
Μαρία Ζάππα‐Κασαπίδη 

Αφηγούμαι και ηχογραφώ μια ιστορία 

 

Το "κουτί της μνήμης" κάθε ανθρώπου είναι γεμάτο φωνές. 

 Ακούω τον πατέρα μου να μου λέει ιστορίες για τον δικό του πατέρα. 
 Ακούω τον εαυτό μου, 8 χρονών, να προσπαθώ να εξηγήσω στη μητέρα μου γιατί 

τιμωρήθηκα στο σχολείο. 
 Ακούω τον γιό μου να περιγράφει τα τέρατα που μένουν στην πίσω αυλή μας ... 

Εσύ τι ιστορία θα μας διηγηθείς; Για σκέψου… Έγινε κάτι χθες ή την περασμένη εβδομάδα 
που θέλεις να το διηγηθείς; Ή μήπως θέλεις να μας περιγράψεις μια φανταστική περιπέτεια; 
Διάλεξε το θέμα σου και έλα να το ηχογραφήσουμε! 

Για να μην μπερδευτείς πρέπει να βάλεις σε μια σειρά τις σκέψεις σου. Ή ακόμα καλύτερα 
να τις γράψεις! Για να είναι ολοκληρωμένη η ιστορία σου πρέπει να απαντήσεις σε αυτές τις 
ερωτήσεις. 

 Πότε; Πότε συνέβη το γεγονός που θα μας διηγηθείς; 
 Πού; Πού διαδραματίζεται η ιστορία σου; 
 Ποιος; Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην ιστορία; 
 Τι συνέβη και γιατί; 
 Τι ακριβώς έγινε; 
 Πως τελείωσε αυτή η περιπέτεια; 

Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία η σειρά των απαντήσεων σου, αν και μια ιστορία για να γίνει 
κατανοητή από τους ακροατές σου πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος! Ας δούμε μαζί ένα 
πολύ μικρό παράδειγμα: 

 Πότε; Πότε συνέβη το γεγονός που θα μας διηγηθείς;  
Ένα πρωινό, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος … 

 Πού; Πού διαδραματίζεται η ιστορία σου;  
… βαθιά μέσα στην ζούγκλα… 

 Ποιος; Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; Ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην ιστορία; 
… ο μικρός Toby, ο μικρός γιός της κυρίας ιπποποταμίνας … 

 Τι συνέβη και γιατί;  
… ξύπνησε κλαίγοντας δυνατά! Ένας φοβερός πονόδοντος δεν τον άφηνε ούτε 
«καλημέρα» να πει. 

 Τι ακριβώς έγινε;  
Η μαμά του και τα άλλα ζώα της γειτονιάς αναστατώθηκαν. Κάθε ένας πρότεινε και ένα 
διαφορετικό φάρμακο. 

 Πως τελείωσε αυτή η περιπέτεια; 
Την λύση την έδωσε όμως η σοφή κουκουβάγια. Να πάμε τον Toby στον γιατρό, στην 
πόλη, τους είπε σοβαρά-σοβαρά!!! Δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτε. 
Ξεκίνησαν λοιπόν όλοι μαζί για την πόλη. Δυο ώρες αργότερα, όταν επέστρεψαν στην 
γειτονιά τους, ο Toby δεν έκλαιγε πλέον. Είχε όμως ένα δόντι λιγότερο!!! 
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Τώρα που είδαμε πόσο απλό είναι να σκεφτούμε και να αφηγηθούμε μια ιστορία, ελάτε να 
την ηχογραφήσουμε. 

Για να διηγηθείτε και να ηχογραφήσετε μια ιστορία θα χρειαστείτε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε ένα κασετόφωνο, αλλά θα είναι πολύ 
ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσετε κάτι καινούριο. Τον υπολογιστή σας!  

Όλοι οι υπολογιστές που έχουν λειτουργικό σύστημα windows (όποια έκδοση και να είναι 
…) έχουν ένα βοηθητικό πρόγραμμα την Ηχογράφηση. Θα πρέπει ο υπολογιστής να είναι 

σχετικά καινούριος και να είναι εφοδιασμένος με κάρτα ήχου. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την "Ηχογράφηση" για να «γράψετε»  ένα 
ήχο πχ τη φωνή σας ή τον ήχο της βροχής, του τηλεφώνου κλπ και να 
τον αποθηκεύσετε ως αρχείο ήχου στον υπολογιστή σας.  

Θα χρειαστείτε επιπλέον ένα μικρόφωνο που θα είναι συνδεδεμένο στον 
υπολογιστή σας.  

 

Από το μενού Έναρξη επιλέξτε Όλα τα προγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στα 
Βοηθήματα και αναζητήστε την Ηχογράφηση. Κάντε κλικ και θα ανοίξει το μικρό παράθυρο 
που βλέπετε στην εικόνα κάτω. 

 

Στην συνέχεια 

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή το μικρόφωνο. 

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγγραφής. Θα δείτε το κουμπί να αλλάζει όνομα και 
να γίνεται Διακοπή εγγραφής. 

3. Ξεκινήστε να μιλάτε.  

4. Για να σταματήσετε την ηχογράφηση όταν τελειώσετε ή αν κάνατε κάποιο λάθος και 
θέλετε να επαναλάβετε, κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή εγγραφής. 

5. Ανοίγει το παράθυρο της Αποθήκευσης των αρχείων και θα πρέπει τώρα να διαλέξετε 
σε ποιο φάκελο και με τι όνομα θα αποθηκεύσετε το αρχείο ήχου που 
δημιουργήσατε. 

6. Εάν θέλετε να συνεχίσετε την εγγραφή ήχου, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο στο 
παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Συνέχιση εγγραφής. Συνεχίστε την εγγραφή ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
κουμπί Διακοπή εγγραφής. 

7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για τον 
ηχογραφημένο ήχο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να 
αποθηκεύσετε τον ηχογραφημένο ήχο ως αρχείο ήχου. 

8. Αναζητήστε το αρχείο που δημιουργήσατε και ανοίξτε το για να το ακούσετε. Πρέπει 
βέβαια ο υπολογιστής σας να έχει και ηχεία!!! 

 

Δεν ήταν πολύ απλό; Ξεκινήστε!!!! 


