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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Νικολού Αγγελική, ΠΕ19 

 

Όμιλος «Ο κόσμος των πολυμέσων συναντά την ψηφιακή αφήγηση» 

 

"The (digital storytelling) project confirmed my belief that everyone has a story about a place 

that is important to her or him, and that by using multimedia to develop and share those 

stories, we strengthen our understanding of our communities. " 

-Tom Banaszewski 

Θεματική Ομίλου: Έκφραση μέσα από ψηφιακές ιστορίες. 

Τάξεις: Δ', Ε' 

Σκοποί και Στόχοι 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια αναδυόμενη μορφή τέχνης που συνδυάζει την παραδοσιακή 

προφορική αφήγηση με τα πολυμέσα και τα εργαλεία τηλεπικοινωνίας. Όλα 

περιστρέφονται γύρω από την ιδέα του συνδυασμού της τέχνης της αφήγησης ιστοριών με 

μια ποικιλία πολυμεσικών στοιχείων όπως κείμενο, γραφικά, βίντεο, ηχογραφημένη 

αφήγηση και μουσική και στη συνέχεια τη δημοσίευσή τους στον Παγκόσμιο Ιστό. 

Η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο, να 

αναπτύξουν  ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων γραμματισμού (έρευνα, συγγραφή, οργάνωση, 

παρουσίαση, διεξαγωγή συνέντευξης, αξιολόγηση), να απεικονίσουν και να μοιραστούν  τις 

εμπειρίες και τα συναισθήματά τους με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο και να 

αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία για πρόσβαση, διαχείριση, δημιουργία, 

επεξεργασία, ενσωμάτωση πληροφοριών. Τα σημαντικότερα, ωστόσο, πλεονεκτήματα 

εστιάζουν στην απόκτηση και ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 

όπως η κριτική σκέψη, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, η 

συνεργατικότητα, η πρωτοβουλία και η αυτό-καθοδήγηση, η δημιουργικότητα, η 

καινοτομία και η ανάπτυξη ψηφιακού και οπτικού εγγραμματισμού. 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας/Δράσεων: 

Ενότητες  

Επεξεργασία εικόνας 

(δημιουργία φωτομοντάζ, φωτοκολάζ ή φωτο-ιστορίας) 

Επεξεργασία ήχου 

(ηχογράφηση, μίξη αφήγησης με μουσική, εφέ μετάβασης, απομάκρυνση θορύβων, 
Ισοστάθμιση) 
Επεξεργασία  2D animation 

Επεξεργασία βίντεο  

(*προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών, *μεταβάσεις και εφέ, *προσθήκη, αφαίρεση, 
αντικατάσταση, συγχρονισμός μουσικής και αφήγησης, *τίτλοι αρχής - τέλους, 
λεζάντες) 
Συγγραφή Σεναρίου - Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard) 

Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας (digital storytelling) 

 

Παραδοτέα: Οι ψηφιακές ιστορίες των μαθητών θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του 

Σχολείου. 
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