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Αφηγηµατικές τεχνικές στη διδασκαλία
Της Αλίκης Κατσαβού
Οι αφηγήσεις ιστοριών (storytelling) έχουν χρησιµοποιηθεί πριν από την
καταγραµµένη ιστορία για να µεταφέρουν κάθε είδους γνώση από γενιά σε γενιά.
Γιατί λοιπόν να µην τις χρησιµοποιήσουµε στις σχολικές τάξεις; Ειδικά σε µεγάλες
τάξεις, όπου, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο δάσκαλος είναι περισσότερο ένας
οµιλητής η αφήγηση µπορεί να βοηθήσει ώστε το υλικό της διδασκαλίας να
ζωντανέψει µπροστά στα µάτια των µαθητών. Ο µαθητής θα νιώσει προσωπικά
συνδεδεµένος µε την ιστορία σε αντίθεση µε το “άγνωστο” υλικό των µαθηµάτων.
Οι ιστορίες κάνουν τις έννοιες απτές και σαφείς µε την ζωηρή περιγραφή τους,
αντί απλά να τις εξηγούν.
Υπάρχουν πολλές πηγές για να ζωντανέψετε τη διδασκαλία σας όπως η
λογοτεχνία, προσωπικές ιστορίες, οικογενειακές ιστορίες ή τα ΜΜΕ.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την αφήγηση είτε στην αρχή του µαθήµατος είτε
αφού παραθέσετε τα γεγονότα και τους αριθµούς.

Παραδείγµατα
Μια καλή ιδέα για να διδάξετε πολλαπλασιασµό είναι να πείτε στους µαθητές σας
µια ιστορία για κάποια αδέλφια που είχαν µαγικές ικανότητες. Ό,τι άγγιζαν
πολλαπλασιαζόταν (για το πρώτο παιδί διπλασιαζόταν για το δεύτερο
τριπλασιαζόταν, κλπ.).
Για να διδάξετε τη φυγόκεντρο δύναµη µπορείτε να πάτε τους µαθητές σας ένα
µαγικό ταξίδι στη χώρα όπου το καθετί στριφογύριζε πολύ γρήγορα.

Προετοιµασία
Προετοιµαστείτε για την αφήγηση κάνοντας µια λίστα µε τα κυριότερα στοιχεία
που θέλετε να συµπεριλάβετε. Μετά χρησιµοποιήστε την φαντασία σας για να
φτιάξετε τη χώρα, τους ζωντανούς χαρακτήρες της ιστορίας και µια παράξενη
πλοκή που θα µεταφέρει το µήνυµά σας. Μπορεί να βοηθήσει το να την σκεφτείτε
πρώτα καλά και µετά να την προβάρετε µπροστά στον καθρέφτη ή ακόµα
καλύτερα σε κάποιον φίλο ή συγγενή.
Οι ιστορίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ολότελα αυθεντικές ή καταπληκτικές για
να ωφεληθούν τα παιδιά απ’ αυτές. Τα παιδιά εντυπωσιάζονται τις περισσότερες
φορές από την διάθεση του εκπαιδευτικού να είναι δηµιουργικός και να µιλήσει
από καρδιάς για ένα θέµα.
Μπορείτε ακόµα να χρησιµοποιήσετε µια έτοιµη ιστορία που βοηθάει το θέµα που
διδάσκετε. Αν µάλιστα νιώθετε ότι δεν µπορείτε να την αναπλάσετε στην τάξη
µπορείτε απλά να την διαβάσετε. (Η ανάγνωση κειµένου έχει ουσιαστική σηµασία
αν θα χρησιµοποιήσετε κάποιο γνωστό λογοτεχνικό κείµενο για να συσχετίσετε το
διδασκόµενο θέµα)
Μπορείτε επίσης να συνοδέψετε την αφήγησή σας µε σχετική µουσική ή εικόνες
και φωτογραφίες από βιβλία. Αυτά θα βοηθήσουν να γίνει η ιστορία ανάγλυφη.

Η αφήγηση
Η αφήγηση µιας ιστορίας µπορεί να γοητεύσει ένα ακροατήριο. Αυτό θα συµβεί µε
τις κατάλληλες τεχνικές και µε προετοιµασία.
●
●
●
●

Είναι καλύτερη η αποστήθιση της ιστορίας και η επαναδιατύπωση της.
Κάνε ένα σκελετό της ιστορίας για να τη θυµάσαι.
Σκέψου την πλοκή σαν µια ταινία ή µια σειρά από συνδεδεµένες εικόνες
Πες την ιστορία µε δικά σου λόγια.

●
●

∆ηµιούργησε τη δική σου παραλλαγή της ιστορίας
Κάνε πολλές δοκιµές πριν την δοκιµάσεις στην τάξη.

Ερµηνευτικές συµβουλές
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

∆ηµιούργησε ποικιλία φωνών, (ένταση, τονικότητα, ηχόχρωµα, ρυθµός)
Χρησιµοποίησε το πρόσωπο, το σώµα σου και χειρονοµίες όταν αφηγείσαι.
Το πρόσωπο και το σώµα σου να ανταποκρίνονται στην ιστορία.
Να έχεις καλή συγκέντρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της αφήγησης και
σταθερότητα βλέµµατος.
Να έχεις επαφή µε τα µάτια µε το ακροατήριό σου.
Κάνε το ακροατήριο να σε πιστέψει
Χρησιµοποίησε διαφορετικές φωνές.
Χρησιµοποίησε τον χώρο σου/ να είσαι δυναµικός.
Να βηµατίζεις
Χρησιµοποίησε τη σιωπή και την παύση για να προσθέσεις δραµατική ένταση.
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