
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ DiSSS 2015 
 

Ρόδος, 19 Μαΐου 2015 
 
 

Από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 8 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη 

Ρόδο, το 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ψηφιακή Αφήγηση, με τίτλο "Digital Storytelling 

Summer School, DiSSS 2015". 

H ψηφιακή αφήγηση είναι η πρακτική της χρησιμοποίησης εργαλείων της Πληροφορικής 
για τη δημιουργία ιστοριών. Αυτού του είδους η αφήγηση, επιτρέπει τους μαθητές να 
δημιουργούν από κοινού και να μοιράζονται τις ιστορίες τους έξω από την παραδοσιακή 
γραπτή μορφή, χρησιμοποιώντας τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις πολιτιστικές 
τους εμπειρίες. Οι ψηφιακές ιστορίες περιέχουν ένα σύνολο από εικόνες, κείμενο, 
ήχους, αφήγηση, βίντεο κλιπ ή/και μουσική. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι η ψηφιακή 
αφήγηση, σε συνδυασμό με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έχει θετικό αντίκτυπο 
στα επιτεύγματα και τις επιδόσεις των μαθητών. Έτσι λοιπόν, η σύγχρονη εκπαιδευτική 
πρακτική προκρίνει τη συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες δημιουργίας και 
αφήγησης ψηφιακών ιστοριών (συχνά με συνεργατική εργασία), διότι με τον τρόπο αυτό 
αποκτούν δεξιότητες σε ποικίλους τομείς.  
  
Στόχος του θερινού σχολείου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες στα εργαλεία και 
τις τεχνικές για τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης σε μια σχολική τάξη. Αυτό σημαίνει 
ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για το πως 
δομούνται οι ιστορίες, ποια στοιχεία περιλαμβάνουν, τα εργαλεία, τις στρατηγικές και 
τις καλές πρακτικές για μια πετυχημένη ψηφιακή αφήγηση. Το θερινό σχολείο, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην απόκτηση εμπράγματων εμπειριών, θα αναλύσει 
ρεαλιστικά σενάρια και μελέτες περιπτώσεων (σχέδια μαθήματος) και τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται, συνήθως από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στη δημιουργία 
ψηφιακών ιστοριών στην τάξη. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες θα είναι σε 
θέση να δημιουργήσουν δικά τους σχέδια μαθήματος που θα ενσωματώνουν ψηφιακές 



αφηγήσεις, ενώ παράλληλα θα είναι ικανοί να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να 
γίνουν και αυτοί δημιουργοί ψηφιακών ιστοριών.  
 

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε: 

1. Φοιτητές ή πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, 

υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες των οποίων οι σπουδές αφορούν α) κλάδους της 

εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εμβαθύνουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις της 

ψηφιακής αφήγησης και β) κλάδους της Πληροφορικής που επιθυμούν να επεκτείνουν τις 

γνώσεις τους ή να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ψηφιακή αφήγηση 

στη διδασκαλία τους. 

3. Σε οποιονδήποτε άλλον με εμπορικό, ερασιτεχνικό ή άλλο ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές 

εφαρμογές της ψηφιακής αφήγησης.  

Για τους φοιτητές προβλέπεται απόδοση 4 μονάδων ECTS 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 
Ιστοσελίδα θερινού σχολείου: https://degss2015.pns.aegean.gr/  
email: disss2015@aegean.gr 
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