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Περίληψη: Σε αυτή τη µελέτη εξετάζεται η επίδραση του τρόπου αφήγησης ενός 
παραµυθιού στη κατανόηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών). Πιο 
συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα συγκρίνει την παραδοσιακή αφήγηση µε τη 
παρουσίαση του παραµυθιού µέσω νέων τεχνολογικών µέσων (ψηφιακή απεικόνιση). 
Αρχικά θεωρίες σχετικά µε την σπουδαιότητα του παραµυθιού ως διδακτικού εργαλείου 
θα παρατεθούν και θα σχολιαστεί η εισβολή της τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια, στην 
εκπαίδευση και πιο συγκεκριµένα στην αφήγηση µιας ιστορίας. Στο πείραµα συµµετείχε 
ένα δείγµα τριάντα (30) παιδιών, είκοσι (20) αγόρια και δέκα (10) κορίτσια. Οι 
συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Στην πρώτη οµάδα η ερευνήτρια αφηγήθηκε 
ένα παραµύθι µε παραδοσιακό τρόπο ενώ η δεύτερη οµάδα παρακολούθησε την ίδια 
ιστορία σε ψηφιακή απεικόνιση (DVD). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρακολούθηση 
µέσω DVD είχε στατιστικά καλύτερα αποτελέσµατα στην κατανόηση των παιδιών, 
αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της χρήσης νέων τεχνολογικών µέσων στην 
εκπαίδευση και την προσχολική αγωγή. 

 
Λέξεις-κλειδιά: παραµύθι, αφήγηση, ψηφιακή απεικόνιση, νέα τεχνολογικά µέσα 

 

1. Εισαγωγή 
Η εκπαίδευση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοπνευµατικών δεξιοτήτων των νηπίων, µε σκοπό τα παιδιά να έχουν τη 
δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δηµιουργικά (∆ΕΠΠΣ, 2003). Συγκεκριµένα, µέσα από τη διδασκαλία, τα παιδιά 
καλλιεργούν τη κριτική και δηµιουργική σκέψη και αναπτύσσουν πνευµατικές, 
κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες (Τριλιανός, 1997). Ωστόσο, στον 21ο 
αιώνα  έχουν δηµιουργηθεί καινοτόµοι τρόποι διδασκαλίας και µάθησης. Ένα από τα 
σηµαντικότερα εργαλεία είναι η χρήση νέων τεχνολογικών µέσων. Η τεχνολογία, σε 
ολόκληρό τον κόσµο, έχει τη δυνατότητα, να άρει τα εµπόδια ανάµεσα στο µαθητή 
και το δάσκαλο. Με τη χρήση των τεχνολογικών µέσων δηµιουργούνται νέες 
προσδοκίες για τα παιδιά και µαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να 
διαχειρίζονται πληροφορίες (Σκαρβέλη, 2010).  

Θεωρείται πλέον ότι από το νηπιαγωγείο µπορεί να εισαχθούν τα νέα 
τεχνολογικά µέσα. Κατά τη προσχολική ηλικία η χρήση της τεχνολογίας συµβάλλει 
στην κοινωνικοποίηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοαντίληψη, την αυτονοµία, την 
αυτοεκτίµηση, τη συνεργασία και τον αυτοσεβασµό (Σκαρβέλη, 2010). 
Επιπροσθέτως µε τη χρήση των τεχνολογικών µέσων τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν ιστορίες και παραµύθια µε τη χρήση της ψηφιακής απεικόνισης. 
Τα παραµύθια αποτελούν κείµενα µε δυνατότητες ψηφιακής αναπαραγωγής και µε τη 
χρήση της τεχνολογίας το παραµύθι µπορεί να γίνει πιο ευχάριστο για τα παιδιά. Το 
παραµύθι στην προσχολική ηλικία είναι ένα µέσο διδασκαλίας, ένα όπλο των 
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νηπιαγωγών που µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε µέσω της παραδοσιακής αφήγησης 
είτε µέσω της ψηφιακής απεικόνισης. 

 
1.1. Η αξία του παραµυθιού 

Η εσωτερική ανάγκη για ιστορίες είναι βαθιά ριζωµένη στο εξελικτικό στάδιο της 
ψυχής του παιδιού και για αυτό το παραµύθι παραµένει µια µοναδική και εξαιρετική 
πνευµατική πηγή που οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς µπορούν να δώσουν στα παιδιά 
σε µια ορισµένη χρονική περίοδο της ηλικίας τους (Σούρλας, 1961). Το παραµύθι έχει 
αντίκτυπο στη ψυχολογία του παιδιού. Υπάρχουν πολλές φορές που τα παιδιά 
κάθονται βαριεστηµένα και στεναχωρηµένα. Όταν ο αφηγητής ξεκινά τη διήγηση µε 
τη φράση «Μια φορά και έναν καιρό», τα παιδιά έρχονται κοντά στον αφηγητή και 
αποκτούν πάλι το χαµόγελό τους. Μέσα από το παραµύθι το παιδί αισθάνεται µε 
αβίαστο τρόπο και αυθόρµητα ότι υπάρχει ηθική δικαιοσύνη. Το παιδί νιώθει τις 
αξίες που µεταφέρονται από το παραµύθι και δέχεται αισιόδοξα µηνύµατα. Ο 
αφηγητής µέσω του παραµυθιού θέτει το κατάλληλο θεµέλιο µε το οποίο θα 
υποστηρίξει αργότερα την αντίληψη της ζωής, τους ανθρώπους, την ηθική συνείδηση 
και τα κριτήρια αξιολόγησης (Kready, 2008). 
 Οι παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι η παιδαγωγική αξία του παραµυθιού είναι 
πολύ σηµαντική γιατί µέσα από το παραµύθι επιτυγχάνονται παιδαγωγικοί, 
κοινωνικοί και διδακτικοί σκοποί. Αρχικά το παραµύθι είναι πηγή γνώσης. Εισάγει τα 
παιδιά στα στοιχεία του πνευµατικού µας πολιτισµού και των παραδόσεων µε φυσικό 
και αβίαστο τρόπο µε αποτέλεσµα να κατανοούν πιο εύκολα τα ιστορικά γεγονότα 
(Γεωργιάδου κ.α., 2008). Στη συνέχεια, το παραµύθι βοηθά στην ανάπτυξη της 
γλωσσικής δεξιότητας. Μέσα από το παραµύθι το παιδί εµπλουτίζει το λεξιλόγιό του, 
µαθαίνει να εκφράζεται και καλλιεργείται σε µεγάλο βαθµό ο διάλογος (Γεωργιάδου 
κ.α., 2008).  

Ένας άλλος σκοπός που επιτυγχάνεται µέσω του παραµυθιού είναι η 
ψυχαγωγία του παιδιού. Αυτός ο σκοπός είναι και ο πιο σηµαντικός γιατί το αίσθηµα 
χαράς θα πρέπει να είναι η βασική τροφή της παιδικής ψυχής. Το παιδί όταν ακούει 
από τον αφηγητή την ιστορία αισθάνεται χαρά και απόλαυση (Γεωργιάδου κ.α., 
2008). Το παιδί µεταφέρεται σε έναν φανταστικό κόσµο όπου το παιδί διασκεδάζει 
και περνάει το χρόνο του µε τις περιπέτειες των ηρώων, χωρίς να συνειδητοποιεί 
πόσο ψυχαγωγικό είναι. Μέσα από τη φαντασία τα παιδιά ανακαλύπτουν νέα 
πράγµατα τα οποία στην πραγµατικότητα είναι θα είναι δύσκολο για τα παιδιά να 
ανακαλύψουν από µόνα τους. Με αυτό τον τρόπο το παιδί µπορεί να ονειροπολεί και 
να επικεντρωθεί καλύτερα στη ζωή του (Φωκά, 2009). Επιπλέον, καθώς 
αναπτύσσεται η φαντασία των παιδιών, δηµιουργείται και µια αίσθηση αισιοδοξίας 
(Γεωργιάδου κ.α., 2008). 
 Τέλος, το παραµύθι δηµιουργεί ηθική συνείδηση. Τα παραµύθια εκφράζουν 
την ηθική τάξη του κόσµου και εισάγουν στα παιδιά τις ηθικές αλήθειες µε την 
υποχώρηση του κακού και την θριάµβευση του καλού αγαθού (Γεωργιάδου κ.α., 
2008). Κάθε παραµύθι όταν ολοκληρωθεί έχει ένα µάθηµα ηθικής και χρησιµοποιεί 
χαρακτήρες µε τους οποίους το παιδί µπορεί να ταυτιστεί. Έτσι το παιδί µαθαίνει να 
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δέχεται τις ηθικές αλήθειες που ο ήρωας µεταφέρει και να αποδεχθεί τις αποφάσεις 
και τις συνέπειες αυτών των ενεργειών (Φωκά, 2009). 
 
1.2. Παραµύθι και τεχνολογία 

Σύµφωνα µε τον Σούρλα (1961) το παραµύθι δεν γίνεται να κατανοηθεί από τα 
παιδιά, όταν στηρίζεται αποκλειστικά από τον προφορικό λόγο του δασκάλου. Για 
αυτό το λόγο η αφήγηση µπορεί να πραγµατωθεί/ ενισχυθεί µε ποικίλα εκφραστικά 
µέσα, όπως είναι οι εικόνες, οι εικαστικές φόρµες ή ακόµη και από µέσα που 
φαινοµενικά δεν έχουν καµία σχέση µε την αφήγηση.  
 Τα παιδιά από τους πρώτους µήνες της ζωής τους, καθισµένα στην αγκαλιά 
των γονιών τους, ακούν να τους διαβάζουν δυνατά µια ιστορία, ενώ παρακολουθούν 
τις εικόνες του βιβλίου και διακόπτουν την ανάγνωση για να υποβάλλουν µια 
ερώτηση ή να σχολιάσουν τα γεγονότα (Τάφα, 2011). Ενώ µεγαλώνουν, τα παιδιά 
µπορούν, κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ενός παραµυθιού να είναι ενεργοί 
συνεργάτες. Η νηπιαγωγός θα πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε να συµµετέχουν 
ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης, να τα παροτρύνει να παρατηρούν και να 
σχολιάζουν τις εικόνες ή να παρατηρούν συγκεκριµένα στοιχεία (Ezell & Justice, 
2005). Αν δε γίνει αυτό πολύ πιθανό το παραµύθι να µην έχει την ίδια διδακτική αξία. 
 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Hickman (1985) διεξήγαγε 
έρευνες και εξέτασε εκτενώς τις αλλαγές στις δεξιότητες αφήγησης σε παιδιά µεταξύ 
των ηλικιών τεσσάρων έως και δέκα.  Σε αυτές τις µελέτες τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
δύο οµάδες. Στη µία οµάδα τα παιδιά κλήθηκαν να παρακολουθήσουν µία ταινία 
µικρού µήκους και στο τέλος να πουν την ιστορία σε κάποιον ενήλικα. Στην άλλη 
οµάδα παρουσιάστηκε η ιστορία µε εικόνες σε µια ακολουθία. Με την ολοκλήρωση 
της έρευνας ο ερευνητής υποστήριξε ότι από αυτή την ηλικία φαίνεται ότι τα παιδιά 
έχουν πρόσβαση στη σαφήνεια, τη συνοχή και την ευκρίνεια (Wood, 1998). 
 Σηµαντικές αλλαγές που σχετίζονται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 
επηρεάσει την αφήγηση. Με την εισαγωγή των πολυµεσικών στοιχείων 
δηµιουργήθηκε µια νέα µορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση. Με τον όρο ψηφιακή 
αφήγηση εννοούµε  τη αφήγηση, όπως αυτή πραγµατώνεται σε ψηφιακά παιχνίδια 
και άλλες διαδραστικές εφαρµογές, αλλά και την δηµιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού µε τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως µέσο προσωπικής έκφρασης και 
επικοινωνίας (Handler-Miller, 2004). Η προβολή µιας ιστορίας σε DVD φαίνεται να 
ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς κάνει χρήση του ψηφιακού στοιχείου.    
 Σύµφωνα µε τον Ohler (2008), πολλοί θεωρούν πως η παραδοσιακή αφήγηση 
ιστοριών και παραµυθιών µπορεί να συµβιβαστεί µε την τεχνολογία, εµπλουτίζοντας 
µε νέους τρόπους τα µηνύµατα που θέλει να περάσει η κάθε ιστορία. Επίσης, 
βασισµένοι στο γεγονός ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι µια ενεργητική και όχι 
παθητική διαδικασία, η αξία της ψηφιακής αφήγησης διαµορφώνει ένα δηµιουργικό 
περιβάλλον  µάθησης και επικοινωνίας, ένα πλαίσιο ενθάρρυνσης για εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόµενους (Benmayor, 2008).  Ο Lambert (2002) αναφέρει ότι η ψηφιακή 
αφήγηση πρέπει να σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργήσει 
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απελευθερωτικά για τα άτοµα που συµµετέχουν και να ενισχύσουν την επικοινωνιακή 
τους δύναµη µε τα µέσα της τεχνολογίας χωρίς να αλλοιωθεί ο ρυθµός της αφήγησης. 
 Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τα σύγχρονα µέσα, οι ιστορίες 
που δηµιουργούνται δεν έχουν µια συγκεκριµένη αρχή, µέση και τέλος αλλά 
διαµορφώνει περισσότερα από ένα σηµεία εισόδου στο παραµύθι (Ryan, 2002). 
Επιπλέον, στην εκπαίδευση η ψηφιακή αφήγηση αναφέρεται στην δηµιουργία 
οπτικοακουστικού έργου µικρής διάρκειας, που περιλαµβάνει φωτογραφίες, µουσική, 
ηχογραφηµένη αφήγηση και χρήση βίντεο. Επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο 
εξελίσσονται οι ιστορίες µε τα τεχνολογικά µέσα καθιστά το κεντρικό σηµείο της 
κάθε ιστορίας πιο ευέλικτο (Handler-Miller, 2004). 
 Η εκπαιδευτική σηµασία της ψηφιακής αφήγησης είναι σηµαντική και 
υπάρχει πλήθος σχετικών ερευνών. Οι Chen κ.α. (2003) διαπίστωσαν ότι το παραµύθι 
που µοιράζεται µέσω της ψηφιακής αφήγησης επεκτείνει τους παραδοσιακούς 
τρόπους των γλωσσικών τεχνών όπως την ανάγνωση, τη γραφή, την οµιλία, την 
παρακολούθηση και την οπτική αναπαράσταση.  

Άλλη µια έρευνα είναι των Kullo-Abbott και Polman (2008), οι οποίοι 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εµπλοκή µε τη ψηφιακή αφήγηση ενέπνευσε τους 
µαθητές να επεκτείνουν τη δηµιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν διαφορετικούς 
τρόπους να εκφραστούν οι ιδέες τους. Η µελέτη τους, επίσης, διαπίστωσε ότι τα 
παιδιά χρησιµοποιούν τις εικόνες για να τα βοηθήσουν να θυµηθούν τους 
χαρακτήρες, την ακολουθία, την πλοκή και µπορούν να αναπαράγουν αυτές τις 
λεπτοµέρειες αρκετά ζωντανά.  

Ο Regan (2008) έδωσε έµφαση στον οπτικό εγγραµατισµό. ∆ιαπίστωσε ότι οι 
δάσκαλοι πρέπει να βρουν τρόπους να εµπλέξουν τους µαθητές σε δραστηριότητες 
που τους εµπλέκουν µε την οπτικοποίηση. Οι περισσότεροι µαθητές µπορούν να 
συµµετέχουν σε εργασίες που περιλαµβάνουν φωτογραφία, σχέδιο και παραγωγή µε 
πολυµέσα, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να συγκρατούν τις πληροφορίες. Επιπροσθέτως, 
στην έρευνα αυτή παρατηρήθηκε ότι οι µαθητές όταν χρησιµοποιούν τα τεχνολογικά 
µέσα γίνονται πιο ενεργοί.  
 Επιπλέον, στην έρευνα που διεξήχθη από τον Covetry (2009) ο ερευνητής 
διεξήγαµε µια έρευνα σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής αφήγησης για την 
εµπλοκή των παιδιών. Ο ερευνητής διαπίστωσε ότι η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει 
στους µαθητές να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο, να αναπτύξουν τον προσωπικό 
και τον αφηγηµατικό λόγο τους και να απεικονίσουν τις γνώσεις τους σε µια 
κοινότητα µαθητών. 
 Σε µία έρευνα σχετικά µε την εφαρµογή της ψηφιακής αφήγησης 
διαπιστώθηκε ότι για τα παιδιά των ηλικιών πέντε έως επτά ετών είναι σηµαντικές οι 
µεικτές δραστηριότητες, που συνδυάζουν την αλληλεπίδραση µε τα τεχνολογικά 
µέσα. Τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυµία τνα µεταφέρουν τις ψηφιακές ιστορίες στο 
χαρτί και να δηµιουργήσουν νέες ψηφιακές ιστορίες εµπνευσµένες από τις ζωγραφιές 
(Garzotto, & Rizzo, 2005). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει τον παραδοσιακό τρόπο 
αφήγησης (ανάγνωση παραµυθιού) µε τη ψηφιακή απεικόνιση (µέσω DVD). Η 
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έρευνα θα εξετάσει κατά πόσο η ψηφιακή αφήγηση είναι πιο αποδοτική από την 
παραδοσιακή µέθοδο, λαµβάνοντας υπόψη το φύλο των παιδιών κατά πόσο δηλαδή 
τα αγόρια ή τα κορίτσια κατανοούν καλύτερα µία από τις δύο µεθόδους αφήγησης. 

 
2. Μεθοδολογία Έρευνας 

2.1. Συµµετέχοντες 
Στο πείραµα συµµετείχαν συνολικά 30 παιδιά (20 αγόρια και 10 κορίτσια) 
προσχολικής ηλικίας (5 έως 6 ετών) που παρακολουθούσαν την τάξη του 
νηπιαγωγείου. Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε δύο οµάδες των 15 ατόµων (10 
αγόρια και 5 κορίτσια). 
 
2.2. Εργαλεία 
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ο µύθος του Αισώπου «Ο λαγός και 
η χελώνα» µε δύο τρόπους παρουσίασης: παραδοσιακή αφήγηση και ψηφιακή 
απεικόνιση (dvd). Για την καταγραφή της κατανόησης των παιδιών από τα δύο 
διδακτικά ερεθίσµατα χρησιµοποιήθηκε µία δοκιµασία κατανόησης µε κάρτες, µε 
κλίµακα µέτρησης από το 0 µέχρι το 10. Κατά τη δοκιµασία κατανόησης δόθηκαν 20 
κάρτες: 10 µε τις εικόνες-στόχο και 10 µε εικόνες παρεµβολής. Οι παρακάτω εικόνες 
παρουσιάζουν τις 10 κάρτες-στόχο και τις 10 κάρτες παρεµβολής που 
χρησιµοποιήθηκαν στη δοκιµασία (Εικόνα 1 και Εικόνα 2). 
 

 
Εικόνα 1: Κάρτες-στόχος για την καταγραφή της κατανόησης  
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Εικόνα 2: Κάρτες παρεµβολής για την καταγραφή της κατανόησης 
2.3. ∆ιαδικασία 
Η διεξαγωγή του πειράµατος έλαβε χώρα σε µία αίθουσα του σχολείου αφού πρώτα 
εξασφαλίστηκε η συγκατάθεση της διευθύντριας και της νηπιαγωγού του σχολείου, η 
συγκατάθεση των γονέων των παιδιών, καθώς και η οµόφωνη συγκατάθεση των 
παιδιών να πάρουν µέρος στην ερευνητική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα, µε τη 
βοήθεια της δασκάλας τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ίσες οµάδες τυχαία και η 
νηπιαγωγός µε την µία οµάδα των 15 παιδιών αποχώρισε από την αίθουσα και πήγαν 
σε µία άλλη τάξη του σχολείου. Η ερευνήτρια παρέµεινε µε τα υπόλοιπα 15 παιδιά 
στην τάξη και τους εξήγησε τι πρόκειται να ακολουθήσει, δηλαδή ότι σε πρώτη φάση 
θα τους αφηγηθεί ένα παραµύθι, «το λαγό και τη χελώνα», και έπειτα θα τους βάλει 
να κάτσουν το καθένα σε διαφορετικό σηµείο της τάξης και θα τους δώσει 20 κάρτες, 
10 εικόνες από το παραµύθι που άκουσαν και άλλες 10 από ένα άλλο παραµύθι, «τον 
Τζακ και τη φασολιά». Τα παιδιά έπρεπε να διαλέξουν τις κάρτες που θεωρούσαν ότι 
αντιστοιχούν στο παραµύθι που άκουσαν. Η αίθουσα είχε µεγάλη χωρητικότητα και 
τα παιδιά δεν µπορούσαν να δουν το ένα από το άλλο. Τα παιδιά µόλις τελείωναν 
σήκωναν τα χέρια τους και περίµεναν την ερευνήτρια, η οποία πέρναγε από κάθε 
παιδί και κατέγραφε τις σωστές εικόνες (µε άριστα το 10). Μόλις ολοκληρώθηκε η 
δραστηριότητα συγκέντρωσε πάλι τα παιδιά σε έναν κύκλο και τα ευχαρίστησε για τη 
συµµετοχή τους.  

Σύµφωνα µε τη Ρώσση-Ζαϊρη (2010) ο αφηγητής θα πρέπει να έχει σωστή 
άρθρωση και προφορά, τονισµό της φωνής του, να αφηγείται µε απλή γλώσσα το 
παραµύθι ώστε να το καταλαβαίνει ο ακροατής. Για το λόγο αυτό η ερευνήτρια είχε 
προετοιµάσει την αφήγησή της. Συγκεκριµένα, τροποποιούσε τη φωνή της ανάλογα 
µε τον ήρωα που προσποιούνταν, περιέγραφε την ιστορία στα παιδιά µε δυνατή και 
καθαρή φωνή και το λεξιλόγιο της καθώς και το λεξιλόγιο του παραµυθιού ήταν απλό 
και µε κατανοητές για την ηλικία λέξεις.  

Στη συνέχεια η οµάδα 1 αποχώρισε µε τη νηπιαγωγό και στην αίθουσα ήρθε η 
άλλη οµάδα. Και σε αυτή την οµάδα η ερευνήτρια ακολούθησε την ίδια διαδικασία 
αλλά µε τη διαφορά ότι αυτή η οµάδα παρακολούθησε το παραµύθι σε ψηφιακή 
απεικόνιση (dvd). Τα παιδιά παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την ιστορία του 
παραµυθιού και µόλις τελείωσε τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σηµεία το ένα παιδί 
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από το άλλο, επέλεξαν τις εικόνες που θεωρούσαν ότι αντιστοιχούσαν στο παραµύθι 
που παρακολούθησαν και περίµεναν την ερευνήτρια για την καταγραφή των σωστών 
εικόνων, όπως και στην πρώτη οµάδα. Στο τέλος, η ερευνήτρια ευχαρίστησε και 
αυτήν την οµάδα. Η Ρώσση-Ζαϊρη (2010) αναφέρει το παραµύθι που επιλέγει ο 
αφηγητής θα πρέπει να είναι απλό, σύντοµο και κατάλληλο για την ηλικία που τον 
ενδιαφέρει. Για αυτό το λόγο η ερευνήτρια πριν τη διεξαγωγή του πειράµατος έψαξε 
για το κατάλληλο παραµύθι που θα συµπεριλάµβανε και το DVD. Το παραµύθι, 
λοιπόν, που επέλεξε ήταν ένα παραµύθι σύντοµο σε χρόνο, µε απλό λεξιλόγιο και 
κατάλληλο για την ηλικία των πέντε. Είναι σηµαντικό, επίσης, να προσθέσουµε ότι 
ήταν σύντοµο και το DVD του παραµυθιού. Το DVD και η αφήγηση της ερευνήτριας 
διήρκησαν τον ίδιο χρόνο, δέκα λεπτά το καθένα. 
 
3. Αποτελέσµατα 

Στο πείραµα εξετάστηκε αν η παραδοσιακή αφήγηση είναι πιο αποτελεσµατική από 
τη ψηφιακή αφήγηση µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων. Μετά την ολοκλήρωση του 
πειράµατος συλλέχτηκαν τα δεδοµένα και αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το 
Στατιστικό Πακέτο για Κοινωνικές Επιστήµες (SPSS). Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν 
µε 2-way ANOVA (2x2), λαµβάνοντας υπόψη το είδος της παρουσίασης 
(παραδοσιακή αφήγηση, ψηφιακή απεικόνιση) και το φύλο (αγόρι, κορίτσι). Στο 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική των δεδοµένων (Πίνακας 
1). 
 
Φύλο Αφήγηση Ν Μ.Ο. Τ.Α. 
Αγόρι Ψηφιακή 10 8,80 ,78 
 Παραδοσιακή 10 6,90 1,28 
 Σύνολο 20 7,85 1,42 
Κορίτσι  Ψηφιακή 5 8,80 ,44 
 Παραδοσιακή 5 8,00 ,70 
 Σύνολο 10 8,40 ,69 
Συνολικά Ψηφιακή 15 8,80 ,67 
 Παραδοσιακή 15 7,26 1,22 
  30 8,03 1,24 

Πίνακας 1. Περιγραφική Στατιστική των αποτελεσµάτων. 
 

Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ 
Φύλου Χ Αφήγησης: F (1, 26) = 2,250 µε p= 0,146> α= 0,05. 

Η στατιστική ανάλυση όµως έδειξε κύρια επίδραση του τύπου παρουσίασης: 
F (1,26)= 13.558 µε p= 0,001<α= 0,01, που δείχνει ότι υπάρχει µια στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ της παραδοσιακής αφήγησης και της ψηφιακής 
παρουσίασης (DVD). Ο µέσος όρος της ψηφιακής απεικόνισης ήταν 8,8 και της 
παραδοσιακής αφήγησης ήταν 7,2. Από αυτό προκύπτει ότι η ψηφιακή παρουσίαση 
του παραµυθιού ήταν πιο αποδοτική (µε υψηλότερη βαθµολογία στην κατανόηση του 
παραµυθιού) από την παραδοσιακή αφήγηση. Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει την 
κύρια επίδραση και την αλληλεπίδραση των δύο µεταβλητών, Φύλου και Αφήγησης. 
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Γράφηµα 1: Γραφική αναπαράσταση των µέσων όρων βάσει του 2-way ANOVA 
(αποτελέσµατα SPSS)  
 
4. Συζήτηση 

Τα αποτελέσµατα που παρατηρήσαµε από την παρούσα µελέτη υποστηρίζουν ότι ο 
τρόπος αφήγησης µιας ιστορίας επιδρά στην κατανόηση των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Πιο συγκεκριµένα, η παρακολούθηση της ιστορίας µέσω DVD φαίνεται ότι 
ήταν πιο αποδοτική από την παραδοσιακή αφήγηση. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί και 
από τον πίνακα 1 όπου ο µέσος όρος κατανόησης µε ψηφιακή απεικόνιση είναι 
µεγαλύτερος από αυτόν της παραδοσιακής αφήγησης. 

Επιπλέον, ο Σούρλας (1961) αναφέρει ότι το παραµύθι δεν µπορεί να 
κατανοηθεί από τα παιδιά όταν είναι βασισµένο µόνο στην οµιλία του αφηγητή αλλά 
θα πρέπει να συνοδεύεται από εκφραστικά ή ψηφιακά µέσα όπως οι εικόνες, ο χορός, 
η δραµατοποίηση του παραµυθιού και η παρακολούθηση του παραµυθιού µέσω 
βίντεο. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί και από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης 
που έδειξαν ότι τα οπτικά µέσα είναι πιο αποδοτικά από την παραδοσιακή αφήγηση.  

Σύµφωνα µε τον Benmayor (2008) η ψηφιακή αφήγηση υπόσχεται να 
καταστήσει τη µάθηση πιο ελκυστική και τους µαθητές ενεργούς και να διαµορφώνει 
την ιστορία µε πιο κατανοητό τρόπο. Βασισµένος ο ερευνητής σε αυτή την θεωρία  
απέδειξε µε βάση των αποτελεσµάτων ότι µέσω των τεχνολογικών µέσων η 
κατανόηση της ιστορίας είναι καλύτερη. 

Τέλος, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας όπως και προαναφέρθηκε έδειξαν 
ότι τα παιδιά που παρακολουθούν την αφήγηση από το DVD παρουσίασαν 
µεγαλύτερο ποσοστό σωστών απαντήσεων από την άλλη οµάδα. Σύµφωνα µε τους 
Kullo-Abbot & Polman (2008) οι εικόνες και τα τεχνολογικά µέσα βοηθούν τα παιδιά 
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να θυµούνται χαρακτήρες, τη πλοκή και τις λεπτοµέρειες της ιστορίας. Κατά 
συνέπεια, η µελέτη αυτή συγκρίνοντας δύο είδη αφήγησης καταλήγει ότι η ψηφιακή 
αφήγηση µε τη χρήση των τεχνολογικών µέσων συµβάλλει περισσότερο στη µάθηση 
των παιδιών σε σχέση µε την ακουστική κατανόηση. 

Εν κατακλείδι, στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε µε ποιον τρόπο επιδρά στα 
παιδιά ηλικίας 5-6 ετών δύο διαφορετικοί τρόποι αφήγησης του ίδιου παραµυθιού: 
παραδοσιακής αφήγησης και ψηφιακής απεικόνισης.  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, 
το παραµύθι σε DVD είναι πιο αποδοτικό από την παραδοσιακή αφήγηση. Παρόλο 
που ο αφηγητής διηγείται την ιστορία µε το σωστό τονισµό, σαφή και δυνατή φωνή 
και χρησιµοποιώντας κάποιες χειρονοµίες µε τα χέρια, το οπτικό υλικό αποδείχθηκε 
αποτελεσµατικότερο. Στην ουσία, µια νηπιαγωγός ή οι γονείς θα πρέπει να ευνοούν 
τη ψηφιακή αφήγηση και τη χρήση των τεχνολογικών µέσων στα παιδιά, επειδή µε 
αυτό τον τρόπο µαθαίνουν να χειρίζονται τα τεχνολογικά εργαλεία και να 
συµµετέχουν ενεργά. Επίσης, εάν ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει 
µόνο τα τεχνολογικά µέσα θα µπορούσε να συνδυάσει τη τεχνολογία µε την 
παράδοση και να εφαρµόσει µεικτές δραστηριότητες. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να 
εφαρµοστεί όχι µόνο για τη διήγηση ενός παραµυθιού, αλλά γενικά στη διδασκαλία, 
αφού φαίνεται ότι τα παιδιά µαθαίνουν ευκολότερα στην πράξη παρά στη θεωρία. 
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