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Λογοτεχνία και Ψηφιακή Αφήγηση: 
αξιοποιώντας το ψηφιακό κεφάλαιο 
των μαθητών στην προσέγγιση και 

κατανόηση της Λογοτεχνίας στο 
Γυμνάσιο

Μπρούσας 
Πρόδρομος



Δομή 
Ανακοίνωσης

❑Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις

❑Θετικότητες Αφήγησης και Ψηφιακής Αφήγησης

❑Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη 
Λογοτεχνία

❑Μικροσενάριο διδασκαλίας

❑Παραγωγή Ψηφιακών Ιστοριών



Από την Αφήγηση 
στην 

Ψηφιακή Αφήγηση 
ιστοριών



Αφήγηση

Οι ρίζες της αφήγησης ανάγονται στα πρώιμα
στάδια της κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου (Barber, 2016)

Βασική συνιστώσα και πρακτική του ανθρώπινου πολιτισμού για τη
μεταλαμπάδευση της γνώσης και για την επίτευξη της πολιτισμικής
«διαμεσολάβησης» (Μπράλλιας, 2014)

Αλληλεπιδραστική τέχνη αξιοποίησης λέξεων και πράξεων, για να
αποκαλυφθούν εικόνες και στοιχεία μιας ιστορίας με παράλληλη
ενθάρρυνση της φαντασίας του δέκτη

Κάποιες από τις ιστορίες εξαιτίας των ιδιαίτερων συμβολισμών
τους συνέβαλαν στη συγκρότηση συστημάτων σκέψης και
αντίληψης του κόσμου και απέδωσαν στον ανθρώπινο πολιτισμό
βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του (Διαμαντάρα, 2017)



Θετικότητες 
Αφήγησης

Αυθεντικός και αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας και 
μελέτης γνωστικών περιοχών (Διαμαντάρα, 2017)

Ευκολία νοηματοδότησης και κατανόησης της πολυπλοκότητας 
του κόσμου (Σαββοπούλου & Μπράτιτσης, 2017)

Επίτευξη συναισθηματικής εμπλοκής δέκτη

Εξασφάλιση δυνατότητας μάθησης

Ανάπτυξη φαντασίας με ταυτόχρονες μεταβολές της λεκτικής 
ικανότητας

Ενδυνάμωση κοινωνικών δεξιοτήτων (Διαμαντάρα, 2017)



Ψηφιακή 
Αφήγηση

Εκσυγχρονισμένη μορφή της αρχαίας τέχνης
της αφήγησης

Συνδυασμός παραδοσιακής αφήγησης με
πολυμεσικά εργαλεία (Μπράτιτσης, 2015)

«Πρακτική συγκερασμού αφηγηματικού και
ψηφιακού περιεχομένου, [...], ώστε να
δημιουργηθεί μια μικρού μήκους ταινία με δυνατό
συγκινητικό συστατικό» (Ξέστερνου, 2013)

«Μία σύντομης διάρκειας ιστορία που
επιστρατεύεται από τον αφηγητή για να πει την
ιστορία του» (Norman, 2017)



Εξασφαλίζει έναν ελκυστικό 
τρόπο και περιβάλλον 

μάθησης, ενισχύοντας την 
συναισθηματική αντίδραση 

των μαθητών

Επιτρέπει την καλλιέργεια 
των ψηφιακών δεξιοτήτων 

(Μπράτιτσης, 2015)

Διευκολύνει τη διδασκαλία 
και ενισχύει τη μάθηση 

(Μπράτιτσης, 2014)

Αποτελεί μέσο 
αυτοέκφρασης και 

ενδυνάμωσης της μαθητικής 
αυτοπεποίθησης 

(Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 
2016)

Αναπτύσσονται και 
διαμοιράζονται προσωπικές 

ιστορίες με ταυτόχρονη 
ενδυνάμωση της κατανόησης 

(Ξέστερνου, 2013)

Καλλιεργεί δεξιότητες 
έρευνας, συγγραφής, 

οργάνωσης, παρουσίασης, 
χειρισμού της τεχνολογίας, 

αξιολόγησης, διαπροσωπικές 
και επίλυσης προβλημάτων

Δημιουργεί ένα 
εποικοδομητικό και 

διαδραστικό περιβάλλον 
μάθησης (Γενναίος, 2017)

Αναπτύσσονται οι δεξιότητες 
σχεδίασης και οργάνωσης

Παράγονται πολυτροπικά
κείμενα ενισχυμένα με ήχους 

και εικόνες (Snelson & 
Sheffield, 2009)

Καλλιεργείται η δημιουργική 
γραφή

Αναπτύσσονται πολλοί 
γραμματισμοί (ψηφιακός, 
παγκόσμιος, τεχνολογικός, 
οπτικός, πληροφοριακός) 

(Πασχαλιώρη, 2017)



Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 

Σπουδών 
για τη 

Λογοτεχνία

Σκοποί

➢ Αναγκαιότητα διασύνδεσης Λογοτεχνίας με κριτική στάση απέναντι 
στον σύγχρονο κόσμο

➢ Άμεση διασύνδεση μαθητών με το παροντικό γίγνεσθαι στο επίπεδο 
των χαρακτηριστικών και των ποιοτικών του γνωρισμάτων (Σωτηρά, 
2014)

➢ Ο μαθητής καλείται να διερευνήσει τον τρόπο της ατομικής του 
αντίληψης και να συγκροτήσει την ιδιαίτερη ταυτότητά του

➢ Συγκρότηση δημοκρατικών και πλουραλιστικών σχολικών τάξεων

➢ «Αποκατάσταση» ρόλου της Λογοτεχνίας στη σύγχρονη εμπειρία

➢ Συνδρομή στην κατανόηση του κόσμου

➢ Διευκόλυνση στην προσέγγιση άλλων ειδών επικοινωνίας (π.χ. οπτική 
αφήγηση)

➢ Καλλιέργεια της μαθητικής δημιουργικότητας και της πολιτειότητας

➢ Διαπολιτισμικότητα

➢ Κατανόηση δύναμης της γλώσσας

➢ Σχετικότητα ερμηνευτικών προσεγγίσεων

➢ Εξοικείωση με λογοτεχνική παραγωγή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).



Αναμενόμενες Δεξιότητες

➢Απόκτηση μιας δυναμικής πλήρους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του παρόντος και του 
άμεσου μέλλοντος

➢Δυνατότητα διατύπωσης τεκμηριωμένων κρίσεων

➢Αυτοέλεγχος και αξιολόγηση προσλαμβανόμενων μηνυμάτων

➢Συνειδητοποίηση διαφορετικής προσέγγισης των ίδιων ζητημάτων

➢Διαπίστωση επενέργειας του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου στην ανθρώπινη 
παραγωγή

➢Εξοικείωση με τον συνδυασμό λόγου και εικόνας

➢Προσωπική αποτύπωση ατομικών σκέψεων και συναισθημάτων σε νέο είδος κειμένου με 
την αξιοποίηση διαφορετικών κωδίκων (Τζάνη, 2017͘ Μιχαηλίδης, 2018).



ΤΠΕ & ΑΠΣ

Εκσυγχρονισμός 
μαθήματος της 

Λογοτεχνίας μέσα από 
την δημιουργική 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Πολυδιάστατος ρόλος 
στη διαδικασία 
πρόσληψης και 
κατανόησης του 

λογοτεχνικού κειμένου

Αύξηση πηγών 
πληροφόρησης

Ενδυνάμωση 
αυτοπεποίθησης και 

αυτοέκφρασης

Πειραματισμός και 
αυτενέργεια

Επαφή με περισσότερα 
λογοτεχνικά είδη

Ενίσχυση συνεργασίας

Ανάπτυξη συνθετικής και 
κριτικής ικανότητας 

(Τζάνη, 2017͘ Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

2014)



Διαπιστώσεις

Ο εργαλειακός χαρακτήρας της τεχνολογίας έχει 
διαμορφώσει ένα νέο τρόπο πρόσληψης και οικείωσης της 
λογοτεχνικής παραγωγής

Ο υπολογιστής έχει εισβάλει σε όλα τα πεδία της 
καθημερινής δραστηριότητας, γεγονός που επιφέρει τη 
δημιουργία μιας «νέας επικοινωνιακής τάξης πραγμάτων» 
κατά τον Street 

Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία ώστε να 
αναδείξουν συστατικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού 
κειμένου 

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη δημιουργία θεωρητικού λόγου 
γύρω από λογοτεχνικά ζητήματα

Οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην ανασύσταση του εξωκειμενικού
πλαισίου (Νικολαϊδου, Μαυρίδου & Ρουβάς, 2016)



Λόγος & Εικόνα: 
σχέση αντίθεσης 

ή 
σύνθεσης;

Προβληματισμός ως προς την σκοπιμότητα αξιοποίησης
των τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας
και ως προς τον τρόπο μιας τέτοιας αξιοποίησης

Α) Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα με την προσδοκία της επίτευξης
υψηλότερων ακαδημαϊκών επιδόσεων με ταυτόχρονη
καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητικών κοινωνικών,
ψηφιακών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
(Αργυροπούλου, 2007)

Β) Παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο "αποθέωσης"
γραπτού λογοτεχνικού κειμένου (Γκανάτσιου, 2013)



ΤΠΕ 
& 

Διδασκαλία

Συνδρομή στα διάφορα στάδια 
προσέγγισης & κατανόησης του 

λογοτεχνικού κειμένου και 
προσκόμιση του στοιχείου της 

δημιουργικότητας (Αγγέλη, 2013)

Εξασφαλίζονται εμπειρίες & 
δυνατότητες συνδεδεμένες με τον 
πραγματικό κόσμο των μαθητών 

(Μπράτιστης, 2016)

Διέγερση μαθητικού 
ενδιαφέροντος

Ανάληψη πρωτοβουλιών
Πολυστρωματική πρόσληψη 

λογοτεχνίας
Παιγνιώδης μάθηση

Πολυμεσική ανάδειξη 
εικονοποιίας, μουσικότητας & 
εσωτερικού ρυθμού κειμένου

Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες 
(κειμένων, εικόνων, ήχων, βίντεο 

κ.ά.)

Μετατόπιση κέντρου βάρους από 
γραμματολογική & φιλολογική 
προσέγγιση στην δημιουργική 

γραφή (Νικολαϊδου, Μαυρίδου & 
Ρουβάς, 2016 · Νικολαϊδου, 2014)



Κίνδυνοι
❖Συντηρητική και οπισθοδρομική αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδασκαλία της

Λογοτεχνίας: νοηματική σμίκρυνση ή μονοδρόμηση του κειμένου & εξάλειψη
όλων των αμφισημιών, καθώς η εικόνα και ο ήχος, μη πολλαπλασιάζοντας τους
κειμενικούς αναπαραστατικούς κώδικες, τους περιορίζουν

❖Πρόσδεση ΤΠΕ στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο
μάθησης: αποδυναμώνει την συνδρομή στην εκπαιδευτική διαδικασία

❖Ο λογοτεχνικός γραμματισμός των μαθητών με την χρήση των νέων τεχνολογιών
εμποδίζεται, όταν τίθενται στο περιθώριο της διδακτικής πράξης και δεν
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου παιδαγωγικού σχεδίου (Νικολαϊδου, 2014)



Μικροσενάριο
Διδασκαλίας

Του Γιοφυριού της Άρτας: 
Προσεγγίζοντας το λογοτεχνικό 

κείμενο με εργαλείο την Ψηφιακή 
Αφήγηση

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Γ΄ Γυμνασίου

3 διδακτικές ώρες

Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολείου



Διδακτικοί Στόχοι

Επαφή με κείμενο 
λαϊκής λογοτεχνίας

Κατανόηση δομικού 
σκελετού

Γλωσσική & 
στιχουργική μελέτη

Εξοικείωση με 
σχήματα λόγου

Κατανόηση 
λειτουργίας χρόνου 

σε αφηγηματικά 
κείμενα

Παραγωγή 
συνεργατικών 
δημιουργικών 

κειμένων

Εξοικείωση με 
ψηφιακά 

περιβάλλοντα & 
εργαλεία

Αναζήτηση και 
επεξεργασία 

εικόνων



Διδακτικές 
Πρακτικές

Ανακαλυπτική μάθηση: βιωματικές διαδικασίες 
με στόχο το μετασχηματισμό σε χρήσιμα και 
επαρκή μαθησιακά εργαλεία

Ενεργός εμπλοκή μαθητών

Έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης 
(ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο)

Διαμεσολαβητικός, συμβουλευτικός και 
υποστηρικτικός ρόλος εκπαιδευτικού



Αφορμή Σεναρίου

Κείμενο πέρα από τις 
μαθητικές εμπειρίες --

κίνδυνος 
"αδιάφορης" πρόσληψης

Ιδιωματική γλώσσα --
υπό διαμόρφωση 

γλωσσική ικανότητα των 
μαθητών



Ιδιαίτερη Στόχευση

Διαμόρφωση συνθηκών 
διδασκαλίας για την 

προσέλκυση της μαθητικής 
προσοχής και για τον 

εκσυγχρονισμό του τρόπου 
δεξίωσης ενός χρονικά 

προγενέστερου κειμένου

Αύξηση βαθμού κατανόησης 
του λογοτεχνικού κειμένου 

ανεξάρτητα από την ιδιωματική 
γλωσσική ποιότητά του

Επιδίωξη μαθητικής συνδρομής 
στη διδακτική διαδικασία

Μείωση καθοδηγητικής 
διδακτικής μεθόδου



Πρώτη Διδακτική Ώρα

Χωρισμός 
μαθητών σε 

ομάδες

Εξοικείωση 
μαθητών με 

ψηφιακά εργαλεία 
& περιβάλλοντα

Ανάγνωση και 
γλωσσική 

εξομάλυνση 
κειμένου



Δεύτερη 
Διδακτική Ώρα

1. Ανάγνωση εισαγωγικού σημειώματος κειμένου και δημιουργία avatar με τη
χρήση του εργαλείου Voki (αναπαραγωγή πληροφοριών για την καλύτερη
κατανόηση του κειμένου)

Στόχος: εξάσκηση μαθητών σε ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες εντοπισμού, 
ιεράρχησης πληροφοριών και παραγωγής λόγου

2. Επιλογή ενός προσώπου από το λογοτεχνικό κείμενο και δημιουργία
σύντομου comic στο ComicStripCreator

Στόχος: ικανότητα διάκρισης πρωταγωνιστών και 
δευτεραγωνιστών αφήγησης και αντίληψη του ρόλου τους στην εξέλιξη της 

ιστορίας

3. Δημιουργία χρονογραμμής στο Timetoast για την παρουσίαση της
χρονολογικής εξέλιξης της ιστορίας

Στόχος: αντίληψη της γραμμικής πορείας του χρόνου και προβληματισμός για 
την αναδρομή στο παρελθόν



Φύλλο Εργασίας Πρώτης Δραστηριότητας

1. Διαβάστε προσεκτικά το εισαγωγικό σημείωμα.

2. Συζητήστε στην ομάδα ποιες πληροφορίες θεωρείτε σημαντικές για την καλύτερη
κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου.

3. Ακολούθως, αξιοποιήστε το online εργαλείο Voki. Δημιουργήστε το δικό σας avatar
(μορφή), το οποίο θα αναπαράγει λεκτικά τις πληροφορίες που εσείς κρίνετε σημαντικές
για την κατανόηση του κειμένου. Καλό είναι να επαναδιατυπώσετε με δικά σας λόγια τις
πληροφορίες του εισαγωγικού σημειώματος και όχι να τις χρησιμοποιήσετε αυτούσιες.

4. Στο τέλος της διδακτικής ώρας θα δούμε και θα ακούσουμε το avatar που δημιουργήσατε.

https://www.voki.com/


Φύλλο Εργασίας 
Δεύτερης 

Δραστηριότητας

1. Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο.

2. Συμβουλευτείτε τις λέξεις που επεξηγούνται στο τέλος κάθε
σελίδας.

3. Συζητήστε μεταξύ σας το περιεχόμενο της ιστορίας και ανταλλάξτε
γνώμες ως προς αυτό. Στη συνέχεια αξιοποιήστε το
ComicStripCreator (είναι εγκατεστημένο στην επιφάνεια εργασίας
του υπολογιστή) και δημιουργήστε ένα comic. Σε αυτό το comic
ένα από τα πρόσωπα του κειμένου (ο πρωτομάστορας, η γυναίκα,
οι εργάτες, το «πουλί», ο ξενιτεμένος αδερφός) θα αφηγείται σε
πρώτο γραμματικό πρόσωπο («εγώ») την ιστορία/σενάριο του
κειμένου.

4. Για το comic σας να αξιοποιήσετε εικόνες από το
Pixhttps://pixabay.com/el/abay.

5. Στο τέλος της διδακτικής ώρας θα δούμε και θα διαβάσουμε το
comic της ομάδας σας.

https://pixabay.com/el/


Φύλλο Εργασίας 
Τρίτης Δραστηριότητας

1. Μεταφερθείτε στο online εργαλείο Timetoast.

2. Προσπαθήστε να φτιάξετε μια χρονογραμμή στην οποία θα εντάξετε τα
βασικά σημεία της ιστορίας, ξεκινώντας από τα χρονικά προγενέστερα και
καταλήγοντας στα μεταγενέστερα. Αν κάπου εντοπίσετε κάποια αναδρομή
στο παρελθόν, η οποία δεν διαδραματίζει καθοριστικο ρόλο στην εξέλιξη της
ιστορίας, να μη την συμπεριλάβετε στη χρονογραμμή σας.

3. Στο τέλος της διδακτικής ώρας θα παρακολουθήσουμε τη χρονογραμμή που
φτιάξατε.

https://www.timetoast.com/


Voki



Comic
Strip

Creator



Comic Strip Creator



TimeToast



Τρίτη Διδακτική Ώρα

❖ Α) Μελέτη γλώσσας και στιχουργίας και σύντομη καταγραφή παρατηρήσεων στο
ψηφιακό περιβάλλον PowToon

❖ Β) Εντοπισμός σχημάτων λόγου και παρουσίαση στο PowToon

Στόχος: επικέντρωση στη γλωσσική κατασκευή του κειμένου και στα μέσα 
συναισθηματικής διέγερσης και επικέντρωσης της αναγνωστικής προσοχής

❖ Παραγωγή γραπτών κειμένων στο Popplet με εκκίνηση από το λογοτεχνικό κείμενο

Στόχος: ενίσχυση δημιουργικών και γραπτών δεξιοτήτων των μαθητών



Φύλλο Εργασίας 
Πρώτης 

Δραστηριότητας

1) Ξαναδιαβάστε το λογοτεχνικό κείμενο.

2) Στη συνέχεια συζητήστε μεταξύ σας για τη γλώσσα, τη
στιχουργία και τα πιο συχνά σχήματα λόγου σε αυτό.
Δημιουργήστε δύο διαφορετικές παρουσιάσεις,
αξιοποιώντας το PowToon, με τις οποίες θα δηλώνετε
τα συμπεράσματάσας.

3) Προτιμάται (προαιρετικά) να δημιουργήσετε μία
παρουσίαση στην οποία ένας/μια εκπαιδευτικός
(ακολουθώντας μετωπική/παραδοσιακή διδασκαλία)
θα διατυπώνει τις γλωσσικές και στιχουργικές
παρατηρήσεις επί του κειμένου.

4) Στο τέλος όλη η τάξη θα παρακολουθήσει τις
παρουσιάσεις που σχεδιάσατε.

https://www.powtoon.com/home/?&gclid=EAIaIQobChMIkfr7zOTn5QIViud3Ch24sgcYEAAYASAAEgKuqfD_BwE


Φύλλο Εργασίας 
Δεύτερης 

Δραστηριότητας

Μεταφερθείτε στο περιβάλλον του Popplet.

Γράψτε μια διαφορετική εκδοχή της ιστοριας ξεκινώντας 
από το σημείο που ο ψυχικά συντετριμμένος 
πρωτομάστορας αποφασίζει να θυσιάσει τη γυναίκα του.

Προτείνεται η ιστορία που θα δημιουργήσετε να έχει 
ευχάριστη κατάληξη.

Στο τέλος όλες οι ιστορίες των ομάδων θα διαβαστούν στην 
τάξη.

https://popplet.com/
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Ανατροφοδότηση
Επαφή μαθητών με εργαλεία και περιβάλλοντα παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων

Μελλοντική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων

Κλίμα οικειότητας και συνεργασίας

Αποφόρτιση από βαρύ κλίμα παροχής έτοιμης ακαδημαϊκής γνώσης

Παιγνιώδης και δημιουργικός τρόπος μάθησης

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας

Αντιμετώπιση δυσκολιών

Ενίσχυση μαθητικού γνωστικού κεφαλαίου

Διασύνδεση λογοτεχνίας και μαθητικών ψηφιακών εμπειριών

Όχι υπέρβαση προβλεπόμενου χρόνου διδασκαλίας
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