
Προσωπική 
Ψηφιακή Αφήγηση





Digital Storytelling 

https://www.storycenter.org/

https://www.storycenter.org/


Ψηφιακή Αφήγηση

“αξιοποίηση εικόνων, βίντεο, ήχων, µουσικής, 
κειµένου και της δικής µας φωνής, για να πούµε 
και να µοιραστούµε µια προσωπική µας ιστορία

σε ένα σύντοµο (2 εώς 3 λεπτά) βίντεο”

ή να µοιραστούµε τις προσωπικές απόψεις 
µας πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα



• https://www.storycenter.org/
• https://vimeo.com/33556414
• https://www.storycenter.org/stories/

https://vimeo.com/33556414
https://vimeo.com/33556414
https://www.storycenter.org/stories/


Παραδείγµατα

• https://msaridaki.wixsite.com/digistory
• https://www.youtube.com/watch?v=nDsMlV07PVM
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=YkJIHAH-jUo
• https://www.youtube.com/watch?v=PVRsAjs-wPc
• https://www.youtube.com/watch?v=aqKw23Bt-hE
• https://www.youtube.com/watch?v=pkPYnfRO8gU
• https://vimeo.com/86624826
• https://vimeo.com/86624825

• Trauma https://vimeo.com/album/3401489/video/53430541

https://www.youtube.com/watch?v=nDsMlV07PVM
https://www.youtube.com/watch?v=nDsMlV07PVM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=YkJIHAH-jUo
https://www.youtube.com/watch?v=PVRsAjs-wPc
https://www.youtube.com/watch?v=aqKw23Bt-hE
https://www.youtube.com/watch?v=pkPYnfRO8gU
https://vimeo.com/86624826
https://vimeo.com/86624825
https://vimeo.com/album/3401489/video/53430541


Βήµατα Δηµιουργίας Ψηφιακής 
Αφήγησης

• Γράψιµο: Περιλαµβάνει τη δηµιουργία της ιστορίας και του σεναρίου και της διαρκούς 
βελτίωσης τους. 

• Εικονογραφηµένο σενάριο/«storyboard»: Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τον τρόπο οπτικοποίησης της ιστορίας από τους αφηγητές. Με ποια 
πολυµέσα θα παρουσιάσουµε τα πρόσωπα, τα αντικείµενα και τους τόπους (πολυµέσα);

• Προσθήκη πολυµέσων: Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει τον εντοπισµό και την προσθήκη των 
πολυµέσων στην ιστορία. Το υλικό που χρησιµοποιείται µπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο 
ή να αποτελεί προσωπικά αρχεία του χρήστη ή να δηµιουργηθεί εκ νέου

• Δηµιουργία ψηφιακής αφήγησης: Στο στάδιο αυτό, ο αφηγητής χρησιµοποιεί κάποιο 
κατάλληλο εργαλείο για να συνθέσει την ψηφιακή του αφήγηση 

• Κοινοποίηση: Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την παρουσίαση της ιστορίας στην οµάδα (ή 
στην εκπαιδευτική κοινότητα ή και στο διαδίκτυο)



Πηγές και παρουσιάσεις

• 7 Elements of Digital Storytelling in 4 Minutes 
http://www.youtube.com/watch?v=NipDAd3_7DoDigital
• 7 Digital Story Elements by Nicole Bond 

https://www.youtube.com/watch?v=lzMLJVErNgs
• Lambert, Joe. (2010) Digital Storytelling Cookboook

https://wrd.as.uky.edu/sites/default/files/cookbook.pdf
• Lambert, Joe. (2002) Digital Storytelling: Capturing Lives, 

Creating Community. Berkeley: Digital Diner.

http://www.youtube.com/watch?v=NipDAd3_7DoDigital
https://www.youtube.com/watch?v=lzMLJVErNgs
https://wrd.as.uky.edu/sites/default/files/cookbook.pdf


• εχεµύθεια
• εµπιστοσύνη
• ισορροπία
• ΔΕΝ κρίνουµε
• ΔΕΝ κάνουµε διαγωνισµό

Μοιραζόµαστε 
την ιστορία µας 

µε την οµάδα



StoryCircle

η σηµασία του 
ανοίγµατος(1)



Εµψύχωση 

• αφετηρία µε το να 
µοιραζόµαστε - δηµιουργία 
εµπιστοσύνης

• κλείνουµε µε το να 
µοιραζόµαστε - ενίσχυση 
της εµπιστοσύνη

Προτεινόµενες οδηγίες – υπεύθυνος πάντα ο εµψυχωτής
Αυτό που λέγεται στην οµάδα παραµένει στην οµάδα (κώδικας εµπιστευτικότητας)

Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον (απόψεις, συναισθήµατα, ιδιωτικότητα κ.λπ.)
Έχετε εµπιστοσύνη στον εαυτό σας και στην ιστορία σας

Ακούστε ο ένας τον άλλον
Να είστε ανοιχτοί σε νέες εµπειρίες και ιδέες

Να είστε υποµονετικοί ο ένας µε τον άλλον, µε την τεχνολογία και µε τη διαδικασία



Χτίζοντας την οµάδα
• Χώρος
• Καθορισµός ορίων, ασφάλειας και κανόνων
• Ασκήσεις: Προσωπικό ή οµαδικό Journey 

Map/Timeline, Κουρτίνα Αφήγησης, Ιστορία και 
πιάσιµο δαχτύλου µε την λέξη κλειδί, κήπος µε τα 
αγάλµατα κ.α.
• Storycubes και άλλα παιχνίδια αφήγησης
• Αφήγηση µε τον εαυτό µου (6 λέξεις µια ιστορία κτλ)
• Αφήγηση µε τον άλλο (µοιράσου µια ιστορία και 
δώσε τα θετικά σηµέια)
• Μικρά βήµατα – Επιτρέπουµε την ανατροφοδότηση –
Φροντίζουµε τα όρια



Δηµιουργώντας ροή στην οµάδα

• Ελεύθερη Γραφή / Ζωγραφική
• Καθηµερινά Check Ins
•Μουσική
•Φαγητό µε την οµάδα
• Συζήτηση σε κάθε ένταση
• Δηµιουργικός & αυθεντικός 
τρόπος σχολιασµού



Ρόλος του Εµψυχωτή

• Εµψύχωση // όχι θεραπεία
•Δηµιουργικότητα // όχι καλλιτεχνικές δεξιότητες 
•Ηθικά ζητήµατα
•Η εµπιστοσύνη έρχεται πρώτη!
•Δείξε το συναίσθηµα σου αλλά κράτα 
ισορροπίες
•Creative Commons



Mέσα
• computer/laptop/tablet/smartphone/camera & 

headphones
• online access
• windows moviemaker/imovie/we video 

ΚΑΙ παιχνίδια, δηµιουργικά µέσα, αφηγηµατικά παιχνίδια
κτλ… 



Video Editors για κινητές συσκευές
Android apps

• FilmoraGo
• Adobe Premiere Club
• VideoShow
• PowerDirector
• KineMaster
• Quik
• VivaVideo
• Funimate
• Magisto
• Moviemaker
• Filmigo

iPhone apps

• LumaFusion
• iMovie
• Videoshop
• Enlight Videoleap
• Splice
• InShot Video Editor
• Cameo
• Quik
• Magisto
• KineMaster Video Editor



Πηγές φωτογραφιών χωρίς Copyright

• Flickr (Creative Commons)
• Creative Commons Search
• Pics4learning.com
• Public Domain, Copyright Free, Open Source, and 

Student Use Images and Media
• Copyright Free and Public Domain Media Sources
• Presentations ETC (& audio)
• Public Domain Art, Books, Images, and Links
• Copyright-Friendly Images

http://www.flickr.com/creativecommons/
http://search.creativecommons.org/
http://pics4learning.com/
http://eduscapes.com/tap/topic98.htm
http://people.uwec.edu/koroghcm/public_domain.htm
http://etc.usf.edu/presentations/web/
http://www.princetonol.com/groups/iad/links/clipart.html
http://teacherlibrarianwiki.pbwiki.com/Copyright+Friendly+Image+Sources


Πηγές Ηχου
• ηχογράφηση

▪ Audacity http://audacity.sourceforge.net/download/
▪ Lame (MP3 converter)

http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3
▪ PC Sound Recorder
▪ Vocaroo.com

• µουσική
▪http://freeplaymusic.com/
▪http://incompetech.com/m/c/royalty-free/
▪http://www.thefreesite.com/Free_Sounds/Free_W
AVs/

http://audacity.sourceforge.net/download/
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3
http://freeplaymusic.com/
http://incompetech.com/m/c/royalty-free/
http://www.thefreesite.com/Free_Sounds/Free_WAVs/


Οι ανάγκες της οµάδας και οι ανάγκες 
του ατόµου
• έκφραση και δηµιουργική φωνή 
• έναρξη καινούριας ζωής 
• συνέχιση πορείας
• ανάγκη για ένταξη
• γλώσσα
• εργασία
• εκπαίδευση
• επίλυση συγκρούσεων 
• δουλεύοντας µε το τραύµα



Πιθανά σενάρια: οµάδα 5-10 ατόµων για 
5 µέρες ή 10 συναντήσεις των 3 ωρών

• Γνωριµία, παιχνίδια οµάδας, έµπνευση και παραδείγµατα (1 συνάντηση) 

• Παιχνίδια αφήγησης και Κύκλος ιστορίας (1-2 συναντήσεις)

• Συγγραφή και αφήγηση/καταγραφή ιστορίας/ήχου (1 συνάντηση)

• Παρουσίαση του εργαλείου (1 συνάντηση)

• Αναζήτηση εικόνων / µουσικής (1 συνάντηση)

• Δηµιουργία ψηφιακής αφήγησης (1-2 συναντήσεις)

• Παρουσίαση και κλείσιµο οµάδας (1-2 συναντήσεις)



Ok… στην πραγµατικότητα όµως:

•Πιθανό σενάριο: τραύµα
•Πιθανό σενάριο: µη σταθερή συµµετοχή
•Πιθανό σενάριο: διαφορετικές γλώσσες
•Πιθανό σενάριο: έµφυλες σχέσεις
•Πιθανό σενάριο: τεχνολογία απούσα
•Πιθανό σενάριο:



Thank you.              


