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1. Σκοποί ενόηηηαρ 

 Καηαλφεζε ησλ θσδίθσλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο Αθήγεζεο, γεληθά.  

 Καηαλφεζε ησλ θσδίθσλ, ηεο θχζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Αθήγεζεο ζην 

Νεπηαγσγείν. 

 Δμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ κε ηηο βαζηθέο  αξρέο ηεο Αθεγεκαηνινγίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε  Λνγνηερλία γηα Παηδηά. 

 Σπγθξφηεζε/Υινπνίεζε αθεγεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή δξαζηεξηνηήησλ κεηά ηελ 

αθήγεζε.  

2. Πεπιεσόμενα ενόηηηαρ 

 Γεληθά-Δλλνηνινγηθά-Ιζηνξηθά  

 Σηνηρεία ηεο αθήγεζεο, Δίδε αθήγεζεο-Αθεγεκαηηθνί ηξφπνη [Αθήγεζε-Γηάινγνο 

(«δηήγεζηο»-«κίκεζηο»)], Αθεγεκαηηθφο ρξφλνο [ηζηνξηθφο, πξαγκαηηθφο, αθεγεκαηηθφο 

(Δμσηεξηθφο/εμσθεηκεληθφο-Δζσηεξηθφο/εζσθεηκεληθφο), Οπηηθή Γσλία (Δζσηεξηθή Οπηηθή 

Γσλία-Δμσηεξηθή Οπηηθή Γσλία), Η δηεχζπλζε ηεο θσλήο  

 Η Αθήγεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε-Η Αθήγεζε ζην Νεπηαγσγείν, Πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

αθήγεζε/Πξαθηηθέο θαηά ηελ αθήγεζε, Γξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ Αθήγεζε, Φαξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Αθεγεηή-Βαζηθέο αξρέο γηα κηα επηηπρεκέλε αθήγεζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

3.  Γενικά-Δννοιολογικά-Ιζηοπικά 

Αθήγηζη είλαη κηα πξάμε επηθνηλσλίαο, κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη πξνθνξηθά (ή γξαπηά) κηα 

ζεηξά απφ πξαγκαηηθά ή πιαζκαηηθά (επηλνεκέλα) γεγνλφηα. 

* 
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«Αθήγηζη (Storytelling) είλαη ε αιιειεπηδξαζηηθή ηέρλε ηεο ρξήζεο ιέμεσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηθφλσλ κηαο ηζηνξίαο κε ηξφπν πνπ λα θεληξίδεη ηε θαληαζία 

ηνπ αθξναηή». (National Strorytelling Network) 

* 

Η πξψηε εκθάληζε ηεο αθήγεζεο, δειαδή ηεο ρξήζεο ηνπ ιφγνπ κπξνζηά ζε έλα θνηλφ-αθξναηήξην, 

ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο αλζξσπφηεηαο. Ιζηνξηθά, ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο, απνηειεί ηελ πξψηε 

απφπεηξα πξνθνξηθήο δηαηχπσζεο θαζεκεξηλψλ ή ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ/δξψκελσλ, θαζψο θαη 

κεηαβίβαζήο ηνπο ζηηο επφκελεο γεληέο. Σπλδέεηαη, ινηπφλ, άκεζα κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ 

εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά κε εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηνο ή ρεηξνλνκίεο. Ψζηφζν, κηα απφ ηηο πξψηεο 

εθδνρέο ηεο κπνξνχκε ζπλαληήζνπκε θαη κε ηε κνξθή ζρεδίσλ ραξαγκέλσλ ζε ηνηρψκαηα ζπειαίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηφπνη θαηνηθίαο απφ ηνπο πξνγφλνπο καο. Πνιχ αξγφηεξα, θαη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη ηζηνξίεο αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα κεηαδίδνληαη απφ γεληά 

ζε γεληά. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη ηελ αλζξψπηλε εμέιημε, νη ηζηνξίεο απνθηνχλ θαη 

νπηηθνπνηεκέλε κνξθή (θακβάο, μχιν, ραξηί, κέηαιιν, θ.ά.). 

Δθηφο απφ ηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ, πνιηηηζκηθψλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ, ή ηε ρξήζε ηεο σο 

ςπραγσγηθνχ κέζνπ πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, επραξηζηεί θαη δξαζηεξηνπνηεί νπηηθναθνπζηηθά ηνλ 

αθξναηή, ε αθήγεζε αμηνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ελαξκνληζηνχλ κε 

ην πεξηβάιινλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ 

θαη ζηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε αθήγεζε έρεη εθαξκνζηεί εθηεηακέλα ζε εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο σο πξσηαξρηθφ κέζν δηαπαηδαγψγεζεο θαη έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα. 

Η αγέξαζηε ηέρλε ηεο αθήγεζεο, σο ε ζεκαληηθφηεξε πνιηηηζκηθή έθθξαζε ελφο ιανχ, 

παξακέλεη δσληαλή ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ζε φιεο ηηο επνρέο, θαζξεθηίδνληαο ηελ πλεπκαηηθφηεηα 

θαη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν Γ.Λνπθάηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα, φκσο, 

γλσξίδεη κηα πξσηφγλσξε αλαβίσζε πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα θπξηαξρεί παληνχ: ζε βηβιηνζήθεο θαη 

ζρνιεία, ζε παηδηθέο ραξέο θαη θπιαθέο, ζε λνζνθνκεία, κνπζεία, θ.α. Η ηδηαίηεξε, κάιινλ φςηκε, 

απηή αλαγλψξηζε ζρεηίδεηαη πξνθαλψο κε ηελ ″πνιχηηκε″ δπλακηθή ηεο αίζζεζεο ηεο 

«πεξηπιάλεζεο» κέζα ζην «δάζνο ηεο αθήγεζεο», θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Οπκπέξην Έθν. Μηαο 

αίζζεζεο πνπ ζηηο κέξεο καο, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ πνηέ, κπνξεί λα πξνβάιεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

βαζχηεξεο νπζίεο καο, λα δηαζψζεη ηελ αλζξσπηά καο θαη λα καο θξαηήζεη δσληαλνχο! 

4. Σηοισεία ηηρ αθήγηζηρ - Δίδη αθήγηζηρ - Αθηγημαηικοί ηπόποι - 

Αθηγημαηικόρ σπόνορ 
 

 Σηοισεία ηεο αθήγεζεο: Η αθήγεζε πξνυπνζέηεη έλαλ πνκπφ, ηνλ αθηγηηή, θαη έλαλ (ή 

πνιινχο) δέθηε (-εο), ηνλ ακποαηή (-έο) (ή απνδέθηε,-εο), ηεο αθηγημαηικήρ ππάξηρ, ηεο 

https://www.youtube.com/watch?v=s5TXz0bh_SM
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNdrVpjGaU
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αθήγεζεο. Μεηαμχ ησλ δχν ππάξρεη κηα αλαθνξά (πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηα 

πξφζσπα θαη ηα πηζαλά αίηηα ελφο ζπκβάληνο), έλα αθηγημαηικό πεπιεσόμενο, ζχληνκν ή 

αλαιπηηθφ. 

 Δίδη αθήγεζεο (γεληθά): αθηγήζειρ ππαγμαηικών γεγονόηων θαη αθηγήζειρ 

πλαζμαηικών γεγονόηων/(εηδηθά): ε λογοηεσνική θαη ιζηοπική αθήγεζε (πνπ εμππεξεηνχλ 

ε θαζεκηά ηνπο γεληθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο, αληίζηνηρα), νη 

καθημεπινέρ αθηγήζειρ [ε δεκνζηνγξαθηθή είδεζε, ην εκεξνιφγην, ην (απηφ)βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, ε ππεξεζηαθή αλαθνξά, ε καξηπξηθή θαηάζεζε, θ.ά.].  

 Αθηγημαηικοί ηπόποι: Ο αθεγεηήο νξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη ην πιηθφ ηεο αθήγεζεο κε 

δχν βαζηθά ηξφπνπο(ε ελαιιαγή ησλ νπνίσλ δίλεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο θάζε 

αθήγεζεο):  

 Αθήγηζη: Ο αθεγεηήο αθεγείηαη ν ίδηνο ηα γεγνλφηα θαη κεηαδίδεη κε πιάγην ηξφπν 

ηα ιεγφκελα ησλ εξψσλ ηνπ. Κξαηψληαο ηνλ ιφγν, έηζη πνπ λα αθεγείηαη ν ίδηνο ηα 

γεγνλφηα θαη λα κεηαδίδεη κε πιάγην χθνο ηα ιεγφκελα ησλ εξψσλ ηνπ 

(δηήγεζηο/telling) 

 Γιάλογορ: Ο αθεγεηήο δίλεη ην ιφγν ζηνπο ήξσέο ηνπ, πξηκνδνηψληαο ηνλ δηάινγν 

θαη "δείρλνληαο" ηα γεγνλφηα, φπσο ζπκβαίλεη ζην ζέαηξν (κίκεζηο/showing/scene). 

* 

Αληίζηνηρε κε ηε δηάθξηζε ησλ δχν βαζηθψλ αθεγεκαηηθψλ ηξφπσλ (αθήγεζε-δηάινγνο) είλαη θαη ε 

δηάθξηζε/αληίζεζε ησλ φξσλ «δηήγεζηο»-«κίκεζηο». Η αληίζεζε απηή, γλσζηή απφ ηελ Αξραηφηεηα, 

είλαη ξεηά δηαηππσκέλε απφ ηνλ Πιάησλα («Πνιηηεία» Γ΄ 392d-394b) θαη ηνλ Αξηζηνηέιε («Πνηεηηθή» 

1448α, 20-24). (Σχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ζηε «δηήγεζε» εληάζζεηαη ε Λπξηθή Πνίεζε, ελψ ζηε 

«κίκεζε» ε Γξακαηηθή Πνίεζε, φπνπ απνπζηάδεη ν αθεγεηήο. Οη δχν φξνη ζπλππάξρνπλ 

ζπλδπαζηηθά ζηελ Δπηθή Πνίεζε, φπνπ  παξαηεξείηαη παξνπζία θαη απνπζία αθεγεηή). 

 

 Γιήγηζη: Αθεγείηαη έλαο απξφζσπνο αθεγεηήο κε ηε δηθή ηνπ θσλή, εμηζηνξεί 

γεγνλφηα, πεξηγξάθεη ηη ζπλέβε κε δηθά ηνπ ιφγηα ή εθζέηεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα 

ησλ πξνζψπσλ, ρσξίο άκεζε παξάζεζε ησλ ιφγσλ ηνπο. 

 Μίμηζη: Απνπζηάδεη εληειψο ν αθεγεηήο θαη αθεγείηαη έλα πιαζηφ πξφζσπν, ελψ ε 

αθήγεζε ελαιιάζζεηαη κε ην δηάινγν (ή ππάξρεη κφλν δηάινγνο) θαη ε ππφζεζε 

εμειίζζεηαη κε δηαινγηθφ ηξφπν. Απνδίδεηαη πηζηά ν ιφγνο ησλ πξνζψπσλ (χθνο, 

ηδίσκα, ιεμηιφγην θ.ιπ.) κε ηε ρξήζε παχιαο ή εηζαγσγηθψλ.  
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Η διήγηζη ζςνιζηά ηην ςποκειμενικόηεπη παπάζηαζη μιαρ ιζηοπίαρ, ενώ ζηη μίμηζη η 

ιζηοπία ανηικειμενικοποιείηαι ζηαδιακά. 

* 

[Παξεκθεξείο επηζεκάλζεηο: 

-Μνλφινγνο/εζσηεξηθφο κνλφινγνο (ιφγνο ρσξίο αθξναηή, «ξνή ηεο 

ζπλείδεζεο» - αθξαία πεξίπησζε απφζπξζεο ηνπ αθεγεηή). 

-Διεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο (πηζηή απφδνζε απφ ηνλ αθεγεηή ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ελφο 

πξνζψπνπ ηεο ηζηνξίαο ζε ηξίην πξφζσπν θαη ζε ρξφλν παξειζνληηθφ. Σπλχπαξμε ηνπ ιφγνπ ηνπ 

αθεγεηή θαη ηνπ ιφγνπ ησλ εξψσλ). 

-Σρφιην (γλψκεο, θξίζεηο, ζρφιηα ηνπ αθεγεηή πνπ νδεγνχλ ζε γεληθεχζεηο). 

-Δγθηβσηηζκφο (έλζεηε αθήγεζε, ελζσκαησκέλε ζε εθηελέζηεξε αθήγεζε)]. 

* 

 

 Αθηγημαηικόρ σπόνορ [ιζηοπικόρ, ππαγμαηικόρ (ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ν κχζνο ζε έλα 

κπζηζηφξεκα), αθηγημαηικόρ (ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο]. 

 

Η Λογοηεσνία ανήκει ζηιρ ηέσνερ ηος σπόνος! 

 

 (Δξωηεπικόρ/εξωκειμενικόρ)σπόνορ ηος πομπού (ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ), σπόνορ ηος δέκηη (ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δέρεηαη ην 

κήλπκα), σπόνορ ηων γεγονόηων (ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία δηαδξακαηίδνληαη ηα 

γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο).  

 (Δζωηεπικόρ/εζωκειμενικόρ) σπόνορ ηηρ ιζηοπίαρ (ρξφλνο ησλ γεγνλφησλ ηεο 

ηζηνξίαο, ε θπζηθή δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ), σπόνορ ηηρ αθήγηζηρ (ρξφλνο αθήγεζεο 

ησλ γεγνλφησλ πνπ δε ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν ηεο ηζηνξίαο) – σπονική ζειπά, 

ανασπονίερ (παξαβίαζε ηεο ρξνληθήο ζεηξάο), αναδπομικέρ αθηγήζειρ, ππόδπομερ 

αθηγήζειρ, ζςσνόηηηα (παξνπζία ελφο «πξαγκαηηθνχ» γεγνλφηνο θαηά ηελ αθήγεζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο). 
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* 

 σπ.αθ.<σπ.ιζη. (επιηάσςνζη πςθμού αθήγηζηρ)     

 σπ.αθ.>σπ.ιζη. (επιβπάδςνζη πςθμού αθήγηζηρ) 

 σπ.αθ.=σπ.ιζη.(«ζκηνή», ζςνήθωρ διαλογική) 

 

 

Η έννοια ηος σπόνος ζηην αθηγημαηική λογοηεσνία 

1. Ο αθεγεκαηηθφο ρξφλνο: Δίλαη ν ρξφλνο ηεο αθήγεζεο ή ηεο αλάγλσζεο.  

2. Ο ηζηνξηθφο ρξφλνο: Δίλαη ην ρξνληθφ πιαίζην πνπ ζπκβαίλνπλ ηα πξαγκαηηθά, ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα. (Τν 1789 π.ρ., ν ρξφλνο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο). 

3. Ο πξαγκαηηθφο ρξφλνο: Δίλαη ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ν κχζνο ζ’ έλα κπζηζηφξεκα (π.ρ. ν 

ήξσαο γελληέηαη, κεγαιψλεη, σξηκάδεη, αιιάδεη, πεζαίλεη). 

……….. 

Παπαηηπήζειρ: 

1. Πνιιέο θνξέο ν κπζηζηνξηνγξάθνο ζπκπηέδεη κέζα ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν ηνλ πξαγκαηηθφ 

ρξφλν πεξλψληαο γεγνλφηα εηψλ κέζα ζε ιίγεο παξαγξάθνπο, ελψ κπνξεί λα δηαζέζεη 

κεγάια θεθάιαηα, γηα λα απεηθνλίζεη π.ρ. κηα δεμίσζε. 

2. Υπάξρεη ζηελή ζρέζε ζηελ αθεγεκαηηθή πξννπηηθή θαη ηνλ αθεγεκαηηθφ ρξφλν. Καζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηε ρξήζε ηνπ έρεη ε πξννπηηθή, φπνπ ηνπνζεηείηαη ν αθεγεηήο. 

3. Ο αθεγεκαηηθφο ρξφλνο ξπζκίδεη ηελ πινθή ζηελ επηθή αθήγεζε θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ 

κπζηζηνξηνγξάθν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα ηερλάζκαηα γηα λα νηθνλνκήζεη κέζα ζηελ 

αθήγεζή ηνπ νπνηαδήπνηε ρξνληθή έθηαζε. 

 

 Αθηγηηήρ: ζςμμεηέσει (σο πξσηαγσληζηήο ή απηφπηεο κάξηπξαο)  ή δε ζςμμεηέσει 

(ηζηνξηθφο, δεκνζηνγξάθνο, αθεγεηήο ζην ηζηνξηθφ κπζηζηφξεκα) ζηα γεγνλφηα πνπ 

αθεγείηαη.  

 Σηηο αθεγήζεηο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ είλαη εκθαλέο πνηνο αθεγείηαη. Σηηο αθεγήζεηο 

πιαζκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ φκσο δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε ηνλ αθηγηηή, έλα πξφζσπν ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ ππάξρεη κφλν κέζα ζην πιαίζην ηνπ πιαζκαηηθνχ ιφγνπ, (δειαδή είλαη έλα 

θαηαζθεχαζκα απφ ιέμεηο), θαη ην ζςγγπαθέα, έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν πνπ ππάξρεη έμσ 

απφ ην θείκελν. 
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 Οπηική Γωνία 

Οπηηθή γσλία: Απφ πνχ βιέπεη ηα γεγνλφηα ν αθεγεηήο ηεο ηζηνξίαο. Σε κηα αθήγεζε δελ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ. Αλαγθαζηηθά ζα νδεγεζνχκε ζε κηα 

επηινγή, φπσο ζηελ πεξηγξαθή θάλνπκε επηινγή ησλ ιεπηνκεξεηψλ. Η επηινγή απηή εμαξηάηαη απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή, δειαδή είλαη αλάινγε κε ηε γλψζε ηνπ γηα ηα γεγνλφηα, κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θφξηηζε, ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη, ην ζηφρν ηνπ, θ.ιπ. Με άιια ιφγηα, ε νπηηθή 

γσλία ζπλδέεηαη κε ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αθεγεηή.    

 Δζωηεπική Οπηική Γωνία 

1. Αθεγεηήο->ν βαζηθφο ήξσαο 
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Πιενλεθηήκαηα: 

-Η απνδνρή κηαο απίζαλεο ηζηνξίαο είλαη επθνιφηεξε. 

-Η αθήγεζε είλαη πην ζεξκή θαη νηθεία.  

-Η ηζηνξία έρεη ζπλνρή θαη ελφηεηα. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 -Ο αθεγεηήο κεηαδίδεη κφλν ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη φρη ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 

 -Ο αθεγεηήο κπνξεί λα αλαιχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κέζα, φπσο ηνλ βιέπεη ν ίδηνο, θαη φρη 

φπσο θαίλεηαη ζηνπο άιινπο. 

- Πξνβιήκαηα εζνγξάθεζεο ηνπ αθεγεηή: Ο αθξναηήο (αλαγλψζηεο) πξέπεη λα ζρεκαηίζεη 

πξνζσπηθή γλψκε γη’ απηφλ απφ ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. (Ο αλαγλψζηεο, φκσο, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ γίλεηαη δπλάκεη θξηηηθφο). 

- Απνξία γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ λα αθεγείηαη ηφζν σξαία (απνδεθηή 

ζχκβαζε). 

2. Αθεγεηήο-> έλα δεπηεξεχνλ πξφζσπν (ή άιια δεπηεξεχνληα πξφζσπα). 

Πιενλέθηεκα: 

Τν δεπηεξεχνλ πξφζσπν κπνξεί λα πεξηγξάςεη ην βαζηθφ ήξσα απφ εμσηεξηθή νπηηθή γσλία, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζπκκεηέρεη ζηα δηαδξακαηηδφκελα. (Βηδπελφο) 

Μεηνλέθηεκα:  

Η ηζηνξία δηαζπάηαη. 

 

 Δξωηεπική Οπηική Γωνία 

1. Αθήγεζε ζε ηξίην πξφζσπν, αθεγεηήο παληνγλψζηεο αιιά απξφζσπνο 

Μεηνλέθηεκα: Απνκάθξπλζε απφ ηα δηαδξακαηηδφκελα, έιιεηςε δσληάληαο θαη νηθεηφηεηαο. Τν 

κεηνλέθηεκα απηφ αηνλεί, αλ επηζηξαηεπηεί κηα άιιε κέζνδνο ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο (απφ έλα 

ζπλεζηζκέλν άλζξσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ηζηνξία) κε ειαηησκέλε παληνγλσζία. Ή αλ ν 

ζπγγξαθέαο νκνινγήζεη απφ ηελ αξρή φηη ν ίδηνο αθεγείηαη  ηα γεγνλφηα. 

* 

 Αιιαγή νπηηθήο γσλίαο: ελαιιαγή νπηηθήο γσλίαο, αζπλείδεηε, απφ ην ζπγγξαθέα (ζε κηα 

ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε , εηζάγεηαη ή παξεκβάιιεηαη κηα επηζηνιή ή έλα κήλπκα). 

 

 Η διεύθςνζη ηηρ θωνήρ θαηά ηελ αθήγεζε απνηειεί έλδεημε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνλ 

αθεγεηή θαη ζηνπο αθξναηέο ηνπ θαη ζπληζηά απηφ πνπ ζηε ινγνηερλία νλνκάδνπκε ύθορ. Οη 

κεραληζκνί ηεο δηεχζπλζεο καο δίλνπλ έλα πνιχ ρξήζηκν πιαίζην γηα ηε κειέηε ηεο 

Λνγνηερλίαο, επεηδή ν ραξαθηήξαο ελφο έξγνπ επεξεάδεηαη θαηαιπηηθά απφ ην ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αθεγεηή ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ αθξναηή. 

 Ο απνδέθηεο ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνιιά πξφζσπα, 

θάηη αθεξεκέλν ή ν ίδηνο ν αθεγεηήο (κνλφινγνο). 
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5. Η Αθήγηζη ζηη ζσολική ηάξη 

Απφ ηελ εκθάληζή ηεο θαη κέρξη ηηο κέξεο καο ε αθήγεζε απνηειεί κηα πνιχ δηαδεδνκέλε θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ θαη βνεζά ζηελ εκπέδσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οη καζεηέο 

κπνξνχλ λα απνκλεκνλεχνπλ θαη λα αλαθαινχλ πην εχθνια πιεξνθνξίεο κηαο ηζηνξίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, ελψ ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ελφο 

καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ απνκλεκνλεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ηελ 

αλαθιεηηθή ηνπο δπλαηφηεηα ζην κέιινλ. Οη ηζηνξίεο θαη ηα γεγνλφηα κεηαδίδνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηνπο καζεηέο κέζσ ηεο αθήγεζεο, αθνχ έηζη απνδίδεηαη άξηηα ε πινθή θαη ην 

λφεκα ηεο ηζηνξίαο, ελψ ππνζηεξίδεηαη ε νηθεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο γλψζεο. 

Η αθήγεζε ηζηνξηψλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηηο πξνθνξηθέο ηθαλφηεηεο θαη βειηηψλεη ηηο γξαπηέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο πιεξνθνξηψλ. Η αθήγεζε, ε δεκηνπξγία, ε αθξφαζε θαη θαηαλφεζε κηαο ηζηνξίαο νδεγεί 

ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηελ εμάζθεζε ζχλζεησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε δφκεζε 

πεξηερνκέλνπ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαγσγή λνήκαηνο. Ο παηδαγσγηθφο 

ραξαθηήξαο ησλ αθεγήζεσλ εληζρχεηαη θαη κε ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηε κεηάδνζε αληηιήςεσλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη λα βνεζνχλ ηνλ άλζξσπν λα 

παίξλεη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπ, γεληθά. Η ζπλεηζθνξά ηεο αθήγεζεο ζηε κάζεζε κπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ζπκπεξηθνξάο: θνηλσληθή δηάζηαζε 

(αιιειεπίδξαζε αθεγεηή-αθξναηψλ, αληαιιαγή πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη αληηιήςεσλ, βησκαηηθή 

επηθνηλσληαθή πξάμε), ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (δεκηνπξγία/επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ ζην 

αθξναηήξην, ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή αθεγεηή-αθξναηψλ ζηελ αθήγεζε, ζηαδηαθή εθκάζεζε απφ 

ηνπο αθξναηέο ηεο δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ηνπο), γλσζηηθή δηάζηαζε [βειηίσζε ησλ πξνθνξηθψλ 

θαη γξαπηψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ,  αλάπηπμε δεμηνηήησλ πςειήο ζθέςεο (high-

order skills) (ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, επίιπζε πξνβιεκάησλ, θ.ά.), ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο αθεγεηή-αθξναηψλ]. Σπλνςίδνληαο, ε αθήγεζε ζπλεηζθέξεη 

νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεινπ θαη επράξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο, νπφηε θαη 

ζηελ αβίαζηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

 

6. Η Αθήγηζη ζηο Νηπιαγωγείο 

Η αθήγεζε κπήθε επίζεκα ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ην ζχζηεκα ηνπ Γεξκαλνχ παηδαγσγνχ 

Fröebel (1837). Τελ ηδέα έθεξαλ ζηηο Η.Π.Α. Γεξκαλνί κεηαλάζηεο, ελψ ιίγεο δεθαεηίεο κεηά ε 

αθήγεζε ελζσκαηψλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ηεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Ακεξηθή. 

Σηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ν ζεζκφο ηεο αθήγεζεο πηνζεηείηαη απφ ηηο βηβιηνζήθεο θαη ην γεγνλφο απηφ 
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ζηάζεθε θαζνξηζηηθφ γηα ηελ φιε εμέιημε ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ε 

αθήγεζε θπξηαξρεί παληνχ θαη αλαγλσξίδεηαη σο ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο αιιά θαη σο ν πην 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ελψ έρεη θαηαθηήζεη αθφκε θαη ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία κε ηε 

δεκηνπξγία «Δξγαιείσλ Χεθηαθήο Αθήγεζεο» (Storybird, Lego Comic Builder, Cosy Comic Strip 

Creator, Camtasia Studio, StoryBoard, My Story Maker, θ.ά.). 

* 

 Πποεηοιμαζία για ηην αθήγηζη/Ππακηικέρ καηά ηην αθήγηζη: 

 -Χπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ λεπίσλ γηα ηελ αθήγεζε («εζπρφζθνλε», «πνδηά ηεο παξακπζνχο», 

θ.ά.), 

 -Γηαθνπέο θαη παξεκβνιέο θαηά ηελ αθήγεζε (απαηηείηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ αθεγεηή, ε 

εμνηθείσζή ηνπ κε ηηο ηερληθέο ηεο αθήγεζεο, επειημία, θαζψο θαη θαιή γλψζε ηεο ηζηνξίαο), 

 -Μνπζηθή (ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ, κνπζηθή επέλδπζε, θ.ά.), 

 -Κίλεζε (δξακαηνπνίεζε, ζεαηξηθφ παηρλίδη, παληνκίκα, θ.ά.). 

* 

 Γπαζηηπιόηηηερ μεηά ηην Αθήγηζη: 

 Σπδήηεζε-Σρνιηαζκφο, 

 Δηθαζηηθέο κνξθέο έθθξαζεο, 

 Παηρλίδηα πξν-γξαθήο θαη πξνκαζεκαηηθψλ ελλνηψλ — Δηζαγσγή ζε κνπζηθέο 

έλλνηεο, 

 Αλαδηήγεζε παξακπζηνχ, 

 Αλαηξνπή ηεο εμέιημεο/ηνπ ηέινπο ηεο ηζηνξίαο, 

 Αλαδφκεζε ηνπ παξακπζηνχ κε θνχθιεο (κέζα θαη έμσ απφ ην θνπθινζέαηξν), 

 Γεκηνπξγία πνηεκάησλ, 

 Παληνκίκα-κίκεζε, 

 Γξακαηνπνίεζε. 

* 

 Χαπακηηπιζηικά ηος Αθηγηηή: 

-Γεκηνπξγηθή θαληαζία, 

-Γηνξαηηθφηεηα, 

-«Σπκπαζεηηθή» ηθαλφηεηα, 

-Αηζηφδνμε δηάζεζε, 



 Σειίδα 11 
 

-Δπαηζζεζία, 

-Πίζηε ζηελ αμία ηεο αθεγεκαηηθήο ηέρλεο θαη ζηε δχλακε ηνπ «έληερλνπ ιφγνπ», 

-Τάζε δηεχξπλζεο ησλ (ινγνηερληθψλ) νξηδφλησλ ηνπ  θαη δηάζεζε γλσξηκίαο κε άιιεο ηέρλεο, 

-Πνιχρξνλε, ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα. 

 

 Βαζικέρ απσέρ για μια επιηςσημένη αθήγηζη μέζα ζηη ζσολική ηάξη. 

Μηα επηηπρεκέλε αθήγεζε ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε: 

 Μηα βαζηθή ηδέα (πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη θαη ζηεξίδεηαη ε ππφινηπε ηζηνξία). 

 Φαξαθηήξεο/ήξσεο (πξσηαγσληζηέο-βαζηθνί ήξσεο κε μεθάζαξν ξφιν κέζα ζηελ 

ηζηνξία). 

 Θέκα (ζελάξην, θαηάιιεια επηιεγκέλν λα αλαδεηθλχεη ηε βαζηθή ηδέα θαη ηνπο ήξσεο 

ηεο ηζηνξίαο). 

 Γνκή (ζεηξά/αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο). 

 Οπηηθνπνίεζε (ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο, εθθξαζηηθφηεηα ζψκαηνο -

πξνζψπνπ, αιιειεπίδξαζε κε ην αθξναηήξην, θ.ά.).   

 Ήρνο (ρξνηά-εθθξαζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ηεο θσλήο ηνπ αθεγεηή γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο κεηάδνζεο κελπκάησλ/ζπλαηζζεκάησλ ζην 

αθξναηήξην, θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο επηθνηλσλίαο). 

 

 

*** 

 

«Όηαν η μαγεία λειηοςπγεί, 

ο αθηγηηήρ γίνεηαι διάθανορ· 

εκείνο πος βλέποςν (οι ακποαηέρ) δεν είναι πια ο αθηγηηήρ, 

είναι η ίδια η ιζηοπία». 

Michel Hindenoch 
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κεξνκελία πξφζβαζεο: 29/3/2015]. 

 

 



 

 

Σημειώμαηα 

Σημείωμα Αναθοπάρ 

Copyright Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Γεκήηξεο Πνιίηεο 2015. «Λνγνηερλία γηα Παηδηά Ι. Αθήγεζε». 

Έθδνζε: 1.0. Πάηξα 2015.  Γηαζέζηκν απφ ηε δηθηπαθή δηεχζπλζε: 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1516 

 

 

Σημείωμα Αδειοδόηηζηρ 

Τν παξφλ πιηθφ δηαηίζεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά, Με 

Δκπνξηθή Φξήζε-Όρη Παξάγσγα Έξγα 4.0 [1] ή κεηαγελέζηεξε, Γηεζλήο Έθδνζε.   Δμαηξνχληαη ηα 

απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π.,  ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηφ θαη ηα 

νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «Σεκείσκα Φξήζεο Έξγσλ Τξίησλ». 

                                          

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

 

Ψο Μη Δμποπική νξίδεηαη ε ρξήζε: 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ρξήζε ηνπ έξγνπ, γηα ην 

δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν 

 πνπ δελ πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ή πξφζβαζε ζην 

έξγν 

 πνπ δελ πξνζπνξίδεη ζην δηαλνκέα ηνπ έξγνπ θαη αδεηνδφρν έκκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο (π.ρ. 

δηαθεκίζεηο) απφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζε δηαδηθηπαθφ ηφπν 

Ο δηθαηνχρνο κπνξεί λα παξέρεη ζηνλ αδεηνδφρν μερσξηζηή άδεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην έξγν γηα 

εκπνξηθή ρξήζε, εθφζνλ απηφ ηνπ δεηεζεί. 

Γιαηήπηζη Σημειωμάηων 

 Οπνηαδήπνηε αλαπαξαγσγή ή δηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη: 

 ην Σεκείσκα Αλαθνξάο 

 ην Σεκείσκα Αδεηνδφηεζεο 

 ηε δήισζε Γηαηήξεζεο Σεκεησκάησλ  

 ην Σεκείσκα Φξήζεο Έξγσλ Τξίησλ (εθφζνλ ππάξρεη) 

καδί κε ηνπο ζπλνδεπφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο. 
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Χπημαηοδόηηζη 

 

• Τν παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη αλαπηπρζεί ζηo πιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

δηδάζθνπζαο. 

• Τν έξγν «Ανοικηά Ακαδημαϊκά Μαθήμαηα ζηο Πανεπιζηήμιο Παηπών» έρεη 

ρξεκαηνδνηήζεη κφλν ηε αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.  

• Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

 

 


