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Περίπτωση Ψηφιακή Αφήγηση 

 

Εισαγωγή  Η αφήγηση αποτελεί οργανικό μέρος του ανθρώπινου  
πολιτισμού. Η ψηφιακή αφήγηση είναι η αφήγηση μέσω της 

χρήσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.  

ενσωματώνει φωτογραφίες, μουσική, ή και βίντεο και τη  

συναισθηματικά φορτισμένη φωνή του αφηγητή σε μια  

σύντομη, περίπου 2-4 λεπτών, ψηφιακή ταινία. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης περίπτωσης, οι μαθητές 

κλήθηκαν να γίνουν αφηγητές και να δημιουργήσουν τις  
δικές τους ψηφιακές ιστορίες. 

Τύπος του Οργανισμού  
που είχε εμπλοκή στο  
έργο 

Λύκειο 

Τίτλος της  
μεθοδολογίας που  
χρησιμοποιήθηκε 

ψηφιακή αφήγηση 

Τύπος του εκπαιδευτή Καθηγητής πληροφορικής  

Εργαλείο/-α που  
χρησιμοποιήθηκε/-αν 

Scratch 2.0 

Προκλήσεις, μυστικά  
επιτυχίας, παράγοντες  
που αποτέλεσαν  
κίνητρο 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είχε ελάχιστες  
προδιαγραφές και ήταν δωρεάν. 

Μια άλλη πρόκληση ήταν πώς να σχεδιαστεί η παρέμβαση. 

Πρώτα, ετοιμάστηκε ένα γραπτό περίγραμμα της εργασίας, 

αλλά στο τέλος απορρίφθηκε, καθώς φαινόταν πολύ  
βαρετό και θεωρητικό. Ως αποτέλεσμα, ο δάσκαλος  
ετοίμασε μια ψηφιακή ιστορία για να ενημερώσει τους  
μαθητές σχετικά με την εργασία, όπου χρησιμοποίησε  
εικόνες από τις σχολικές εγκαταστάσεις. Αυτό διευκόλυνε 

την άμεση κατανόηση των μαθητών για το τι τους 

ζητούσαν να κάνουν. Οι μαθητές γνώριζαν από την αρχή 

της  
παρέμβασης πώς θα έπρεπε να μοιάζει ένα ψηφιακό  
προϊόν αφήγησης, βιώνοντας την ανάθεση. Η απόφαση  
σχεδιασμού να ενσωματώσει πραγματικές φωτογραφίες  
του σχολικού περιβάλλοντος στην ψηφιακή αφήγηση  
κατέστησε την ιστορία πιο ζωντανή και προσέλκυσε το  
ενδιαφέρον των μαθητών 



Διδάγματα και  
προτάσεις βελτίωσης 

Η ψηφιακή αφήγηση στην επίσημη εκπαίδευση επιτρέπει  
στους μαθητές να γίνουν ενεργοί παραγωγοί  
πολυτροπικών ψηφιακών ιστοριών, ενώ ο τρόπος που 

αφομοιώνουν τις ιστορίες από άλλους αλλάζει δραματικά. 

Οι μαθητές γίνονται ψηφιακά-εγγράμματοι και κριτικά  
σκεπτόμενοι απέναντι στο  προϊόν αφήγησης που υπάρχει  
στα κοινωνικά μέσα και παρουσιάζεται ως αναμφισβήτητη  
αλήθεια 

Χώρα Ελλάδα 

Όνομα του 
Οργανισμού/ 
Εκπαιδευτικού  
κέντρου 

Δημόσιο Λύκειο 

 

 

 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


