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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η δημιουργική γραφή και η ψηφιακή αφήγηση 

συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ τα τελευταία 

χρόνια αποτελούν και αντικείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας. Στο παρόν άρθρο 

επιχειρείται ο συσχετισμός τους, με στόχο την ανάδειξή εκείνων των στοιχείων 

τους που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο 

και πραγματοποιείται διασαφήνιση των όρων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται 

οι ομοιότητες και οι διαφορές των δυο πεδίων και στο τρίτο μέρος, μέσα από 

βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών, αναδεικνύεται η συμβολή της ψηφιακής 

αφήγησης στην ενίσχυση της δημιουργικής γραφής.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται μια σύντομη εννοιολογική 

διασαφήνιση των όρων «δημιουργική γραφή» και «ψηφιακή αφήγηση». 

1. Δημιουργικη Γραφή 
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Καθώς η δημιουργική γραφή συνδέεται άμεσα με την έννοια της 

δημιουργικότητας, είναι δύσκολο να υπάρξει ένας μοναδικός ορισμός, παρά μόνο 

γενικοί, περιγραφικοί και συνοπτικοί προσδιορισμοί του όρου (Καρακίτσιος 

2012). Ωστόσο υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις όσο αφορά στο 

περιεχόμενό του. Δυο είναι οι κυρίαρχες απόψεις: 

Α) Η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, 

καθώς αποτελεί «τη δύναμη να δημιουργήσεις μια ευφάνταστη, λογοτεχνικά 

πρωτότυπη παραγωγή ή σύνθεση» (Ramet 2007:13).  

Β) Η γραφή είναι δημιουργική έτσι κι αλλιώς, άρα ο όρος «δημιουργική γραφή» 

είναι καταχρηστικός (Σουλιώτης 2012). Την ίδια άποψη έχει και ο McVey (2008) 

αναφέροντας πως κάθε είδους γραφή είναι δημιουργική καθώς χρησιμοποιεί τα 

βασικά συστατικά της γλώσσας, την εμπειρία, τη γνώση, γραπτές πηγές και τις 

ιδέες και φαντασιώσεις του συγγραφέα, ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι 

που δεν υπήρχε πριν.  

Ωστόσο, για τους περισσότερους, αν και η δημιουργική γραφή επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον της κυρίως στην εκμάθηση της λογοτεχνικής γραφής, συνδέεται και 

με άλλα είδη γραπτού λόγου. Δεν αποτελεί, δηλαδή, «συνώνυμο» της λογοτεχνίας, 

αλλά «συνιστά ένα σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που 

μεταδίδουν αυτή τη γνώση και δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο 

απομακρύνοντας την από τη ενίοτε στείρα λογική της μοναχικής και βασανιστικής 

διαδικασίας» (Κωτόπουλος 2012:7). 

Η δημιουργική γραφή είναι η αποτύπωση στο χαρτί των ιδεών και των 

συναισθημάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποιώντας ελεύθερα 

τη φαντασία. Χαρακτηρίζεται από τη πρωτοτυπία και τη φαντασία, παρά από την 

ειλικρίνεια και την τυποποίηση των σκέψεων (Brookes & Marshall 2004). Δύο 

είναι τα βασικά και αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία της: η πράξη του να γράψεις 

δημιουργικά και η πράξη του να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα 

αποτελέσματά της (Κωτόπουλος 2012). Το ταλέντο και η έμπνευση ως βασικά 

χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής αποτελούν προκαταλήψεις, αφού το 



ταλέντο αποτελεί αμελητέα συνιστώσα της δημιουργικής γραφής, ενώ η έμπνευση 

είναι κάτι που ο συγγραφέας το προκαλεί με μικρές δοκιμές (Σουλιώτης 2012). Για 

το λόγο αυτό, βασική παραδοχή όλων των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής 

είναι πως η συγγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου δεν αποτελεί δυνατότητα μόνο 

λίγων ανθρώπων, καθώς συνιστά μια μορφή τέχνης που προϋποθέτει ένα σύνολο 

τεχνικών, οι οποίες μαθαίνονται και εξελίσσονται (Καρακίτσιος 2012). 

Η ιστορία της δημιουργικής γραφής ξεκινά από την Αθήνα με τον Αριστοτέλη 

(384-322 π. Χ.), η ανάδειξή της όμως ως επιστημονικός κλάδος πραγματοποιείται 

στην πανεπιστημιακή κοινότητα των ΗΠΑ στις αρχές του 20ου αιώνα 

(Κωτόπουλος 2012). Σήμερα η δημιουργική γραφή μπορεί να διδαχθεί σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία διεγείροντας 

την παιδική δημιουργικότητα με τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά 

μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια, προκαλείται η παραγωγή λόγου (Μουλά 2012). 

Παράλληλα, οι τεχνικές τις δημιουργικής γραφής δίνουν τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να εκπαιδεύσει τους μαθητές του να γράφουν καλύτερα 

ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της γραπτής 

επικοινωνίας, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους σε γραπτή μορφή και 

κατανοώντας το πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία, η επανεξέταση και η 

δημοσιοποίηση των δημιουργιών τους (Graves 1983). 

Ο Tompkins (1982) τονίζει τη σημασία της δημιουργικής γραφής για την ψυχική 

ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Αναφέρει επτά λόγους για τους οποίους τα παιδιά θα πρέπει να γράφουν τις δικές 

τους ιστορίες: 1) για διασκέδαση, 2) για την προώθηση της καλλιτεχνικής 

έκφρασης, 3) για τη διερεύνηση των λειτουργιών και αξιών της γραφής, 4) για τη 

διέγερση της φαντασίας, 5) για τη διασαφήνιση της σκέψης τους, 6) για την 

αναζήτηση ταυτότητας, και 7) για να μάθουν γραφή και ανάγνωση.  

Εκτός όμως από την αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια και ανάδειξη της 

δημιουργικότητας και την ενίσχυση γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων, τα 

παιδιά συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες της ποιητικής τέχνης και της 

μυθοπλασίας ρεαλιστικών και φανταστικών ιστοριών μπορούν να ξεπεράσουν τις 



αρνητικές τους εμπειρίες, ν’ απαλλαγούν απ’ αυτές και ν’ αντιδράσουν με θετικές 

εικόνες που σχεδίασαν με τη δύναμη της φαντασία τους (Καραγιάννης 2010).  

2. Ψηφιακή αφήγηση 

Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας 

και μάθησης. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής 

προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem 2005). 

Συνιστά μια μορφή τέχνης, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη πολυμέσων, όπως 

εικόνες, κείμενο, βίντεο, ηχογραφημένη αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία 

μιας ιστορίας (Robin & McNeil 2012). Οι ψηφιακές αφηγήσεις μπορούν να 

αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τη συζήτηση και 

το σχολιασμό και ενισχύοντας την εκπαιδευτική τους αξία και το χρόνο ζωής τους 

(Lathem 2005). 

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, έχει αναπτύξει ένα 

οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει τα επτά στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης 

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

Καθώς τα εργαλεία που απαιτούνται για την ψηφιακή αφήγηση (υπολογιστές, 

σαρωτής, ψηφιακές κάμερες και υψηλής ποιότητας ψηφιακός ήχος) είναι πλέον 

εύκολα προσιτά για τον καθένα, το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή 

της έχει πρόσφατα αναθερμανθεί. Ταυτόχρονα, ακόμα και οι αρχάριοι χρήστες, 

λόγω διαθέσιμων ισχυρών, ελεύθερων λογισμικών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν 

ψηφιακοί παραγωγοί, συντάκτες και διανομείς μέσων σε μεγάλη κλίμακα μέσα 

από το διαδίκτυο και εφαρμογές Web 2.0.  

Στη εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες, 

από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 
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δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα παιδιά. Στην πρώτη περίπτωση, ως 

εργαλείο διδασκαλίας, δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

παρουσιάσουν ένα αντικείμενο ή μια νέα ιδέα με τρόπο ελκυστικό (Robin 2008), 

ενώ παράλληλα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η καλύτερη 

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

όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα επτά στοιχεία του CDS για το σχεδιασμό, τη 

δημιουργία και παρουσίαση των ψηφιακών τους ιστοριών, ενισχύονται ένα 

σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού, όπως (Robin 2006:5): 

 Δεξιότητες έρευνας, κατά την αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών, 

 Δεξιότητες συγγραφής, κατά την ανάπτυξη του σεναρίου, 

 Δεξιότητες οργάνωσης, κατά τη διαχείριση του πεδίου εφαρμογής του 

έργου, των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και του χρόνου για την 

ολοκλήρωση του έργου, 

 Τεχνολογικές δεξιότητες, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 

μια ποικιλία εργαλείων, όπως ψηφιακές κάμερες, σαρωτές μικρόφωνα 

αλλά και εργαλεία παραγωγής ψηφιακού υλικού,  

 Δεξιότητες παρουσίασης, κατά την επιλογή του καλύτερου τρόπου 

παρουσίασης της ιστορίας στο κοινό, 

 Δεξιότητες διεξαγωγής συνεντεύξεων κατά την εύρεση πηγών για λήψη 

συνεντεύξεων και καθορισμό ερωτήσεων,  

 Διαπροσωπικές δεξιότητες, λόγω της εργασίας σε ομάδες και του 

καθορισμού μεμονωμένων ρόλων για τα μέλη της ομάδας,  

 Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να 

λαμβάνουν αποφάσεις και να ξεπερνούν εμπόδια σε όλα τα στάδια του 

έργου, από το ξεκίνημα έως και την ολοκλήρωση, και  

 Δεξιότητες αξιολόγησης, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να αξιολογούν το δικό 

τους έργο αλλά και το έργο των άλλων. 



Γενικότερα, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, 

το οποίο προσφέρει ένα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο 

τόσο οι ακροατές όσο και οι αφηγητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τον 

προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις, να 

παρουσιάσουν την ιστορία τους και να λάβουν ανατροφοδότηση (Coventry 2008). 

Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους και 

να τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις 

δεξιότητες γραφής τους μέσα από τη δημιουργία των δικών τους ιστοριών 

(Gakhar & Thompson 2007). Η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική και καθιστά τα 

παιδιά ενεργά και παραγωγικά στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και 

επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (Bratitsis, Kotopoulos & Mandila 2011). Τα 

σημαντικότερα, ωστόσο, πλεονεκτήματα εστιάζουν στην απόκτηση και ανάπτυξη 

των απαραίτητων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η κριτική σκέψη, οι 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η συνεργατικότητα, η 

πρωτοβουλία και η αυτό-καθοδήγηση, η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η 

ανάπτυξη ψηφιακού εγγραμματισμού (Microsoft 2010). 

Δημιουργική γραφή και ψηφιακή αφήγηση: υπάρχει κοινός τόπος; 

Η ψηφιακή αφήγηση και η δημιουργική γραφή αποτελούν δυο διαφορετικά πεδία, 

ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό σημείο επαφής: η ιστορία. Στην περίπτωση της 

ψηφιακής αφήγησης, αν και πολλές φορές έμφαση δίνεται στην επιλογή των 

ψηφιακών μέσων, η επιλογή του θέματος καθώς και η συγγραφή αποτελούν τις 

σημαντικότερες διαδικασίες για μια αποτελεσματική και πετυχημένη ψηφιακή 

ιστορία (Robin 2007). Σύμφωνα με το Robin (2008:4) «στον πυρήνα της η 

ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους χρήστες των υπολογιστών να γίνουν 

δημιουργικοί αφηγητές ιστοριών μέσω των παραδοσιακών διαδικασιών της 

επιλογής ενός θέματος, τη διεξαγωγή έρευνας τη συγγραφή ενός σεναρίου και τη 

δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας». Το ρόλο της ιστορίας ως πρωταρχικό 

στοιχείο τονίζει και ο Ohler (2008:14) αναφέροντας πως «αν δεν έχεις μια καλή 

ιστορία να αφηγηθείς, η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο προφανές». 



Ένα δεύτερο κοινό σημείο αποτελεί το μεγάλο εύρος των παραγόμενων κειμένων. 

Όσο αφορά στη δημιουργική γραφή, μπορεί να περιλαμβάνει οποιουδήποτε 

είδους κείμενο. Στην ψηφιακή αφήγηση, υπάρχουν τρείς βασικές κατηγορίες 

ιστοριών: α) αφήγηση προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα, η οποία αποτελεί 

και το πιο δημοφιλές είδος, β) ιστορίες που παρέχουν πληροφορίες ή καθοδηγούν, 

και γ) ιστορίες που έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα (Robin 2008).  

Ωστόσο, αν και η δημιουργική γραφή εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

παραδοσιακού γραμματισμού, κατά τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών 

εμπλέκονται και άλλες μορφές γραμματισμού. Εξάλλου το να είναι κανείς 

εγγράμματος σήμερα δεν περιλαμβάνει μόνο τις παραδοσιακές μορφές 

γραμματισμού, αλλά αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των μαθητών που ζουν και 

μαθαίνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο (Sylvester & Greenidge 2009). Σήμερα τα παιδιά 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το παιχνίδι, αλλά και την επικοινωνία. Το γεγονός 

αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν την τεχνολογία 

στην τάξη, θέτοντας ταυτόχρονα τα θεμέλια για την ανάπτυξη διαφορετικών 

μορφών γραμματισμού, οι οποίες είναι γνωστές ως «Γραμματισμός του 21ου 

αιώνα» (21st century literacy). Σύμφωνα με το Robin (2008:224) οι δεξιότητες 

αυτές περιγράφονται ως συνδυασμό των παρακάτω: 

 ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy): αποτελεί την ικανότητα 

επικοινωνίας με μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα για συζήτηση, 

συγκέντρωση πληροφοριών και αναζήτηση βοήθειας. 

 παγκόσμιος γραμματισμός (global literacy): είναι η ικανότητα ανάγνωσης, 

ερμηνείας, ανταπόκρισης και αντίληψης μηνυμάτων από μια παγκόσμια 

προοπτική. 

 τεχνολογικός γραμματισμός (technology literacy): πρόκειται για την 

ικανότητα χρήσης υπολογιστών και άλλων τεχνολογιών για τη βελτίωση 

της μάθησης, της παραγωγικότητας και της απόδοσης. 



 οπτικός γραμματισμός (visual literacy): αφορά στην ικανότητα 

κατανόησης, παραγωγής και επικοινωνίας μέσω οπτικών εικόνων. 

 πληροφοριακός γραμματισμός (information literacy): είναι η ικανότητα 

εύρεσης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών.  

Η ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται σε όλες τις παραπάνω μορφές γραμματισμού, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν τη νέα τάση γραμματισμού στην ψηφιακή εποχή 

(Nguyen 2011).  

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανής η σχέση μεταξύ της δημιουργικής γραφής 

και της ψηφιακής αφήγησης. Οι Kulla-Abbott and Polman (2008) επιβεβαίωσαν 

αυτή την παραδοχή αντιπαραθέτοντας τα χαρακτηριστικά της γραφής και της 

ψηφιακής αφήγησης. Στον Πίνακα 1 συσχετίζονται τα επτά χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής γραφής σύμφωνα με τον Culham (2003) με τα επτά στοιχεία της 

ψηφιακής αφήγησης, όπως τα περιγράφει ο Lambert (2002). Η βασική διαφορά 

που προκύπτει είναι η χρήση εικόνων στην ψηφιακή αφήγηση για την ενίσχυση 

της ιστορίας. Οι αντιστοιχίες, όμως, είναι πολλές και εμφανείς. Για παράδειγμα στο 

πρώτο στάδιο της γραφής, στην οργάνωση, αναδεικνύεται το βασικό θέμα ή η 

ιδέα (Culham 2003). Αντίστοιχα στην ψηφιακή αφήγηση, το πρώτο στοιχείο 

αφορά στο σκοπό της ιστορίας, τον καθορισμό δηλαδή της άποψης που 

επιχειρείται να επικοινωνήσει ο συγγραφέας με την ιστορία (Lambert 2007). 



 

Πίνακας 1: Συσχετισμός χαρακτηριστικών γραφής και στοιχείων ψηφιακής 

αφήγησης (Kulla-Abbott & Polman 2008) 

Είναι φανερό πως υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ της δημιουργικής γραφής και της 

ψηφιακής αφήγησης. Η δημιουργική γραφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ψηφιακής αφήγησης, καθώς τα παιδιά συνθέτοντας το σενάριο της ψηφιακής 

ιστορίας μετατρέπονται από «καταναλωτές» ιστοριών σε δημιουργούς, 

συνδυάζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και εκφράζοντας τις σκέψεις, τις 

ιδέες και τα συναισθήματά τους (Ohler 2006). Παράλληλα όμως, έρευνες έχουν 

δείξει πως η χρήση της τεχνολογίας δίνει μια προστιθέμενη αξία στη δημιουργική 

γραφή, συμβάλλοντας στη βελτίωση του περιεχομένου των ιστοριών και 

επεκτείνοντας τη μαθησιακή εμπειρία πέρα από ό,τι θα μπορούσε να επιτευχθεί 

χωρίς την τεχνολογία (Jakes & Brennan 2005). 

 



Η ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικής γραφής 

Η χρήση των τεχνικών της δημιουργικής γραφής αναμφισβήτητα συντελεί στη 

δημιουργία καλύτερων ψηφιακών ιστοριών. Ωστόσο, το ερώτημα που αναδύεται 

είναι αν αντίστοιχα η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των 

ιστοριών. Από τις λίγες διαθέσιμες έρευνες προκύπτει πως πράγματι, η ψηφιακή 

αφήγηση συμβάλλει στην ενίσχυση της δημιουργικής γραφής, κυρίως σε δυο 

άξονες: στη δημιουργία κινήτρων και στη βελτίωση δεξιοτήτων συγγραφής. 

Α) Διαμόρφωση θετικής στάσης και δημιουργίας κινήτρων 

Σύμφωνα με τους Bull & Kajder (2004), η ψηφιακή αφήγηση δημιουργεί κίνητρα 

στους συγγραφείς που παρουσιάζουν δυσκολίες και δεν έχουν βιώσει ακόμα τη 

δύναμη της προσωπικής έκφρασης. Τα κίνητρα αυτά φαίνονται να είναι ισχυρά 

ιδιαίτερα στα παιδιά. Συνεντεύξεις μαθητών σχετικά με το τι σημαίνει να είναι 

κανείς καλός συγγραφέας, έδειξαν πως τα παιδιά επικεντρώνονται κυρίως στους 

μηχανισμούς της γραφής (Wood 2000). Εξάλλου ο γραμματισμός στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια συχνά προσεγγίζεται ως κινητική δεξιότητα και όχι ως μια 

σύνθετη κοινωνική, πολιτιστική και δημιουργική δεξιότητα (Gee 2008). Ωστόσο, 

στην έρευνα των Ballast, Stephens, & Radcliffe (2008) όπου οι μαθητές κλήθηκαν 

να δημιουργήσουν ένα σενάριο και στη συνέχεια να το ψηφιοποιήσουν, 

παρατηρήθηκε πως τα κίνητρα των μαθητών ήταν τόσο ισχυρά, ώστε ακόμα και 

οι πιο απρόθυμοι μαθητές σχετικά με τις δραστηριότητες γραφής δημιούργησαν 

σενάρια που υπερέβαιναν τις δεξιότητες συγγραφής τους, τόσο σε ποιότητα όσο 

και σε ποσότητα.  

Η δυνατότητα δημοσίευσης των έργων στο διαδίκτυο αναδεικνύεται ως ένας 

σημαντικός παράγοντας κινητοποίησης των μαθητών. Χωρίς να αποτελεί 

προνόμιο μόνο των ψηφιακών ιστοριών, το διαδίκτυο συνδέεται στενά με την 

ψηφιακή αφήγηση, είτε ως μέσο δημιουργίας ιστοριών (μέσω διαδικτυακών 

εφαρμογών), είτε ως μέσο δημοσίευσης. Όταν οι μαθητές γνωρίζουν πως οι 

ψηφιακές τους ιστορίες θα αναρτηθούν σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και θα είναι 

προσβάσιμες από μαθητές από όλο τον κόσμο, αναμφισβήτητα η ποιότητα της 



δουλειάς τους είναι καλύτερη (Robin & Pierson 2005). Σε αυτό το συμπέρασμα 

κατέληξε και η έρευνα του Karchmer (2001), σύμφωνα με την οποία τα κίνητρα 

για δημιουργία ποιοτικών γραπτών κειμένων, ιδιαίτερα των μαθητών που 

φοιτούσαν σε δημοτικό σχολείο, αυξήθηκαν όταν ήξεραν πως το κείμενό τους θα 

δημοσιευτεί στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο κοινό έδωσε στους 

μαθητές ένα σκοπό και τους ενέπνευσε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο 

γράψιμό τους. 

Επίσης, έρευνες έχουν δείξει πως η αλληλεπίδραση με την τεχνολογία λειτουργεί 

ως κίνητρο για τα παιδιά ώστε να ξεκινήσουν να γράφουν μια ιστορία (Rebmann 

2012). Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος των λογισμικών. Σύμφωνα με τη 

Wood (2000) εφαρμογές στην τάξη έδειξαν πως ιδιαίτερα οι απρόθυμοι μαθητές 

όσο αφορά τη γραφή εμπνέονται από τα διάφορα λογισμικά υποστήριξης της 

ψηφιακής αφήγησης, τα οποία όχι μόνο κάνουν τη γραφή πιο ελκυστική, αλλά 

συχνά τα τελικά προϊόντα των παιδιών είναι πιο εκφραστικά, μεγαλύτερα σε 

έκταση, πιο καλογραμμένα και δείχνουν πιο επαγγελματικά σε σχέση με αυτά που 

δημιούργησαν στο χαρτί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρακινούνται οι μαθητές 

να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια.  

Ιδιαίτερα όσο αφορά στη χρήση λογισμικών δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών με 

τη μορφή κόμικ, έρευνες έχουν δείξει πως αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικά, ακόμα και κατά την εφαρμογή από μικρά παιδιά, καθώς 

αποτελούν ελκυστικά και διασκεδαστικά προγράμματα τα οποία ενεργοποιούν τη 

φαντασία των παιδιών και δημιουργούν κίνητρα συμμετοχής και μάθησης 

(Μουταφίδου & Μέλλιου 2012, Μέλλιου & Μουταφίδου 2012). 

Τέλος, ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιακής αφήγησης είναι το 

γεγονός πως μικρής έκτασης κείμενα μπορούν να δημιουργήσουν συναρπαστικές 

ψηφιακές ιστορίες. Αυτό ενθαρρύνει τους μαθητές καθώς θεωρούν πως μια 

ιστορία μικρής έκτασης είναι πιο προσιτή (Kajder, Bull & Albaugh 2005). 

 



Β) Δεξιότητες συγγραφής 

Η χρήση των τεχνικών της ψηφιακής αφήγησης φαίνεται να συμβάλλει στην 

έκταση και ποιότητα της ιστορίας. Σε έρευνα των Bratitsis, Kotopoulos & Mandila 

(2011) σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στη διαδικασία δημιουργίας 

παραμυθιού από παιδιά προσχολικής ηλικίας, προέκυψε πως η χρήση λογισμικού 

είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ιστορίας μεγαλύτερης σε έκταση σε σχέση 

με αυτή που δημιουργήθηκε με τη χρήση συμβατικών μέσων, πιο ενδιαφέρουσας, 

με περισσότερους χαρακτήρες, πιο σύνθετη πλοκή και μεταβάσεις μεταξύ των 

διαφόρων σκηνών. Επιπλέον, η εικονογράφηση των ιστοριών ήταν καλύτερα 

συνδεδεμένη με το περιεχόμενό τους και πολλές φορές συμπληρωματική με αυτό. 

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα των Ballast, Stephens & 

Radcliffe (2008) που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Τα παιδιά 

που εφάρμοσαν την ψηφιακή αφήγηση φαίνεται να παρουσίασαν καλύτερες 

δεξιότητες γραφής σε σχέση με αυτά που ασχολήθηκαν μόνο με παραδοσιακές 

δραστηριότητες γραφής. Παράλληλα, αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στην 

επεξεργασία και αναθεώρηση των γραπτών τους και είχαν το κίνητρο να 

ολοκληρώσουν τα έργα τους παρά τους χρονικούς περιορισμούς, τη 

διαθεσιμότητα εξοπλισμού και τα τεχνολογικά προβλήματα. Επίσης, στις 

συνεντεύξεις των μαθητών διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που συμμετείχαν στην 

πειραματική ομάδα που εφάρμοσε την ψηφιακή αφήγηση μίλησαν για 

αναθεωρήσεις των σεναρίων τους χρησιμοποιώντας τους όρους «διαγραφή 

προτάσεων», «χρήση της κατάλληλης λέξης» και «μετακίνηση προτάσεων». 

Αντίστοιχα, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου εστίασαν τη συζήτηση στις 

παραδοσιακές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου, όπως τον ορθογραφικό έλεγχο 

και την καταμέτρηση των λέξεων. 

Οι Kulla-Abbott & Polman (2008) διεξήγαγαν τρία προγράμματα στα οποία τα 

παιδιά δημιούργησαν ψηφιακές ιστορίες. Παρατηρήθηκε πως, αφού οι μαθητές 

έγραψαν τις αρχικές τους ιδέες, όταν προχώρησαν στη διαδικασία επεξεργασίας 

εικόνων και κειμένων για να αποδώσουν την ιστορία, απέκτησαν επίγνωση του 

ποιος έλεγε την ιστορία, σε ποιον απευθύνονταν και για ποιο λόγο. Ανέπτυξαν 



δηλαδή την κατανόηση των αφηγηματικών δομών σε σχέση με τις γνωστικές, 

κοινωνικές και συναισθηματικές τους λειτουργίες.  

Επιπλέον, καθώς πολλοί μαθητές, ακόμα και οι ικανοί, συνήθως ασχολούνται 

επιπόλαια με το κείμενο, η ψηφιακή αφήγηση βοηθάει στην καλλιέργεια 

ανώτερου επιπέδου δεξιοτήτων σκέψης κατά την αλληλεπίδρασή τους με το 

κείμενο (Lim & Tay 2003, Sadik 2008, Kajder 2004). 

Ωστόσο, αν και όχι μόνο η σύνταξη, αλλά και η επεξεργασία του κειμένου έχουν 

αναγνωριστεί στη λογοτεχνία ως απαραίτητα συστατικά της διαδικασίας της 

γραφής (Graves 1983), οι αρχάριοι συγγραφείς τυπικά αποτυγχάνουν να κάνουν 

επαρκή προγραμματισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της γραφής, αν και αυτό 

κρίνεται απαραίτητο (Dale 1993). Οι Sylvester & Greenidge (2009) αναφέρουν 

πως τα βήματα για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων μπορούν να βοηθήσουν 

τους συγγραφείς που έχουν δυσκολίες να συνθέσουν κείμενα να αναπτύξουν 

περισσότερο τις στρατηγικές γραφής. Αρχικά, η αφήγηση των ιστοριών μπορεί να 

μειώσει τις εμφανείς αδυναμίες σε συμβάσεις όπως την ορθογραφία, τη χρήση 

κεφαλαίων γραμμάτων και το γραφικό χαρακτήρα. Η χρήση του πίνακα διάταξης 

(storyboard) διευκολύνει τη τοποθέτηση των γεγονότων σε λογική σειρά καθώς 

αναδεικνύει κενά ή παραλήψεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις. 

Επίσης, ενώ οι ικανοί συγγραφείς χρησιμοποιούν μόνο τη γλώσσα για να κάνουν 

την ιστορία ελκυστική, η αδυναμία των λιγότερο ικανών συγγραφέων 

αντισταθμίζεται οπτικά με τη χρήση φωτογραφιών και άλλων εικόνων. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα η ψηφιακή αφήγηση όχι μόνο να δημιουργεί κίνητρα στους 

αδύναμους συγγραφείς, καθώς βιώνουν τη απόλαυση της δημιουργίας ιστοριών οι 

οποίες ενισχύονται με πολυμέσα, αλλά και να επανατοποθετούν τους εαυτούς 

τους από αδύναμους σε ικανούς συγγραφείς (Sylvester & Greenidge 2009:291).  

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται πως η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στη συγγραφή να «λάμψουν» (Miller 

2009:15), καθώς αποκτούν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να 

διηγηθούν μια ιστορία η οποία θα κρατήσει την προσοχή του ακροατηρίου (Ware 

2006).  



Εκτός όμως από την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, η χρήση της μουσικής και της 

προσωπικής αφήγησης δίνουν στους μαθητές περισσότερο έλεγχο στον τρόπο 

που οι ίδιοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους στον κόσμο, γεγονός που λειτουργεί 

ιδιαίτερα βοηθητικά στους αρχάριους συγγραφείς (Hull & Katz 2006). 

Προσεγγίζοντας τη γραφή με πολυμέσα μπορούν να ανακαλύψουν τη «φωνή 

τους», να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δομή στη γραφή τους (Banaszewski 

2002).  

Παράλληλα, η ψηφιακή αφήγηση συμβάλλει ώστε οι μαθητές να γίνουν πιο ικανοί 

όσο αφορά και στις τεχνικές πτυχές της γλώσσας, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται 

με τη διαδικασία της γραφής (Miller 2009). Έρευνες έχουν δείξει πως οι μαθητές 

γίνονται όλο και πιο πρόθυμοι στο να πειραματιστούν με τη γλώσσα (Hull & Katz 

2006; Ware 2006). 

Τέλος, η ψηφιακή αφήγηση βοηθά τους μαθητές να γράφουν πιο αποτελεσματικά 

καθώς επιτυγχάνεται η οπτικοποίηση της γραφής, η οποία οδηγεί σε ένα 

πρόσθετο επίπεδο αντίληψης, το οποίο επεκτείνει τη διαδικασία της γραφής σε 

ένα επίπεδο που σπάνια μπορεί να επιτευχθεί (Jakes & Brennan 2005). 

Συζήτηση 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί μια σημαντική πρακτική που προσφέρει 

πολλαπλά οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία. Όμως, αφενός η στροφή της γραφής 

προς την πολυτροπικότητα και αφετέρου η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες 

τεχνολογίες αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής αυτής της πρακτικής στα νέα 

δεδομένα. Εξάλλου για να μπορούν οι μαθητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά 

τον 21ο αιώνα, είναι αναγκαίο να είναι ικανοί να εκφράζονται όχι μόνο μέσα από 

το γραπτό ή προφορικό λόγο, αλλά και τις τεχνολογίες της επικοινωνίας (Porter 

2006). 

Η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία μάθησης 

συνδυάζοντας τη γραφή, την τεχνολογία αλλά και το συναίσθημα, η οποία δίνει τη 



δυνατότητα στους μαθητές να τη χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους για να διηγούνται τις ιστορίες τους (Jakes & Brennan 2005).  

Μέσα από την παρούσα εργασία αναδείχτηκε η διασυνδεδεμένη σχέση μεταξύ των 

δυο πεδίων. Αφενός η ψηφιακή αφήγηση συμβάλλει στη βελτίωση της 

δημιουργικής γραφής και αφετέρου οι τεχνικές της δημιουργικής γραφής 

συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων ιστοριών οι οποίες αποτελούν και τη 

βάση της ψηφιακής αφήγησης. Ο συνδυασμός, δηλαδή, των δυο πεδίων μπορεί να 

αποτελέσει ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, το οποίο δίνει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολυμεσικά εργαλεία ενώ 

απολαμβάνουν τη δημιουργία, αλλά και το διαμοιρασμό των ιστοριών τους.  
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