




 Ο άνθρωπος, από την εμφάνιση του στη Γη, χρησιμοποιεί 
την τέχνη της αφήγησης για να  

 

              επικοινωνήσει, να διασκεδάσει, να μοιραστεί  

 

          εμπειρίες, γνώσεις, παραδόσεις και αξίες.  

   

 

Η αφήγηση αποτελεί βασικό τρόπο κατανόησης του εαυτού 
μας, της προσωπικής μας ταυτότητας και του κοινωνικού 
κόσμου που μας περιβάλλει   

    
    (Ong, 1997, Ματσαγγούρας, 2001).  

 



  Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ο προφορικός 
λόγος και αργότερα διάφορα τεχνολογικά 
μέσα (γραφή, εικόνα, ήχος, κ.α.), ώσπου 

  

φθάσαμε να μιλάμε για ψηφιακή αφήγηση, την 
μοντέρνα μορφή έκφρασης της 
αφηγηματικής τέχνης με την χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 

 



Στην Εκπαίδευση η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει 
πολλαπλά οφέλη στους μαθητές: 

 

 Βελτίωση της ικανότητας του προφορικού και 
γραπτού λόγου,  

 

 Ενίσχυση δημιουργικότητας και καινοτομίας,  

 

 Προαγωγή συνεργατικότητας, ενεργούς μάθησης 
και διαφόρων δεξιοτήτων (έρευνας, κριτικής 
σκέψης, λήψης αποφάσεων και αξιολόγησης),  

 

 Ανάπτυξη ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού 
(Ohler, 2006; Regan, 2008). 

 



 Είδος:  

 Ομαδοσυνεργατικό,  

 Διαθεματικό (Αγγλική Γλώσσα και Πληροφορική),  

 Διάρκειας 8 διδακτικών ωρών 

(Σο πλήρες σενάριο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση https://issuu.com/nmpako/docs/). 

   

 

 Χρόνος: το 2ο τετράμηνο της σχολικής 

χρονιάς 2017-2018.  

 

https://issuu.com/nmpako/docs/
https://issuu.com/nmpako/docs/


 Συνεργασία:  

του Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών  

    (Γ΄1 τάξη, 30 μαθητές, δύο καθηγητές  
Πληροφορικής και μία Αγγλικών)  

     

με το Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Πατρών  

    (Α΄1 τάξη 30 μαθητές και την καθηγήτρια 
Αγγλικών).  

 

 Βασικός σκοπός:  

    οι μαθητές να ασκηθούν στη δεξιότητα της 
δημιουργίας πρωτότυπης ψηφιακής ιστορίας 
στα Αγγλικά με την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. 



Α΄ Φάση (3 ώρες) 

 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν στην τάξη τους από 
τις διδάσκουσες Αγγλικής γλώσσας (και με 
Φύλλο Εργασίας) για τη διαδικασία:  

 

Εργαζόμενοι ομαδικά,  

› θα δημιουργούσαν πρωτότυπες ιστορίες στα 
Αγγλικά,  

› θα τις ψηφιοποιούσαν και στο τέλος  

› θα ψήφιζαν την καλύτερη. 

 



Χωρίστηκαν σε ομάδες των 6,  

› ανάλογα με το επίπεδο τους στα Αγγλικά   

› την εξοικείωσή τους στον υπολογιστή  

 

ορίστηκαν οι ρόλοι:  

› (γραμματέας, παρουσιαστής, κτλ.) με πρωτοβουλία 
των μαθητών/τριων.  

 

› Δημιουργήθηκαν οι ιστορίες ως το σημείο 
αποκορύφωσης της αγωνίας (climax) και  

 

› Ανταλλάχθηκαν για να ολοκληρωθούν. 





 Β΄ Φάση (3 ώρες) 
 

την αίθουσα Πληροφορικής, με 2 καθηγητές 
(Αγγλικών και Πληροφορικής),  

 

οι μαθητές αρχικά, συζήτησαν στην ολομέλεια τα 
βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών ιστοριών και  

 

τις διαφορές τους από τις απλές γραπτές ιστορίες. 

 



τη συνέχεια:  

› επέλεξαν λογισμικό ανοιχτού τύπου δημιουργίας 
ψηφιακής ιστορίας,  

 

› συνέλλεξαν το απαραίτητο υλικό,  

 

› ψηφιοποίησαν τις ιστορίες τους,  

› οι οποίες αναρτήθηκαν στο Blog 
https://blogs.sch.gr/marisach/archives/197. 

 

https://blogs.sch.gr/marisach/archives/197


 Γ΄ Φάση (2 ώρες) 
 

› Οι μαθητές, παρουσία των εκπαιδευτικών 

Αγγλικών και Πληροφορικής, προχώρησαν  

› σε  αυτο- και ετερο-αξιολόγηση των ψηφιακών 

ιστοριών (με Φύλλο Αξιολόγησης).  

› Οι διδάσκοντες αποδελτίωσαν τις απαντήσεις 
των μαθητών και ανακοινώθηκε η νικήτρια 

ιστορία.  

 



 

› Σο σενάριο έκλεισε με μία τελική συζήτηση-ανατροφοδότηση στην 
ολομέλεια για:  

 

   - εμπειρίες των μαθητών,  
 

   - συναισθήματά τους από την όλη διδακτική   

     απόπειρα,  

 

   - προτάσεις τους για τυχόν βελτιώσεις,  

 

   - κυρίως για το τι αποκόμισαν ως προς τις  ψηφιακές τους  
 
δεξιότητες, την Αγγλική γλώσσα,   την εργασία σε ομάδες και τη 
 
δημιουργία του  κειμενικού-υβριδικού είδους της ψηφιακής ιστορίας 



Η αξιολόγηση του σεναρίου (με Φύλλο Αξιολόγησης) έδειξε πως 

 στη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών το συγκεκριμένο 

εγχείρημα άρεσε «πάρα πολύ» ή «πολύ».  

 

 

υνολικά, θεωρήθηκε ότι το αποτέλεσμα του σεναρίου υπήρξε 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον,  

ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες μαθητές και καθηγητές, οι οποίοι 

αισθανθήκαμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την συνολική διαδικασία 

αλλά και με τις τελικές παραγόμενες ψηφιακές ιστορίες.    



υμμετοχή (με Αφίσα)  

στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό υνέδριο  

«ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕ ΣΟ ΗΜΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ»,  

Πειραματικό ΓΕΛ ΑΕΙ Πατρών   
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