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Κείμενο

Ψηφιακή 
Αφήγηση

Μουσική

Προσωπική φωνή

Εικόνες

Αφήγηση μιας ιστορίας με τη βοήθεια 
πολυμέσων 



Ενασχόληση με την Ψηφιακή αφήγηση

• Η ψηφιακή αφήγηση για τον γραμματισμό στα μέσα 
(Media Literacy).

• Η ψηφιακή αφήγηση στην καλλιέργεια της τέχνης. 

• Η ψηφιακή αφήγηση για την ενίσχυση του 
προφορικού αλφαβητισμού. 

• Η ψηφιακή αφήγηση για την ενίσχυση των 
δεξιοτήτων γραφής.



1) Σύνδεση με σχολικά θέματα (Ιστορία, Γλώσσα, Φυσική, 

Χημεία, Βιολογία). 

2) Σχολική ζωή. Οι μαθητές μιλούν για το σχολείο και τη 

χώρα τους. 

3) Ελεύθερος χρόνος και χόμπι των μαθητών. 

4) Σημαντικά και τρέχοντα φαινόμενα στην κοινωνία και τα 

σχολεία.

5) Προσωπικές ιστορίες. 

Θέματα ψηφιακών ιστοριών



Το σχολείο δεν μπορεί να αγνοεί τις ιστορίες των μαθητών

Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι η ζωή, οι εμπειρίες, οι

φιλοδοξίες τους αγνοούνται ή υποτιμούνται, αναπτύσσουν

εχθρότητα προς το σχολείο. Εγκαταλείπουν το σχολείο

συναισθηματικά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά, επειδή

θεωρούν ότι έχει χάσει ουσιαστικά τις δυνατότητες του να

συνεισφέρει στα σχέδια ζωής τους. Πιστεύουν ότι η σχολική

φοίτηση απλώς δεν αξίζει τις συναισθηματικές και

ψυχολογικές επενδύσεις που απαιτούνται για να

δικαιολογήσουν τη σοβαρή συμμετοχή τους.
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Θέμα ψηφιακών ιστοριών

Οι μαθητές με επιδόσεις Κ.Μ.Ο επέλεξαν αποκλειστικά τα χόμπι τους.



Αλληλεπίδραση μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση
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Αιτία επιλογής θέματος
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Σχολική επίδοση

Διείσδυση της ψηφιακής αφήγησης σε μαθητές όλων των 

σχολικών επιδόσεων
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ready, set, tell!

Visual Portrait of a Story (dillingham,  

2001), with transformation (ohler, 2003)
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(call to adventure)
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End
(closure, learning)

(Transformation)

Problem
(tension)

Solution
(resolution)



ΑΦΗΓΗΣΗ:

Σημειώσεις
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ΕΙΚΟΝΑ:

digitalstorytelling.coe.uh.edu





Τι είναι τελικά η Ψηφιακή αφήγηση;
• Δεν πρόκειται για τα εργαλεία ... πρόκειται για τις δεξιότητες.

• Δεν πρόκειται για τη δημιουργία μέσων ... πρόκειται για τη δημιουργία 
νοημάτων.

• Δεν πρόκειται μόνο για την αφήγηση μιας ιστορίας ... πρόκειται για τη 
συμβολή και τη συνεργασία με άλλους.

• Δεν πρόκειται για την αφήγηση μιας μεμονωμένης ιστορίας ... πρόκειται 
για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σε μια κοινότητα.

• Η ψηφιακή αφήγηση δεν αφορά μόνο τη μεταφορά της γνώσης ... 
πρόκειται για την ενίσχυση των φωνών μας.

• Δεν πρόκειται για την υποκατάσταση ιστοριών που λέγονται με τον 
παραδοσιακό τρόπο ... πρόκειται για την μεταμόρφωση ιστοριών.



Σημειώσεις πεδίου

• "Αυτό είναι κάτι 

διαφορετικό απ ότι  έχουμε 

κάνει έως τώρα."

• "Πως το έπαθε το σχολείο 

και ασχολείται με τέτοια;"

• "Ντρέπομαι να το 

παρουσιάσω στους 

συμμαθητές μου."

• "Τακτοποίησα τις σκέψεις

μου για κάτι που κουβαλάω 

εδώ και χρόνια."

• "Ενώ δεχόμουν υποτιμητικά 

σχόλια και ύβρεις στο 

διαδίκτυο, όλα αυτά 

σταμάτησαν όταν 

παρουσίασα την προσωπική 

μου ιστορία."

• "Δεν μου αρέσει η φωνή 

μου."

• "Πρώτη φορά που το σχολείο 

κάνει κάτι δημιουργικό για 

μας."



• "Χαρά γιατί όχι καλοί μαθητές συμμετείχαν και έδειξαν κάποιες ικανότητες τους."

• "Δημιουργήσαμε σε ένα θέμα που μας ενδιέφερε χωρίς το σχολείο να μας 

επιβάλλει κάτι." 

• "Ένιωσα ότι κάνω κάτι δημιουργικό και σύγχρονο."

• "Οραματίστηκα ένα σχολείο δημιουργικό χωρίς αποστήθιση."

• "Δεν ήξερα ότι το σχολείο έχει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα."

• "Θα ήθελα τέτοιες δραστηριότητες σε όλα τα μαθήματα."

• "Κίνητρο για ενασχόληση με τα μαθήματα και απευθύνθηκε σε όλους τους 

μαθητές."

• "Από τις λίγες φορές που το σχολείο δεν σκότωσε την δημιουργικότητα."

• "Ένιωσα ότι το σχολείο έχει υψηλό επίπεδο."

Σκέψεις ή συναισθήματα για το σχολείο

Σχέσεις μαθητών-ψηφιακής αφήγησης και μαθητών-σχολείου



Χαρακτηρισμός project ψηφιακής αφήγησης

• "Διαφορετική εμπειρία."

• "Ανάκληση αναμνήσεων και 

συναισθημάτων."

• "Μου άρεσε το κλίμα."

• "Λίγο κουραστικό και 

χρονοβόρο αλλά με καλό 

αποτέλεσμα."

• "Πρωτότυπο, νεανικό, 

δημιουργικό."

• "Δημιουργική και δύσκολη 

περίοδος."

• "Πρωτότυπος και 

εναλλακτικός τρόπος 

εξωτερίκευσης σκέψεων και 

συναισθημάτων."

Ανατροφοδότηση και μελλοντική προοπτική



Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

• Φωτογραφική ψηφιακή μηχανή ή και βιντεοκάμερα.

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα εξωτερικό μικρόφωνο.

• Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο π.χ open shot,Windows
movie maker, πρόγραμμα επεξεργασίας video Windows 
10.

• Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου π.χ Audacity.

• Εναλλακτικά ένα κινητό τηλέφωνο που έχει όλες τις 
παραπάνω δυνατότητες (kinemaster, stopmotion studio).

• Φαντασία και όρεξη για δημιουργική χρήση όλων των 
παραπάνω.

• Ένα καλό σενάριο ιστορίας.



Προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα



Προσοχή στα πνευματικά δικαιώματα



Εξοπλισμός

• Υπολογιστής/ κινητό/tablet

• Τρίποδο - Μίνι

• Φωτογραφική μηχανη
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