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Όλο και περισσότεροι ενήλικες θέλουν να μάθουν να
χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, ώστε να είναι σε θέση να
ανταπεξέλθουν στις συνθήκες που δημιουργεί η ραγδαία εξέλιξή
τους.

Είστε έτοιμες/οι να διδάξετε 
τις πλέον σύγχρονες τεχνικές  

της ψηφιακής  αφήγησης 
στους μαθητές σας; 

Θεωρείτε ότι κατέχετε  τις 
τεχνικές της ψηφιακής 

αφήγησης καθώς και τις 
δυνατότητες που αυτές 

παρέχουν;

Εάν έχετε
απαντήσει
«ναι» σε
κάποιες ή σε
όλες τις
ερωτήσεις τότε
βρίσκεστε στο
σωστό μέρος

Είστε έτοιμοι/ες  να 
βοηθήσετε τους 

εκπαιδευόμενους σας να 
ενσωματώσουν τις 

τεχνικές της ψηφιακής 
αφήγησης στην εργασία 

τους; 



O στόχος του Project CERTIFY είναι
να to make 

Δημιουργικότητα Ευελιξία Συνεργατκότη
τα

Διαχείριση
χρόνου

καταστήσει διαθέσιμες και προσβάσιμες τις
τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης στα άτομα
που απασχολούνται στο δημιουργικό τομέα
και να τα ενθαρρύνει να δημιουργήσουν
ιστορίες που θα τα βοηθήσουν στη διαδικασία
εύρεσης εργασίας



Το Εγχειρίδιο Ψηφιακής
Αφήγησης του CERTIFY

Αυτό το εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο 
τη             χρήση της ψηφιακής 
αφήγησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί 
τόσο από δασκάλους όσο και από 
σπουδαστές με στόχο να τους  
καθοδηγήσει και να τους βοηθήσει στο 
να δημιουργήσουν τις δικές τους 
ψηφιακές ιστορίες.

Καθώς περιηγείστε σε
αυτόν τον οδηγό
ενθαρρύνετε τη
δημιουργικότητα. Η
προσαρμογή της
διαδικασίας στις
ανάγκες κάθε
συγκεκριμένης
ομάδας είναι πολύ
σημαντική.



Κάθε θεματική ενότητα έχει τις δικές 
της δραστηριότητες και έχει σχεδιαστεί  
ώστε να ωθήσει τους 
συμμετέχοντες/ουσες να σκεφτούν το 
ρόλο που μπορούν να παίξουν σε κάθε 
θεματική ενότητα.

Θα βρείτε ενδεικτικές 
ερωτήσεις / προτάσεις που θα 
βοηθήσουν την ομάδα να 
ξεκινήσει καθώς και ένα 
έντυπο αξιολόγησης που θα 
σας βοηθήσει να καταλάβετε 
το πόσο καλά λειτούργησε η 
όλη διαδικασία. Υπάρχει 
επίσης εκπαιδευτικό υλικό που 
θα βοηθήσει τους/τις 
μετέχοντες/ουσες να μάθουν 
πώς να χρησιμοποιούν μια 
σειρά από προγράμματα 
ειδικά σχεδιασμένα για τη 
δημιουργία ιστοριών και 
βίντεο

Αυτή η δρατσηριότητα μπορεί
να εκτελεσθεί είτε ομαδικά
είτε ατομικά. Επίσης μπορείτε
να επινοήσετε δικές σας
δρατηριότητες.



Ελπίζουμε αυτό το εγχειρίδιο να σας φανεί
χρήσιμο και διασκεδαστικό.

Εάν χρειάζεστε οποιουδήποτε είδους
βοήθεια ή καθοδήγηση μπορείτε να βρείτε
τα στοιχεία επικοινωνίας μας, στο τέλος
του εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το
εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης του
CERTIFY.



Οι Εταίροι

.

Οι οκτώ εταίροι έχουν έδρα στο: 

● Ηνωμένο Βασίλειο

● Βέλγιο

● Λιθουανία

● Αυστρία

● Ελλάδα
● Ιταλία

Κάνετε κλικ στο logo για να 
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των 
εταίρων 

Το έργο CERTIFY χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με βάση τη σύμβαση χρηματοδότησης 2019-1-UK01-KA204-061429. To ερωτηματολόγιο
αυτό απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων του και μόνον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτή. 



Μετά την ολοκλήρωση
αυτού του οδηγού, οι
συμμετέχοντες/ουσες
θα είναι σε θέση να:

❏ Γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν 
την Ψηφιακή Αφήγηση

❏ Χρησιμοποιούν την ψηφιακή 
αφήγηση ως εργαλείο που τους 
βοηθά να σκεφτούν και να 
αναστοχαστούν πάνω στις 
δεξιότητές τους. 

❏ Να παράγουν & να δημιουργούν τις 
δικές τους ιστορίες και να τις 
μοιράζονται με άλλους σε μία 
ατμόσφαιρα συνεχούς διαλόγου και 
διάδρασης.

❏ Είναι σε θέση να παράγουν 
μαθησιακό υλικό



Τί είναι η Ψηφιακή Αφήγηση;



Κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες σχετικά με
την ψηφιακή αφήγηση
Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια απλή, 
δημιουργική διαδικασία, μέσω της οποίας 
άτομα με μικρή ή και καμία εμπειρία   πάνω 
στην παραγωγή ψηφιακών ταινιών, αποκτούν 
τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αφηγηθούν 
μια προσωπική ιστορία σε ένα βίντεο δύο 
λεπτών χρησιμοποιώντας ασύγχρονη αφήγηση 
συνοδευόμενη από εικόνες

Αυτά τα βίντεο μπορεί να προβληθούν είτε online μέσω 
streaming είτε μέσω διάφορων σχετικών  
προγραμμάτων προβολής

Σχεδιάστηκε από καλλιτέχνες στην 
Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1990 με 

στόχο να  δώσει τη δυνατότητα σε 
απλούς, καθημερινούς ανθρώπους να 

μοιραστούν τις προσωπικές τους 
ιστορίες, μέσω της χρήσης των 

ψηφιακών τεχνολογιών



Πώς βοηθά η ψηφιακή αφήγηση την προσπάθεια
εύρεσης εργασίας;

Δημιουργεί έναν χώρο για να 
προβληθεί μια προσωπική 
οπτική στην εργασία, μέσω 
εικόνων, ήχων, & διαδοχής 
σκηνών.

Βοηθά αυτούς/ες που αναζητούν 
εργασία να καταλά
βουνκαλύτερα του εαυτούς τους 
και να τονώσουν την 
αυτοπεποίθησή τους.

Βοηθά αυτούς/ες που αναζητούν 
εργασία στην αναγνώριση των 
εγκάρσιων δεξιοτήτων και τους και 
στην κατανόηση της σημασίας 
τους

Έχει μια εξισωτική διάσταση καθώς 
βοηθά τα άτομα που μπορεί να 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με τα 
δεδομένα μιας συνηθισμένης διαδικασία 
πρόσληψης, να αναδείξουν τα 
προσόντα τους. 

Παρέχει στον εργοδότη, τη 
δυνατότητα να αποκτήσει μια 
προσωπική εικόνα του υποψήφιου 
εργαζόμενου ώστε να μπορέσει να 
καταλάβει καλύτερα το άτομο που 
έχει απέναντι του.Δείχνει πώς ένα άτομο 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένες 
δεξιότητες στην πράξη, κάτι που 
δεν μπορεί να φανεί σε ένα απλό 
βιογραφικό



Τη χρήση της Ψηφιακής
Τεχνολογίας

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα εστιάσουμε σε ΔΥΟ
βασικά στοιχεία της Ψηφιακής Αφήγησης:

Τη δημιουργία μιας προσωπικής
ιστορίας



Οι περισσότερες ψηφιακές ιστορίες
αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία:

A)
Εικόνα

(κινούμενη ή 
στατική) 

B)
Κείμενο

C)
Φωνή ή/και 

Μουσική

D)
Διάρκεια

Καλώς ήρθατε στο βίντεο μου  



Αυτός ο οδηγός θα εστιάσει σε τέσσερεις
δεξιότητες:

Δημιουργικότητα

Συνεργατικότητα

Ευελιξία

Διαχείριση χρόνου



Σε αυτόν τον οδηγό θα
ακολουθήσουμε 5 στάδια τα οποία
θα σας βοηθήσουν να
δημιουργήσετε τη δική σας ψηφιακή
ιστορία:
①

Αφηγηματικό
ς Κύκλος

②
Συγγραφή
Σεναρίου

③
Αφηγηματικ
ός Πίνακας

④
Μοντάζ

⑤
Προβολή-

Ανατροφοδότη
ση

Διεξάγεται καλύτερα ατομικά

Διεξάγεται καλύτερα ομαδικά



① Ο Αφηγηματικός Κύκλος



Ο Αφηγηματικός Κύκλος

Σε αυτό το στάδιο τα μέλη της ομάδας μοιράζονται τις ιστορίες 
τους προφορικά. 

Η Ψηφιακή Αφήγηση είναι αδύνατη αν δεν υπάρχει μια ιστορία για να 
ειπωθεί.

Από τη στιγμή που όλοι θα έχουν μία ιστορία, θα ακολουθήσουν και τα 
επόμενα στάδια

Η δραστηριότητα 
αυτή διαρκεί περίπου 
2 ώρες αν και η 
διάρκεια  εξαρτάται 
και από το μέγεθος 
της ομάδας. 



Πώς να οργανώσετε έναν αφηγηματικό κύκλο
Είναι σημαντικό να έρθετε 
προετοιμασμένοι/ες ώστε να 
αποκομίσετε ό,τι περισσότερο 
μπορείτε από τον αφηγηματικό 
κύκλο
Να έχετε μαζί σας:

Παρουσιάστε τον 
εαυτό σα, και 
μοιραστείτε 

ιστορίες σχετικές 
με τα θέματα (εάν 

προτιμάτε 
μπορείτε να 

χωρίσετε τους 
μετέχοντες σε 

ομάδες)

Εκπαιδευτής : 
Καθοδηγεί τους αφηγητές 
να εμβαθύνουν στο 
προσχέδιο τους ενώ τα άλλα 
μέλη της ομάδας σχολιάζουν 
ή σκέφτονται πάνω στην 
ιστορία

Ιστορία

Ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση

● Τις σημειώσεις σας
● Ένα προσωπικό αντικείμενο
● Το προσχέδιο ενός σεναρίου
● Φωτογραφίες αποθηκευμένες 

είτε σε ένα USB είτε online
● Ένα USB stick (2 GB ή

μεγαλύτερο) 
● Ακουστικά για να ακούτε το 

soundtrack της ιστορίας σας 
ενώ κάνετε το μοντάζ

● Ένα laptop (εάν μπορείτε - αν 
και δεν είναι απαραίτητο)



Βασικά στοιχεία του αφηγηματικού κύκλου
Η δραστηριότητα πρέπει να διεξαχθεί συνεργατικά και σε φιλικό 
κλίμα

Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του/της 
5 λεπτά περίπου για να μιλήσει για την 
ιστορία του.

Φροντίστε να υπάρξει αρκετός χρόνος 
για ανατροφοδότηση και συζήτηση.

Φροντίστε ώστε να καθησυχάσετε την 
ανησυχία ή τους φόβους των αφηγητών 
για τη διαδικασία. Να είστε ανοιχτοί και 
πρόθυμοι να δώσετε απαντήσεις σε όλες 
τις ερωτήσεις τους.



Κανόνες του αφηγηματικού κύκλου

● Όλοι συμμετέχουν ενεργά (εκπαιδευτές, τεχνικοί, 
παρατηρητές κτλ.)

● Δεν χρειάζονται απολογίες ή συγγνώμες για αυτά που θα 
ειπωθούν

● Ό,τι λέγεται στον αφηγηματικό κύκλο  δε βγαίνει έξω 
από το δωμάτιο (εμπιστευτικότητα)

Από τη στιγμή που όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν 
διαμορφώσει στο μυαλό τους μια ιστορία, μπορείτε να 
περάσετε στο στάδιο της συγγραφής.



Βρείτε ενδεικτικές
ερωτήσεις/προτάσεις για
κάθε δεξιότητα:

Δημιουργικότητα

Συνεργατικότητα

Ευελιξία

Διαχείριση του
εαυτού

Διαχείριση χρόνου

Κάνετε κλικ πάνω σε μία 
δεξιότητα για να βρείτε τις 
σχετικές ενδεικτικές 
ερωτήσεις/προτάσεις 



Ενδεικτικές
ερωτήσεις/προτάσεις για τον
αφηγηματικό κύκλο σχετικά με
τη

Επιστροφή στις ενδεικτικές  ερωτήσεις / 
προτάσεις

Προχωρήστε στην επόμενη δραστηριότητα:

Δημιουργικότητα

Περιγράψτε μια 
περίπτωση όπου 

χρειάστηκε να 
σκεφτείτε “έξω από το 

κουτί”. Πώς εξελίχτηκαν 
τα πράγματα;

Μιλήστε για μια 
κατάσταση όπου 

έπρεπε να σκεφτείτε 
δημιουργικά για να 
αντιμετωπίσετε μια 
δύσκολη κατάσταση 
στην εργασία σας. 

Αφηγηθείτε μια ιστορία 
όπου έπρεπε να 

δράσετε γρήγορα, 
άμεσα και 

αποφασιστικά. Πότε 
συνέβη & ποιο ήταν τα 

αποτέλεσμα; 

Μιλήστε για μια 
περίοδο όπου η ζωή σας 

άλλαξε. Τι συνέβη;

Δημιουργείστε μια 
ιστορία βασισμένη 

πάνω σε μια μνήμη του 
παρελθόντος.

Φέρτε μαζί σας μια 
ημιτελή ιστορία. 
Συμπληρώστε τη 

ακούγοντας τις ιστορίες 
των άλλων μελών της 

ομάδας 

Θεωρείτε τον εαυτό σας 
δημιουργικό άτομο; 

Ποιο συμβάν σας 
ώθησε να το πιστέψετε;

Φέρτε μαζί σας ένα 
καθημερινό αντικείμενο. 

Φτιάξτε μια ιστορία που σας 
επιτρέπει να «φωτίσετε» το 

αντικείμενο αυτό με ένα 
καινούργιο τρόπο σε σχέση
με τη δουλειά σας ή στην 

προσωπική σας ζωή



Ενδεικτικές
ερωτήσεις/προτάσεις για τον
αφηγηματικό κύκλο σχετικά με
την

Ευελιξία

Επιστροφή στις ενδεικτικές 
ερωτήσεις/προτάσεις

Προχωρήστε στην επόμενη δραστηριότητα:

Αναφέρετε 5 πράγματα 
τα οποία σας κάνουν να 

βγαίνετε έξω από τη 
«ζώνη άνεσης» σας.

Πότε είχατε τις σχετικές 
εμπειρίες;

Ποιά ήταν η πλέον 
απρόσμενη κατάσταση 
στην οποία βρεθήκατε; 
Πώς τα καταφέρατε να 

ανταπεξέλθετε;

Υπήρξε ποτέ περίπτωση 
όπου τα σχέδια σας 

ακυρώθηκαν ή 
απορρίφθηκαν; Τι 

συνέβη;

Σας άσκησαν ποτέ 
σκληρή ή/και άδικη 

κριτική; Πότε συνέβη 
και πώς αντιδράσατε;

Βρεθήκατε ποτέ σε μια 
κατάσταση όπου τα 

πάντα ήταν καινούργια 
για εσάς; Τί κάνατε;

Σας συνέβη ποτέ να 
βρεθείτε ξαφνικά σε μια 

στρεσογόνο
κατάσταση; Πότε 
συνέβη και πώς 

αντιδράσατε; 

Πώς θα 
βαθμολογούσατε την 

ικανότητά σας να 
προσαρμόζεστε σε νέες 

συνθήκες;

Θυμηθείτε ένα δύσκολο 
περιστατικό που 

αντιμετωπίσατε. Τί σας 
βοήθησε να 

ανταπεξέλθετε;



Ενδεικτικές
ερωτήσεις/προτάσεις για τον
αφηγηματικό κύκλο σχετικά με
τη

Συνεργατικότητα

Επιστρoφή στις ενδεικτικές  ερωτήσεις / 
προτάσεις

Προχωρήστε στην επόμενη δραστηριότητα:

Θυμηθείτε ένα 
επίτευγμα σας, το 

οποίο επετεύχθη χάρις 
σε ομαδική δουλειά. 

Ποιο ήταν;

Έχει υπάρξει περίπτωση 
που σας έκανε να πείτε 

«Είμαι καλός/η 
ακροατής»;

Χρειάστηκε ποτέ να 
ασκήσετε κριτική σας 

σε κάποιον/α 
συνάδελφό σας που δεν 

τα κατάφερνε στη 
δουλειά του/της; Τί

κάνατε;Χρειάστηκε ποτέ να 
δουλέψετε μαζί με 

κάποιον/α συνάδελφό 
σας με τον/την οποίο/α 
δεν τα πηγαίνατε καλά; 

Πώς το 
αντιμετωπίσατε;

Σας συνέβη ποτέ να 
αναμείχθηκε σε ένα 

project ενώ αυτό είχε 
ήδη ξεκινήσει;  Τί 

κάνατε για να 
προσαρμοσθείτε; 

Υπάρχει κάποιος/α 
συνάδελφός σας με 
τον/την οποίο/α τα 
πάτε ιδιαίτερα καλά; 

Γιατί νομίζετε ότι 
συμβαίνει αυτό; 

Υπάρχουν κάποιες 
ομαδικές δραστηριότητες 

που τις κάνετε για να 
υπάρχει καλό κλίμα στην 
ομάδα;  Ποιες είναι και 

πώς βοηθούν την ομαδική 
δουλειά; 

Θυμηθείτε την 
καλύτερη ομάδα της 

οποίας είσαστε μέλος. 
Τί την κάνει τόσο 
αξιομνημόνευτη;



Ενδεικτικές ερωτήσεις/ 
προτάσεις σχετικά με τη Διαχείριση χρόνου

Επιστροφή στις ενδεικτικές  ερωτήσεις / 
προτάσεις

Προχωρήστε στην επόμενη δραστηριότητα:

Μιλήστε για κάποιο 
περιστατικό όπου τα 

αρχικά πλάνα σας δεν 
πήγαν όπως είχατε 

σχεδιάσει. Πώς 
αντιδράσατε; 

Μιλείστε για κάποιο 
περιστατικό όπου 

υπήρχε πολύ μεγάλος 
φόρτος εργασίας; Πώς 

τα καταφέρατε;

Περιγράψτε μια 
κατάσταση όπου 

διάφορες προθεσμίες 
τελείωναν ταυτόχρονα. 

Πώς τα καταφέρατε; 

Έχει υπάρξει περίπτωση 
όπου είπατε «τα 

κατάφερα»; Πότε ήταν 
και τί ακριβώς είχε 

συμβεί;

Σας έχει συμβεί να έχετε 
μια πολύ στενή και 

αυστηρή προθεσμία; 
Πότε συνέβη και πώς το 

χειριστήκατε;

Υπήρξε περίπτωση 
όπου χρειάστηκε να 

είστε ιδιαίτερα 
πειθαρχημένοι; Πότε; 

Ποιο ήταν το 
αποτέλεσμα;

Μιλείστε για κάποια 
περίπτωση όπου ο 

προγραμματισμός σας 
απέτυχε. Τι θα κάνατε 

διαφορετικά σε μια 
αντίστοιχη περίπτωση;

Πώς σχεδιάζετε τη μέρα 
σας; Πώς σας βοηθάει 

το πλάνο σας στην 
καθημερινότητά σας;



Με το πέρας της
δραστηριότητας του
αφηγηματικού κύκλου
τα μέλη της ομάδας θα:

❏ Έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν 
τις ιστορίες τους προφορικά

❏ Έχουν λάβει και δώσει 
ανατροφοδότηση για καθεμιά από 
τις ιστορίες

❏ Εντοπίσει αδυναμίες ή φόβους σε 
σχέση με το να μοιράζονται τις 
ιστορίες  τους

❏ Έχουν λάβει επαρκή 
ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση 
για να συνεχίσουν με τις ιστορίες 
τους. 



② Η συγγραφή του σεναρίου



Δημιουργείστε ένα σενάριο 250 λέξεων
για την ιστορία σας

Με την ολοκλήρωση του αφηγηματικού κύκλου, ο/η κάθε 
αφηγητής/τρια πρέπει να γνωρίζει  το αντικείμενο της ιστορίας 
του/της.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου της συγγραφής οι αφηγητές/τριες θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ετοιμάσουν μια πρώτη εκδοχή του σεναρίου 
τους, το οποίο θα είναι έτοιμο να διαβαστεί μπροστά στην ομάδα.

Εάν η συγγραφή του 
σεναρίου γίνει επί 
τόπου, φροντίστε 
ώστε αυτό το στάδιο 
να έχει διάρκεια 2-3 
ώρες. Εάν όχι, μπορεί 
η διάρκεια να 
περιοριστεί στη μία 
ώρα.

Ή



The format of the script can be many things, 
including but not limited to: 

Διάλογοι

Εναλλαγή γεγονότων

Σκηνικό

Index

Narrative

Αφήγηση



Συμβουλές από την Gilly Adams (BBC 
online):

Να θυμάστε ότι η ιστορία θα έχει διάρκεια μόλις 
δύο λεπτά  και δεν θα έχει περισσότερες από 
250 έως 300 λέξεις. Εάν το υλικό σας είναι 
κατάλληλο για ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ 
τριών ωρών, τότε δεν είναι κατάλληλο για το 
μέσο της ψηφιακής αφήγησης.

Να θυμάστε ότι  αυτή είναι μια προφορική 
ιστορία και όχι μία άσκηση. Είναι σημαντικό να 
μιλάτε και να ακούγεστε όπως κάνετε πάντα.

Μη σας αποθαρρύνει το γεγονός ότι πρέπει να 
είστε σύντομοι/ες. Πιθανόν, στην αρχή να σας 
φαίνεται δύσκολο, αλλά η ιστορία σας θα είναι 
καλύτερη εάν επικεντρωθείτε στα ουσιώδη 
στοιχεία της.

Εάν έχετε κολλήσει και δεν μπορείτε να βρείτε 
θέμα για την ιστορία σας, σκεφτείτε κάτι για το 
οποίο έχετε πάθος ή εστιάστε σε ένα γεγονός 
της ζωής σας που σας προκάλεσε κάποιο έντονο 
συναίσθημα –χαρά, θυμό ή λύπη.



Δημιουργείστε ένα σενάριο 250 λέξεων για την
ιστορία σας

Όταν θα έχει ολοκληρωθεί ανάγνωση όλων των σεναρίων, προχωρήστε στον αφηγηματικό πίνακα

Με την ολοκλήρωση  της διαδικασίας της συγγραφής, ζητείστε από το κάθε μέλος της ομάδας να 
διαβάσει το σενάριό του δυνατά στην ομάδα.   
Επαναλαμβάνουμε – όχι κρίσεις, όχι συγγνώμες.



Σε περίπτωση που κάποιος/α έχει δυσκολία στο
διάβασμα υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές:

Χρησιμοποιείστε  τη μέθοδο της 
αφηγηματικής συνέντευξης

Άλλο μέλος της 
ομάδας διαβάσει 
δυνατά το κείμενο (σε 
περίπτωση που 
κάποιος/α έχει πολύ 
άγχος ή ντρέπεται)

Χρησιμοποιείστε κάποια 
ιστοσελίδα ή εφαρμογή  
φωνητικής μετατροπής 
κειμένου. 



Στο τέλος της διαδικασίας
συγγραφής του σεναρίου
τα μέλη της ομάδας θα:

❏ Έχουν ετοιμάσει ένα σενάριο 250 
λέξεων για την αφήγησή τους. 

❏ Έχουν μάθει πώς να καταγράφουν 
την ιστορία τους. 

❏ Έχουν διαβάσει το σενάριό τους 
στην ομάδα για να λάβουν 
ανατροφοδότηση.

❏ Έχουν κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές

❏ Έχουν ακούσει και πάρει ιδέες από 
τα σενάρια των άλλων μελών της 
ομάδας.



③ Ο αφηγηματικός πίνακας



Σχεδιάζοντας την ιστορία σας

Ο αφηγηματικός πίνακας είναι το βασικό σχέδιο της ψηφιακής ιστορίας 
σας.  Είναι ένα λεπτομερές πλάνο στο οποίο μπορείτε να δείτε πώς θα 
εξελιχθεί η ιστορία σας. Θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητός τόσο σε 
εσάς, όσο και σε εκείνους/ες που θα τον δουν. 

Αυτό το στάδιο θα 
διαρκέσει περίπου 1,5  
με 2 ώρες. Μπορείτε 
όμως να 
προσαρμόσετε τη 
διάρκεια του στις 
ανάγκες της ομάδας 
σας.



Τί συμβαίνει:

___________________
_

Αφήγηση
(διάλογος):

___________________
_

Μουσική (o/x): 

____________________

Διάρκεια:

____________________

Σχεδιάστε τη σκηνή –Τι εμπεριέχει;
Που λαμβάνει χώρα; Τι συμβαίνει;

Αριθμός σκηνής: ____________________

Σχεδιάζοντας την ιστορία σας



Παραδείγματα αφηγηματικών πινάκων:



❏ Έχουν ετοιμάσει τον αφηγηματικό 
πίνακα της ιστορίας τους και θα 
είναι σε θέση  να προχωρήσουν στη 
δημιουργία του βίντεο. 

❏ Έχουν λάβει ανατροφοδότηση από 
τα άλλα μέλη της ομάδας

❏ Έχουν μάθει να δομούν μια 
συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας 
αφήγηση. 

❏ Γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν 
αφηγηματικούς πίνακες

Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του
αφηγηματικού πίνακα τα
μέλη της ομάδας θα:



④Μοντάζ



2) Η Συλλογή ηχητικού 
υλικού

α) Ηχογράφηση φωνής 
β) Μουσική

1) Η Συλλογή οπτικού 
υλικού

α) Φωτογραφίες
β) Βίντεο

Συλλογή, μοντάζ και ηχογράφηση
οπτικοακουστικού υλικού

Η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί – Πλέον ξεκινά η ψηφιακή αφήγηση. 

Πριν φτιαχτεί η ιστορία, πρέπει να ολοκληρωθούν ΔΥΟ στάδια. Αυτά είναι:

Αυτό το στάδιο 
εξαρτάται από την 
πρότερη γνώση της 
ομάδας πάνω στο 
αντικείμενο. Κατά 
κανόνα χρειάζεται ένα 
ολόκληρο απόγευμα για 
να μπορέσει κάποιος/α  
να διαχειριστεί σωστά 
όλα τα στάδια που 
απαιτούνται για να 
δημιουργήσει μια καλή 
ιστορία



Να θυμάστε ότι:

● Πρέπει να γίνει επεξεργασία στη 
ηχογράφηση της φωνής ώστε να 
υπάρξουν διακριτά  διαστήματα που να 
αντιστοιχούν στις ενότητες/ σκηνές αλλά 
και να αφαιρεθούν ή διορθωθούν πιθανά 
λάθη. 

● Πρέπει να γίνει επεξεργασία στις 
φωτογραφίες, ιδιαίτερα αν αυτές είναι 
σκαναρισμένες. 



Συλλογή, μοντάζ και ηχογράφηση υλικού

Συμβουλευτείτε τον αφηγηματικό σας πίνακα για να ορίσετε τη διάρκεια της κάθε σκηνής/ ενότητας 
και μοντάρετε βάσει αυτού. 

Το επεξεργασμένο ηχητικό υλικό, οι φωτογραφίες και οι τίτλοι των ενοτήτων συνδυάζονται ώστε να 
δημιουργηθεί η ψηφιακή ιστορία στην τελική της μορφή. 



WeVideo – πρόγραμμα μοντάζ
Το WeVideo είναι διαδυκτιακό, cloud-based, πρόγραμμα 
μοντάζ το οποίο οποία λειτουργεί σε προγράμματα
περιήγησης (web browsers) και σε κινητά τηλέφωνα (Android 
& iOS).

Στο WeVideo, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία στο βίντεό
σας χάρις τα τα οποία θα μοιάζει με κάποια ακριβή 
κινηματογραφική παραγωγή, χωρίς όμως το κόστος και τη 
δυσκολία. Επίσης, μπορείτε να «ανεβάσετε» τα βίντεο σας σε 
ελάχιστο χρόνο. 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο  για να αρχίσετε να 
δουλεύετε με το WeVideo !

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY
2NjlaVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2NjlaVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==


Βασικά σημεία του μοντάζ
Είναι εύκολο να υποτιμήσει κανείς τον όγκο της εργασίας 
που απαιτείται για το μοντάζ. Παρότι θεωρείται κυρίως 
τεχνική διαδικασία, έχει δημιουργικές πλευρές οι οποίες είναι 
κρίσιμες για την παραγωγή μιας επιτυχημένης ιστορίας. Σε 
αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε συνδέσμους ώστε να έχετε 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το μοντάζ ήχου 
και εικόνας. Υπάρχουν κάποιες εκπληκτικές στιγμές κατά το 
μοντάζ μιας ψηφιακής ιστορίας, όταν τα διάφορα στοιχεία 
αποκτούν συνεκτική δομή και οι διάφορες μικρές αλλαγές 
μπορεί να  έχουν ως αποτέλεσμα θεαματικές βελτιώσεις. 
Όταν το μοντάζ ολοκληρωθεί, γίνεται εξαγωγή της 
ψηφιακής ιστορίας σε ένα αρχείο βίντεο, το οποίο μπορεί να 
διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.



Με το πέρας της
διαδικασίας του μοντάζ
οι
συμμετέχοντες/ουσες
θα:

❏ Έχουν συλλέξει ηχητικό και οπτικό 
υλικό

❏ Είναι σε θέση να μοντάρουν το 
αρχικό μη επεξεργασμένο υλικό.

❏ Έχουν ετοιμάσει μια μονταρισμένη 
εκδοχή της ιστορίας τους. 

❏ Έχουν εξάγει τα βίντεο τους  ώστε 
να είναι έτοιμα για προβολή. 



⑤ Προβολή /Ανατροφοδότηση



Προβολή των ιστοριών σε όλη την
ομάδα

Για την προβολή 
κάθε ιστορίας  
χρειάζονται 
τουλάχιστον τρία 
λεπτά. Ωστόσο, καλό 
θα είναι να γίνεται 
μια μικρή εισαγωγή 
και να υπάρχει 
χρόνος για να γίνουν 
ερωτήσεις στο/η 
δημιουργό της. 
Οπότε υπολογίστε 
ότι θα χρειαστούν 5-

Η προβολή των ιστοριών στην ομάδα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να 
μάθουμε ο ένας τον άλλον, να εξερευνήσουμε μια σειρά από θέματα και να 
δούμε πώς οι ιστορίες μπορεί να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τους εαυτούς 
μας μέσα από τους άλλους. 



Πώς να διεξάγετε μια δραστηριότητα
ανατροφοδότησης:

1. Διαμορφώστε έναν άνετο χώρο

2. Ζητείστε από τον κάθε αφηγητή/τρια να κάνει μια μικρή εισαγωγή στο 
βίντεο του/της

3. Δείτε κάθε όλα τα βίντεο με τη σειρά

4. Παρακολουθείστε με προσοχή 



Συζητείστε κάθε βίντεο στην ομάδα, έχοντας
υπόψη σας τα παρακάτω σημεία:

Ποιές λέξεις 
χρησιμοποιήθηκαν;

Με ποιόν τρόπο 
ειπώθηκαν;

Τι εικόνες 
χρησιμοποιήθηκαν;

Τι έδειχναν;

Τι ειπώθηκε? 

Γιατί ο/η αφηγητής θέλησε να 
μοιραστεί τη συγκεκριμένη 
ιστορία;

Υπήρχε μουσική;

Ποιό ήταν το 
αποτέλεσμα;



Προβολή της ιστορίας στην ομάδα

Συμβουλές για τους εκπαιδευτές: 

Εάν το κρίνετε απαραίτητο δείτε κάθε ιστορία περισσότερες από μία φορές ώστε να εξασφαλίσετε 
την ενεργό συμμετοχή της ομάδας σε όλες τις ιστορίες. Είναι σημαντικό όλοι να αισθάνονται ότι τους 
σέβονται όταν μοιράζονται την ιστορία τους. Φροντίστε ώστε όλοι οι αφηγητές να χειροκροτηθούν, 
αλλά και να έχουν το χρόνο να σκεφτούν πάνω στην ιστορία τους. 



Στο τέλος της
διαδικασίας
ανατροφοδότησης, τα
μέλη της ομάδας θα
έχουν: 

❏ Παρακολουθήσει όλες τις 
ιστορίες

❏ Λάβει επαρκή 
ανατροφοδότηση από τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας

❏ Χρησιμοποιήσει τις 
ενδεικτικές ερωτήσεις / 
προτάσεις για να δώσουν 
ανατροφοδότηση.

❏ Ετοιμάσει βίντεο τα οποία θα 
είναι «δυνατά»  και 
αποτελεσματικά. 



Ελπίζουμε να το διασκεδάσατε!



Επαφές



➢ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ 
LOUGHBOROUGH, Ηνωμένο
Βασίλειο (PI Dr Antonia Liguori 
a.liguori@lboro.ac.uk)

➢ ATIT BVBA, Βέλγιο
➢ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ DE MONTFORT,

Ηνωμένο Βασίλειο
➢ SPES GMBH, Αυστρία
➢ ISTITUTO LUIGI STURZO, Iταλία
➢ RESEARCH PATHS ΕΤΑΡΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
➢ Siena Art Institute Onlus, Ιταλία
➢ VsI “Lyderystes ir verslo akademija”, 

Λιθουανία

Επικοινωνία: 


