζόμενα μηνύματα από μια 

παγκόσμια προοπτική.  

 Τεχνολογικός γραμματισμός - η δυνατότητα χρήσης υπολογιστών και άλλων 

τεχνολογιών για τη βελτίωση της μάθησης, της παραγωγικότητας και της 

απόδοσης. 

 Οπτικός γραμματισμός - η ικανότητα κατανόησης, παραγωγής και 

επικοινωνίας μέσω οπτικών εικόνων. 

 Πληροφοριακός γραμματισμός - η δυνατότητα εύρεσης, αξιολόγησης και 

σύνθεσης πληροφοριών. 

Στον τομέα του τεχνολογικού γραμματισμού, οι μαθητές που δημιουργούν 

ψηφιακές ιστορίες βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, χρησιμοποιώντας λογισμικό που 

συνδυάζει ποικίλα εργαλεία πολυμέσων, όπως την επεξεργασία κειμένου, εικόνων, 
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ήχου, βίντεο και πολλές φορές τη δημοσίευση στο διαδίκτυο. Στον τομέα αυτό, οι 

ψηφιακές ιστορίες μπορούν να προσφέρουν έναν ουσιαστικό λόγο για τους μαθητές, 

να μάθουν να ψηφιοποιούν το περιεχόμενο των μέσων χρησιμοποιώντας ψηφιακές 

κάμερες και βίντεο κάμερες. Επιπλέον, καθώς οι μαθητές δημιουργούν την αφήγηση 

και τη μουσική για μια ιστορία, αποκτούν δεξιότητες στη χρήση μικροφώνων, στην 

ψηφιοποίηση του ήχου και να επεξεργάζονται τη μουσική και τα ηχητικά εφέ. 

 Ο Benmayor (2008) υποστηρίζει ότι το DS ακολουθεί μια διδακτική προσέγγιση 

στην οποία οι μαθητές καταφέρνουν να υλοποιήσουν τις πολιτισμικές γνώσεις και τις 

εμπειρίες τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των σκέψεών τους μέσω 

της τεχνολογίας (ΤΠΕ), ενισχύοντας έτσι τον εαυτό τους. Επιπλέον, ο Regan (2008) 

υπογράμμισε τη σημασία του οπτικού αλφαβητισμού. Υποστήριξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αναζητήσουν τρόπους συμμετοχής των μαθητών τους σε 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κάποιο είδος απεικόνισης. Έτσι, οι μαθητές θα 

μπορούσαν να συμμετάσχουν σε έργα που περιλαμβάνουν φωτογραφίες, σχέδια και 

θεματικές παραγωγές πολυμέσων προκειμένου να διατηρήσουν πληροφορίες και 

γνώσεις. Η ίδια μελέτη έδειξε ότι οι σπουδαστές που χρησιμοποίησαν λογισμικό 

πολυμέσων έγιναν πιο δραστήριοι. 

 

 

1.1.8. Δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές με την χρήση των ψηφιακών 

ιστοριών.  

Όταν οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στα πολλαπλά στάδια του σχεδιασμού, 

της δημιουργίας και της παρουσίασης των δικών τους ψηφιακών ιστοριών, αυξάνουν 

ένα πλήρες σύνολο δεξιοτήτων, όπως: 

 

 Ερευνητικές δεξιότητες: Τεκμηρίωση της ιστορίας, εύρεση και ανάλυση 

σχετικών πληροφοριών.  

 Γλωσσικές δεξιότητες: Δημιουργία μιας οπτικής γωνίας και ανάπτυξη ενός 

σεναρίου. 
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 Οργανωτικές δεξιότητες: Διαχείριση του πεδίου εφαρμογής του έργου, των 

χρησιμοποιούμενων υλικών και του χρόνου που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της εργασίας.  

 Τεχνολογικές δεξιότητες: Να μάθουν να χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, 

όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σαρωτές, μικρόφωνα και λογισμικό 

δημιουργίας πολυμέσων.  

 Δεξιότητες Παρουσίασης: Να μάθουν να παρουσιάζουν καλύτερα την 

ιστορία σε ένα ακροατήριο. 

 Δεξιότητες συνέντευξης: Εύρεση πηγών για συνέντευξη και καθορισμός 

ερωτήσεων που πρέπει να ρωτήσετε.  

 Διαπροσωπικές δεξιότητες: Εργασία μέσα σε μια ομάδα και καθορισμός 

μεμονωμένων ρόλων για τα μέλη της ομάδας. 

 Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων: Μάθηση για τη λήψη αποφάσεων και 

την άρση των εμποδίων σε όλα τα στάδια του έργου, από την αρχή μέχρι την 

ολοκλήρωση.  

 Δεξιότητες Αξιολόγησης: Αποκτώντας την κριτική εξειδίκευση πάνω στην 

εργασία τους αλλά στην εργασία των άλλων. 

 

Έχει αποδειχθεί ακόμη, ότι οι παραπάνω δεξιότητες  αυξάνουν το ενδιαφέρον τους 

για το περιεχόμενο που διδάσκεται (Paull, 2002, Salpeter, 2005). Έχει επίσης βρεθεί 

ότι επιταχύνει την κατανόηση, τις γραπτές δεξιότητες και την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου από τους μαθητές (Burmark 2004, Kajder & Swenson, 2004, 

Παπαδοπούλου & Ιωάννης, 2010). 

 

 

1.2. Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (Δ.Μ.Α.) 

1.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά  

Οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (Teaching Learning Sequences) αφορούν τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση και την αξιολόγηση των διδακτικών παρεμβάσεων 

μεσαίας κλίμακας, διάρκειας 5-15 ωρών (Kariotoglou, 2002). Η Δ.Μ.Α. περιλαμβάνει 

την έρευνα  και την στενή σύνδεση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης. Τη δεκαετία 
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του ‘80, άρχισε να γίνεται αναφορά στη διαδικασία του σχεδιασμού και υλοποίησης 

διδασκαλιών μικρής διάρκειας, όταν πολλοί ερευνητές επιχείρησαν να αναπτύξουν 

μια σειρά από ποικίλες δραστηριότητες και ασκήσεις, με σκοπό να βελτιώσουν την 

κατανόηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν κυρίως το αντικείμενο των 

Φυσικών Επιστημών, βασιζόμενοι όμως στις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών γύρω 

από τα φυσικά φαινόμενα (Méheut & Psillos, 2004). Η αλληλεπίδραση της 

διδασκαλίας και της μάθησης θεωρείται εποικοδομητική δραστηριότητα και αποτελεί 

σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών. Ο Lijnse (1995) 

υποστηρίζει πως αυτού του είδους οι διδασκαλίες αποτελούν Αναπτυξιακή Έρευνα 

(Developmental Research), τονίζοντας πως είναι μια κυκλική διαδικασία στην οποία 

προστίθενται ένας πλούτος από ερευνητικά δεδομένα.  

Τα τελευταία χρόνια, έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες, σχετικές με τις Δ.Μ.Α. 

και έχει μελετηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων (Méheut, 1997; Psillos, 1998; Duit, 

1999; Psillos and Méheut, 2001).  Στη σημερινή εποχή χρησιμοποιείται ευρέως ο 

όρος Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία, προκειμένου να υποδηλώσει την σύνδεση 

μεταξύ της προτεινόμενης διδασκαλίας και της προσδοκώμενης μάθησης των 

παιδιών, ως διακριτικό γνώρισμα μιας θεματικά προσανατολισμένης ακολουθίας.  Να 

σημειωθεί πως η Δ.Μ.Α. θεωρείται παράλληλα και ως επεμβατική ερευνητική 

δραστηριότητα αλλά και ως ένα «προϊόν», που εμπεριέχουν καλά οργανωμένες 

δραστηριότητες εμπειρικά προσαρμοσμένες στο επίπεδο των μαθητών (Ζουπίδης, 

2012). Κύριο χαρακτηριστικό της Δ.Μ.Α. αποτελεί τόσο η επιστημονική γνώση, όσο 

και οι απόψεις των μαθητών. Αρκετοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να 

διαχωρίσουν την επιστημονική από την παιδαγωγική διάσταση της Δ.Μ.Α. Ορισμένες 

έρευνες μάλιστα, έχει παρατηρηθεί πως δίνουν έμφαση στη παιδαγωγική διάσταση 

και άλλες στην επιστημονική. Ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο αυτών διαστάσεων, 

ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη σύνδεση ανάμεσα στο επιστημονικό και 

παιδαγωγικό μέρος, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Δ.Μ.Α. 

 

1.2.2. Θεωρητικό πλαίσιο  

Είναι ισχυρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων, τα οποία να 

εστιάζουν στους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη και να επιτρέπουν την 

περιγραφή και ανάλυση των δυναμικών διαδικασιών σχεδιασμού (design) και 
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ανάπτυξης (development) μιας ΔΜΑ ως μιας ερευνητικής δραστηριότητας ( Μéheut 

& Psillos, 2004). Σύμφωνα με τον Ζουπίδη (2012), τα θεωρητικά πλαίσια για την 

περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ΔΜΑ είναι 

τα εξής μοντέλα:  

1) Το μοντέλο της Αναπτυξιακής Έρευνας (Developmental Research) (Lijnse, 

1995). 

Ο Lijnse (1995) ήταν ο  πρώτος που εισήγαγε τον όρο Αναπτυξιακή Έρευνα 

(Developmental Research). Ανέδειξε τη σημασία που έχει η πλοκή του σχεδιασμού, 

της ανάπτυξης και της εφαρμογής μιας διδακτικής ακολουθίας, προς ένα 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ακόμη υποστηρίζει, πως μέσα από μια κυκλική 

εξελικτική διαδικασία εμπλουτίζεται και επανασχεδιάζεται. Εστιάζει και στην ανάγκη 

για αναβάθμιση του επιστημονικού περιεχομένου αλλά και του τρόπου που εκείνο 

διδάσκεται στην σχολική τάξη, μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές δομές (didactical 

structures). Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ο σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων, ο 

οποίος θα αναλύει τις διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες και τις ανάλογες 

διδακτικές-μαθησιακές διαδικασίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν. Στο 

επίκεντρο θέτει τον μαθητή, και του δίνεται η ελευθερία να ακολουθήσει τις δικές του 

μαθησιακές διαδρομές, δίνοντας έμφαση στα κίνητρα των μαθητών και σε 

μεταγνωστικές διαδικασίες στη μάθηση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, η συγκεκριμένη 

προσέγγιση της ΔΜΑ του Lijnse (1995) έχει κυρίως ψυχολογική διάσταση.  

 

2) Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational 

Reconstruction) (Kattmann & Duit, 1996, Duit, 2007)  

Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction) 

παρέχει πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για την περιγραφή και ανάλυση του σχεδιασμού 

και της ανάπτυξης μιας ΔΜΑ. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στον μαθητή, στον 

δάσκαλο αλλά και στην αλληλεπίδρασή τους στην τάξη και έχει ψυχοκοινωνική 

διάσταση (psycho-social point of view). Σύμφωνα με τον Duit (1999) το μοντέλο 

αυτό, βασίζεται σε μια εποικοδομητική επιστημολογική θέση σχετικά με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, βασική υπόθεση της οποίας είναι ότι το επιστημονικό 

περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής δεν αποτελεί μια «αλήθεια».  
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Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης περιγράφεται από τις εξής τρεις 

συνιστώσες: Αρχικά, την ανάλυση της δομής του περιεχομένου, όπου στόχος της 

είναι να διαμορφώσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας και περιλαμβάνει την αναγωγή 

του περιεχομένου, σε στοιχειώδες επίπεδο (elementarization). Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται η επανοικοδόμηση του περιεχομένου αυτού, υπό την εκπαιδευτική 

προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας και 

της μάθησης του υπό μελέτη περιεχομένου, αλλά και τις προοπτικές των μαθητών, 

για παράδειγμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα ενδιαφέροντά τους (Duit, 

1999, Μéheut & Psillos, 2004). Η δεύτερη συνιστώσα του μοντέλου περιλαμβάνει τις 

εμπειρικές έρευνες γύρω από τις απόψεις των μαθητών πριν από την διδακτική 

παρέμβαση, και την εξέλιξή τους σε σχέση με την προσχεδιασμένη επιστημονική 

άποψη. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, καθώς 

και με τις ιδέες των δασκάλων. Τέλος, η τρίτη συνιστώσα του μοντέλου περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη και αξιολόγηση διδακτικών ενοτήτων, όπου δίνεται έμφαση στο 

εκπαιδευτικό υλικό και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε συνθήκες πραγματικής 

τάξης (Kattmann & Duit, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Το μοντέλο της Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction) 

(Duit, 2007, Kattmann & Duit, 1996) 

 

[2] 

Εμπειρικές έρευνες (ιδέες 

των μαθητών, διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης, 

ιδέες των δασκάλων) 

[3] 

Ανάπτυξη και αξιολόγηση 

της διδασκαλίας  

(ζητήματα και περιορισμοί 

που αφορούν τη διδασκαλία 

και μάθηση σε συνθήκες 

πραγματικής τάξης) 

[1] 

Ανάλυση της δομής 

του περιεχομένου 

 (αναγωγή σε 

στοιχειώδες επίπεδο και 

επανοικοδόμηση του 

περιεχομένου) 
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3) Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Μéheut & Psillos, 

2004) 

Το μοντέλο αυτό αναδεικνύει τα στοιχεία της ΔΜΑ καθώς και τις σχέσεις μεταξύ 

τους. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.2.) προβάλλεται ο «διδακτικός ρόμβος», ο 

οποίος αποτελείται από την επιστημονική διάσταση, το πώς, δηλαδή, συνδέεται η 

επιστημονική γνώση με τον υλικό κόσμο και την παιδαγωγική διάσταση, που εκφέρει 

τις απόψεις του εκπαιδευτικού και των μαθητών αλλά και ποιο είναι το είδος των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών ή/και μεταξύ των μαθητών  

(Μéheut & Psillos, 2004). Η παρακάτω απεικόνιση επιτρέπει την οργάνωση των 

πολλών δεδομένων που συνυπάρχουν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της Δ.Μ.Α. 

Στην περιοχή μεταξύ των σημείων «Μαθητές – Υλικός Κόσμος» παρατίθενται οι 

ιδέες των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα, ωστόσο στην περιοχή «Μαθητές – 

Επιστημονική Γνώση» παρατίθενται ζητήματα σχετικά με τη στάση των μαθητών 

απέναντι στην επιστημονική γνώση. Παράλληλα, υποδηλώνει την σχετική 

ανεξαρτησία αλλά και τη διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στον 

επιστημονικό και παιδαγωγικό άξονα. Αναλυτικότερα, αναφορικά με τον 

επιστημονικό άξονα είναι οι παραδοχές σχετικά με τις επιστημονικές μεθόδους αλλά 

και τη διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης της γνώσης, που υπόκεινται στον 

σχεδιασμό της Δ.Μ.Α.  
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Σχήμα 1.2. Το μοντέλο του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Μéheut & Psillos, 2004) 

 

4) Το μοντέλο Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια (Cosmos – Ideas – Evidence) 

Βασίζεται στη θεωρία του Hacking (1992, 1995) και αποτελεί ένα μοντέλο 

επιστημολογικής μοντελοποίησης των διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων, με 

την παραδοχή ότι οι επιστημονικές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο στο 

επαγγελματικό πλαίσιο, αλλά και στο εκπαιδευτικό (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 

2004). Βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού είναι ο περιγραφικός και 

παραγωγικός χαρακτήρα του, όπου χρησιμοποιείται για την περιγραφή και ανάλυση 

των διδακτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες 

επιμέρους ΔΜΑ. Επομένως, ως εργαλείο το μοντέλο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να ενισχύσει  τον σχεδιασμό νέων διδακτικών δραστηριοτήτων μιας ΔΜΑ και να 

αναδείξει σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας  ΔΜΑ 

(Psillos et al., 2004). 

5) Το μοντέλο της Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας (Design-Based 

Research, DBR) (Brown, 1992, Design-based Research Collective, 2003, 

Tiberghien et al., 2009) 

Αυτό το μοντέλο δίνει έμφαση κυρίως στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ΔΜΑ. 

Συγκεκριμένα, καθιστά απαραίτητη την πλοκή των κεντρικών στόχων για σχεδιασμό 

μαθησιακών περιβαλλόντων με τους στόχους για ανάπτυξη θεωριών για τη μάθηση. 

Για να σχεδιαστεί μια Δ.Μ.Α. πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση και αλληλεπίδραση 

μεταξύ έρευνας και πράξης, δηλαδή, ανάμεσα στον ερευνητή και τον εκπαιδευτικό, 

με σκοπό να οδηγηθούν σε νέες, κοινόχρηστες θεωρίες. Έπειτα, οι σχεδιασμοί που θα 

προκύψουν οφείλουν να δοκιμαστούν σε συνθήκες τάξης, ώστε να υπάρξει η 

δυνατότητα βελτίωσης και κατανόησης σχετικά με μαθησιακά ζητήματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. Ακόμη, η ανάπτυξη της 

Δ.Μ.Α. οφείλει να είναι μια κυκλική διαδικασία που μέσα από την ανάλυση των 

δεδομένων της έρευνας, καταλήγει σε αποτελεσματικές αλλαγές.  Παρ’ όλα αυτά, για 

να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν οι οποιεσδήποτε αλλαγές, είναι απαραίτητη 

η καταγραφή των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και των 

αποτελεσμάτων τους. 
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Συνοψίζοντας, τη συζήτηση σχετικά με τα θεωρητικά πλαίσια που 

αναπτύχθηκαν παραπάνω και έχουν στόχο την περιγραφή και ανάλυση των 

διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης των ΔΜΣ, παρατηρούμε τα εξής:  

 Το μοντέλο της «Αναπτυξιακής Έρευνας» (Developmental Research) 

επικεντρώνεται στο μαθητή ως κανονιστικό παράγοντα της ανάπτυξης της 

ΔΜΑ και έχει κυρίως ψυχολογική διάσταση.  

 Το μοντέλο της «Εκπαιδευτικής Επανοικοδόμησης» (Educational 

Reconstruction) δίνει έμφαση στον μαθητή, στον δάσκαλο αλλά και στην 

αλληλεπίδρασή τους στην τάξη και έχει ψυχοκοινωνική διάσταση.  

 Το μοντέλο του «Διδακτικού Ρόμβου» (Didactical Rhobus) εστιάζει στην 

ανάδειξη στοιχείων των ΔΜΑ καθώς και σχέσεων μεταξύ τους. Τα στοιχεία 

αυτά μπορεί να έχουν επιστημολογική διάσταση (π.χ. η σχέση μεταξύ 

επιστημονικής γνώσης και υλικού κόσμου) ή/και παιδαγωγική διάσταση (π.χ. 

δασκαλοκεντρική ή μαθητοκεντρική προσέγγιση).  

 Το μοντέλο «Κόσμος – Ιδέες – Τεκμήρια» (Cosmos – Ideas – Evidence, CEI),  

μέσω του περιγραφικού και παραγωγικού του χαρακτήρα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και την ανάδειξη σημαντικών 

χαρακτηριστικών των επιμέρους διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων 

μιας ΔΜΑ.  

 Τέλος, το μοντέλο της «Βασισμένης στο Σχεδιασμό Έρευνας» (Design-based 

Research) χαρακτηρίζεται από την πραγματιστική του διάσταση και 

επισημαίνει την αλληλεπίδραση του ερευνητή με τον εκπαιδευτικό, δηλαδή 

την σύνδεση της έρευνας με την πράξη, αλλά και της διαχείρισης των 

δεδομένων της έρευνας.   

Έπειτα, από την παράθεση των θεωρητικών αρχών που χρησιμοποιούνται για 

τον σχεδιασμό και την ανάλυση των Δ.Μ.Α., καθώς και από βιβλιογραφική έρευνα, 

προκύπτουν ορισμένα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση τόσο στον ίδιο 

τον ερευνητή, ως υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Δ.Μ.Α., όσο και 

στην διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει να συμμετέχει στις 

διαδικασίες που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον επανασχεδιασμό της 

(Besson et al., 2010, Duit, 2007).  
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Ειδικότερα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω, 

αποτελεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (standards and teacher 

professional development), αφού είναι αυτοί που διαδίδουν την καινοτομία της 

Δ.Μ.Α. στο σχολείο. (Duit, 2007; Σπύρτου, 2002) Άλλωστε, οι Besson et al. (2010), 

υποστηρίζουν πως προκειμένου να κριθεί επιτυχής η εισαγωγή της Δ.Μ.Α. στην 

σχολική τάξη, πρέπει: α) οι δάσκαλοι να αισθάνονται ότι είναι ικανοί και 

αποτελεσματικοί να την εφαρμόσουν (π.χ. να αισθάνονται ότι επεκτείνουν και τις 

δικές τους γνώσεις, σχετικά με το περιεχόμενο που πρόκειται να διδάξουν), και β) 

ανάμεσα στους ερευνητές και τους δασκάλους, που θα την εφαρμόσουν να υπάρχει 

στενή συνεργασία. Πολλοί από τους ερευνητές προτείνουν να γίνουν μελλοντικές 

ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με τις ΔΜΑ, οι οποίες  να επικεντρώνονται,  σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα,  σε ζητήματα που σχετίζονται με 

το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, όπως επίσης τα αναλυτικά προγράμματα 

τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που χρησιμοποιούνται και τις τεχνικές 

υποδομές των σχολείων (Μéheut & Psillos, 2004). Αξιοσημείωτο είναι να ληφθούν 

υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας πάνω στις ιδέες των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών για τον επιστημονικό γραμματισμό (scientific literacy) (Duit, 2007). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό, πως μεταξύ των πέντε θεωρητικών 

πλαισίων υπάρχουν διαφορές, ωστόσο υπάρχει ένα κοινό σημείο, που είναι το 

γεγονός πως επικεντρώνονται όλα στην έρευνα, α) του διδακτικού περιεχομένου, β) 

της διδασκαλίας και της μάθηση των παιδιών, όπως είναι οι εναλλακτικές τους ιδέες, 

και γ) της διαδικασίας ανάπτυξης και αξιολόγησης της Δ.Μ.Α. Τέλος, ανεξάρτητα 

από την παραδοχή ότι η Δ.Μ.Α. είναι μια κυκλική εξελικτική διαδικασία βελτίωσης, 

δεν υπάρχουν ακόμη τα κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία,  τα οποία μπορούν να 

επιτρέψουν την περιγραφή και ερμηνεία των αλλαγών από τη μία φάση της Δ.Μ.Α. 

στην επόμενη (Lijnse, 1995). 

 

1.2.3. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας μιας Δ.Μ.Α. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Μéheut & Psillos, 2004) δύο είναι οι μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις που παρατίθενται για την αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας 

ΔΜΑ: α) συγκρίνοντας την τελική με την αρχική γνωστική κατάσταση των μαθητών 

(final and initial cognitive state) και β) αναδεικνύοντας τα γνωστικά μαθησιακά 
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μονοπάτια (cognitive learning pathways) που ακολουθούν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής μαθησιακής διαδικασίας.  

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, η μεθοδολογία έχει ως στόχο να ελέγξει την 

αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ σε σχέση με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. 

Τα δεδομένα για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων συλλέγονται μέσω 

ερωτηματολογίων πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ (pre-post test). Παράλληλα, 

γίνεται και σύγκριση της γνώσης που ο μαθητής είχε πριν τη διδασκαλία (pre test) με 

τη νέα γνώση που απέκτησε (post test).  Αυτού του είδους η αξιολόγηση ονομάζεται 

«εσωτερική», διότι γίνεται σύγκριση των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές που 

παρακολούθησαν την παρέμβαση. Στόχος της είναι να εξετάσει την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σε σχέση με τους αρχικούς διδακτικούς 

στόχους. Από την άλλη, υπάρχει και η «εξωτερική» αξιολόγηση, σύμφωνα με την 

οποία η σύγκριση αφορά τις απαντήσεις των παιδιών που παρακολούθησαν την 

Δ.Μ.Α. με άλλους μαθητές του ίδιου επιπέδου που δεν παρακολούθησαν τη 

διδασκαλία. Στόχος της συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης είναι η εγκυρότητα ότι 

για τους ίδιους διδακτικούς στόχους, η συγκεκριμένη μαθησιακή ακολουθία είναι πιο 

αποτελεσματική σε σχέση με άλλες διδακτικές προσεγγίσεις (Μéheut & Psillos, 

2004). Παρόλα αυτά, αυτού του είδους η αξιολόγηση, και ιδιαίτερα η ονομαζόμενη 

«εξωτερική» αξιολόγηση, εγείρει ερωτήματα του τύπου «Μπορούν τα αποτελέσματα 

αυτά να θεωρηθούν γενικεύσιμα και ανεξάρτητα των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

επιτεύχθηκαν;» ή «Ποιες είναι εκείνες οι επιλογές στο σχεδιασμό των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων που είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 

διαδικασίας;». Με άλλα λόγια, προκύπτουν ζητήματα που αφορούν τη λογικής της 

στρατηγικής ελέγχου μεταβλητών καθώς και της δυνατότητας αναπαραγωγής της 

ΔΜΑ (Μéheut & Psillos, 2004).  

 Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, στοχεύει στη μελέτη των μαθησιακών 

διαδικασιών για περιπτώσεις στις οποίες επιθυμούμε να ελέγξουμε τις επιλογές που 

θα κάνουμε για την ανάπτυξη διδακτικών μαθησιακών καταστάσεων. Η λεπτομερής 

ανάλυση των μαθησιακών μονοπατιών μπορεί να προσφέρει πληροφορίες α) για την 

αποτελεσματικότητα των ειδικών μαθησιακών καταστάσεων και την συνολική  

αξιολόγηση της ΔΜΑ β) για τον έλεγχο των υποθέσεων με βάση τις οποίες 

σχεδιάστηκαν οι μαθησιακές καταστάσεις γ) για την βελτίωση των μαθησιακών 

καταστάσεων (Μéheut & Psillos, 2004). 
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1.3. Διαθεματικότητα 

Ορισμός 

∆ιαθεµατικότητα (cross -thematic integration) είναι ο τρόπος οργάνωσης του 

Αναλυτικού Προγράμματος, που καταργεί ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία 

ολότητα, την οποία προσεγγίζει μέσα από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση 

θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, που παρουσιάζουν µε τα 

κριτήρια των μαθητών ενδιαφέρον (cross curricular themes, thematic integration, unit 

approach, topic approach, integrated day) (Ματσαγγούρας, 2002). 

 

1.3.1. Διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος και Νέες Τεχνολογίες  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για τον «Νέο 

Σχολείο» (2011), η αμοιβαία και γόνιμη σχέση ανάμεσα στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και την Τεχνολογία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος 

μάθησης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών. Η «συνεργασία» αυτή ξεκινά από 

την Α’ Δημοτικού και απαντάται σε όλες τις τάξεις. 

  Ως εκ τούτου, αναζητείται ένα κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση τόσο 

επιστημονικών όσο και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, οι οποίες να είναι 

επικεντρωμένες σε θέματα χρήσιμης επιστήμης και τεχνολογίας. Επί του διδακτικού 

πρακτέου αυτό μεταφράζεται σε δραστηριότητες, που ενθαρρύνουν τους μαθητές και 

τις μαθήτριες να αναπτύξουν επιστημονικές, καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και 

δεξιότητες, έτσι ώστε να νιώθουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, για να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της καθημερινής τους ζωής με 

ασφάλεια. Η εξέλιξη των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας αναγνωρίζεται ως 

προϊόν συνεργασίας πολλών διαφορετικών επιστηµόνων από διαφορετικές 

κουλτούρες και σε διαφορετικές χρονικές στιγµές της ιστορίας.  

 

Ο Becker (2001) επιβεβαιώνει ότι η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία μπορεί 

να έχει θετικό αντίκτυπο για τα παιδιά καθώς:  

 Δημιουργούν  αύξηση κινήτρων για μάθηση   

 Οδηγούν στην παραγωγή υψηλότερης ποιότητας εργασιών  
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 Επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση υλικού για την υποστήριξη όλων των 

μαθημάτων  

 Επιτυγχάνουν τα παιδιά να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και να 

εργάζονται πιο γρήγορα 

 

1.3.2. Ψηφιακές Ιστορίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Όσον αφορά την χρήση των ψηφιακών ιστοριών στο πεδίο της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, το 2011 διεξήχθη ένα σχετικό πρόγραμμα. Σε ένα εναλλακτικό δημόσιο 

γυμνάσιο των ΗΠΑ, έγινε έρευνα για τις περιβαλλοντικές γνώσεις των μαθητών, οι 

οποίοι  δημιούργησαν δύο μικρές ταινίες ντοκιμαντέρ, μία για την ανακύκλωση και 

μία για τη διατήρηση του νερού. Το ερευνητικό πρόγραμμα με την κατασκευή των 

ψηφιακών ιστοριών, στόχευε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και στην αύξηση του περιβαλλοντικού τους γραμματισμού, 

διερευνώντας τα σχετικά θέματα: διεξαγωγή έρευνας για τις ταινίες τους, 

πραγματοποίηση συνεντεύξεων και λειτουργία εξοπλισμού κάμερας.  

Αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, έγινε ανάλυση των απαντήσεων των 

μαθητών, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ποιοτική μεθοδολογία για την ανάπτυξη 

τριών θεωρητικών δομών: Πρώτον, οι μαθητές να εποικοδομήσουν γνώσεις για το 

περιβάλλον, μέσω κοινωνικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν αλληλένδετες 

επιδράσεις από το σχολείο, την οικογένεια και τα μέσα ενημέρωσης. Δεύτερον, η 

απάθεια για το περιβάλλον είναι κοινή μεταξύ των μαθητών του γυμνασίου, που 

αντιλαμβάνονται ότι η σχολική τους κουλτούρα δεν επικεντρώνεται στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τρίτον, οι μαθητές υιοθετούν ευκολότερα 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές όταν κατανοούν πιο ξεκάθαρα πως οι 

προσωπικές τους περιβαλλοντικές συνήθειες επηρεάζουν το περιβάλλον γενικότερα.  

Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των συνεντεύξεων υποδηλώνει ότι το 

πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών, παρείχε  ευκαιρίες και ήταν επιτυχές 

στην εισαγωγή στρατηγικών που ενθαρρύνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες 

συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών (Harness & Drossman, 2011).  
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1.3.3. Ευέλικτη Ζώνη  

Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης στοχεύει στη δημιουργική μάθηση των μαθητών 

(Αλαχιώτης, 2002, Ματσαγγούρας, 2002). Στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες ευνοούν την ολιστική 

προσέγγιση των θεμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών, τόσο από τους 

εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, προωθείται η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η δημιουργικότητα, η αυτενέργεια και η συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν ζητήματα που 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και θέματα που απασχολούν 

την επικαιρότητα και την ευρύτερη κοινωνία (Ματσαγγούρας, 2002). Ακόμη, μέσα 

από την εφαρμογή της Ε.Ζ δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις για την 

ανανέωση της σχολικής ζωής. 

Το κυριότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την Ε.Ζ. ως ένα καινοτόμο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι η διαθεματική προσέγγιση και η ενιαιοποίηση της 

γνώσης. Δηλαδή, δεν υπάρχουν διακριτές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα 

μαθήματα και έτσι φαίνεται η διεπιστημονικότητα. Αξίζει να αναφερθεί πως, οι 

δραστηριότητες αυτές αποτελούνται με τα σχέδια εργασίας (project), τα οποία 

καλλιεργούν την κριτική σκέψη των μαθητών και προωθούν τη δημιουργικότητά τους 

(Κανάκης, 1987 & Χρυσαφίδης, 1994). Εκπρόσωπος της μεθόδου «project» ήταν ο 

Kilpatrick (1918) ο οποίος υποστήριζε πως μαθαίνουμε ό,τι ζούμε και ζούμε ό,τι 

μαθαίνουμε. Τα σχέδια εργασίας είναι στην ουσία μία εις βάθος μελέτη ενός θέματος, 

που βοηθάει τα παιδιά με τις δραστηριότητες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και 

να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους. Επίσης, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία, τη 

μάθηση, αλλά και το ρόλο του δασκάλου, ο οποίος ενθαρρύνει τα παιδιά να 

αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Αφού αποφασιστεί το θέμα 

και τεθεί ο σκοπός, οργανώνονται τα μέσα εργασίας και η πορεία της εργασίας που 

αποτελείται από ορισμένες φάσεις. Αυτές είναι: α) η επιλογή του θέματος και 

συζήτηση για την ανάγκη απασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, β) η αναζήτηση 

και συγκέντρωση πληροφοριών, γ) η εκτέλεση των εργασιών από τις ομάδες, δ) η 

αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν στη πρώτη φάση και ε) η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της εργασίας.  

Εκτός από τα «projects», υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που προωθούν 

και εκφράζουν τη διαθεματικότητα και υλοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος της 
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Ευέλικτης Ζώνης. Ορισμένες από αυτές είναι οι διερευνητικές δραστηριότητες, που 

αφορούν την αναζήτηση, επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν. Οι εργασίες 

αυτές στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού 

έργου, προάγουν τη συλλογική προσπάθεια, δραστηριοποιούν τους μαθητές. 

Παράλληλα, επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να παίρνει πρωτοβουλίες, για να 

εκσυγχρονίζει και να προσαρμόζει τη μεθοδολογία της διδασκαλίας του.  

Οι επισκέψεις πεδίου, επίσης συνδυάζουν τη διαθεματικότητα και την 

αλληλεπίδραση σε χώρους, που δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν 

περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες της περιοχής τους, να συνδυάσουν την αναψυχή µε 

τη μάθηση, να έρθουν σε επαφή µε προβλήματα, να αναζητήσουν λύσεις κ.ά. 

Πρόκειται για προσχεδιασμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε 

περιβάλλοντα, εκτός της σχολικής αίθουσας. Οι μελέτες πεδίου απαιτούν την 

κατάλληλη προετοιμασία και οργάνωση από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, 

όμως τα αποτελέσματά της σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι άκρως θετικά, όσον 

αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας. Επίσης, ενισχύεται  

η  ομαδική εργασία, τη συμμετοχή των μαθητών και τη βιωματική προσέγγιση 

καταστάσεων θεμάτων, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ήταν εφικτό να 

κατανοηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

 

1.4. Σκοπός της εργασίας   

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο, σκοπός της παρούσας Πτυχιακής 

Εργασίας είναι να αναπτυχθεί μία Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία για την 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από μαθητές της Δ΄ Δημοτικού στο μάθημα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, ακολουθώντας όλα τα βήματα που χρειάζονται για την 

έκβαση των ψηφιακών ιστοριών. Επίσης, αποσκοπεί στη διερεύνηση των 

παραγόντων εκείνων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη και δημιουργία ψηφιακών 

ιστοριών με σκοπό να αναπτυχθούν διδακτικές τεχνικές προκειμένου να αρθούν 

τυχόν εμπόδια και δυσκολίες, αλλά και να ενισχυθούν οι διευκολυντικοί παράγοντες.  
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Με ενσωματωμένες τις Νέες Τεχνολογίες αλλά και την επίσκεψη πεδίου στο 

ποτάμι, οι μαθητές δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, κατά την διάρκεια της 

δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών, θα αναπτύξουν πολλά διαφορετικά είδη 

γραμματισμού. Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί 

κατά πόσο η συγκεκριμένη Δ.Μ.Α. είναι δυνατό να εφαρμοστεί, να τροποποιηθεί, να 

βελτιωθεί, να αναλυθεί και να διαπιστωθούν τα αποτελέσματά της στη μαθησιακή 

διαδικασία.  
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ (Δ.Μ.Α.) 

 

2.1.   Περιγραφή Διδακτικής της Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, το οποίο 

διήρκησε 13 διδακτικές ώρες σε περίοδο δύο εβδομάδων. Ήταν οργανωμένο σε επτά 

διδακτικές ενότητες, από τις οποίες οι 5 έχουν διάρκεια δύο διδακτικές ώρες (2 x 45΄) 

και άλλες 3 έχουν από μία (1 x 45΄). Οι ενότητες είναι οι εξής:  

1) Εισαγωγή στις ψηφιακές ιστορίες (145΄). 

2) Εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα και δημιουργία ψηφιακού παραδείγματος 

(245΄). 

3) Δημιουργία σεναρίου ( με θέμα Ο ποταμός Σακουλέβας) και προετοιμασία για 

την επίσκεψη πεδίου (245΄).  

4) Επίσκεψη πεδίου στο ποτάμι. Οι μαθητές συλλέγουν το υλικό για την 

δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών από το ποτάμι της Φλώρινας (245΄). 

5) Επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πρόγραμμα Windows 

Movie Maker
2
_Α΄ μέρος (245΄).  

6) Επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε στο πρόγραμμα Windows 

Movie Maker_ Β΄ μέρος (145΄).  

7) Ολοκλήρωση και παρουσίαση της ψηφιακής ιστορίας (245΄ και 140΄).  

Κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης της Δ.Μ.Α., οι μαθητές έρχονται σε 

πρώτη επαφή με τις ψηφιακές ιστορίες και κατανοούν την χρησιμότητά τους. 

Δουλεύοντας ομαδικά, εξοικειώνονται με την χρήση των τεχνολογικών μέσων, ώστε 

μετέπειτα να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή των δικών τους 

ψηφιακών ιστοριών. Βρίσκουν περιβαλλοντικά θέματα που να σχετίζονται με το 

ποτάμι της Φλώρινας, και επινοούν την δική τους ιστορία και γράφουν το σενάριο. 

Πραγματοποιούν επίσκεψη στο ίδιο το ποτάμι, όπου τους δίνονται τα απαραίτητα 

                                                           
2
 Το πρόγραμμα Windows Movie Maker χρησιμοποιήθηκε επειδή ήταν ένα απλό στη χρήση του 

λογισμικό το οποίο διατίθονταν δωρεάν. Ωστόσο, μετά τη λήξη του προγράμματος, το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα έπαψε να διατίθεται δωρεάν και για το λόγο αυτό προτείνονται άλλα λογισμικά, που είναι 

επίσης δωρεάν, και τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.techradar.com/news/the-best-free-windows-movie-maker-alternative  

http://www.techradar.com/news/the-best-free-windows-movie-maker-alternative
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τεχνολογικά μέσα για να συλλέξουν το υλικό που χρειάζονται για την μετέπειτα 

επεξεργασία των βίντεο στον υπολογιστή. Μετά την δημιουργία του βίντεο στο 

πρόγραμμα του movie maker, παρουσιάζουν τις ιστορίες τους μέσα στην αίθουσα. 

Αξίζει να αναφερθεί, πως μέσα από τις δραστηριότητες, οι μαθητές αποκτούν ενεργό 

ρόλο στη μάθηση τους, αναζητούν μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, τη νέα γνώση 

και τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Δ.Μ.Α. 

περιγράφονται στον Πίνακα 3. 

 

 

2.2. Στόχοι Δ.Μ.Α.  

Βασικοί στόχοι  

 Να γνωρίσουν τα στάδια για την δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας.  

 Να εξοικειωθούν με τα τεχνολογικά μέσα.  

 Να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να δημιουργούν ψηφιακές ιστορίες και 

και να εκφράζονται μέσα από αυτές.  

Επιμέρους στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

 Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. 

 Να εντοπίζουν προβλήματα του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.  

 Να αξιολογήσουν τις δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν, ώστε να 

προστατέψουν το περιβάλλον. 

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ  

 Να εμπλακούν οι μαθητές σε νέες διαδικασίες μάθησης και να έρθουν 

σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες μέσω των ψηφιακών ιστοριών.  

 Να εξοικειωθούν με την χρήση ψηφιακών μέσων.  

 Να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν στοιχεία από τις φωτογραφικές μηχανές 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

 Να επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο, μουσική και ειδικά εφέ σε απλά 

προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. 
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Ως προς τη μαθησιακή διδασκαλία   

 Να προωθούν τη συνεργατική μάθηση και επικοινωνία. 

 Να αναπτύξουν, μέσα από την εργασία σε ομάδες, το συναίσθημα της 

συνευθύνης και να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση. 

 Να αναπτύξουν τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου. 

 Να καλλιεργήσουν την ικανότητα λήψης των αποφάσεων. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις.  

 Να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από τη χρήση ψηφιακών και 

να βιώσουν αισθήματα ευχαρίστησης και διασκέδασης μέσω της ενεργητικής 

τους συμμετοχής σε αυτήν. 

 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Διδασκαλίας και θα απαντηθούν στο τέλος είναι τα εξής:  

  Πόσο αποτελεσματική είναι η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση;  

 Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν τα παιδιά στην υλοποίησή τους;  

 Πώς αξιολογούνται οι ψηφιακές ιστορίες των παιδιών;  
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                    Πίνακας 3.  Βασικά χαρακτιριστικά της Δ.Μ.Α. 

 

Διδακτική 

ενότητα 

και 

διάρκεια 

 

Βασικά 

θέματα 

 

Στόχοι 

 

Δραστηριότητες 

 

Υλικά και 

μέσα 

 

 

1
η
 ενότητα 

 

 

(145΄) 

 

Εισαγωγή 

στις 

ψηφιακές 

ιστορίες 

•Να στοχαστούν μέσα και 

τρόπους ανάδειξης του 

ποταμιού. 

•Να μάθουν για τις ψηφιακές 

ιστορίες. 

•Να γνωρίσουν τα βασικά 

μέρη μίας ψηφιακής 

ιστορίας.  

•Να μάθουν να κρίνουν και 

να αξιολογούν τις 

ψηφιακές ιστορίες με 

βάση την θεωρία.  

Α΄ Φάση: Συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων  

Β΄ Φάση: Εισαγωγή στο θέμα 

Γ΄ Φάση: Συζήτηση για 

προϋπάρχουσα γνώση  

Δ΄ Φάση: Επισημοποίηση της 

νέας γνώσης  

Ε΄ Φάση: Συζήτηση και 

αξιολόγηση   

Η/Υ 

 

προτζέκτορας  

 φύλλα εργασίας 

1.α. 

 

2
η
 ενότητα 

 

(245΄) 

 

 

Εξοικείωση 

με τα 

τεχνολογικά 

μέσα και 

δημιουργία 

ψηφιακού 

παραδείγματ

ος 

•Να εξοικειωθούν με τα 

τεχνολογικά μέσα που θα 

χρησιμοποιήσουν.  

•Να δημιουργήσουν ένα 

παράδειγμα ψηφιακής 

ιστορίας. 

•Να γνωρίσουν και να 

εξοικιωθούν με το 

πρόγραμμα του movie 

maker. 

•Να μάθουν να 

συνεργάζονται. 

Α΄ Φάση: Χωρισμός ομάδων  

Β΄ Φάση: Δημιουργία από τους 

μαθητές/τριες σύντομου (1΄) 

βίντεο το οποίο θα 

χρησιμοποιθεί  παράδειγμα 

ψηφιακής ιστορίας για την 

εξοικίωση με τα τεχνολογικά 

μέσα. 

Γ΄ Φάση: Επισημοποίηση της 

νέας γνώσης με την 

εξοικείωση των μαθητών με 

τα τεχνολογικά μέσα  

 

Δ΄ Φάση: Επεξεργασία των 

ψηφιακών ιστοριών  

Ψηφιακές 

φωτογραφικές 

μηχανές ή 

κινητά 

τηλέφωνα με 

φωτογραφική 

μηχανή, 

καλώδια 

σύνδεσής τους 

Η/Υ, Η/Υ. 

 

3
η
 ενότητα 

 

 

 

 

(245) 

 

 

Δημιουργία 

σεναρίου με 

θέμα ο 

ποταμός 

Σακουλέβας. 

Προετοιμασί

α για την 

επίσκεψη 

πεδίου.  

•Να κατανοήσουν τι είναι το 

σενάριο. 

•Να μάθουν πώς γράφουμε 

ένα σενάριο και να 

δημιουργήσουν το δικό 

τους, ανά ομάδες.  

•Να αντιληφθούν την 

χρησιμότητα του σεναρίου 

στο πλαίσιο της ψηφιακής 

ιστορίας. 

•Να αναπτύξουν την 

δεξιότητα παραγωγής 

γραπτού λόγου. 

•Να εργαστούν ομαδικά. 

 

 

Α΄ Φάση: Αφόρμηση  

 

Β΄ Φάση: Εισαγωγή στη νέα 

γνώση 
 

Γ΄ Φάση: Επισημοποίηση της 

νέας γνώσης  
 

Δ΄ Φάση: Προετοιμασία για την 

επίσκεψη πεδίου. 
 

Η/Υ 

 

προτζέκτορας, 

φύλλα εργασίας 

2.  
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4
η
 ενότητα 

 

(240) 

Επίσκεψη 

πεδίου στο 

ποτάμι της 

Φλώρινας. 

•Να εφαρμόσουν στην πράξη 

την θεωρία της 

προηγούμενης ημέρας για 

τις ψηφιακές ιστορίες.  

•Να συλλέξουν το 

απαραίτητο υλικό για την 

δημιουργία της ιστορίας 

τους. 

•Να λειτουργήσουν ομαδικά. 

Α΄ Φάση: Συγκέντρωση στο 

προαύλιο του σχολείου και 

αναχώρηση για το ποτάμι.  

 

Β΄ Φάση: Συλλογή 

φωτογραφιών από τους 

μαθητές 

 

Γ΄ φάση: Άφιξη στο σχολείο  

Φωτογραφικές 

μηχανές, κινητά 

τηλέφωνα με 

φωτογραφική 

μηχανή, φύλλο 

εργασίας 2. με 

το σενάριο. 

 

5
η
 ενότητα 

 

(245΄) 

 

 

Επεξεργασία 

του υλικού 

που 

συγκεντρώθη

κε στο 

πρόγραμμα 

movie maker 

(Α΄_μέρος ) 

•Να αποθηκεύουν αρχεία σε 

φακέλους  

•Να δημιουργήσουν βίντεο 

με βάση τα στοιχεία που 

πρέπει να έχει μία ψηφιακή 

ιστορία.  

•Να επεξεργάζονται εικόνες, 

βίντεο και ήχο στο 

πρόγραμμα του movie 

maker. 

•Να μάθουν να δουλεύουν σε 

ομάδες, συνεργατικά. 

 

 

Α΄ Φάση: Αποθήκευση του 

υλικού που συλλέχθηκε   

 

Β΄ Φάση: Επεξεργασία στο 

πρόγραμμα Movie Maker  

Ψηφιακές 

φωτογραφικές 

μηχανές ή 

κινητά 

τηλέφωνα με 

φωτογραφική 

μηχανή, 

καλώδια 

σύνδεσής τους 

με Η/Υ, 5 Η/Υ 

(1/ομάδα). 

 

6
η
 ενότητα 

 

(145΄) 

 

Επεξεργασία 

του υλικού 

που 

συγκεντρώθη

κε στο 

πρόγραμμα 

movie maker  

(Β΄_μέρος) 

•Να δημιουργήσουν βίντεο 

με βάση τα στοιχεία που 

πρέπει να έχει μία ψηφιακή 

ιστορία.  

•Να επεξεργάζονται εικόνες, 

βίντεο και ήχο στο 

πρόγραμμα του movie 

maker. 

•Να μάθουν να δουλεύουν σε 

ομάδες, συνεργατικά.  

Α΄ Φάση: Δημιουργία των 

ερωτημάτων στις ψηφιακές 

ιστορίες.  

 

Β΄ Φάση: Επεξεργασία των 

βίντεο.  

 

 

 

 

 

Η/Υ 

 

7
η
 ενότητα 

 

(245 και 

140) 

 

Ολοκλήρωση 

και 

παρουσίαση  

της ψηφιακής 

ιστορίας 

•Να δημιουργήσουν βίντεο 

με βάση τα στοιχεία που 

πρέπει να  έχει μία 

ψηφιακή ιστορία.  

•Να  επεξεργάζονται εικόνες, 

βίντεο και ήχο στο 

πρόγραμμα του movie 

maker. 

•Να δουλεύουν σε ομάδες, 

συνεργατικά.  

•Να παρουσιάσουν την 

ψηφιακή ιστορία τους. 

 

Α΄ Φάση: Εύρεση της μουσικής 

και τελειοποίηση του βίντεο.  

 

Β΄ Φάση:  Παρουσίαση  

 

Γ΄ Φάση: Συζήτηση 

 

 

 

Η/Υ 
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2.3.   Περιγραφή της κάθε ενότητας  

 Περιγραφή 1
ης

 ενότητας: «Εισαγωγή στις ψηφιακές ιστορίες» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: (145΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :  

 Να στοχαστούν μέσα και τρόπους ανάδειξης του ποταμιού. 

 Να μάθουν για τις ψηφιακές ιστορίες. 

 Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη μίας ψηφιακής ιστορίας.  

 Να μάθουν να κρίνουν και να αξιολογούν τις ψηφιακές ιστορίες.  

Εποπτικά υλικά και μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας και φύλλα 

εργασίας 1.α (Αρχικά Ερευνητικά Φύλλα Εργασίας) 

 

Α΄ Φάση: Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (5΄) 

Δίνονται στους μαθητές φύλλα εργασίας με ερωτήσεις πάνω στις ψηφιακές ιστορίες, 

για να δούμε ποιες είναι οι αρχικές σκέψεις των μαθητών για τις ψηφιακές ιστορίες.  

 

Β΄ Φάση: Εισαγωγή στο θέμα (8΄) 

Γίνεται παρουσίαση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Διεξάγεται συζήτηση 

με τους μαθητές για το ποτάμι, με την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (brain 

storming), με ερωτήσεις όπως:(Ποιο είναι το κύριο αξιοθέατο της πόλης; Τι ξέρετε γι’ 

αυτό; Πώς μπορούμε να το αναδείξουμε και εκτός Φλώρινας;) ο δάσκαλος τους 

παροτρύνει να φανταστούν  ότι παίρνουν  μέρος σε ένα διαγωνισμό με τα πιο 

σημαντικά αξιοθέατα της πόλης τους και πρέπει να παρουσιάσουν  τον ποταμό 

Σακουλέβα και θα γίνουν ερωτήσεις όπως: (Πώς θα μπορούσατε να το αναδείξετε; 

Με ποιον τρόπο; Με ποια μέσα;). Στόχος είναι οι μαθητές να βρουν τρόπους για να 

μπορέσουν να αναδείξουν το ποτάμι και μέσα από αυτό να γνωρίσουν τις ψηφιακές 

ιστορίες.  
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Γ΄ Φάση: Συζήτηση για προϋπάρχουσα γνώση (2΄) 

Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για το αν γνωρίζουν τι είναι οι ψηφιακές ιστορίες 

και αν έχουν δημιουργήσει ποτέ τους, αν ξέρουν να χειρίζονται τα ψηφιακά μέσα 

τεχνολογίας και σε τι βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό σε τι επίπεδο 

βρίσκονται σε σχέση με την δημιουργία των βίντεο και ποια σχέση έχουν γενικότερα 

με την τεχνολογία.  

 

Δ΄ Φάση: Επισημοποίηση της νέας γνώσης (10΄) 

 Παρουσίαση  power point με την θεωρία και τα σημαντικά στοιχεία μιας ψηφιακής  

ιστορίας. Οι μαθητές θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα χαρακτηριστικά των 

ψηφιακών ιστοριών, τα βήματα για τη δημιουργία τους, και τα 7 στοιχεία που πρέπει 

να περιλαμβάνουν.  

 

Ε΄ Φάση: Συζήτηση και αξιολόγηση (20΄) 

Παρουσίαση έτοιμων ψηφιακών ιστοριών/βίντεο στους μαθητές. Γίνεται σχολιασμός 

ως προς το περιεχόμενο των βίντεο εάν εμπεριέχονται τα στοιχεία που απαιτεί μία 

ψηφιακή ιστορία (τον σκοπό της δημιουργίας τους, ποιο μήνυμα θέλει να περάσει, αν 

η μουσική συνδυάζεται σωστά, αν εξελίσσεται γρήγορα ή αργά…). Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται αντιληπτό αν οι μαθητές έμαθαν για τις ψηφιακές ιστορίες και 

κατανόησαν τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει.  

 

 Περιγραφή 2
ης 

ενότητας : «Εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα και 

δημιουργία παραδείγματος.» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: (245΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Να εξοικειωθούν με τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν.  

 Να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα ψηφιακής ιστορίας. 



  

45 
 

 Να εξοικιωθούν με το πρόγραμμα του movie maker. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται. 

Υλικά και μέσα: Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή κινητά τηλέφωνα με 

φωτογραφική μηχανή, καλώδια σύνδεσής τους 

Α΄ Φάση: Χωρισμός ομάδων. (5΄) 

Συγκεκριμένα γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε ομάδες. Οι τρείς ομάδες θα 

αποτελούνται από τέσσερις μαθητές και οι δύο ομάδες από πέντε μαθητές. Στόχος να 

μάθουν να συνεργάζονται. 

 

Β΄ Φάση: Εισαγωγή στην νέα γνώση (5΄) 

 «Παράδειγμα ψηφιακής ιστορίας για την εξοικίωση με τα τεχνολογικά μέσα.» Ο 

δάσκαλος εξηγεί  στους μαθητές τι θα πραγματοποιηθεί στην συνέχεια. Θα δοθούν 

στα παιδιά φωτογραφικές μηχανές και κινητά για να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο 

από την αυλή ή/και άλλους χώρους του σχολείου, ώστε να εξοικειωθούν με τη χρήση 

των εργαλείων αυτών και έπειτα να γυρίσουν στην αίθουσα για να τα αποθηκεύσουν. 

Προτεινόμενο Θέμα: Να δείξουν πώς είναι το σχολείο τους. Ζητείται από τους 

μαθητές να βγάλουν 5 φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας. Ο χρόνος της 

ψηφιακής ιστορίας να είναι 1 λεπτό περίπου. 

 

Γ΄ Φάση: Επισημοποίηση της νέας γνώσης με την εξοικείωση των μαθητών με 

τα τεχνολογικά μέσα. 

 Γίνεται παρουσίαση του προγράμματος movie maker, πώς λειτουργεί και ποια κύρια 

εργαλεία έχει για την διαμόρφωση ενός βίντεο. (3΄)  

Μοιράζω στους μαθητές φωτογραφικές μηχανές, τις επεξεργάζονται να δούνε πώς 

λειτουργούν.  (2΄) 

Μαζεύουν υλικό από το χώρο του σχολείου. (φωτογραφίες και βίντεο) ( 15΄) 
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Η κάθε ομάδα μεταφέρει το υλικό στον Η/Υ, δημιουργεί έναν  φάκελο  και  το 

αποθηκεύει με το όνομα της ομάδας της, με την βοήθεια του δασκάλου. (15΄) 

 

Δ΄ Φάση: Επεξεργασία των ψηφιακών ιστοριών (45΄) 

Οι μαθητές φτιάχνουν τις ιστορίες στο Movie Maker με βάση τις οδηγίες που τους 

δίνονται. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει και κάποιο ρόλο και κάνει κάτι διαφορετικό σε 

κάθε ομάδα, π.χ. ένας τον ήχο, ένας την εικόνα, κείμενο, γραφικά. Στόχος να μάθουν 

να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Movie Maker. 

 

 

 Περιγραφή 3
ης 

ενότητας : «Δημιουργία σεναρίου για τις ψηφιακές 

ιστορίες με θέμα ο ποταμός Σακουλέβας.» 

 

Σύνδεση με τη Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού: «Ο κεραμιδοτρέχαλος», σχ. εγχειρίδιο σελ. 74-

75.  

Διάρκεια διδασκαλίας: (245΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Να κατανοήσουν τι είναι το σενάριο. 

 Να μάθουν πώς γράφουμε ένα σενάριο και να δημιουργήσουν το δικό τους.  

 Να αντιληφθούν την χρησιμότητα του σεναρίου στο πλαίσιο της ψηφιακής 

ιστορίας. 

 Να αναπτύξουν την δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου. 

 Να εργαστούν ομαδικά. 

Υλικά και μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας, φύλλα εργασίας 2.  

Α΄ Φάση: Αφόρμηση (10΄) 

 Θα γίνει μια αναδρομή στο τι πραγματοποιήθηκε στις προηγούμενες συναντήσεις 

κυρίως  για να θυμηθούν την πρώτη συνάντηση, για την θεωρία και τα βασικά 

στοιχεία που έχει μία ψηφιακή ιστορία, με την μορφή ερωταποκρίσεων. Επίσης, ο 
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δάσκαλος επισημαίνει τα στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας γράφοντάς τα στον πίνακα. 

Στόχος είναι αν οι μαθητές κατανόησαν την προηγούμενη θεωρία για να γίνει η 

σύνδεση με την νέα γνώση.  

 

Β΄ Φάση: Εισαγωγή στη νέα γνώση (10΄) 

Γίνεται συζήτηση για το πώς γράφουμε το σενάριο και με τη χρήση του Power Point 

πραγματοποιείται η εισαγωγή  της νέας γνώσης. Ο εκπαιδευτικός δείχνει τι 

περιλαμβάνει ένα σενάριο και πώς το γράφουμε.  

 

Γ΄ Φάση: Επισημοποίηση της νέας γνώσης (60΄) 

Σε αυτή τη φάση ο δάσκαλος μοιράζει σε κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας 2 στο οποίο 

θα σκεφτούν και θα γράψουν το σενάριο για την ψηφιακή ιστορία, με βάση όσα 

ειπώθηκαν προηγουμένως. Το φύλλο εργασίας είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί τους μαθητές να γράψουν το σενάριό τους. Επιπλέον, γράφονται από τον 

εκπαιδευτικό ενδεικτικά θέματα στον πίνακα για τις ομάδες που δυσκολεύονται να 

σκεφτούν και να αποφασίσουν ένα θέμα. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι 

μαθητές,  αναπτύσσοντας την δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου, να καταγράψουν 

τα προβλήματα που εντοπίζονται στο χώρο του ποταμού αλλά και να σκεφτούν 

θέματα για την προστασία του.  Όλο αυτό θα τους βοηθήσει μετέπειτα στην σωστή 

συλλογή φωτογραφιών και βίντεο για την σωστή συνοχή των ψηφιακών ιστοριών.  

 

Δ΄ Φάση: Θα γίνει η προετοιμασία για την επίσκεψη πεδίου (10΄).  

*Για την πραγματοποίηση αυτής της διδασκαλίας χρειάζεται να γίνει αλλαγή στην 

διαρρύθμιση των θρανίων, ώστε οι μαθητές να κάθονται στις ομάδες τους  και να 

δουλέψουν ομαδικά.  
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 Περιγραφή 4
ης 

ενότητας : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΔΙΟΥ «Οι μαθητές συλλέγουν 

το υλικό για την δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών από το ποτάμι της 

Φλώρινας.» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: (240΄) 

 Επίσκεψη πεδίου στο ποτάμι, κατά μήκος του ποταμού κοντά στο κτήριο 

του «Αριστοτέλη». 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Να εφαρμόσουν στην πράξη την θεωρία της προηγούμενης ημέρας για τις 

ψηφιακές ιστορίες  

 Να συλλέξουν το απαραίτητο υλικό για τη δημιουργία της ιστορίας τους. 

 Να λειτουργήσουν ομαδικά.  

 

Υλικά και μέσα: Φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα με φωτογραφική μηχανή, 

φύλλο εργασίας με το σενάριο.  

Α΄ Φάση: Συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου και αναχώρηση για το ποτάμι. 

(5΄) 

Β΄ Φάση: Μετά την άφιξη στο ποτάμι, μοιράζεται στις ομάδες το φύλλο εργασίας 2,  

το οποίο περιέχει το σενάριο που είχαν γράψει. Οι μαθητές με βάση το σενάριο τους 

θα συλλέξουν το κατάλληλο υλικό που χρειάζονται με την χρήση φωτογραφικών 

μηχανών και κινητών τηλεφώνων. Το υλικό μπορεί να είναι φωτογραφίες, βίντεο, 

ηχογραφήσεις και ερωτήσεις που πρόκειται να κάνουν εκεί. (40΄) 

Γ΄ Φάση: Άφιξη στην αίθουσα, παράδοση των φωτογραφικών μηχανών, (συζήτηση 

με τους μαθητές). (5΄)  

Διάρκεια της διαδρομής με επιστροφή: (30΄) 
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 Περιγραφή 5
ης 

ενότητας : «Επεξεργασία στο πρόγραμμα Μovie Μaker 

Α΄_μέρος» 

 

Διάρκεια διδασκαλίας: (245΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Να αποθηκεύουν αρχεία σε φακέλους  

 Να δημιουργήσουν βίντεο με βάση τα στοιχεία που πρέπει να  έχει μία 

ψηφιακή ιστορία.  

 Να επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο και ήχο στο πρόγραμμα του movie maker. 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες, συνεργατικά.  

Υλικά και μέσα: Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ή κινητά τηλέφωνα με 

φωτογραφική μηχανή, καλώδια σύνδεσής τους με Η/Υ, 5 Η/Υ (1/ομάδα). 

 

Α΄ Φάση: Αποθήκευση των βίντεο (15΄) 

Οι μαθητές σε ομάδες, αφού έχουν βγάλει  τις φωτογραφίες και τα βίντεο, 

αποθηκεύουν το υλικό από τις φωτογραφικές μηχανές με τα καλώδια στους 

υπολογιστές, συγκεκριμένα στον φάκελο που δημιούργησαν την προηγούμενη φορά 

με τίτλο το όνομα της ομάδας τους. 

 

Β΄ Φάση: Επεξεργασία στο πρόγραμμα Movie Maker (75΄)  

Με βάση τις οδηγίες από τον διδάσκοντα ανοίγουν το πρόγραμμα του movie maker 

και αρχίζουν να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει με αποτέλεσμα την 

παραγωγή του βίντεο. Το βίντεο πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ψηφιακής 

ιστορίας. Αρχικά οι μαθητές θα βάλουν με την σειρά που έχουν σκεφτεί τις εικόνες 

και τα βίντεο που έχουν βγάλει από την επίσκεψη στο ποτάμι. (Διάρκεια της 

ψηφιακής ιστορίας: περίπου 3 λεπτά)  
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 Περιγραφή 6
ης 

ενότητας: «Επεξεργασία στο πρόγραμμα Movie Maker 

Β΄_μέρος» 

Διάρκεια διδασκαλίας: (145΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Να δημιουργήσουν βίντεο με βάση τα στοιχεία που πρέπει να έχει μία 

ψηφιακή ιστορία.  

 Να επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο και ήχο στο πρόγραμμα του movie maker. 

 Να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες, συνεργατικά.  

 

Υλικά και μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Α΄ Φάση: Δημιουργία των ερωτημάτων στις ψηφιακές ιστορίες (20΄) 

Με βάση τις οδηγίες του δασκάλου ανοίγουν το πρόγραμμα του movie maker και 

συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει με αποτέλεσμα την 

παραγωγή του βίντεο. Το βίντεο πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της ψηφιακής 

ιστορίας που αναφέρθηκαν στην θεωρία. Σε αυτήν τη συνάντηση, αρχικά θα 

προσθέσουν το ερώτημα που πρέπει να έχει το κάθε βίντεο, το οποίο θα βοηθήσει 

τους θεατές του βίντεο για να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα, για να τους 

συγκινήσει ανάλογα με το μήνυμα που θέλει να περάσει η κάθε ομάδα μέσα από το 

βίντεό της.  

 

Β΄ Φάση : Επεξεργασία των βίντεο (20΄) 

Έπειτα, οι μαθητές θα προσθέσουν τους τίτλους και τις λεζάντες, τα ειδικά εφέ 

εισαγωγής και εξαγωγής των εικόνων και των βίντεο.   
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 Περιγραφή 7
ης 

ενότητας : «Ολοκλήρωση και παρουσίαση  της ψηφιακής 

ιστορίας» 

Διάρκεια διδασκαλίας: (245΄ και 140΄) 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Να δημιουργήσουν βίντεο με βάση τα στοιχεία που πρέπει να έχει μία 

ψηφιακή ιστορία.  

 Να επεξεργάζονται εικόνες, βίντεο και ήχο στο πρόγραμμα του movie maker. 

 Να δουλεύουν ομαδικά.  

 Να παρουσιάσουν την ψηφιακή ιστορία.  

Υλικά και μέσα: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

Α΄ Φάση: Εύρεση της μουσικής και τελειοποίηση των βίντεο (50΄)  

Οι μαθητές θα βρουν και θα εισάγουν το τραγούδι που αρμόζει στο βίντεό τους και 

θα επεξεργαστούν την μουσική, όπως από ποιο σημείο να αρχίζει και που να 

τελειώνει. Έπειτα, όλες οι ομάδες θα τελειοποιήσουν τις ιστορίες τους.  

 

Β΄ Φάση: Παρουσίαση (25΄) 

Η κάθε ομάδα  παρουσιάζει το έργο τους και τα υπόλοιπα παιδιά σχολιάζουν αν η 

κάθε ιστεορία ακολουθεί όλα τα στοιχεία μιας ψηφιακής ιστορίας. Δηλαδή, αν 

ακολούθησαν το σενάριο που έγραψαν, αν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα που 

θέλει να περάσει το συγκεκριμένο βίντεο και αν η μουσική ταιριάζει με το υπόλοιπο 

βίντεο.  

 

Γ΄ Φάση: Συζήτηση (10΄) 

Διεξάγεται συζήτηση για να γίνει η σύνδεση µε τους σκοπούς της επίσκεψης στο 

πεδίο και θα μιλήσουμε για την χρησιμότητα των ψηφιακών ιστοριών, π.χ. γιατί 

πήγαμε στο ποτάμι, που µας χρειάζονται τελικά οι ψηφιακές ιστορίες, κ.α.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας, πραγματοποιείται η 

παρουσίαση του ερευνητικού και αναπτυξιακού μέρους της Διδακτικής Μαθησιακής 

Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.).  

 

3.1. Συμμετέχοντες  

Η εφαρμογή της ΔΜΑ για την δημιουργία ψηφιακών Ιστοριών, διήρκησε δύο 

εβδομάδες, την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017, στα πλαίσια της Γ’ Φάσης της 

Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και πραγματοποιήθηκε στη Δ΄ τάξη του 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Η συγκεκριμένη τάξη αποτελούνταν 

από 22 μαθητές, εκ των οποίων 11 ήταν αγόρια και 11 κορίτσια, όλα ηλικίας 10 

χρονών.   

 

3.2. Εργαλεία Έρευνας  

Ως πηγές δεδομένων για την αξιολόγηση των διδακτικών ενοτήτων, καθώς και των 

γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Δ.Μ.Α., χρησιμοποιήθηκαν 

ποικίλα ερευνητικά εργαλεία, όπως φύλλα αξιολόγησης, σημειώσεις και ημερολόγιο 

ερευνητή, καθώς και ημερολόγιο και σημειώσεις δυο παρατηρητών. Αναλυτικότερα, 

χρησιμοποιήθηκαν Αρχικά και Τελικά Ερευνητικά Φύλλα Αξιολόγησης (pre- post 

test). Πριν ξεκινήσει η διδασκαλία μοιράστηκαν τα Αρχικά Φύλλα (Pretest), που 

στόχευαν στην ανάδειξη των προϋπαρχουσών γνώσεων που είχαν οι μαθητές πάνω 

στις ψηφιακές ιστορίες και στην χρήση του Movie Maker. Το αρχικό τεστ (Pretest) 

αποτελούνταν από 10 ερωτήσεις, 6 ερωτήσεις μορφής ανοιχτού τύπου και 4 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και απαντήθηκαν από όλους τους μαθητές. Εφόσον  

πραγματοποιήθηκαν οι διδασκαλίες του Προγράμματος, μετά από χρονικό διάστημα 

10 ημερών, μοιράστηκαν και τα Τελικά Ερευνητικά Φύλλα
3
 (Posttest), τα οποία 

συμπλήρωσαν οι 20 από τους 22 μαθητές, λόγω απουσίας δύο εξ αυτών. Επομένως, 

                                                           
3
 Παράρτημα: Τελικά Ερευνητικά Φύλλα Εργασίας 1.β.   
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οι 2 αυτοί μαθητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, δεν θα ληφθούν υπόψη στην ανάλυση 

των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων.  

Δεύτερο ερευνητικό εργαλείο, αποτέλεσαν οι  γραπτές παρατηρήσεις της 

διδάσκουσας, που κρατούσε ημερολόγιο παρατηρήσεων, έπειτα  από κάθε 

διδασκαλία. Το ημερολόγιο πέρα από τις αναλύσεις των διδασκαλιών που 

περιελάμβανε, αποτελούσε και μία μορφή αυτοαξιολόγησης της ίδιας της 

διδάσκουσας για την έκβαση του Προγράμματος. Ακόμη οι γραπτές παρατηρήσεις  

δύο εξωτερικών παρατηρητών, αξιοποιήθηκαν ως ερευνητικά εργαλεία, όπου 

ανέλαβαν να παρακολουθήσουν δύο από τις εφτά διδασκαλίες του Προγράμματος. 

Κλήθηκαν να καταγράφουν καθ’ όλη την διάρκεια των διδασκαλιών, τις εντυπώσεις 

των μαθητών, τις αντιδράσεις τους και τις ενδεχόμενες δυσκολίες ή προβλήματα που 

προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο πρώτος παρατηρητής 

παρακολούθησε την δεύτερη ενότητα του Προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε 

στην δεύτερη συνάντηση με τους μαθητές. Στην συγκεκριμένη ενότητα, οι μαθητές  

δούλεψαν πρώτη φορά σε ομάδες και η παρουσία ενός παρατηρητή ήταν αναγκαία 

για την πληρέστερη αξιοπιστία της έρευνας. Ο δεύτερος παρατηρητής 

παρακολούθησε την τέταρτη ενότητα και περιλάμβανε την επίσκεψη πεδίου στο 

ποτάμι. Τέλος, οι πέντε ψηφιακές ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές ανά ομάδες 

στο πρόγραμμα Movie Maker, αποτελεί την αξιολόγησή τους.  

 

3.3. Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων  

Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν από τις γραπτές 

παρατηρήσεις της διδάσκουσας και των παρατηρητών, καθώς και από τα ερευνητικά 

φύλλα εργασίας των μαθητών από την αρχή ως το τέλος του Προγράμματος, 

συνέβαλλαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης ΔΜΑ. Για την 

επεξεργασία, οργάνωση και παρουσίαση των δεδομένων που προέκυψαν 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως το λογισμικό Excel, με σκοπό την συστηματοποίηση των 

αποτελεσμάτων και την καλύτερη παρουσίαση τους με τρόπους περισσότερο 

παραστατικούς όπως είναι τα γραφήματα και οι πίτες.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.1.   Αλλαγές Δ.Μ.Α.  

Στην συγκεκριμένη ενότητα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ΔΜΑ και των αντίστοιχων διορθώσεων που 

έγιναν.  

Πίνακας 4.1. Αλλαγές Δ.Μ.Α.  

Πρόβλημα/ δυσκολία Εντοπισμός 

από: 
Αλλαγή Στόχοι/ 

προϋποθέσεις 

1
η
 ε

ν
ό

τη
τα

 

 

1.   Δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν, στα δύο 

βίντεο που προβλήθηκαν ως παράδειγμα, τα 7 

στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας.  

 

Διδάσκουσα 

 

 

 

 

(Αναλυτικότερη εξήγηση της 

θεωρίας ) 

Περισσότερο  χρόνο για την 

θεωρία και για την ανάλυση 

των βίντεο, περισσότερα 

παραδείγματα.  

Να κατανοήσουν 

τον λόγο που 

χρειάζονται 

ορισμένα, αν όχι 

όλα, από τα 7 

στοιχεία μέσα σε 

μία ψηφιακή 

ιστορία.  

2
η
 ε

ν
ό
τη

τα
 

2.   Τεχνικά προβλήματα τα οποία καθυστέρησαν 

τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων π.χ. 

πρόβλημα στη μεταφορά των  αρχείων από τις 

φωτογραφικές μηχανές στους Η/Υ.  

Διδάσκουσα 

και 

παρατηρητής 

Χρειάζονται δοκιμασμένα 

και σχετικά σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα (π.χ. Η/Υ, 

cameras) ώστε να 

διευκολύνουν την μεταφορά 

την αρχείων.  

Να υπάρχει 

οργάνωση και να 

μην χάνεται χρόνος 

από τις διδασκαλίες.  

3.   Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να συντονιστούν 

και να συνεργαστούν στα πλαίσια της ομάδας.  

Διδάσκουσα 

 

Οι ομάδες πρέπει να 

αποτελούνται από λιγότερα 

μέλη (περισσότερες ομάδες –

ολιγομελείς, π.χ. 2μελής / 

3τριμελής). 

Να υπάρξει 

συνεργασία μεταξύ 

των μελών των 

ομάδων και να 

πραγματοποιηθεί με 

μεγαλύτερη ευκολία 

η επίτευξη των 

δραστηριοτήτων.  

3
η
 ε

ν
ό
τη

τα
 

4.  Οι μαθητές δυσκολεύονταν να  θυμηθούν τα 

στοιχεία που πρέπει να έχει το βίντεο για να 

μπορέσουν γράψουν το σενάριο.  

Διδάσκουσα 

 

Χρειάζεται περισσότερη 

έμφαση στην ενότητα 1, 

δηλαδή μία ώρα να 

αφιερωθεί στην αρχή 

δείχνοντας περισσότερα 

παραδείγματα.  

Να μάθουν τα 

στοιχεία που 

χρειάζεται να 

περιλαμβάνει το 

βίντεο και για ποιο 

λόγο το καθένα.  

5.   Δεν ακολούθησαν το σενάριο. Τους 

δυσκόλεψε να γράψουν με ποια σειρά θα 

βγάλουν εικόνες και βίντεο και σε ποιο θέμα 

θέλουν να επικεντρωθούν, δεν υπήρχε συνοχή 

των ιδεών τους.  

Διδάσκουσα  Ξεκάθαρος στόχος της 

δημιουργίας των ψηφιακών 

ιστοριών, να μπορούν να 

περάσουν κάποιο μήνυμα 

μέσα από το βίντεο.  

Οι μαθητές να 

κατανοήσουν τον 

λόγο-σκοπό που 

γράφουν το σενάριο. 

5
η

 εν
ό

τη
τα

  

6.   Προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των  

μαθητών.  

 

 

Διδάσκουσα  Χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για να μάθουν να 

συνεργάζονται (λιγότεροι 

μαθητές σε μία ομάδα) 

Οι μαθητές πρέπει 

να συνεργάζονται, 

για την επίτευξη των 

δραστηριοτήτων.   
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7
η

 εν
ό

τη
τα

 

7.   Για τον λόγο ότι προέκυπταν συνεχώς τεχνικά 

προβλήματα, οι μαθητές δεν πρόλαβαν να 

παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες την 

ψηφιακή ιστορία που δημιούργησαν στο τέλος. 

(παλαιό μοντέλο movie maker των windows 

xp) χρειαζόταν συνεχή αποθήκευση μετά από 

κάθε αλλαγή, οι Υ/Η ήταν πολύ αργοί.  

Διδάσκουσα  Χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος για την επεξεργασία 

και την ολοκλήρωση  των 

βίντεο και τα τεχνολογικά 

μέσα να βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση.   

Να μειωθούν οι 

χρονοτριβές.  

 

1
η
 ενότητα: Εισαγωγή στις ψηφιακές ιστορίες 

Στην δεύτερη δραστηριότητα έγινε η παρουσίαση σχετικά με τη θεωρία της ψηφιακής 

ιστορίας, από την διδάσκουσα με προβολή power point. Η παρουσίαση περιελάμβανε 

το θεωρητικό κομμάτι για τις ψηφιακές ιστορίες (τι είναι, τα βήματα, τα 3 είδη, τα 7 

στοιχεία). Τη συγκεκριμένη στιγμή οι μαθητές δεν παρακολουθούσαν πολύ και είχαν 

πρόβλημα συγκέντρωσης, κάτι το οποίο τους δυσκόλεψε στην επόμενη 

δραστηριότητα. Παρακολούθησαν δύο βίντεο και έπρεπε να καταλάβουν για ποιο 

λόγο ήταν ψηφιακές ιστορίες και να αναγνωρίσουν σε αυτές τα 7 στοιχεία που 

διαθέτουν οι ψηφιακές ιστορίες. Οι μαθητές απαντώντας προφορικά βρήκαν  με λίγη 

δυσκολία τα 7 στοιχεία, καθώς δυσκολεύτηκαν να αντιστοιχίσουν την θεωρία με τα 

βίντεο που είδαν.  

Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να γίνει περισσότερη ανάλυση στο θεωρητικό 

κομμάτι, και να δοθούν περισσότερα παραδείγματα και από τον εκπαιδευτικό αλλά 

και από τα παιδιά, για να γίνει κατανοητή από όλους, η θεωρία πάνω στις ψηφιακές 

ιστορίες. Θα ήταν πολύ βοηθητικό αν αφιερωθεί μία διδακτική ώρα ακόμη πάνω στην 

ανάλυση των βίντεο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την εμπέδωση από 

τους μαθητές αλλά και την μετέπειτα δημιουργία των βίντεο.   

 

2
η
  ενότητα: Εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα  

Στην κύρια δραστηριότητα τα παιδιά βρισκόταν σε ομάδες και έπρεπε να βγάλουν 

φωτογραφίες και ένα μικρό βίντεο που είχαν ως σκοπό να παρουσιάσουν το σχολείο 

τους. Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποδείχθηκε δύσκολη,  

διότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει να δουλεύουν ομαδικά. Τσακώνονταν συνεχώς για το 

ποιος θα χειρίζεται το κινητό, τι φωτογραφίες θα βγάλουν καθώς και πως θα 

ονομάζεται η ομάδα. Παρά τις δυσκολίες συνεννόησής τους οι μαθητές 

συνεργάστηκαν για πρώτη φορά.  
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Στη συνέχεια, επέστρεψαν στην τάξη και έπρεπε να περάσουν στον υπολογιστή 

τις φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξαν. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε ένα 

πρόβλημα με τα τεχνολογικά μέσα και δεν μπορούσαν τα παιδιά να περάσουν τις 

φωτογραφίες από τις φωτογραφικές μηχανές στους Η/Υ. Τότε οι ομάδες αυτές που 

αντιμετώπισαν αυτό το πρόβλημα πήραν άλλα κινητά και τους δόθηκε χρόνος τριών 

λεπτών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους, βγάζοντας και άλλες φωτογραφίες. 

Έπειτα, ξεκίνησαν να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους στο movie maker. 

Δυστυχώς σε αυτό το σημείο δεν δούλευαν όλα τα μέλη της ομάδας άλλα μόνο τα 

μισά.  

Επομένως, προϋπόθεση για την διευκόλυνση και την επίτευξη της  παραπάνω 

δραστηριότητας καθίσταται οι μαθητές να μπορούν να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, 

σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Εάν αυτό δεν υφίσταται στην 

συγκεκριμένη τάξη, οι διμελείς ομάδες είναι η επόμενη λύση. Μία άλλη παράμετρος 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όσον αφορά  τα τεχνολογικά μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν, είναι ότι αυτά θα πρέπει να είναι δοκιμασμένα ότι λειτουργούν 

σωστά, για να μην υπάρχουν χρονοτριβές.  

 

3
η
  ενότητα: Δημιουργία σεναρίου για τις ψηφιακές ιστορίες (με θέμα ο ποταμός 

Σακουλέβας) και προετοιμασία για την επίσκεψη πεδίου. 

Αρχικά έγινε ένας αναστοχασμός για να θυμηθούν την θεωρία και κυρίως ορισμένα 

από τα 7 στοιχεία που θα τους βοηθούσαν να γράψουν το σενάριο. Οι μαθητές 

δυσκολεύονταν να  θυμηθούν τα στοιχεία που πρέπει να έχει το βίντεο. Έπειτα, έγινε 

παρουσίαση με power point με τον τρόπο που πρέπει να γράψουν το σενάριο και τι 

πρέπει να περιλαμβάνει, δίνοντας παραδείγματα. Αφού τους μοιράστηκαν τα φύλλα 

εργασίας, βρήκανε σχετικά εύκολα ιδέες για το θέμα. Ορισμένοι μαθητές 

δυσανασχέτησαν με τον σχηματισμό των ομάδων και έφεραν αντιρρήσεις  ζητώντας 

να αλλάξουν ομάδα, αλλά η διδάσκουσα δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Οι μαθητές 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σενάριο, αν και δυσκολεύτηκαν να το δομήσουν με 

συνοχή. Τους δυσκόλεψε να γράψουν με ποια σειρά θα βάλουν εικόνες και βίντεο και 

σε ποιο θέμα θέλουν να επικεντρωθούν. Κάποιες ομάδες το κατάλαβαν και κάποιες 

όχι, οι οποίες απλά έγραψαν τα πλάνα που θα τραβήξουν και για ποιο λόγο. 

Δυστυχώς, πάλι οι μισοί μαθητές δούλευαν από τις ομάδες. 
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Για την πρώτη δυσκολία που προέκυψε προτείνεται, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως στην 1
η
 ενότητα, να γίνει περισσότερη ανάλυση στην θεωρία και να 

αφιερωθεί μία διδακτική ώρα για να δοθούν περισσότερα παραδείγματα και  να γίνει 

κατανοητή η θεωρία από όλους.  

Για τη δεύτερη δυσκολία που προέκυψε, οι μαθητές δεν έδωσαν μεγάλη βαρύτητα 

στη σημασία της δημιουργίας του βίντεο, καθώς δεν τους δόθηκαν τα κατάλληλα 

κίνητρα για να δημιουργήσουν ένα βίντεο που θα περνάει ένα σημαντικό μήνυμα. 

Εάν η δημιουργία των συγκεκριμένων βίντεο ήταν το τελικό στάδιο ενός Project, 

μπορεί να τους ήταν πιο εύκολο να  δημιουργήσουν  βίντεο, για το  λόγο ότι 

προηγουμένως θα είχαν διερευνήσει  το θέμα πάνω στο οποίο τους ζητήθηκε να 

φτιάξουν το βίντεο. Επομένως, στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή αυτό δεν ήταν 

δυνατό να πραγματοποιηθεί, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να περάσουν κάποιο μήνυμα 

μέσα από το βίντεο.  

 

4
η
 ενότητα: Επίσκεψη Πεδίου στο Ποτάμι (Οι μαθητές συλλέγουν το υλικό για την 

δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών από το ποτάμι της Φλώρινας.) 

Η συγκεκριμένη ενότητα κύλησε ομαλά, καθώς δεν υπήρξαν προβλήματα που να 

διαταράξουν το σχεδιασμό της διδασκαλίας. Όλες οι ομάδες κατάφεραν να 

συλλέξουν το υλικό που χρειαζόντουσαν, στην επίσκεψη πεδίου που 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Μόνο δύο από τους μαθητές δεν συμμετείχαν 

εξ’ αρχής στην διαδικασία, λέγοντας πως δεν μπορούν να εργαστούν στην 

συγκεκριμένη ομάδα, όμως μετά από παρακίνηση της διδάσκουσας συμμετείχαν σε 

μεγάλο βαθμό. 

 

5
η
  ενότητα: Επεξεργασία στο πρόγραμμα movie maker 

Το μάθημα έγινε στην αίθουσα πληροφορικής και οι μαθητές βρισκόταν στις ομάδες  

που είναι χωρισμένοι. Για τον λόγο ότι θα αντιμετώπιζαν τα ίδια τεχνολογικά 

προβλήματα με την 2
η
 ενότητα και θα υπήρχε χρονοτριβή, η διδάσκουσα πέρασε τα 

αρχεία σε USB stick. Έπειτα οι μαθητές πέρασαν τα αρχεία στον Η/Υ και άρχισαν να 

επεξεργάζονται το υλικό στο πρόγραμμα του movie maker, για να φτιάξουν το τελικό 

βίντεο.  
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Σ’ αυτήν την ενότητα οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι και παρουσιάστηκαν 

κάποια προβλήματα με την συμπεριφορά των παιδιών. Υπήρχαν άτομα που δεν 

ήθελαν να δουλέψουν και δημιουργούσαν φασαρία λέγοντας πως δεν τους αρέσει η 

ομάδα στην οποία ανήκουν, δικαιολογώντας πως δεν μπορούν να συνεργαστούν. Από 

τα τέσσερα - πέντε παιδιά που βρίσκονται σε κάθε ομάδα τα δύο – τρία δούλευαν. 

Τους είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστούν τόσα άτομα σε μία ομάδα. Παρ’ όλη την 

φασαρία, τα παιδιά που δούλευαν επεξεργάστηκαν τις εικόνες και τα βίντεο και 

βρίσκονται σε καλό σημείο. 

Όπως συνέβη και στο δεύτερο πρόβλημα της δεύτερης ενότητας, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο 

για να μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες.  

 

6
η
  ενότητα: Επεξεργασία στο πρόγραμμα movie maker 

Οι μαθητές συνέχισαν την επεξεργασία των ψηφιακών ιστοριών. Μια πολύ 

σημαντική αλλαγή που πρέπει να επισημανθεί, είναι πως τα παιδιά δεν έκαναν 

παράπονα για τις ομάδες τους, ότι δηλαδή δεν μπορούν να συνεργαστούν όπως 

γινόταν άλλες φορές. Αντίθετα μάλιστα, δούλευαν περισσότεροι από τις 

προηγούμενες συναντήσεις.  

 

7
η
 ενότητα: Ολοκλήρωση και Παρουσίαση της ψηφιακής ιστορίας 

Οι δύο από τις πέντε ομάδες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις 

ψηφιακές ιστορίες. Η μια ομάδα αντιμετώπιζε προβλήματα στην συνεργασία μεταξύ 

των μελών της. Επίσης, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, κάθε φορά που έφτιαχναν το 

βίντεο, δεν αποθηκευόταν και χανόταν, επομένως χρειάστηκε να το φτιάξουν αρκετές 

φορές από την αρχή, με αποτέλεσμα στο τέλος να μην προλάβουν να το 

ολοκληρώσουν. Η άλλη ομάδα, αποτελούνταν από τέσσερεις μαθητές, από τους 

οποίους  οι δύο δούλευαν περισσότερα από τους άλλους δύο, και έτυχε οι δύο που 

δούλευαν περισσότερο να λείπουν στις περισσότερες συναντήσεις και έτσι το βίντεο 

ήταν ελλιπές. Κάνανε πολύ φασαρία, καθώς δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μεταξύ 

τριών αγοριών. Χρειάστηκε να γίνουν πολλές παρατηρήσεις από την διδάσκουσα για 

να σταματήσουν και να συγκεντρωθούν στο μάθημα. Χρειάζεται να αναφερθεί πως 
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όλες οι ομάδες τελικά έμαθαν να συνεργάζονται εκτός από μία πενταμελή. Η 

παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών δεν πραγματοποιήθηκε από καμία ομάδα, λόγου 

έλλειψης χρόνου. Οι Η/Υ ήταν πολύ αργοί και έπαιρνε  πολύ ώρα για να αποθηκευτεί 

η  όποια αλλαγή έκαναν οι μαθητές.  

Αυτό που γίνεται αντιληπτό σ’ αυτήν την ενότητα είναι η σπατάλη του χρόνου 

λόγω της μη συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και σε συνδυασμό με τους 

αργούς-παλιούς Η/Υ, συντέλεσαν στην έλλειψη χρόνου για την δημιουργία και 

παρουσίαση των ψηφιακών ιστοριών.  

 

 

4.2.   Αποτελέσματα σύγκρισης αρχικών και τελικών τεστ αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών. 

Κοινές ερωτήσεις αρχικού και τελικού τεστ.  

 

 Απαντήσεις παιδιών σχετικά με την έννοια των ψηφιακών ιστοριών.  

Στην πρώτη κοινή ερώτηση ανοιχτού τύπου «Τι νομίζεις ότι είναι οι ψηφιακές 

ιστορίες;», όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4, οι περισσότερες απαντήσεις των 

παιδιών παραμένουν σχεδόν ίδιες ανάμεσα στο αρχικό και το τελικό τεστ, ωστόσο 

υπάρχουν ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις. Η κυριότερη από αυτές αφορά το 

γεγονός ότι στην αρχή οι περισσότεροι μαθητές, δηλαδή εφτά (7) πίστευαν πως οι 

ψηφιακές ιστορίες είναι ‘ιστορίες που έχουν σχέση με την τεχνολογία’, ενώ στο τελικό 

τεστ οι περισσότεροι, δηλαδή οχτώ (8), δηλώνουν πως είναι ‘βίντεο στο Movie Maker 

με κάποιο θέμα’. Έμφαση στο βίντεο δίνεται και στην επόμενη απάντηση των 

μαθητών όπου αρχικά δύο (2) μαθητές αναφέρουν ότι ΨΙ είναι ‘βίντεο με κάποια 

ιστορία ή κάποιο νόημα’ ενώ τελικά πέντε (5). Ακόμη, τρεις (3)  μαθητές στην αρχή 

και δύο (2) στο τέλος πιστεύουν πως είναι απλά ‘Ιστορίες’ και εξίσου τρεις (3) στην 

αρχή και στο τέλος πιστεύουν πως είναι ‘Βίντεο’. Επίσης, παρατηρούμε στην αρχή 

δύο (2) μαθητές να πιστεύουν πως είναι ‘βιντεοπαιχνίδια’, ενώ στο τέλος δεν έχει 

κανείς αυτήν την άποψη.  Ένας μαθητής πιστεύει, και στην αρχή και στο τέλος, πως 
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είναι ‘ιστορίες με εικόνες και κάποιο νόημα’. Τέλος, στην αρχή δύο (2) δηλώνουν πως 

‘δεν ξέρουν’ τι είναι ενώ στο τέλος μόνο ένας.  

Πίνακας 4. Απαντήσεις μαθητών σχετικά με το τι είναι οι ψηφιακές ιστορίες  

 Αρχικό τεστ                        Τελικό τεστ  

Απαντήσεις  Αριθμός 

μαθητών 

Αριθμός 

μαθητών 

Ιστορίες που έχουν σχέση με την τεχνολογία 7 - 

Ιστορίες  3 2 

Βίντεο  3 3 

Δεν ξέρω (διάφορα θέματα) 2 1 

Βιντεοπαιχνίδια  2 - 

Βίντεο με κάποια ιστορία ή κάποιο νόημα  2 5 

Ιστορίες με εικόνες και κάποιο νόημα  1 1 

Βίντεο στο Movie Maker με κάποιο θέμα  - 8 

 

 

 Απαντήσεις παιδιών σχετικά με την επιθυμία τους να δημιουργήσουν 

ψηφιακές ιστορίες.  

Στο δεύτερο κοινό ερώτημα «Θα ήθελες να δημιουργήσεις μια ψηφιακή ιστορία;» 

όλοι οι μαθητές στην αρχή απάντησαν ΝΑΙ και στο τέλος, υπήρχαν δύο (2) μαθητές 

που απάντησαν ΟΧΙ, για τον λόγο ότι δεν θέλανε να εργαστούν σε ομάδες.  

Πίνακας 5. Απαντήσεις μαθητών σχετικά με το αν θέλουν  να δημιουργήσουν μια 

ψηφιακή ιστορία. 

 Αρχικό τέστ                        Τελικό τέστ  

Απαντήσεις  Αριθμός μαθητών Αριθμός μαθητών 

ΝΑΙ 20 18 

ΟΧΙ 0 2 

 

 

 Απαντήσεις παιδιών σχετικά με το θέμα που θα επέλεγαν να ασχοληθούν.  

Στην τρίτη κοινή ερώτηση που είναι ανοιχτού τύπου και που αποτελεί τη συνέχεια τις 

προηγούμενης ερώτησης, «Αν ΝΑΙ, με τι θέμα θα ήθελες να ασχοληθείς;» οι 
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μαθητές ανέφεραν πολλά θέματα και στο αρχικό αλλά και στο τελικό τεστ. Τα 

θέματα που αναφέρουν τα παιδιά στο αρχικό τεστ  σχετίζεται κυρίως με τα 

ενδιαφέροντά τους. Το θέμα που επιλέγουν οι περισσότεροι μαθητές  στην αρχή είναι 

‘τα βιντεοπαιχνίδια’ που το δηλώνουν πέντε (5) μαθητές και στο τέλος μόνο ένας. Οι 

περισσότεροι μαθητές, στο τέλος, δηλαδή οι (8) οχτώ αναφέρουν το θέμα ‘Φύση’, το 

οποίο στην αρχή δεν το ανέφερε κανείς, δείχνοντας με αυτόν τον  τρόπο ότι άλλαξαν 

γνώμη, επηρεαζόμενοι από το θέμα που ασχολήθηκαν κατά την διάρκεια του 

Προγράμματος. Τέσσερεις (4) μαθητές αναφέρουν το ‘ποδόσφαιρο’ τόσο στην αρχή 

όσο και στο τέλος, όπως και τα ‘ζώα’ τα οποία επιλέγονται από δύο (2) μαθητές και 

στην αρχή και στο τέλος. ‘Το μπάσκετ’ στην αρχή το αναφέρει ένας μαθητής και στο 

τέλος δύο (2) και το αντίστροφο συμβαίνει με το θέμα ‘Παλιά πόλη’, όπου στην αρχή 

το επιλέγουν δύο και στο τέλος ένας. ‘Τις ζωγραφιές’, ‘την μελέτη περιβάλλοντος’, 

‘την μουσική’ και ‘την μυθολογία’ στην αρχή τα αναφέρουν από ένας μαθητής στην 

αρχή και κανένας στο τέλος. Εκτός από ‘τη φύση’, οι μαθητές στο τελικό τεστ 

πρόσθεσαν ‘το σχολείο’ και ‘τα αρχαιολογικά θέματα και μουσεία’, όπου  αναφέρονται  

από έναν το καθένα.  

Πίνακας 6. Απαντήσεις παιδιών σχετικά με το θέμα που θα ήθελαν να 

ασχοληθούν.  

 Αρχικό τεστ Τελικό τεστ 

Απαντήσεις  Αριθμός μαθητών Αριθμός μαθητών 

Βιντεοπαιχνίδια 5 1 

Ποδόσφαιρο 4 4 

Ζώα 2 2 

Παλιά πόλη (Φλώρινα) 2 1 

Μπάσκετ 1 2 

Μελέτη περιβάλλοντος  1 - 

Μουσική  1 - 

Μυθολογία 1 - 

Ζωγραφιές 1 - 

Πάσχα 1 - 

Φύση (θάλασσα, ποτάμι, 

βουνά) 

- 8 

Σχολείο - 1 

Αρχαιολογικά θέματα και 

μουσεία  

- 1 
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Ερωτήσεις αρχικού τεστ (pre)   

 

 Ερώτηση 1 (pre) 

Στην Ερώτηση 1  «Σου αρέσει να δημιουργείς φανταστικές ιστορίες και γιατί;» 

όλοι οι μαθητές εκτός έναν απάντησαν ότι τους αρέσει να δημιουργούν φανταστικές 

ιστορίες, τονίζοντας πώς τους ταξιδεύει και δημιουργούν δικούς τους κόσμους δίχως 

κανόνες. Ένας μαθητή δήλωσε ότι δεν του αρέσουν οι φανταστικές ιστορίες, ο οποίος 

εξήγησε για τον ίδιο λόγο ότι  δεν του αρέσει και να γράφει.  

 Ερώτηση 2 (pre) 

 

Στην Ερώτηση 2 κλειστού τύπου «Έχεις ακούσει για τις ψηφιακές ιστορίες;» οι 

εννιά (9) μαθητές απάντησαν ΠΟΛΥ,  οι οχτώ (8) μαθητές απάντησαν ΚΑΘΟΛΟΥ 

και τέλος  πέντε (5) απάντησαν ΛΙΓΟ. Επομένως, οι περισσότεροι μαθητές φάνηκε 

να έχουν ακούσει για τις ψηφιακές ιστορίες.  

 Ερώτηση 6 (pre) 

Στην Ερώτηση 6 «Έχεις δημιουργήσει κάποιο βίντεο;» , οι 19 μαθητές απάντησαν 

ΝΑΙ και ένας δεν απάντησε καθόλου στην ερώτηση.  
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για τις ψηφιακές ιστορίες.       
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 Ερώτηση 7 (pre) 

Πίνακας 7. Απαντήσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα που είχε το βίντεο που 

δημιούργησαν στο παρελθόν.  

Απαντήσεις παιδιών Αρχικά τέστ 

Χριστούγεννα  9 

Ζώα  4 

Παιχνίδια στον Η/Υ  3 

Μπάσκετ  2 

Εικόνες στην πληροφορική  1 

Μελέτη  1 

(κενό) 1 

 

Στην Ερώτηση 7 όπου αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης «Αν ΝΑΙ, με τι θέμα;» 

παρατηρούνται 7 διαφορετικά θέματα που απασχόλησαν στο παρελθόν τους μαθητές 

για την δημιουργία των βίντεο. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα Movie 

Maker και δημιούργησαν ανά δυάδες βίντεο με εικόνες. Λόγω της συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου, αρκετοί ήταν αυτοί που ασχολήθηκαν με το θέμα τα 

Χριστούγεννα. Έτσι, εννέα (9) μαθητές δημιούργησαν βίντεο με θέμα ‘τα 

Χριστούγεννα’, τέσσερις (4) με ‘τα Ζώα’, τρείς (3) με ‘παιχνίδια του Η/Υ’, δύο (2) με 

‘το μπάσκετ’ και από ένας με ‘την Μελέτη’ και με ‘διάφορες εικόνες στην 

πληροφορική’. 

 

 Ερώτηση 8 (pre) 

Πίνακας 8.  Απαντήσεις μαθητών σχετικά με το αν έχουν χρησιμοποιήσει το 

πρόγραμμα Movie Maker. 

Απαντήσεις παιδιών  Αρχικά τέστ  

ΝΑΙ 16 

ΟΧΙ 3 

(κενό) 1 

 

Στην Ερώτηση 8 «Έχεις χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Movie Maker; », οι δέκα 

έξι (16) μαθητές απάντησαν ΝΑΙ και τρεις (3) μαθητές απάντησαν ΟΧΙ.  
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 Ερώτηση 9 (pre) 

Πίνακας 9. Απαντήσεις μαθητών για τον λόγο που το χρησιμοποίησαν  

Απαντήσεις παιδιών Αρχικά τέστ 

Για να φτιάξω βίντεο 11 

(κενό) 4 

Για να ανεβάσω το βίντεο 2 

Δεν ξέρω 2 

Είναι πρόγραμμα της Πληροφορικής  1 

 

Στην Ερώτηση 9 «Αν ΝΑΙ γιατί το χρησιμοποίησες;» οι ένδεκα (11) απάντησαν 

‘για να φτιάξουν ένα βίντεο’ στο μάθημα της πληροφορικής, δύο (2) απάντησαν για 

‘να ανεβάσουν το βίντεο’ (στο youtube), ένας απάντησε ότι ‘είναι πρόγραμμα της 

πληροφορικής’ και τέλος, (2) δύο ότι ‘δεν ξέρουν’ για ποιο λόγο το χρησιμοποίησαν.  

 

 Ερώτηση 10 (pre) 

Στην Ερώτηση 10 «Νομίζεις θα είναι εύκολο ή δύσκολο να δημιουργήσεις μία 

ψηφιακή ιστορία και γιατί;» οι απαντήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση 

τις απόψεις των μαθητών, σε αυτούς που τους δυσκόλεψε και σε αυτούς που τους 

φάνηκε εύκολο. Αρχικά, δεκαέξι (16) μαθητές δήλωσαν πως το να φτιάξουν 

ψηφιακές ιστορίες είναι εύκολη υπόθεση, καθώς οι έξι (6) από αυτούς αιτιολόγησαν 

πως το έχουν ξανακάνει. Ένας το θεωρεί εξίσου εύκολο γιατί έχει καλές σχέσεις με 

την τεχνολογία και ένας εξηγεί πως το μόνο δύσκολο είναι να βάλει στο βίντεο τις 

εικόνες και την μουσική που θέλει όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Μόνο τρεις (3) δήλωσαν 

ότι θα είναι δύσκολο να φτιάξουν ψηφιακές ιστορίες, εξηγώντας ένας πως πρέπει να 

μπαίνεις σε πολλά προγράμματα και να χρειάζεται να αποθηκεύσεις συνέχεια. 
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Ερωτήσεις τελικού τέστ (post)  

 Ερώτηση 1 

 

Στην Ερώτηση 1 κλειστού τύπου «Κατάλαβες τι είναι οι ψηφιακές ιστορίες;» οι 

μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν το κουτάκι ανάμεσα στην κλίμακα (ΠΟΛΥ-ΛΙΓΟ- 

ΚΑΘΟΛΟΥ). Οι δέκα έξι (16) από τους 20 μαθητές δήλωσαν ΠΟΛΥ, τρείς (3) 

δήλωσαν ΛΙΓΟ και ένας δήλωσε ΚΑΘΟΛΟΥ. 

 

 Ερώτηση 3 (post) 

Πίνακας 10. Απαντήσεις μαθητών σχετικά με ποια στοιχεία πρέπει να έχει η 

ψηφιακή ιστορία.  

Τελικό τέστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών 

Η Μουσική  15 

Φωτογραφίες/ Εικόνες 12 

Το Θέμα  10 

Βίντεο 8 

Ο Ρυθμός  6 

Την Ερώτηση  3 

Το Σενάριο 2 

Συνεργασία  2 

Το Συναισθηματικό Περιεχόμενο 1 

 

1 
3 

16 

Πίτα 1. Απαντήσεις παιδιών στετικά με το αν κατανόησαν τι 

είναι οι ψηφιακές ιστορίες.  

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ  

ΠΟΛΥ  
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Στην Ερώτηση 3 «Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η ψηφιακή ιστορία για να είναι 

καλή;», πρώτο στοιχείο έρχεται ‘η μουσική’, την οποία ανέφεραν δεκαπέντε (15) 

μαθητές. Δεύτερο στοιχείο αποτελούν ‘οι φωτογραφίες/εικόνες’ όπου το δήλωσαν 

δώδεκα (12) μαθητές, τρίτο είναι ‘το θέμα’ δέκα (10) μαθητές, τέταρτο ‘το βίντεο’ το 

οποίο ανέφεραν οχτώ (8) μαθητές, πέμπτο είναι ‘ο ρυθμός’ (έξι  μαθητές), ‘η 

ερώτηση’, την οποία την ανέφεραν τρείς (3), ‘η συνεργασία’ και ‘το σενάριο’ 

αναφέρονται από δύο (2) μαθητές και τέλος ένας αναφέρει ‘το συναισθηματικό 

περιεχόμενο ή η συγκίνηση του θεατή’.  

 

 Ερώτηση 4 (post) 

Στην Ερώτηση 4 «Σου άρεσε η δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας;», όλοι οι 

μαθητές απάντησαν ΝΑΙ εκτός έναν ο οποίος απάντησε ΟΧΙ.  

 

 Ερώτηση 5 (post) 

Πίνακας 11. Απαντήσεις μαθητών σχετικά με τον λόγο που τους άρεσε η 

δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.  

 

Τελικό τέστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών 

Διότι περιελάμβανε την δημιουργία βίντεο 7 

Ήταν ενδιαφέρον, διασκεδαστικό και 

δημιουργικό 

6 

Διότι περιελάμβανε την δημιουργία ιστοριών 2 

Διότι δούλεψαν oμαδικά 2 

Διότι περιελάμβανε την επίσκεψη πεδίου 2 

 

Στην Ερώτηση 5 «Αν ΝΑΙ, γιατί σου άρεσε;» οι μαθητές απάντησαν πολύ γενικά 

στην ερώτηση, ωστόσο προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα. Οι εφτά (7) μαθητές 

δήλωσαν πως τους άρεσε γιατί απλώς ‘κατασκεύασαν ένα βίντεο’, συγκεκριμένα ένας 

αναφέρει ότι του άρεσε διότι, με το βίντεο που έφτιαξαν, ενημερώνουν τους 

ανθρώπους για τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει στο ποτάμι. Έξι (6) μαθητές 

ανέφεραν πως ‘ήταν διασκεδαστικό, ενδιαφέρον και δημιουργικό’, δύο (2) τους άρεσε 
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διότι ‘δημιούργησαν ιστορίες’, δύο (2) γιατί ‘εργάστηκαν ομαδικά’ και δύο (2) γιατί 

τους άρεσε ‘η επίσκεψη στο ποτάμι’.  

 

 Ερώτηση 8 (post) 

 

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν την Ερώτηση 8 «Σου φάνηκε δύσκολο 

να γράψεις το σενάριο;». Οι έξι (6) απάντησαν ΝΑΙ, αλλά στην συνέχεια δεν 

αναφέρθηκαν σε δυσκολίες πάνω στο σενάριο, αλλά σε γενικότερες δυσκολίες που 

συνάντησα. Οι υπόλοιποι δεκατέσσερις (14) απάντησαν ΟΧΙ. Επομένως, οι 

περισσότεροι δήλωσαν πως δεν δυσκολεύτηκαν να γράψουν το σενάριο. 

 

 Ερώτηση 9 (post) 

Στην Ερώτηση 9 «Αν ΝΑΙ πού σε δυσκόλεψε και γιατί;», οι μαθητές 

μπερδεύτηκαν και οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν αναφέρονται συγκεκριμένα για το 

σενάριο, αλλά γενικά σε προβλήματα που συνάντησαν. Έτσι, σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των έξι (6) παιδιών παρατηρούνται αναφορές σε δυσκολίες πάνω στο 

πρόγραμμα Movie Maker, δυσκολίες κατά την μεταφορά των αρχείων από τα 

τεχνολογικά μέσα προς τους Η/Υ, ότι χρειαζόταν περισσότερες ώρες εργασίας, ακόμα 

ως προς το να αποφασίσουν το όνομα της ομάδας. Μόνο ένας, επικεντρώθηκε σε 

δυσκολίες που αφορούν το σενάριο, όπου αναφέρει ότι δεν ήξερε τι ακριβώς να 

γράψει.  
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Γράφημα 2.  Απαντήσεις των παιδιών αν τους φάνηκε δύσκολο να 

γράψουν το σενάριο ή όχι.  

Σύνολο 
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 Ερώτηση 10 (post) 

Στην Ερώτηση 10 «Σε δυσκόλεψε το πρόγραμμα του Movie Maker;» όλοι 

απάντησαν ΟΧΙ εκτός  από έναν που απάντησε ΝΑΙ.  

 

 Ερώτηση 11 (post) 

Στην Ερώτηση 11 «Το παράδειγμα που κάναμε στο σχολείο σε βοήθησε να 

καταλάβεις πώς λειτουργεί το Movie Maker;» όλοι οι μαθητές απάντησαν ΝΑΙ 

εκτός από έναν που απάντησε ΟΧΙ.  

 

 Ερώτηση 12 (post) 

Στην Ερώτηση 12 «Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ;», οι μισοί μαθητές δηλαδή οι 

ένδεκα (11) αναφέρουν ότι δεν τους δυσκόλεψε τίποτα, οι πέντε (5) αναφέρουν ότι 

‘αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα’ (π.χ. να βγάλουν τις φωτογραφίες, να 

αποθηκεύουν συνεχώς το βίντεο, γενικότερα το πρόγραμμα του Movie Maker), ένας 

αναφέρει ότι τον δυσκόλεψε το ‘σενάριο’ και ένας ότι υπήρχε ‘έλλειψη συνεργασίας’.  

 

 Ερώτηση 13 (post) 

Στην Ερώτηση 13 «Τι ήταν αυτό που σου άρεσε πιο πολύ;», αυτό που άρεσε πιο 

πολύ στους μαθητές με βάση τις απαντήσεις τους, φαίνεται να είναι ‘η επίσκεψη 

πεδίου στο ποτάμι’ και συγκεκριμένα η δραστηριότητα να συλλέξουν το υλικό 

(φωτογραφίες, βίντεο) καθώς το αναφέρουν οι ένδεκα (11) από τους 20. Οι τέσσερις 

(4) μαθητές αναφέρουν ότι τους άρεσε ‘η διαδικασία για τη δημιουργία της ψηφιακής 

ιστορίας’ και τρεις (3)  αναφέρουν ότι τους άρεσε που ‘συνεργάστηκαν και ότι 

βρισκόταν σε καλή ομάδα’. Μόνο ένας ανέφερε ότι του άρεσε, διότι ‘με την 

δημιουργία του βίντεο μπορούν να περάσουν ένα μήνυμα στην κοινωνία για την 

προστασία του ποταμιού’.  
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 Ερώτηση 14 (post) 

Πίνακας 12. Απαντήσεις μαθητών σχετικά με το τι  έμαθαν από όλες τις 

συναντήσεις. 

Τελικό τέστ 

Απαντήσεις μαθητών Αριθμός μαθητών 

Γενική απάντηση (Πολλά) 7 

Για τις ψηφιακές ιστορίες 4 

Στα τεχνικά σημεία 3 

Για περιβαλλοντικά θέματα 3 

Για κοινωνικά θέματα 3 

 

Στην Ερώτηση 14 «Τι έμαθες από όλες τις συναντήσεις μας;» ενώ όλοι οι μαθητές 

συμμετείχαν τις ίδιες διδασκαλίες, παρατηρείται μία διαφοροποίηση στις απαντήσεις 

τους. Αναμενόμενο ήταν λοιπόν, οι μαθητές έχοντας διαφορετικές αφετηρίες και 

διαφορετικές ανάγκες, να έμαθε ο καθένας κάτι ξεχωριστό και σημαντικό για τον 

ίδιο. Παρ’ όλα αυτά, με βάση τις απαντήσεις τους, προκύπτουν τέσσερις σημαντικές 

κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκαν οι μαθητές. Οι εφτά (7) στους είκοσι (20) 

απάντησαν γενικά στην ερώτηση ότι ‘έμαθαν πολλά’, τέσσερις (4) μαθητές 

αναφέρουν ότι έμαθαν γενικά ‘για τις ψηφιακές ιστορίες’, τρεις (3) αναφέρονται ‘στα 

τεχνικά σημεία’, τρεις (3) ‘για περιβαλλοντικά θέματα’ και εξίσου τρεις (3) ‘για 

κοινωνικά θέματα’.  

 Ερώτηση 15 (post) 

 

Στην Ερώτηση 15 «Σε βοήθησε το ότι βρισκόσουν σε ομάδα;»  δώδεκα (12) 

μαθητές δήλωσαν πως τους βοήθησε ΠΟΛΥ που βρισκόταν σε ομάδα, τέσσερις (4) 

δήλωσαν πως τους βοήθησε ΛΙΓΟ και εξίσου τέσσερις (4) ανέφεραν ΚΑΘΟΛΟΥ.  
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Πίτα 2.  Απαντήσεις των παιδιών, αν τους βοήθησε ,το ότι 

βρισκόταν σε ομάδα.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διδακτικών ενοτήτων της ΔΜΑ, θεωρήθηκε 

χρήσιμη η πραγματοποίηση ορισμένων τροποποιήσεων. Σύμφωνα λοιπόν, με τα 

παραπάνω αποτελέσματα τόσο των (pre-post) τεστ, όσο και των παρατηρήσεων της 

διδάσκουσας και των παρατηρητών δύο διδασκαλιών, έρχονται στην επιφάνεια 

ορισμένα ζητήματα  που απαιτούν διόρθωση, προκειμένου η μελλοντική εφαρμογή 

της Δ.Μ.Α. να έχει εγγυημένα και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.  

Η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από μαθητές αποδείχθηκε μία ευχάριστη 

δραστηριότητα για τους ίδιους, αλλά συνάντησε αρκετές δυσκολίες. Αρχικά, αξίζει 

να τονιστεί, ότι οι μαθητές στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει παρόμοια βίντεο σε 

μάθημα της Πληροφορικής, με το πρόγραμμα Movie Maker. Συνεπώς, οι ψηφιακές 

ιστορίες τους ήταν γνώριμες. Πριν ξεκινήσουν οι διδασκαλίες οι μαθητές θεώρησαν 

εύκολη την δημιουργία των βίντεο, δηλώνοντας πως το έχουν ξανακάνει. Ωστόσο 

φάνηκε να αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες σε τρεις τομείς, όπως αυτό γίνεται 

φανερό από τις απαντήσεις των παιδιών αλλά και από τις παρατηρήσεις τις 

διδάσκουσας και των παρατηρητών.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόβλημα παρουσιάστηκε στην δημιουργία του 

σεναρίου της ψηφιακής ιστορίας, στην τρίτη ενότητα, όπου οι μαθητές δεν 

κατανόησαν τον λόγο της δημιουργίας του και δεν μπόρεσαν να περάσουν κάποιο 

σημαντικό μήνυμα μέσα από το βίντεο. Δεν ακολούθησαν το σενάριο που γράψανε 

για την συλλογή των εικόνων και την δημιουργία των ιστοριών. Το δεύτερο πρόβλημα 

σχετιζόταν, με τις Νέες Τεχνολογίες, όπου ενώ από την μία οι μαθητές βρισκόταν σε 

ένα καλό επίπεδο, γνωρίζοντας εξ αρχής να χειρίζονται τα τεχνολογικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν, από την άλλη, το θέμα αυτό αποτέλεσε  τροχοπέδη, ως προς την 

δημιουργία των βίντεο. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην λειτουργία 

των τεχνολογικών εργαλείων, όπου οι Η/Υ κολλούσαν συνεχώς και ήταν πολύ αργοί. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν απρόσμενες χρονοτριβές, να καθυστερούν τη 

δημιουργία των βίντεο και να υπάρχει πίεση του χρόνου. Το τρίτο σημαντικό 

πρόβλημα, αποτέλεσε η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων. Οι 

μαθητές δυσκολεύτηκαν πολύ να εργαστούν στις τετραμελείς και πενταμελείς ομάδες 

τους, καθώς είχαν μάθει να δουλεύουν ατομικά και κάποιες φορές εταιρικά. Αυτό το 
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ζήτημα δεν είχε εξίσου υπολογιστεί όπως και τα προηγούμενα, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει πίεση του χρόνου και η υλοποίηση των διδασκαλιών του Προγράμματος  να 

καθυστερεί.  

Ως προς τις γνώσεις που κατέκτησαν οι μαθητές σύμφωνα με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων δεν μπορεί να διατυπωθούν με ακρίβεια, εντούτοις, οι μαθητές 

προσπάθησαν αρκετά για την δημιουργία του βίντεο, καθώς τους φάνηκε 

διασκεδαστική όλη η διαδικασία και κυρίως ενθουσιάστηκαν με την επίσκεψη 

πεδίου, στην οποία συμμετείχαν όλοι ενεργά. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί 

πως μέχρι το τέλος των συναντήσεων οι μαθητές κατάφεραν να συνεργαστούν και να 

δουλέψουν έστω και για λίγο ομαδικά. Ακόμη, οι μαθητές  μέσα από τις διδασκαλίες 

του Προγράμματος είχαν την τύχη να γνωρίσουν την πολύπλευρη μάθηση καθώς 

εκτός των σταδίων της δημιουργίας των ψηφιακών ιστοριών και την εξοικείωσή τους 

με τις Νέες Τεχνολογίες, ασχολήθηκαν με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, 

αναπτύσσοντας περιβαλλοντική συνείδηση και με κοινωνικά ζητήματα όπως να 

δουλεύουν ομαδικά, να σέβονται τις απόψεις των άλλων και να επικοινωνούν μεταξύ 

τους.  

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα ορισμένων 

παραμέτρων που θα βοηθούσαν στην οργάνωση μίας Δ.Μ.Α. που σκοπό έχει την 

κατασκευή ψηφιακών ιστοριών. Ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο εμφανίστηκε από την 

αρχή του Προγράμματος και ταλάνιζε ορισμένες διδασκαλίες ήταν η πίεση του 

χρόνου. Αυτό έγινε αντιληπτό, ήδη από την πρώτη ενότητα, καθώς οι μαθητές ήθελαν  

περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν το θεωρητικό κομμάτι των ψηφιακών 

ιστοριών, δείχνοντας και σχολιάζοντας περισσότερες έτοιμες ψηφιακές ιστορίες.  

Ένας δεύτερος παράγοντας που καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση  

ενός τέτοιου Προγράμματος είναι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, όπως αυτό έχει 

σχολιαστεί διεξοδικά στις προηγούμενες ενότητες. Οι μαθητές βρισκόμενοι σε δυάδες 

ή τριάδες ενδεχομένως να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα, ειδικά εάν αυτοί δεν 

έχουν μάθει να συνεργάζονται πιο μπροστά. Τέλος, τα τεχνολογικά εργαλεία/μέσα 

που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των βίντεο θα πρέπει να είναι 

δοκιμασμένα και σε καλή κατάσταση, για να αποφευχθούν απρόσμενες χρονοτριβές.  

Συνοψίζοντας, χρειάζεται να επισημανθεί πως η παρούσα εργασία επιδίωξε την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την δημιουργία 
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ψηφιακών ιστοριών από μαθητές Δ΄ δημοτικού στο μάθημα της Μελέτη 

Περιβάλλοντος και φιλοδοξεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο από 

εκπαιδευτικούς, προσαρμόζοντάς το σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών 

του.  
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Αρχικά Ερευνητικά Φύλλα Εργασίας 1.α. 

Ψηφιακές Ιστορίες 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………. 

Τάξη:…………… 

1. Σου αρέσει να δημιουργείς φανταστικές ιστορίες και γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Έχεις ακούσει για τις ψηφιακές ιστορίες;                               

ΠΟΛΥ  

ΛΙΓΟ  

ΚΑΘΟΛΟΥ        

 

3. Τι νομίζεις ότι είναι οι ψηφιακές ιστορίες; 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

4. Θα ήθελες να δημιουργήσεις μία ψηφιακή ιστορία;    

ΝΑΙ       ΟΧΙ   

 

5. Αν ΝΑΙ  με τι θέμα  θα ήθελες να ασχοληθείς;   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  
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6. Έχεις δημιουργήσει κάποιο βίντεο;  

NAI         OXI  

 

7. Αν ΝΑΙ με τι θέμα; 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Έχεις χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Movie Maker;                 

ΝΑΙ          ΟΧΙ    

 

9. Αν ΝΑΙ γιατί το χρησιμοποίησες; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  Νομίζεις ότι θα είναι δύσκολο ή εύκολο να δημιουργήσεις 

μία ψηφιακή ιστορία και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Τελικά Ερευνητικά Φύλλα Εργασίας 1.β. 
Ψηφιακές Ιστορίες  

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………… 

Τάξη:……………… 

 

1. Κατάλαβες τι είναι οι ψηφιακές ιστορίες;  

ΠΟΛΥ    

ΛΙΓΟ  

ΚΑΘΟΛΟΥ  

 

2. Τι νομίζεις ότι είναι οι ψηφιακές ιστορίες; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει η ψηφιακή ιστορία για να 

βγει καλή; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Σου άρεσε η δημιουργία μίας ψηφιακής ιστορίας; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ   
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5. Αν ΝΑΙ, γιατί σου άρεσε; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Θα ήθελες να δημιουργήσεις μία ψηφιακή ιστορία;  

ΝΑΙ         ΟΧΙ  

 

7. Αν ΝΑΙ με  τι θέμα θα ήθελες να ασχοληθείς; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Σου φάνηκε δύσκολο να γράψεις το σενάριο;     

ΝΑΙ           ΟΧΙ  

 

9. Αν ΝΑΙ πού σε δυσκόλεψε και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Σε δυσκόλεψε το Movie Maker;                                

ΝΑΙ           ΟΧΙ 

 

11. Το παράδειγμα που κάναμε στο σχολείο σε βοήθησε 

να καταλάβεις πώς λειτουργεί το Μovie Μaker;  

ΝΑΙ           ΟΧΙ 
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12. Τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ από όλα ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε πιο πολύ; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

14. Τι έμαθες από όλες τις συναντήσεις μας; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Σε βοήθησε το ότι βρισκόσουν σε ομάδα; 

ΠΟΛΥ  

ΛΙΓΟ  

ΚΑΘΟΛΟΥ  
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Φύλλο  Εργασίας- Σενάριο 2. 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

«ΣΑΚΟΥΛΕΒΑΣ» 

 

 

Όνομα ομάδας:…..……………………………………………………………………. 

    

 

Μέλη ομάδας:…………………………………………………………................... 

   …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………….. 

 

 

Ημερομηνία:.......................................................................................... 
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Το ποτάμι της Φλώρινας «Σακουλέβας» 

 

 Ποιο είναι το θέμα που έχετε σκεφτεί για την  ψηφιακή 

ιστορία που θα δημιουργήσετε στην επίσκεψη στο ποτάμι.  

……………………………………………………………………………………..................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 Δώστε έναν τίτλο για την ιστορία σας. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Γιατί δημιουργείτε αυτήν την ιστορία; Τι θέλετε να δείξετε; 

Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε στους θεατές;  

 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………........... 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………........... 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
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 Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα έχει η ιστορία σας; 

 

 ……………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

 

 Ποιο τραγούδι ή μουσική θα  βάλετε στην ψηφιακή ιστορία 

ώστε να ταιριάζει; 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Σενάριο!!!  

 Θέμα Περιεχόμενα Σκοπός/ιδέα /μήνυμα 

Π.χ. 

σκηνή 

Η ομορφιά του 

ποταμιού  

 

Πλάνο με τις 

πάπιες  

Να δείξουμε πόσο 

όμορφο είναι το ποτάμι 

Σκηνή 1η 

 

 

 

   

Σκηνή 2η  

 

 

 

  

Σκηνή 3η  

 

 

 

  

Σκηνή 4η  

 

 

 

  

Σκηνή 5η   
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Σκηνή 6η  

 

 

 

 

   

Σκηνή 7η  

 

 

 

   

Σκηνή 8η  

 

 

 

   

Σκηνή 9η  

 

 

 

   

 

Έτοιμοι για την επίσκεψη;;; 

 

 

 


