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Περίληψη
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δια βίου μαθησιακές διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης
αποτελεί για τα επόμενα χρόνια κεντρικό στρατηγικό στόχο στον εκπαιδευτικό χώρο (2030 Agenda for
sustainable development/Unesco Education Strategy 2014-2021). Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε
μια αφηγηματική έρευνα παρέμβασης, μέσω της οποίας επιδιώκεται η υποστήριξη και μελέτη της
συνεξέλιξης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών που ασχολούνται συστηματικά με την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφορία με την εκπαιδευτική τους πρακτική. Κεντρικό εργαλείο
μάθησης, ενδυνάμωσης και συλλογής ερευνητικών δεδομένων αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση. Στην
εργασία αυτή γίνεται συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές αξιοποίησης αυτού του νέου είδους
προσωπικής έκφρασης στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, και την συμβατότητά του με το μεθοδολογικό πλαίσιο
της αφηγηματικής έρευνας.
Λέξεις κλειδιά: Αφηγηματική Έρευνα, ψηφιακή αφήγηση, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Eκπαίδευση για την Αειφορία

Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στο ρόλο του Έλληνα εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως ‘εκπαιδευτικού σχεδιαστή’ (educational designer) στο πεδίο της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΑ). Πιο
ειδικά, ενδιαφέρεται να αναδείξει τη σχέση μεταξύ α) της ταυτότητας των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συστηματικά εμπλέκονται στην εφαρμογή της ΠΕ/ΕΑ, και
β) της εκπαιδευτικής τους πρακτικής, καθώς και γ) τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι δυο
‘κόσμοι’ μπορούν να συν-εξελίσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών.
Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιείται μια προσέγγιση ‘αφηγηματικής εκπαιδευτικής
έρευνας’ μέσα από μια επαγγελματική αναπτυξιακή προοπτική. Σκοπός είναι να
υποστηριχθεί η καλλιέργεια της εκφραστικής και αναστοχαστικής ικανότητας στους
εκπαιδευτικούς με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης. Η παρέμβαση που σχεδιάζεται
επιδιώκει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν νέους τρόπους/ μέσα για την
αναγνώριση, εμπλαισίωση, αναπαράσταση, διαμοιρασμό και κριτική αξιολόγηση στοιχείων
της ταυτότητάς τους και ζητημάτων της εκπαιδευτικής πρακτικής τους στην ΠΕ και την ΕΑ
με την αξιοποίηση εργαλείων ψηφιακής αφήγησης. Η έρευνα επιδιώκει α) τον εμπλουτισμό
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών γενικά και ειδικά στην ΠΕ/ΕΑ με νέες
Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά
Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 970-976, Ανώτατη Σχολή
ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.ISSN 2529-0924, ISBN 978-618-83186-0-1.

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

971

έννοιες και εργαλεία, β) την προώθηση της ενεργού και διαλογικής συμμετοχής των
εκπαιδευτικών σε ερευνητικές διαδικασίες, και γ) τη συγκέντρωση πλούσιων δεδομένων για
καλύτερη κατανόηση της εκπαιδευτικής πρακτικής και ταυτότητας των εκπαιδευτικών στην
ΠΕ/ΕΑΑ.
Δύο προσεγγίσεις αξιοποιήθηκαν για τη θεωρητική πλαισίωση της παρούσης
αφηγηματικής έρευνας: η προσέγγιση που επικεντρώνεται στους ‘εκπαιδευτικούς ως
σχεδιαστές’ (learning design theory) (Laurillard, 2013) και η θεωρία/προσέγγιση της
‘διάβασης των συνόρων’ (boundary crossing theory) (Akkerman & Bakker, 2011). Και οι δύο
δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑ. Η έρευνα εξετάζει τις
ψηφιακές αφηγήσεις εκπαιδευτικών, τις οποίες εκλαμβάνει ως αναπαραστασιακά
αντικείμενα της προσωπικής εμπειρίας τους στην ΠΕ και την ΕΑ. Επιπλέον, τις
αντιμετωπίζει ως ‘μεθοριακά αντικείμενα’ (Akkerman & Bakker, 2011), δηλαδή ως μέσα που
επιτρέπουν σε αυτούς που τα δημιουργούν ή/και τα αξιοποιούν τη διάβαση ‘ορίων’,
δηλαδή ‘εμποδίων’ ή διαχωριστικών γραμμών που τίθενται ανάμεσα σε διαφορετικές
περιοχές ή πεδία της πρακτικής τους (Akkerman & Bakker, ibid). Αυτό καθίσταται δυνατό
μέσα από την χρήση τους ως εργαλεία προσωπικής έκφρασης και αναστοχασμού στο
πλαίσιο διαδικασιών επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
Τόσο μεθοδολογικά όσο και θεματικά η παρούσα έρευνα ακολουθεί σύγχρονες τάσεις και
προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο της ΠΕ/ΕΑ (βλ. Ardoin et al, 2013). Αντίστοιχα, ως
εκπαιδευτική παρέμβαση, επιχειρεί να συμβάλλει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας
επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτή ορίζεται σε επίσημα κείμενα
διεθνών οργανισμών (βλ. “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable
development” και “Unesco Education Strategy 2014-2021”). Αυτό καθίσταται δυνατό με τον
προσανατολισμό στην προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, μέσα από
τη συμμετοχή τους σε δια βίου μαθησιακές διαδικασίες και με απώτερο στόχο την παροχή
ποιοτικής εκπαίδευσης (UN, 2015; Unesco, 2014).

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της Αφηγηματικής έρευνας
Η Αφηγηματική Έρευνα (Narrative Inquiry) εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της
ποιοτικής έρευνας. Η ανάδειξη και ανάπτυξή της έγινε σταδιακά, στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης ανανεωτικής τάσης στο χώρο της έρευνας, που επιχειρούσε να υιοθετήσει ένα
ερμηνευτικό παράδειγμα προσέγγισης και εξέτασης της πραγματικότητας (Jeong-Hee, 2015).
Ως τάση μορφοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθοδηγούμενη από την ιδέα ότι
οι πολύπλοκες και διαφορετικές διαστάσεις της ατομικής και κοινωνικής πραγματικότητας
δεν είναι δυνατόν να διερευνηθούν σε βάθος και να ερμηνευθούν μέσα από συμβατικές
ερευνητικές μεθόδους, που στηρίζονται στην πρόβλεψη, την παρατήρηση και τον έλεγχο
(Pinnegar & Daynes, 2007; Polkighorne, 2007).
Το ενδιαφέρον για αξιοποίηση αφηγηματικών τρόπων σκέψης και έκφρασης
θεμελιώνεται πάνω στις βάσεις που έθεσαν σημαντικοί θεωρητικοί, όπως o J. Dewey και ο J.
Bruner, οι οποίοι υπογράμμισαν την αξία των αφηγημάτων ως μέσα για την ερμηνεία της
εμπειρίας του ατόμου και των νοημάτων που κατασκευάζει γύρω από την πραγματικότητα
(Mattos, 2009). Σημείο εκκίνησης στη σκέψη τους αποτελεί η εμπειρία του ατόμου, όπως
αυτή αποτυπώνεται σε ιστορίες και αφηγήματα (Clandinin & Connelly, 2000). Η εστίαση
μιας Αφηγηματικής Έρευνας τίθεται στην κατανόηση της εμπειρίας, ή όπως χαρακτηριστικά
υπογραμμίζει η Clandinin (2016, σελ. 13): «…είναι ένας τρόπος κατανόησης και μελέτης της
εμπειρίας. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο».
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Ο ερευνητής στην Αφηγηματική Έρευνα δεν επιδιώκει λογικές ή επιστημονικές
εξηγήσεις και κυρίως δεν προβαίνει σε προβλέψεις. Καθοδηγείται από τη βούλησή του να
διεισδύσει στην εμπειρία και να την κατανοήσει σε βάθος (Kramp, 2004). Το σημείο, όμως,
που διαφοροποιεί τους αφηγηματικούς ερευνητές σε σχέση με τους ερευνητές που
ακολουθούν ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας είναι το
γεγονός ότι βασίζονται στην υπόθεση ότι η ιστορία είναι η μία, αν όχι η θεμελιώδης, μονάδα
που μπορεί να αποτυπώσει την ανθρώπινη εμπειρία (Pinnegar & Daynes, 2007, σελ. 4). Γι’
αυτό κι επιμένουν στη μελέτη των αφηγημάτων, καθώς θεωρούν ότι μόνο σε αυτά μπορούν
να ‘δουν’ τις/στις ζωές των ανθρώπων, και διαμέσου αυτών να περιγράψουν, να
κατανοήσουν και πιθανόν να εξηγήσουν τον κόσμο γύρω τους (Andrews et al, 2013).
Ιστορικά, στην αφηγηματική έρευνα η έμφαση δίνεται στο ‘πλαίσιο’. Τα πάντα,
συμπεριφορές, πράξεις και γεγονότα, τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο χωρικό και
χρονικό πλαίσιο, το οποίο μαζί με το κοινωνικό πλαίσιο προσδίδει νόημα στην εμπειρία
(Kramp, 2004). Οι τρεις αυτές διαστάσεις: η κοινωνική (sociality), η χωρική (place) και η
χρονική (temporality), συγκροτούν, σύμφωνα με τους Clandinin et al (2007), το
εννοιολογικό πλαίσιο της Αφηγηματικής Έρευνας, καθορίζουν τον «τρισδιάστατο»
ερευνητικό της χώρο (Connelly & Clandinin, 1990) και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να
μελετώνται ταυτόχρονα και συνδυαστικά (Clandinin et al, 2007; Mattos, 2009).
Η έμφαση στην Αφηγηματική Έρευνα δίνεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα
στον ερευνητή και τον/τους συμμετέχοντα/ες στην έρευνα (Clandinin et al, 2014). Δεν
αναγνωρίζεται απλά η ύπαρξη αυτής της σχέσης (Pinnegar & Daynes, 2006), αλλά τονίζεται
η ενδυναμωτική της λειτουργία (Connelly & Clandinin, 1990), τόσο για τον συμμετέχοντα
όσο και για τον ερευνητή. Η αμφίδρομη αυτή σχέση φέρνει ηθικά ζητήματα στο επίκεντρο
της συζήτησης. Σύμφωνα με τους Clandinin et al (2014), η ηθική νομιμοποίηση πρέπει να
βρίσκεται στο κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος κάθε αφηγηματικού ερευνητή και να
είναι παρούσα από την αρχή μέχρι το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ενδελεχής
έλεγχος ως προς τη μεθοδολογία είναι απαραίτητος, όχι όμως με τη λογική της υιοθέτησης
έτοιμων ‘συνταγών’ ως προς τα κριτήρια που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα και τη
νομιμότητα (Hart, 2002) ή/και των όποιων επιστημολογικών και οντολογικών δεσμεύσεων
περιορίζουν την ποικιλία και την παραγωγικότητα, καταδικάζοντας τον πλουραλισμό
(Clandinin et al, 2014; Clandinin & Rosiek, 2006).

Η ψηφιακή αφήγηση. Αναζητώντας μέσα και εργαλεία για την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Η ψηφιακή αφήγηση έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στον εκπαιδευτικό χώρο,
διεκδικώντας μία θέση ανάμεσα στα νέα εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης (Robin, 2008).
Η τάση αυτή αναδύθηκε μέσα από το ομώνυμο κίνημα, που στα τέλη της δεκαετίας του 1980
εγκαινίασαν οι J. Lambert και D. Atchley, ιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης
(Center for Digital Storytelling) στις ΗΠΑ (Robin, 2008). Σύμφωνα με τον Robin (2008, σελ.
221), η ψηφιακή αφήγηση είναι μια τέχνη που συνδυάζει την αφήγηση με τα ψηφιακά μέσα
(όπως εικόνες, ήχο και βίντεο), με σκοπό να δημιουργηθεί μια μικρή ιστορία. Έχει
χαρακτηριστεί (Ohler’s, 2008; Digital Storytelling Association, 2002) ως η σύγχρονη εκδοχή
της αλληλεπιδραστικής τέχνης της αφήγησης, στην οποία η παραδοσιακή προφορική
εξιστόρηση συναντά την ψηφιακή τεχνολογία. Ως τεχνική, η ψηφιακή αφήγηση εμπλέκει
τους συμμετέχοντες/ αφηγητές σε μια δημιουργική διαδικασία αξιοποίησης ψηφιακών
μέσων, με στόχο να ειπωθούν, να διαμοιραστούν και να διατηρηθούν στο πέρασμα του
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χρόνου ιστορίες (Yuksel et al, 2011). Πρόκειται για μια μορφή πολυμεσικής προσωπικής (ή
και συλλογικής) έκφρασης (Garrety, 2008), η οποία συμβάλλει στη μετεξέλιξη του ρόλου του
εκπαιδευόμενου σε δημιουργό και κατασκευαστή του ‘μηνύματος’ (McGee, 2014).
Μαθησιακά έχει συνδεθεί με τον Κοινωνικό Εποικοδομητισμό (Social Constructivism) ως
προς το κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που συνεπάγεται η διαδικασία
κοινοποίησης, διαμοίρασης και κριτικού σχολιασμού της από άλλους (McGee, 2014).
Ανάμεσα στα διαφορετικά είδη ψηφιακής αφήγησης (πληροφοριακά, ιστορικά) που
καταγράφονται (Robin, 2008) εκείνο που την προσεγγίζει ως μια μορφή προσωπικής
έκφρασης με βιογραφικά στοιχεία απορρέει από θεωρητικές και ερευνητικές παραδόσεις, οι
οποίες συνδέουν τη λειτουργία της αφήγησης με τη μνήμη και την ταυτότητα του ατόμου
(Davis & Weinshenker, 2012). Η σχέση αυτή ψηφιακής αφήγησης και ταυτότητας φαίνεται
να επηρεάζεται σημαντικά από το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι
ψηφιακές αφηγήσεις (Davis & Weinshenker, 2012). Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να γίνει
αντιληπτή ως μια συλλογική πρακτική που αναπτύσσεται σε μια κοινότητα ατόμων που
μοιράζονται κοινές εμπειρίες. Στην περίπτωση αυτή αντανακλά συλλογικές
αναπαραστάσεις της ομάδας (είτε πρόκειται για μια κοινή ιστορία είτε για παράλληλες
ιστορίες) κι έτσι τα προσωπικά αφηγήματα μετατρέπονται σε έκφραση κοινών νοημάτων
και μιας κοινής συλλογικής ταυτότητας (Davis & Weinshenker, 2012).
Η ιδιαίτερη σύνδεση της πρακτικής της ψηφιακής αφήγησης με την ταυτότητα, ατομική
ή συλλογική, διαφαίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά της ψηφιακής αφήγησης που δεν
απαντώνται στην παραδοσιακή αφήγηση (Davis & Weinshenker, 2012). Τέτοια είναι, για
παράδειγμα, ο αναστοχασμός πάνω σε εμπειρίες που ανακαλούνται ενσυνείδητα, η εξέταση
και η κριτική τους αξιολόγηση με μια μετασχηματιστική λογική (Daskolia et al, 2017 in
press), καθώς και το γεγονός ότι μετά από τη δημιουργία της η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί
μια ολοκληρωμένη και αυτόνομη νοηματική αναπαράσταση, η οποία μπορεί να αποτελέσει
αντικείμενο κριτικής και αναστοχασμού.
Όταν ο στόχος είναι η μάθηση μέσα στον εργασιακό χώρο και η επαγγελματική
ανάπτυξη ατόμων που ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κοινότητα, η ψηφιακή αφήγηση,
ως εργαλείο μετασχηματισμού της συλλογικής βιωμένης εμπειρίας, μπορεί να αποκτήσει μια
ιδιαίτερη δυναμική. Οι ιστορίες πρακτικής και εμπειρίας που κοινοποιούνται σε ένα
ευρύτερο κοινό και ο αναστοχασμός πάνω σε αυτές μπορεί να αποτελέσει μια ανοιχτή
μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η ανταλλαγή γνώσεων, ικανοτήτων
και πρακτικών μπορεί να αναδείξει τις προσωπικές και συλλογικές αναπαραστάσεις της
επαγγελματικής αυτής ομάδας ως προς την ταυτότητά της και ταυτόχρονα να κινητοποιήσει
στα άτομα μεγαλύτερες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και εξέλιξης στον εργασιακό
χώρο (McGee, 2014). Αναφορικά με την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών, σε
έρευνα που εξέτασε την ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο αναστοχασμού και μάθησης
εκπαιδευόμενων δασκάλων (Garrety, 2008), σημειώνεται ότι μέσα από τις ιστορίες που
εκφράζουν τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών η μνήμη μπορεί να μετασχηματιστεί σε γνώση,
η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη και τη μάθησή τους ως επαγγελματίες.

Το σκεπτικό της παρούσης έρευνας
Η οριοθέτηση του ‘ερευνητικού προβλήματος’ που καθοδήγησε τον σχεδιασμό της
παρούσης έρευνας προέκυψε από τον προβληματισμό όσον αφορά την ενασχόληση του
εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος κουβαλά μια ήδη πολύπλοκη
επαγγελματική ταυτότητα, με ένα τόσο πολύπλευρο πεδίο, όπως η ΠΕ/ ΕΑ. Η ενασχόληση
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αυτή τον φέρνει αντιμέτωπο με μια πληθώρα ζητημάτων εκπαιδευτικής πρακτικής που θα
πρέπει να επιλύσει, αναγκάζοντάς τον να ‘μετακινείται’ ανάμεσα σε επιστήμες,
μεθοδολογίες και τεχνικές, ιδεολογίες και προσωπικές θεωρίες για το περιβάλλον, την
εκπαίδευση, τους μαθητές του, την διδακτική πρακτική στην τάξη, το σχολείο και το ρόλο
του σε αυτά.
Ο προβληματισμός αυτός κατηύθυνε τη διατύπωση των ακόλουθων ερευνητικών
ερωτημάτων:




Ποια είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς, τα
«όρια» /«σύνορα» που καλούνται να υπερβούν στην προσωπική εκπαιδευτική
τους πρακτική στην ΠΕ/ΕΑ, έτσι όπως αυτά εκφράζονται και αποτυπώνονται στις
ψηφιακές ιστορίες που οι ίδιοι δημιουργούν;
Μπορεί να αποτελέσει η ψηφιακή αφήγηση κατάλληλο εργαλείο προσωπικής
έκφρασης και αναστοχαστικής πρακτικής, με δυνατότητες αξιοποίησης στο πλαίσιο
της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην ΠΕ/ΕΑ;

Η φύση του ερευνητικού προβλήματος και τα ερευνητικά ερωτήματα όπως τέθηκαν
οδήγησαν στην επιλογή της Αφηγηματικής Έρευνας ως μεθοδολογικής προσέγγισης. Η
επιλογή αυτή έγινε με δύο βασικά κριτήρια: αφενός την ευθυγράμμιση της έρευνας με μια
ερμηνευτική λογική που θα εξυπηρετούσε τον σκοπό του ερευνητικού αντικειμένου
(Δασκολιά, 2005) και αφετέρου τη συμβατότητα με το επίπεδο εφαρμογής σε μια έρευνα που
θα διευκόλυνε και θα υποστήριζε την εμβάθυνση στην πολυπλοκότητα της ταυτότητας του
ατόμου.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου κυρίαρχο στοιχείο αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα στους διαφορετικούς εμπλεκόμενους παράγοντες (εκπαιδευτικούς, μαθητές, κλπ), η
Αφηγηματική Έρευνα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξέταση πολύπλοκων
ζητημάτων. Κι αυτό διότι δίνει τη δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση των αφηγημάτων,
ως μέσο έκφρασης των προσωπικών εμπειριών των εμπλεκόμενων σε αυτή, να αναλύονται
και να ερμηνεύονται πολλαπλές προοπτικές (Coulter et al, 2007). Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται από το επιλεγμένο μεθοδολογικό πλαίσιο που έχει ως στόχο την κατανόηση και
ερμηνεία των ανθρώπινων πράξεων (Clandinin, 2007). Αναλύοντας τα ψηφιακά αφηγήματα
των εκπαιδευτικών επιδιώκεται η διερεύνηση του πλαισίου και των διαδικασιών που
συνδέονται με τη ‘διάβαση των συνόρων’ και τις υπερβάσεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με την ΠΕ/ ΕΑ, και οι οποίες διαμορφώνουν
διαστάσεις της επαγγελματικής τους ταυτότητας και πρακτικής. Ο ίδιος ο λόγος των
εκπαιδευτικών, ο οποίος δομείται μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία κατασκευής και
συζήτησης γύρω από τις ψηφιακές ιστορίες που δημιουργούν, στηρίζεται στην προσωπική
εμπειρία και μπορεί ως τέτοιος να συμβάλει στην ανάδειξη των ‘συνόρων’ που υψώνονται
στην επαγγελματική τους ταυτότητα και εκπαιδευτική πρακτική τους, αλλά και των
προκλήσεων που αυτά θέτουν.
Υποστηρίζεται, ακόμα, ότι η διπλής κατεύθυνσης αλληλεπιδραστική ερευνητική σχέση
που χαρακτηρίζει την αφηγηματική ερευνητική προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει στην
κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η σε βάθος εμπλοκή τους
στην έρευνα και η διαλογική και συνεργατική σχέση που αναπτύσσουν με τον/τους
ερευνητή/ές μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης για τους
ίδιους. Ένα πλαίσιο προσανατολισμένο στη βελτίωση της αυτοαντίληψής τους και την
προσωπική τους ανάπτυξη, μέσω μιας αναστοχαστικής και κριτικής διαδικασίας

Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

975

προσδιορισμού της ταυτότητας και εκπαιδευτικής πρακτικής τους (Δασκολιά, 2005;
2000/2008).
Στην ένταξη της «ψηφιακής» αφήγησης στο μεθοδολογικό σχεδιασμό της έρευνας
συνέβαλε αφενός η διαπίστωση ότι τα ψηφιακά μέσα έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητας ολοένα και μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού (McGee, 2014). Με τα
ψηφιακά μέσα εύκολα προσβάσιμα κι ελκυστικά σε ένα μεγαλύτερο κοινό (Garrety, 2008), η
ψηφιακή αφήγηση ιστοριών γύρω από σημαντικές εμπειρίες της καθημερινής εκπαιδευτικής
πρακτικής εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορούν έτσι να διαμοιραστούν και αποτελέσουν
αντικείμενο κριτικού αναστοχασμού στο πλαίσιο μιας μετασχηματιστικής λογικής, μπορεί
να λειτουργήσει ως πρόσκληση/πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς να μάθουν ο ένας από
τον άλλο και να εξελιχθούν επαγγελματικά στο πλαίσιο κοινοτήτων με κοινά
επαγγελματικά ενδιαφέροντα και στόχους. Επιπλέον, οι ψηφιακές ιστορίες κουβαλούν μια
εγγενή δυναμική που εντοπίζεται στο γεγονός ότι μετατρέπονται οι ίδιες σε αντικείμενα
σκέψης, αναστοχασμού, διαπραγμάτευσης και διαλόγου (Daskolia et al, 2015),
προσφέροντας την ίδια στιγμή ένα αφηγηματικό μαθησιακό περιβάλλον (narrative learning
environment: NLE) (Dettori & Giannetti, 2006). Το περιβάλλον αυτό μπορεί να υποστηρίξει
μια γόνιμη σύνθεση εμπειριών και/ή νέων ιδεών και νοημάτων και να κινητοποιήσει τους
εκπαιδευόμενους για μάθηση, καθώς αποτελεί μια γεμάτη προκλήσεις, ενδιαφέρουσα και
ταυτόχρονα διασκεδαστική εμπειρία (Φλώρου & Δασκολιά, 2015).
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