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Заглавие Дигитално разказване на истории 

Въведение Разказването на истории е органична част от човешката 
култура. Дигиталното разказване на истории е 
разказването на истории чрез използването на 
съвременни цифрови технологии и интегрира снимки, 
музика, незадължително видео и емоционално 
натоварения глас на разказвача в кратък, около 2-4 
минути, дигитален филм. 

По време на този казус учениците бяха помолени да 
станат разказвачи и да създадат свои собствени 
дигитални истории. 

Тип на институцията Средно училище 

Използвана методология Дигитално разказване на истории 

Тип преподавател Учители по информациони технологии 

Използвани инструменти Scratch 2.0 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

Използваният инструмент имаше минимални хардуерни 
изисквания и беше безплатен. 

Друго предизвикателство, пред което бяхме изправени, 
беше как да планираме дейността. Първо беше изготвен 
писмен план на заданието, но после беше отхвърлен, тъй 
като изглеждаше твърде скучен и теоретичен. В резултат 
на това учителят подготви дигитална история, за да 
информира учениците за заданието, където използва 
снимки от училищните помещения. Това улесни 
непосредственото разбиране на учениците в какво се 
състои задачата им. От самото начало на дейността 
учениците знаеха как трябва да изглежда резултатът от 
дигитално разказване на истории, имайки като пример 
заданието на учителя. Дизайнерското решение да 
включи реални снимки на училищната среда в 
дигиталния разказ направи историята по-жива и 
привлече интереса на учениците. 

Изводи и препоръки Дигиталното разказване на истории във формалното 
образование позволява на учениците да станат активни 
продуценти на мултимедийни дигитални истории. Така 
начинът, по който консумират истории, създадени от 
други, се променя драстично. 

Учениците стават дигитално грамотни и критични към 
съдържанието на разказаното в социалните медии и 
представено като несъмнена истина. 

Държава Гърция 

Име на 
институцията/обучителната 

Държавно средно училище 
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