
ΨΗΦΙΑΚΕ ΑΦΗΓΗΕΙ @ ΔΙΑΣΗΜΑ  
 Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Ιςτοριϊν για τισ πτιςεισ ςτο διάςτθμα  



Ψθφιακζσ Αφθγιςεισ 

• Σι είναι; 
• Δομικά ςτοιχεία 
• Δεξιότθτεσ 
• Πϊσ να δθμιουργιςω τθ δικι μου; 
• Προτάςεισ ιςτοριϊν  

 



Ψθφιακζσ ιςτορίεσ 

• Υφαίνονται από εικόνεσ, video, αφιγθςθ και μουςικι.  

• Οι πτιςεισ ςτο διάςτθμα αποτελοφν πθγι νζασ γνϊςθσ: 
κακθμερινά ζχουμε νζεσ εικόνεσ από αςτροναφτεσ ςε 
τροχιά και από robots πάνω ι κοντά ςε πλανιτεσ.  

• Εικόνεσ και πλθροφορίεσ ςυλλζγονται πάνω από 50 
χρόνια.  

• Υλικό τθσ NASA διακζςιμο ανοιχτά  (public domain, χωρίσ 
copyright – διακζςιμο για ενςωμάτωςθ ςε ψθφιακι 
αφιγθςθ). 



 
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/index.cfm 

 



Δομικά ςτοιχεία 1/2  

• Σίτλοσ  

• Ειςαγωγι 
 Ποιο είναι το κζμα; Απαντάει ςε κάποια ερϊτθςθ; ςυηθτάει  

ζνα δίλθμμα; Περιγράφει ζνα γεγονόσ; 

• Κυρίωσ κζμα  
 Σι ςυνζβθ; μια ςειρά γεγονότων, διαφορετικζσ οπτικζσ ενόσ 

γεγονότοσ 

• υμπζραςμα  
 Πϊσ εξελίχκθκε; Ζχει ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για το μζλλον; 

Ζχει κάποια ιδιαίτερθ ςθμαςία; 
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• Credits 

 Αναφορά ςτισ πθγζσ οπτικο-ακουςτικοφ υλικοφ 

 

• Διάρκεια 
 Ανάλογα με το κοινό  

 Σα παιδιά εςτιάηουν για λίγα λεπτά 

 Οι ενιλικεσ δεν εςτιάηουν πάνω από 15-20’ 

 Οι ψθφιακζσ ιςτορίεσ  3-7’ ςυνικωσ 

 

 

 

 



2007 National Education Technology 
Standards (NETS) 

Η ΨΑ ενκαρρφνει: 

• τθ δθμιουργικότθτα και καινοτομία 

• τθν επικοινωνία και αποτελεςματικι ςυνεργαςία των 
μακθτϊν 

• τθν εφαρμογι τθσ κριτικισ ςκζψθσ, επίλυςθ 
προβλιματοσ,  λιψθ αποφάςεων, ςυγγραφι 

• τθ δυναμικι και αλλθλεπιδραςτικι μακθςιακι 
διαδικαςία 

• τον ψθφιακό γραμματιςμό 

 

 



ψθφιακι αφιγθςθ: δεξιότθτεσ 

 Η ενςυναίςκθςθ αφορά τθν ικανότθτα να αναγνωρίηει κανείσ και να 
μοιράηεται τα ςυναιςκιματα των άλλων ανκρϊπων.  

 

 Η ικανότθτα να ςυνκζτει και να αφθγείται ενδιαφζρουςεσ αφθγιςεισ 
με ςτόχο τθν επικοινωνία και τθν αλλθλοκατανόθςθ. 

 

 Η τρίτθ ικανότθτα ζχει να κάνει με τον ςχεδιαςμό ενόσ προϊόντοσ, μιασ 
υπθρεςίασ, μιασ εμπειρίασ ι ενόσ τρόπου ηωισ που χαρακτθρίηονται όχι 
μόνο από λειτουργικότθτα, αλλά και από ομορφιά, ελκυςτικότθτα και 
ςυναιςκθματικι εμπλοκι.  

 

 Η τζταρτθ ικανότθτα αναφζρεται ςτο παιχνίδι και τθ διαςκζδαςθ ςε 
επίπεδο διαδικαςιϊν και ςχζςεων.    

Pink (2005) 



Σι ιςτορία να δθμιουργιςω? 

• Αφιγθςθ και/ι background μουςικι μόνο.  

• artwork, ηωγραφιζσ & sketches, φωτογραφίεσ, 
animations,προςομοιϊςεισ, αρχειακό υλικό, videos, ι 
ςυνδυαςμό τουσ. 

• Οι ιςτορίεσ μπορεί να ςυνοδεφονται από τίτλουσ, τα 
κζματα, ι το πλιρεσ κείμενο τθσ αφιγθςθσ με τίτλουσ. 

• Αφθγιςεισ: ο ίδιοσ, φίλοι, ςυνεντεφξεισ με άλλουσ 
ςθμαντικοφσ ςτθν ιςτορία ι επαγγελματίεσ-αφθγθτζσ.  

• Ιςτορίεσ δικζσ ςασ, άλλων ι κάποιων με ειδικζσ εμπειρίεσ. 
Λζγονται ςτο 1ο ι ςτο 3ο πρόςωπο.  

• Ιςτορίεσ  για διάςθμα γεγονότα, δραςτθριότθτεσ, 
ενδιαφζροντα κζματα, του παρελκόντοσ ι του μζλλοντοσ.  



Ιςτορίεσ διαςτιματοσ 

• Αςτρονομία 

• Φυςικι –Χθμεία 

• Γεωλογία –Γεωγραφία-Βιολογία 

• Σεχνολογία – Αεροναυτικι- Ρομποτικι 

• Ιςτορία 

• Άνκρωποι – Ζρευνα 

• Φωτογραφία 

 

 



7 απαραίτθτα βιματα  
Center for Digital Storytelling – Berkley 

Άποψθ [Ποιο είναι το κεντρικό κζμα τθσ ιςτορίασ και ποια είναι θ οπτικι του ςυγγραφζα;]  

 

Ζνα δραματικό ερϊτθμα [Ζνα ερϊτθμα-κλειδί που ςυντθρεί το ενδιαφζρον του κεατι και κα 
απαντθκεί ςτο τζλοσ τθσ ιςτορίασ]  

 

υναιςκθματικό περιεχόμενο [οβαρά ηθτιματα που παίρνουν ηωι με ζναν προςωπικό και 
δυνατό τρόπο και ςυνδζουν τθν ιςτορία με το κοινό]  

 

Σο δϊρο τθσ φωνισ ςασ [Ζνασ τρόποσ να προςωποποιιςετε τθν ιςτορία και να βοθκιςετε το 
ακροατιριο να κατανοιςει το περιεχόμενο]  

 

Η δφναμθ του ιχου [Μουςικι ι άλλοι ιχοι που υποςτθρίηουν και ομορφαίνουν το ςενάριο]  

 

Οικονομία [Η χριςθ μόνο τθσ απαραίτθτθσ ποςότθτασ περιεχομζνου για τθν αφιγθςθ τθσ 
ιςτορίασ χωρίσ να παραφορτϊνουμε τον κεατι.]  

 

Ρυκμόσ [Ο ρυκμόσ τθσ ιςτορίασ και πόςο αργά ι γριγορα εξελίςςεται.] 

 

 



Δθμοφιλι Εργαλεία  
Ψθφιακισ Αφιγθςθσ 

• Animoto   http://animoto.com/ 

• Loopster   http://www.loopster.com/ 

• Prezi    http://prezi.com/ 

• Voki    http://www.voki.com 

• WeVideo   https://www.wevideo.com/ 

• Xtranormal            http://www.xtranormal.com/ 
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http://50ways.wikispaces.com/ 

 

50 Web 2.0 τρόποι 
να αφθγθκείτε μια 

ιςτορία  



• Περιγραφι τθσ 
ιδζασ για μια 
ιςτορία 

1. ιδζα 

• υγκζντρωςθ 
πολυμεςικοφ 
υλικοφ 

2. μζςα 
• Επιλογι 

εργαλείων για 
τθ δθμιουργία 
τθσ ιςτορίασ  

3. εργαλεία 



ΠΡΟΣΑΕΙ ΙΣΟΡΙΩΝ 



Η Γθ από τθ ελινθ 

• Φωτογραφίεσ από τθ δεκαετία του 1940 

• υλλογι  φωτογραφιϊν 

• Πϊσ τραβιχτθκαν; 

• Πϊσ χρθςιμοποιικθκαν; 

 

 

 



Εξερεφνθςθ του  
Ηλιακοφ ςυςτιματοσ 

• Ήλιοσ, πλανιτθσ, αςτεροειδισ 

• Δεδομζνα, εικόνεσ, βίντεο 

• Αφιγθςθ που περιγράφει  αυτόν «τον κόςμο» 

• Δθμιουργία ενόσ μοντζλου του «κόςμου»  ι ενόσ 
διαςτθμόπλοιου που τον διερευνά /μελετάει. 

• Βίντεο τθσ εξερεφνθςθσ από το διαςτθμόπλοιο 

• PowerPoint, Photo Story, Movie Maker 

 



τολζσ 
Διαςτιματοσ 

Διαςτθμικοί 
τακμοί  

Ιςτορίεσ 
διάςθμων 
αποςτολϊν  



Πεσ τθ δικι ςου ιςτορία  

• Σθσ εκπαίδευςθσ των πρϊτων αςτροναυτϊν 
• Σθσ πρϊτθσ αποςτολισ ςτθ ελινθ 
• Σθσ ζκρθξθσ του Apollo 13 
• Σθσ ηωισ ςε ζναν διαςτθμικό ςτακμό 

 
το μζλλον 
• Ενόσ ταξιδιοφ ςε ζναν αςτεροειδι 
• Μιασ προςεδάφιςθσ ςτον Άρθ 
• Σθσ ανακάλυψθσ ηωισ ςτο διάςτθμα 
• Μιασ ςυναρπαςτικισ αποςτολισ  

 
 
 






