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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή  παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδίασης «Moovl» και προτείνεται 

η αξιοποίηση του στο νηπιαγωγείο για τη δηµιουργία ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα 
παιδιά µέσα σε ένα πλαίσιο οµαδικής – συνεργατικής ενασχόλησης µε το εν λόγω περιβάλλον µπορούν 
να σχεδιάζουν το σκηνικό στο οποίο θα εκτυλιχθεί η ιστορία τους, να ορίζουν την πλοκή της και να 
ζωγραφίζουν τους χαρακτήρες. Παράλληλα, πειραµατίζονται και κατόπιν αξιοποιούν τις δυνατότητες 
του Moovl για να κινήσουν τους χαρακτήρες τους, να προσθέσουν ήχους, να αναπαραστήσουν µέσω 
σχεδίων σκηνές που αποτυπώνουν τη δράση της  ιστορίας τους.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο 
νηπιαγωγείο, αφήγηση και δηµιουργία ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας, Moovl. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης 

αποτελεί µια από τις βασικές προτεραιότητες της µάθησης (Χρυσαφίδης, 2000), η οποία 
πραγµατώνεται µέσα από δραστηριότητες θεατρικού και συµβολικού παιχνιδιού, 
δραµατοποίησης, όπως επίσης και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το 
παραµύθι. Στην κατηγορία αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται η αφήγηση παραµυθιών 
και η δηµιουργία ιστοριών από τα παιδιά, οι οποίες συγκαταλέγονται στις συνηθέστερες 
πρακτικές αφήγησης στο νηπιαγωγείο που επιζητούν τη συµµετοχή τους (Γιαννικοπούλου, 
1999). Οι ιστορίες των παιδιών αρχίζουν µε γεγονότα που ωθούν τον πρωταγωνιστή να 
δράσει για να επιτύχει στόχους που έχουν υψηλή αξία (Stein, 1991). Συχνά µάλιστα, στις 
ιστορίες τους τα παιδιά προσθέτουν επεισόδια ή γεγονότα ως απόρροια της εσωτερίκευσης 
πολιτισµικών αξιών για το ορθό ή το λάθος της συµπεριφοράς ενός χαρακτήρα και της 
επιβράβευσης ή τιµωρίας τού από το κοινωνικό σύνολο. Στην παρούσα εργασία 
προτείνουµε την αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου σχεδίασης για τη δηµιουργία 
ηλεκτρονικών ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως µέσον για την απελευθέρωση 
της φαντασίας τους. 

 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η αφήγηση ενός παραµυθιού από παιδιά προσχολικής ηλικίας εξυπηρετεί δύο 

πρωταρχικές λειτουργίες. Η πρώτη είναι «µια λειτουργία επικοινωνίας και η άλλη µια 
λειτουργία αναπαράστασης» (Stein 1992, σ. 118). Στο χώρο της τεχνολογίας έχει 
αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση αυτών των δύο 
πρωταρχικών λειτουργιών της αφήγησης σε υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η προσπάθεια 
αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη «λογισµικών αφηγηµατικού τύπου» (narrative-centered 
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learning environments) που στοχεύουν στην καλλιέργεια της «αφηγηµατικής νοηµοσύνης» 
(narrative intelligence) των παιδιών (Decortis & Rizzo, 2000). Τα αφηγήµατα των παιδιών 
σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν περιορίζονται στην απλή αφήγηση της ιστορίας, αλλά στη 
χρήση εικονικών κόσµων, πιστευτών χαρακτήρων – τους οποίους έχουν σχεδιάσει τα ίδια – 
για την κατασκευή εικονικών ιστοριών.  

Η δηµιουργία ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 
παιχνίδι στο οποίο κινητοποιούν τη φαντασία τους και την εύρεση ποικίλων τρόπων για να 
αποδώσουν τις αφηγηµατικές τους προθέσεις. Οι Decortis και Rizzo (2002) επισηµαίνουν 
σχετικά ότι «…τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµα 
εµπορικά στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά στην επινόηση ιστοριών 
απελευθερώνοντας τη φαντασία τους» (Decortis & Rizzo, 2002, σ.σ. 5-6). Ωστόσο, πολλά 
από τα διαθέσιµα εργαλεία αφηγηµατικού τύπου θεωρούνται ακατάλληλα, καθώς 
περιλαµβάνουν αλληλεπιδράσεις του χρήστη-παιδιού µε προκαθορισµένους χαρακτήρες, 
ήχους και σκηνικά. Ουσιαστικά, το πλαίσιο της ιστορία που επιχειρεί να χτίσει το παιδί 
είναι δοµηµένο εκ των προτέρων από τον κατασκευαστή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
συναφούς λογισµικού µπορεί να θεωρηθεί το kar2ouche (www.kar2ouche.com). Το εν 
λόγω περιβάλλον φαίνεται να κινητοποιεί τον αυθορµητισµό, τη φαντασία και την 
αλληλεπίδραση του παιδιού µε το υπολογιστικό περιβάλλον, ωστόσο δεν επιτρέπει στο 
παιδί να επινοεί - σχεδιάζοντας ή προσθέτοντας - το ίδιο τους χαρακτήρες ή το σκηνικό της 
ιστορίας τους. 

Στον αντίποδα αυτών των λογισµικών συναντώνται εργαλεία αφηγηµατικού τύπου µε 
βάση τα οποία το παιδί µπορεί να δοµήσει την ιστορία του κατά την κρίση του. Ενδεικτικά, 
αναφέρουµε το περιβάλλον «Teatrix», το οποίο αποτελεί ένα συνεργατικό περιβάλλον 
δηµιουργίας παραµυθιών για µαθητές ∆ηµοτικού πάνω σε µια εικονική σκηνή (Machado et 
al, 2001, Καζάζης 2006, σ. 501). Σε περιβάλλοντα αφηγηµατικού τύπου όµοια µε το 
Teatrix ο χρήστης-παιδί µπορεί: 

• Να σχεδιάζει τους χαρακτήρες και το σκηνικό της ιστορίας του, 
• Να εισάγει σχέδια ή ζωγραφιές άλλων παιδιών εµπλουτίζοντας την ιστορία του, 
• Να προσθέτει τίτλους που θα επεξηγούν κάθε σκηνή του παραµυθιού του, 
• Να προσθέτει έτοιµους ήχους,  
• Να ηχογραφεί µελωδίες µε τη χρήση µουσικών οργάνων, 
• Να ηχογραφεί τη φωνή του αφηγούµενο κάθε σκηνή του παραµυθιού του,  
• Να επιµελείται το όλο σκηνικό της ιστορίας του έτσι όπως αυτό οπτικοποιείται 

στην οθόνη του λογισµικού (Machado et al, 2001). 
 
Με αυτή την έννοια η δηµιουργία ιστοριών από το παιδί σε ένα αφηγηµατικό 

περιβάλλον επιτρέπει να βρει διέξοδο η δηµιουργικότητά του, χρησιµοποιώντας το ίδιο 
ποικίλα εκφραστικά µέσα. Ουσιαστικά, το παιδί µεταβαίνει σε ένα πιο συνεκτικό τρόπο 
οργάνωσης και δόµησης της δουλειάς του, απ’ ό,τι στην περίπτωση της απλής αφήγησης 
της ιστορίας του. Με τη χρήση των εν λόγω λογισµικών τα αφηγήµατα των παιδιών, 
προσφέρουν τη δυνατότητα σε εκείνα, να  αναλογιστούν πάνω στην πορεία εργασίας που 
ακολούθησαν στην προσπάθειά τους να αναπροσαρµόσουν ή να βελτιώσουν µετέπειτα το 
περιεχόµενο της εικονικής τους ιστορίας (Decortis & Rizzo, 2002, Machado et al, 2001).  
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MOOVL 
Το Moovl (www.moovl.com) είναι ένα ελεύθερο ηλεκτρονικό περιβάλλον σχεδίασης. 

Έχει αναπτυχθεί από την εταιρία «Soda Creative» και έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας 
στις Η.Π.Α., την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου και συναντώνται διαφορετικές 
ηλεκτρονικές του εκδοχές. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντας τους τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσουν σχέδια και ζωγραφιές, προσθέτοντας σε αυτές κίνηση. Τα 
είδη της κίνησης που µπορούν να επιλέξουν τα παιδιά, στηρίζονται σε έννοιες των φυσικών 
επιστηµών όπως η βαρύτητα, η τριβή, η πυκνότητα (Burton & Gould, 2004, Williamson, 
2004). 

 

 
Εικόνα 1: Το περιβάλλον του Moovl 

Το περιβάλλον του Moovl αποτελείται από µια οθόνη στην οποία τα παιδιά µπορούν 
να ζωγραφίσουν ό,τι επιθυµούν και από µια παλέτα εργαλείων – εφέ κίνησης (Εικόνα 1). Η 
παλέτα αυτή επιτρέπει στα παιδιά να χρωµατίζουν τα σχέδια τους, αλλά και να 
«εµποτίζουν» ή ορθότερα να εφαρµόζουν φυσικές ιδιότητες κίνησης στα σχεδιαζόµενα 
αντικείµενα. Παράλληλα, στο Moovl υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των σχεδίων και 
ζωγραφιών των παιδιών σε ένα ηλεκτρονικό λεύκωµα, το οποίο είναι προσβάσιµο 
διαδικτυακά από άλλα παιδιά, επιτρέποντας σε εκπαιδευτικούς και παιδιά άλλων σχολείων 
να αξιοποιήσουν ήδη υπάρχοντα σχέδια για τις ανάγκες κάποιας εργασίας τους (Burton & 
Gould, 2004). 

Το Moovl ως εφαρµογή είναι εύκολη στη χρήση επιτρέποντας στα παιδιά να 
οπτικοποιήσουν σκέψεις, ιδέες και αντιλήψεις τους για διάφορα φαινόµενα και 
καταστάσεις που παρατηρούν στο φυσικό κόσµο. Το γεγονός αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
προσοµοιώνοντας έννοιες όπως η βαρύτητα στο περιβάλλον του Moovl. Για παράδειγµα, 
σχεδιάζοντας τα παιδιά πέτρες, εµπόδια και µια λεκάνη (Εικόνα 2) και δίνοντας την 
αντίστοιχη οδηγία της πτώσης και την κλίση των εµποδίων, διατυπώνουν υποθέσεις για το 
ποιο αντικείµενο θα φτάσει πιο γρήγορα ή αργά µέσα στην λεκάνη. Τα παιδιά 
διαπιστώνουν το τι ακριβώς θα συµβεί τόσο δοκιµάζοντας στην πράξη, όσο παρατηρώντας 
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την οθόνη του Moovl όπου και προσοµοιώνεται η όλη διαδικασία, καταλήγοντας στη 
συνέχεια σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. 

 

 
Εικόνα 2: Προσοµοίωση της πτώσης στο Moovl 

Μια άλλη ηλεκτρονική εκδοχή του Moovl που συναντάται κυρίως στην Ολλανδία 
(www.moovl.nl) επικεντρώνεται στην αξιοποίησή του σε δραστηριότητες αφήγησης 
ιστοριών (Εικόνα 3). Στην εν λόγω πλατφόρµα του Moovl τα παιδιά µπορούν να 
πληκτρολογήσουν κείµενα, ενώ συγκεκριµένα γράµµατα προσοµοιώνουν τεχνικές κίνησης 
(Πίνακας 1).  

 

 
Εικόνα 3: Μια άλλη έκδοση του  περιβάλλοντος του  Moovl 

Γράµµα Είδος Ενέργειας Επεξήγηση ενέργειας 
D Doodle Μουντζούρωµα 
M Move Κίνηση 
T Train Έλξη 
G Gravity Βαρύτητα 
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F Friction Τριβή 
S Stiffness Ακαµψία - Ακινησία 

Πίνακας 1:  Επεξήγηση ενεργειών γραµµάτων 
Τα παιδιά δουλεύοντας ατοµικά ή σε οµάδες και αφού έχουν ορίσει το περιεχόµενο 

της ιστορίας τους και έχουν σχεδιάσει τους χαρακτήρες της, τοποθετούν τα σχέδια τους 
στο «Χρονοδιάγραµµα» (Timeline) του Moovl σέρνοντας τα και ελέγχοντας αν 
βρίσκονται στο σηµείο που επιθυµούν. Για να το διαπιστώσουν αυτό µπορούν να 
επιλέξουν το πλήκτρο της αναπαραγωγής του video απεικονίζεται στην Εικόνα 4.  

 

 
Εικόνα 4: Το «Χρονοδιάγραµµα» - Timeline του  Moovl 

Σε κάθε ενέργεια που προβαίνουν η οθόνη του Moovl λειτουργεί σαν 
αναπαραστασιακός χώρος και µε βάση την ανατροφοδότηση που λαµβάνουν µπορούν να 
προσαρµόζουν τις κινήσεις των σχεδίων τους για να επιτύχουν το αποτέλεσµα που 
επιθυµούν. Παράλληλα, µπορούν να επιλέξουν συγχρονισµένες µεταβάσεις (transitions) 
από το ένα σχέδιο στον άλλο εµπλουτίζοντας περισσότερο την ιστορία τους.  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν υπάρχει προκαθορισµένος ορθός ή 
λανθασµένος τρόπος χρήσης του Moovl. Μπορεί να υποστηρίξει την οµαδική – 
συνεργατική εργασία διαφόρων θεµάτων ή δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτών τα παιδιά 
πειραµατίζονται µε τις δυνατότητες του λογισµικού, ερευνούν έννοιες και φαινόµενα που 
παρατηρούν στο περιβάλλον του, ερµηνεύουν και δοκιµάζουν ενέργειες για τις οποίες 
λαµβάνουν άµεση ανατροφοδότηση από το λογισµικό και συγκεκριµένα στην οθόνη του 
(Εικόνα 5).  

 
Εικόνα 5: Παράδειγµα ιστορίας µε θέµα «Τα πεινασµένα ζώα»   

Πηγή: Williamson B. (2004),  σ.17 . 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MOOVL ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Το Moovl είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο σχεδίασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας,. 
Μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των εκπαιδευτικών λογισµικών δεδοµένου ότι έχει 
αναπτυχθεί για την εφαρµογή του στη διδακτική πράξη του νηπιαγωγείου µε στόχο την 
προσοµοίωση εννοιών των φυσικών επιστηµών και τη δηµιουργία εικονικών ιστοριών 
(Williamson, 2004). Πιστεύουµε ότι µπορεί να αξιοποιηθεί µεµονωµένα ή σε συνδυασµό 
µε άλλα λογισµικά στο πλαίσιο συνθετικών εργασιών στο χώρο της εκπαίδευσης και πολύ 
περισσότερο στο νηπιαγωγείο. Κι αυτό γιατί έχει δυνατότητες να αξιοποιηθεί ως εργαλείο 
σύνθεσης και έκφρασης. Παράλληλα, περιλαµβάνει µια σειρά από χαρακτηριστικά που 
συναντάµε στα λογισµικά αφηγηµατικού τύπου δεδοµένου ότι: 

Α) Επιτρέπει την δυναµική σύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεων. 
Χρησιµοποιώντας τους όρους του Bruner θεωρούµε ότι η χρήση του Moovl κινητοποιεί 
την «πραξιακή», την «εικονιστική» και «συµβολική» αναπαράσταση. Οι τρεις αυτές 
µορφές αναπαράστασης υπάρχουν παράλληλα η µία µε την άλλη σε όλες τις ηλικίες και η 
καθεµία έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Η «πραξιακή» αναπαράσταση αναφέρεται σε 
αντιληπτικές, κινητικές ενέργειες και µοιάζει µε τα αισθησιοκινητικά σχήµατα του Piaget 
(Μπασέτας, 2002). Ο Bruner υποστηρίζει ότι η «πραξιακή» αναπαράσταση «µπορεί να 
θεωρηθεί ένα είδος πρακτικής νοηµοσύνης, στο οποίο τον κύριο λόγο διαδραµατίζει η 
αναπαράσταση σε επίπεδο σωµατικό» (Lloyd, 1998, σ. 36). Η «εικονιστική» 
αναπαράσταση έρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που τα παιδιά χρησιµοποιούν τη 
φαντασία τους για να αναπαραστήσουν αντικείµενα ζωγραφίζοντας στο περιβάλλον του 
Moovl.   

Με βάση αυτή τη συλλογιστική, δηµιουργώντας τα παιδιά µια ιστορία σε 
υπολογιστικό περιβάλλον κινητοποιείται «η εικονιστική αναπαράσταση». Τα παιδιά 
σκέφτονται τη µορφή που θέλουν να έχει η ιστορία τους, το είδος της κίνησης που θα 
δώσουν στους χαρακτήρες της (π.χ. σύγκρουση των ηρώων), αν θα υπάρχει αφήγηση ή 
υπότιτλοι, ανακαλώντας σε ένα βαθµό την αντίστοιχη µορφή των κινούµενων σχεδίων, για 
παράδειγµα. Γενικότερα, η κινητοποίηση της ικανότητας της αναπαράστασης προχωρεί 
βαθµιαία και οι αλλαγές που συντελούνται κάθε φορά βασίζονται σε αυτές της 
προηγούµενης. 

Β) Επιτρέπει τη διεξαγωγή ανοικτών δραστηριοτήτων που έχουν προσωπικό νόηµα για 
τα παιδιά και την ανάπτυξη της διάδρασης ανάµεσα στο παιδί και το υπολογιστικό 
περιβάλλον. 

Γ) Επιτρέπει την οµαδική και εξατοµικευµένη εµβάθυνση των παιδιών στο 
υπολογιστικό περιβάλλον και στην προς διαπραγµάτευση δραστηριότητα.  
Στη δηµιουργία µιας ιστορίας σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον µπορούν να συµµετέχουν 
όλα τα µέλη της τάξης δουλεύοντας σε οµάδες ώστε µέσα από την αµοιβαία επικοινωνία 
«να επιτευχθεί η ενίσχυση των δειλών και συνεσταλµένων παιδιών»  (Χρυσαφίδης, 2001, 
σ.σ. 101-102). Από την ανταλλαγή των ιδεών και σκέψεων τους τα παιδιά εµπλουτίζουν 
τον προφορικό τους λόγο και διαµορφώνουν από κοινού την εικονική τους ιστορία 
παρατηρώντας στην οθόνη του λογισµικού το αποτέλεσµα κάθε ενέργειάς τους. 

∆) Επιτρέπει την κινητοποίηση της φαντασίας.  
Η αφήγηση µιας ιστορίας είναι µια σύνθετη δραστηριότητα και απαιτεί την ολοκλήρωση 
διαφορετικών τύπων γνώσης (Stein, 1992). Για να πραγµατοποιηθεί µια αφήγηση από το 
παιδί, απαιτείται από τον εκπαιδευτικό µια πολυδιάστατη προσέγγιση ώστε να δίνονται 
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ευκαιρίες στο ίδιο να παίρνει το λόγο για να διηγείται βιωµένες εµπειρίες τηρώντας µια 
διαδοχική σειρά των γεγονότων και χρησιµοποιώντας λέξεις όπως «πρώτα, µετά, ύστερα, 
µετά από αυτό» ή λεκτικά σχήµατα που συχνά συναντούν στα παραµύθια όπως «ήταν µια 
φορά κι έναν καιρό…», «και έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα» (∆.Ε.Π.Π.Σ., 2002, σ. 
9). Εφόσον, αποκτήσει το παιδί εµπειρίες στην περιοχή της αφήγησης µέσα από την 
«τριβή» του µε πολλά διαφορετικά πλαίσια λόγου µπορεί να αξιοποιηθεί το Moovl ως ένα 
µέσο µετάβασης από την προφορική αφήγηση µιας ιστορίας, στην εικονική της 
αναπαράσταση µε την προσθήκη σχεδίων των παιδιών, κειµένων και τον εµπλουτισµό της 
µέσα από την αµοιβαία επικοινωνία των παιδιών µε έτοιµες εικόνες από το ηλεκτρονικό 
λεύκωµα, εφέ κινήσεων και ήχους.  
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