
                      

 

Πρόσκληση σε Διημερίδα 

 
Σας προσκαλούμε στην διημερίδα - εργασίας για εκπαιδευτικούς 

ΠΕ70, που διοργανώνει η Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Β.Αιγαίου σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.Μαρία Κορδάκη, με θέμα:  

 

“Επιμόρφωση στη Δημιουργία 

Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Αφηγήσεων” 
 

Κεντρική εισηγήτρια: Μαρία Κορδάκη, επίκουρη καθηγήτρια, 

τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου 

Αιγαίου. 

 

Τόπος και χρόνος πραγματοποίησης: Θα πραγματοποιηθούν 4 

διημερίδες σε τμήματα των 12 ατόμων από την Τρίτη 6/05/2014 έως 

11/05/2014 και ώρες 4-9μμ (καθημερινές) και το Σαββατοκύριακο 

ώρες 9-2 και 4-9μμ. στο εργαστήριο Η/Υπολογιστών του 

Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης. 
 

Επιλογή: Λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού των προβλεπόμενων 

τμημάτων, δίδεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και όσοι εκπ/κοί  

έχουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ. Αν ο 

αριθμός των αιτήσεων είναι μεγάλος θα γίνει κλήρωση. Οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την 

αίτηση εγγραφής στο e-mail aegean.smile@in.gr μέχρι την 

13/04/2014. 

 

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς που 

θα συμμετέχουν ανελλιπώς στην διημερίδα και στην εκπαιδευτική 

έρευνα που θα πραγματοποιηθεί μέσω της συμπλήρωσης ενός 

ερωτηματολογίου στο τέλος της διημερίδας. 

 

Λίγα λόγια για την ψηφιακή αφήγηση 
 
Η αφήγηση αντιμετωπίζεται ως ένα αναμφισβήτητο πολιτιστικό 

επίτευγμα του ανθρωπίνου γένους. Η αφήγηση αποτελεί μια 

αυθεντική μορφή διδασκαλίας. Αποτελεί έναν απλό αλλά 

ταυτόχρονα πανίσχυρο τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να 

υποστηριχθούν στο να κατανοήσουν τον πολύπλοκο και 

αταξινόμητο κόσμο της εμπειρίας. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η 

αφήγηση εμπλουτίστηκε με την βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας 

αποκτώντας έτσι μια νέα διάσταση, την ψηφιακή αφήγηση.  

Η ψηφιακή αφήγηση είναι η σύγχρονη έκφραση της αρχαίας τέχνης 

της αφήγησης και αντλεί την δύναμη της από την αρμονία μεταξύ 

εικόνας, μουσικής, αφήγησης και φωνής, δίνοντας ζωηρά χρώματα 

σε χαρακτήρες, καταστάσεις, εμπειρίες και ιδέες. Όταν η ψηφιακή 

αφήγηση έχει στόχο τη μάθηση τότε προκύπτει η Εκπαιδευτική 

Ψηφιακή Αφήγηση.  
 

Μέσω της ψηφιακής αφήγησης δύνανται να αποκτηθούν μια σειρά 
σημαντικές δεξιότητες όπως: (α) Οργανωτικές δεξιότητες, (β) Δεξιότητες 

Γραφής, (γ) Ερευνητικές Δεξιότητες, (δ) Δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, (ε) Τεχνολογικές δεξιότητες, (στ) Δεξιότητες αξιολόγησης, 
(ζ) Δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, (η) Δεξιότητες συνέντευξης, και 

(θ) Δεξιότητες Παρουσίασης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Επίκ. καθηγήτρια, Μαρία Κορδάκη, email: m.kordaki@aegean.gr, 

Υποψήφιος Διδάκτωρ Παναγιώτης Ψώμος, τηλ. 6946002896, email: 

ppsomos@gmail.com 

mailto:m.kordaki@aegean.gr


                      

 

 

 
Αίτηση Εγγραφής 

 

 

Διημερίδα για επιμόρφωση στη 

Δημιουργία Εκπαιδευτικών 

Ψηφιακών Αφηγήσεων  

Όνομα  

Επώνυμο  

Σχολείο  

Τηλέφωνο  

e-mail  

 Πιστοποίηση 

ΤΠΕ Β΄ 

Επιπέδου 

 

Πιστοποίηση 

ΤΠΕ Α΄ 

Επιπέδου 

 

 

 

 


