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Το storyboard είναι ένας γραφικός διοργανωτής που
αποτελείται από εικονογραφήσεις ή εικόνες που εμφανίζονται
σε μια ακολουθία. Τα storyboards χρησιμοποιούνται συνήθως
στον κινηματογράφο, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην τάξη,
καθώς είναι πολύ οπτικά. Η διδακτική στρατηγική με
Storyboards βοηθά τους μαθητές να παρακολουθούν τις κύριες
ιδέες και τις υποστηρικτικές λεπτομέρειες μιας αφήγησης,
βάζοντάς τους να απεικονίσουν τις σημαντικές σκηνές της
ιστορίας. Η στρατηγική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε
όταν τα κείμενα διαβάζονται δυνατά ή όταν οι μαθητές
διαβάζουν μόνοι τους. 

Η οπτικοποίηση και η αφήγηση είναι σημαντικά βήματα στη
μάθηση. Επιπλέον, η ικανότητα δόμησης και αποδόμησης της
μαθησιακής διαδικασίας είναι επίσης πρωταρχικής σημασίας. 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι συχνά πιο
επιρρεπείς στο να χάνονται στα κείμενα, να χάνουν τη
συγκέντρωση ή την προσοχή τους κατά τη διάρκεια του
μαθήματος ή να κρατούν κακογραμμένες σημειώσεις. Ως
αποτέλεσμα αυτού, η χρήση storyboarding στα μαθήματα (όχι
μόνο λογοτεχνίας) μπορεί να δημιουργήσει ένα στήριγμα για
τους μαθητές.

Πρότυπο Storyboard
Επιλέξτε με προσοχή το πρότυπο storyboard. Εάν εργάζεστε σε Α4, ένα
storyboard θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 πάνελ οριζόντια και ιδανικά 3
κάθετα. Περισσότερα πάνελ θα δημιουργούσαν μια πολύ πυκνή και πολύ γεμάτη
εικόνα για τους μαθητές που χρειάζονται σαφήνεια. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο
πρόγραμμα, συνήθως το λογισμικό προτείνει επίσης μια μορφή 3x2. 

Βασικές ιδέες

οι μαθητές σχεδιάζουν τις κύριες ιδέες και δημιουργούν το δικό τους storyboard, ή 
ο εκπαιδευτικός παρέχει τις κύριες ιδέες στους μαθητές. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το storyboard με δύο βασικούς τρόπους:

Αυτό θα εξαρτηθεί από το επίπεδο, τις δυνατότητες και τις γνώσεις των μαθητών σας. Είναι
ενδιαφέρον να αφήσετε τους μαθητές να ασχοληθούν ενεργά με τη δημιουργικότητά τους.
Επιπλέον, αυτό θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε τις γνώσεις των μαθητών σας με έναν
εναλλακτικό τρόπο. 
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https://www.storyboardthat.com/

Ένα σενάριο που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τις χρήσεις της λέξης "Get Along" στα
μαθήματα αγγλικών. 

Ένας δωρεάν και χρήσιμος ιστότοπος για το
storyboarding ονομάζεται StoryboardThat.
Αυτή η πλατφόρμα σας επιτρέπει να
δημιουργείτε storyboards για την τάξη σας,
αλλά και να τα μοιράζεστε σε διάφορες
μορφές. 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να δημιουργήσουν
το δικό τους storyboard και να το μοιραστούν
με τους συμμαθητές τους. 

Υπάρχουν επίσης εκδόσεις premium που
προσφέρουν πρόσθετο περιεχόμενο. 

Για να δημιουργήσετε online storyboards: 
https://www.storyboardthat.com/

Για να συγκεντρώσετε κάποιες ιδέες για τη δημιουργία σεναρίων:
https://elearningindustry.com/create-storyboards-for-effective-elearning-8-tips


