
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Λ. Δημοκρατίας 1,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem 

 

 

 
   ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
«Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» 

 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Τίτλος Μαθήματος: «Επικοινωνία στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και ψηφιακή 
αφήγησή της» (ΒΔ1) 
 
Τίτλος Μαθήματος στα αγγλικά: Communication in the Development of School Units and Digital 
Storytelling 
 
Διδάσκοντες:  
Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Διονύσιος Σ. Γουβιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπονήθηκε για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών Μονάδων» από τους διδάσκοντες του μαθήματος. 
 
 
 
 
 
 

Copyright: συγγραφέας και ΠΜΣ «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων» 



 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Λ. Δημοκρατίας 1,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem 

 
Περιεχόμενα Φακέλου 

 
1. Γενικοί Στόχοι του Μαθήματος 

     
    Αναφορικά με τις διδακτικές ενότητες του κ. Μεϊμάρη, αρχικώς επιχειρείται μια 
εισαγωγή στην έννοια της αφήγησης καθώς και αναφορά σε εφαρμογές της σε 
διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η αφήγηση ως στοιχείο όλων των 
πολιτισμών επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, οργανώνουν την σκέψη 
τους, μεταβιβάζουν γνώσεις και αντιλήψεις, ψυχαγωγούνται, καλλιεργούν τη φαντασία 
και ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους.  
Στη συνέχεια προσεγγίζεται η εμπλουτισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μορφή της 
αφήγησης, η ψηφιακή δηλ. αφήγηση. Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) δίνει νέες δυνατότητες και μορφές στην αφήγηση. Ο σύγχρονος 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να δημοσιεύει αφηγήσεις με σχετική 
ευκολία και ελάχιστο κόστος.  
Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στην εκπαίδευση καθώς και 
σε τομείς όπως η επικοινωνία, η πολιτική, η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ 
κ.ά. Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων, καλλιεργώντας τις λεγόμενες δεξιότητες του 
21ου αιώνα (Ψηφιακός, Σφαιρικός, Τεχνολογικός, Οπτικός και Πληροφοριακός 
Εγγραματισμός), θεωρείται σήμερα από πολλούς βασικός εγγραμματισμός και ικανότητα 
ιδιαίτερης σημασίας σε πλήθος επαγγελματικών κλάδων.   
Από τα παραδοσιακά έως και τα νέα ψηφιακά μέσα το περιεχόμενο επιχειρείται συχνά να 
παρουσιαστεί με αφηγηματικό τρόπο. Διαπιστώνουμε ότι η σχέση του αφηγήματος με τον 
ψηφιακό πολιτισμό προσδιορίζεται ως ανταλλαγή στοιχείων εκατέρωθεν με αποτέλεσμα 
τον αναπροσδιορισμό των δομών τους. Σε αυτό το πλαίσιο διερευνάται η σχέση της 
ψηφιακής αφήγησης με την εκπαίδευση, μελετώντας τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν 
την σχέση αυτή αλλά και παραδείγματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων βασισμένων στην 
ψηφιακή αφήγηση.      
Πιο αναλυτικά, σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρία και, 
κυρίως, την πρακτική της ψηφιακής αφήγησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα 
να δημιουργούν και να δημοσιεύουν ψηφιακές αφηγήσεις για εφαρμογές στον χώρο 
κυρίως της εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τες να 
βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ όλων των συντελεστών (εκπαιδευτικοί, μαθητές-
σπουδαστές, γονείς) σε όλο το φάσμα λειτουργίας και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
μονάδων. Ειδικότερα οι φοιτητές: 
1. αποκτούν βασική θεωρητική κατάρτιση στις ψηφιακές αφηγήσεις, ώστε να μπορούν να 
τις αναλύουν και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά 
2. εξοικειώνονται με σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας και διανομής ψηφιακών 
αφηγήσεων καθώς και με τις πηγές εύρεσης πολυμεσικών στοιχείων, 
3. προσεγγίζουν από δημιουργική άποψη τις ψηφιακές αφηγήσεις, ώστε να εφαρμόζουν 
βασικές αρχές και τεχνικές στα δικά τους έργα και 
4. εξασκούνται πρακτικά στην ανάπτυξη ψηφιακών αφηγήσεων στο πλαίσιο αυθεντικών 
εφαρμογών. 
 
    Αναφορικά με τις διδακτικές ενότητες του κ. Σταμάτη, επισημαίνεται καταρχήν ότι οι 
υψηλές απαιτήσεις της πολιτείας για τα στελέχη της σύγχρονης εκπαίδευσης οδηγούν σε 
μια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τη βελτίωση και αξιοποίηση των επικοινωνιακών 
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τους δυνατοτήτων. Σε διαπροσωπικό και ομαδικό επίπεδο θεωρείται πλέον απαραίτητη η 
συνειδητοποίηση της επικοινωνιακής δυναμικής και η βελτιστοποίηση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης. Για πολλές δεκαετίες 
παραγνωριζόταν διεθνώς και στην Ελλάδα, η παιδαγωγική αξία της διδακτικής 
επικοινωνίας, κυρίως της μη λεκτικής, δίνοντας ιδιαίτερη –σχεδόν αποκλειστική- έμφαση 
στη λεκτική επικοινωνία. Σήμερα γνωρίζουμε ερευνητικά ότι η μη λεκτική επικοινωνία 
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση όλων των δεικτών αποτελεσματικότητας 
στην εκπαίδευση καθώς σχετίζεται με τις πλείστες επιτυχίες που σημειώνονται σε 
προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το φυσικό και τεχνικό περιβάλλον του 
χώρου εργασίας, η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων, οι εκφράσεις του προσώπου, οι 
κινήσεις, οι στάσεις και οι θέσεις του σώματος, ο προσανατολισμός, η αξιοποίηση των 
αισθήσεων ως μοχλών ανάπτυξης αντιληπτικών ικανοτήτων, τα παραγλωσσικά φαινόμενα 
κ.ά. συνθέτουν μαζί με τη λεκτική επικοινωνία την «επικοινωνιακή φαρέτρα» κάθε 
εκπαιδευτικού και ιδιαίτερα εκείνου που ασκεί έργο διοικητικής ευθύνης, επιδιώκοντας 
να είναι αποτελεσματικός στις διαπροσωπικές του σχέσεις και να ανταποκρίνεται 
παράλληλα στις πολυσύνθετες, υπηρεσιακές και κοινωνικές προκλήσεις που καλείται να 
διαχειριστεί καθημερινά στο πολυδιάστατο σχολικό περιβάλλον.  
    Στο πλαίσιο αυτό, οι πέντε θεματικές ενότητες που διδάσκονται από τον κ. Π. Σταμάτη, 
περιλαμβάνουν προσεγγίσεις επικοινωνιακών θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με την 
επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία, όπως αυτή πραγματώνεται 
καθημερινά στο σύγχρονο, σχολικό-εκπαιδευτικό σύστημα, εντασσόμενες στους τομείς 
της διδασκαλίας, της ανάπτυξης προσωπικού, της σχολικής ηγεσίας/σχολικού 
management και του σχολικού κλίματος/κλίματος τάξης. Κατά συνέπεια, σκοπός των 
ενοτήτων αυτών είναι η κατανόηση του επικοινωνιακού φαινομένου στο σύνολό του, η 
ανάδειξη της σπουδαιότητας ανάπτυξης «υγιών», διαπροσωπικών σχέσεων 
«ενδοσχολικής συμβίωσης» και η αναγκαιότητα υιοθέτησης στρατηγικών εξοικείωσης με 
τις επικοινωνιακές τεχνικές, ιδιαίτερα στο νευραλγικό πεδίο άσκησης εκπαιδευτικής 
διοίκησης, όπου οφείλουν να βελτιστοποιούνται ισόρροπα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες 
όλων των μελών της κοινότητας που την απαρτίζουν.  
    Πιο συγκεκριμένα επιδιώκεται, σε επίπεδο: 

Γνώσεων : 
1. Η εννοιολογική διασαφήνιση επικοινωνιακών όρων 
2. Η επισκόπηση του «επικοινωνιακού πλέγματος» στις εκπαιδευτικές μονάδες 
3. Η προσέγγιση των κυριότερων θεωριών και μοντέλων επικοινωνίας 
4. Η κατανόηση των ειδοποιών διαφορών λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας 
5. Η εμπέδωση μεθόδων επικοινωνιακής έρευνας και ανάλυσης 
6. Η κατανόηση στρατηγικών βελτίωσης της επικοινωνιακής συμπεριφοράς  

Δεξιοτήτων: 
1. Η ανάπτυξη λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων 
2. Η καλλιέργεια διαπολιτισμικών, επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
3. Η επικοινωνιακά αποτελεσματική ενδοσχολική και εξωσχολική δραστηριοποίηση 

με στόχο τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και την αναβάθμιση της 
σχολικής μονάδας 
Στάσεων: 

1. Η κατανόηση, εκτίμηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών, διδακτικών και 
διαπροσωπικών, επικοινωνιακών ιδιαιτεροτήτων 

2. Η καλλιέργεια ομαδικού και συνεργατικού κλίματος 
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Αναφορικά με τις διδακτικές ενότητες του κ. Γουβιά, η θεματολογία και το περιεχόμενό 
τους προκύπτει σε συνάρτηση με το εκάστοτε ανακοινωθέν πρόγραμμα του ΠΜΣ και 
εστιάζει στη σχέση επικοινωνίας και κοινωνίας, με έμφαση στην προσέγγιση της 
επικοινωνίας ως κοινωνικό φαινόμενο. 

 
2. Θεματικές Ενότητες 

 
Από τον κ. Μεϊμάρη θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 
Α. Θεωρητικό Πλαίσιο της Ψηφιακής Αφήγησης 
Β. Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ψηφιακών Αφηγήσεων 
Γ. Δημιουργική Προσέγγιση της Ψηφιακής Αφήγησης 
Δ. Εφαρμογές Ψηφιακής Αφήγησης 

 
Από τον κ. Σταμάτη θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 
 
Α. Θέματα Επικοινωνιακής Αγωγής Ι – Χαρτογράφηση Επικοινωνιακών Εννοιών στις 
Επιστήμες της Αγωγής 
Β. Θέματα Επικοινωνιακής Αγωγής ΙΙ – Παιδαγωγική και Διοικητική Επικοινωνία 
Γ. Θέματα Διαπροσωπικών Σχέσεων και Επικοινωνιακής Συμπεριφοράς στη Σχολική 
Μονάδα 
Δ. Θέματα Διαταραχών και Προβλημάτων Επικοινωνίας  
Ε. Στρατηγικές και Τεχνικές Αποτελεσματικής Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 
– Στυλ Επικοινωνίας και Επικοινωνιακή Συμβουλευτική  
 
Από τον κ. Γουβιά θα αναπτυχθούν θεματικές οι οποίες δίνουν έμφαση στην προσέγγιση 
της επικοινωνίας ως κοινωνικό φαινόμενο. 
 
 

3. Ειδικοί Στόχοι Θεματικών Ενοτήτων 
 
Για  κάθε θεματική ενότητα του κ. Μεϊμάρη τίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω διδακτικοί 
στόχοι: 
 
Α΄ θεματική ενότητα 
Αναφορά στις βασικές έννοιες και αρχές της ψηφιακής αφήγησης, τα απαραίτητα στοιχεία 
δομής καθώς και παραδειγματικές εφαρμογές. 
 
Β΄ θεματική ενότητα 
Εξοικείωση με τα τεχνολογικά εργαλεία της ψηφιακής αφήγησης 
 
Γ΄ θεματική ενότητα  
Εισαγωγή στη δημιουργική/αισθητική πλευρά της δημιουργίας αφηγήσεων 
 
Δ΄ θεματική ενότητα  
Πρακτική εξάσκηση μέσω της παραγωγής ενός ολοκληρωμένου έργου ψηφιακής 
αφήγησης για τη λειτουργική εφαρμογή όλων των προηγούμενων ενοτήτων εκ μέρους 
των φοιτητών. 



 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστήμων 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 

Λ. Δημοκρατίας 1,  Ρόδος  ΤΚ:85100 * Τηλ: 2241099421. Fax: 2241099420 

http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem 

 
Για  κάθε θεματική ενότητα του κ. Σταμάτη τίθενται αντίστοιχα οι παρακάτω διδακτικοί 
στόχοι: 
 
Α΄ θεματική ενότητα 
Να προσεγγιστούν οι βασικές έννοιες και μορφές επικοινωνίας, οι θεωρίες και τα μοντέλα 
επικοινωνίας, οι βασικότερες μορφές πραγμάτωσης της επικοινωνίας στον άνθρωπο με 
έμφαση στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας χαρτογράφησης των 
επικοινωνιακών εννοιών που εμφανίζονται λειτουργικά και συμβολικά στις Επιστήμες της 
Αγωγής. 
 
Β΄ θεματική ενότητα 
Να προσεγγιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας που εμφανίζονται στην 
εκπαιδευτική μονάδα, σε παιδαγωγικό και διοικητικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη 
δυναμική που αναπτύσσεται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των μελών της σχολικής 
κοινότητας και του εργασιακού περιβάλλοντος. 
 
Γ΄ θεματική ενότητα 
Να αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων 
και της επικοινωνιακής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται στη σχολική μονάδα, μέσα και 
έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, δίνοντας έμφαση στη σημασία της κοινωνικής επαφής 
για την αποτελεσματική επικοινωνία και τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, το 
ρόλο του φύλου, την «επικοινωνιακή διάσταση» του χώρου, την επικοινωνία σε 
διαπροσωπικό επίπεδο, την επικοινωνία μεταξύ προϊστάμενου και υφιστάμενου. 
 
Δ΄ θεματική ενότητα 
 
Να προσεγγιστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παρεμπόδιση της επικοινωνιακής 
διαδικασίας κατά τη διδακτική και διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας και να 
αναφερθούν τα αίτια ανάπτυξης σύγχρονων μορφών επικοινωνιακής επιθετικότητας σε 
αυτήν όπως η λεκτική και μη λεκτική βία (communication bullying).   
 
Ε΄ θεματική ενότητα 
Να αναδειχθεί η διαχρονικότητα της παιδαγωγικής διάστασης της επικοινωνίας στην 
ελληνική γραμματεία, να παρουσιαστούν οι κυριότεροι επικοινωνιακοί τύποι-στυλ 
επικοινωνίας, να διδαχθούν οι βασικότερες στρατηγικές και τεχνικές επικοινωνίας για την 
καλλιέργεια θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, όπως η ενεργή ακρόαση κ.ά., στο 
πλαίσιο μιας επικοινωνιακής συμβουλευτικής για την ανάπτυξη υψηλών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, σημαντικών στην επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων στη σχολική 
μονάδα και σε όλα τα επίπεδα σχολικής διοίκησης, με έμφαση στους τομείς της 
διδασκαλίας, της ανάπτυξης προσωπικού, της σχολικής ηγεσίας/σχολικού management 
και του κλίματος εντός και εκτός τάξης. 
 
Για  κάθε θεματική ενότητα του κ. Γουβιά, οι διδακτικοί στόχοι θα εξειδικεύονται και θα 
γνωστοποιούνται εγκαίρως από το διδάσκοντα. 
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4. Διδακτική Μεθοδολογία 

 
Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος προτείνεται ανά διδακτικό τρίωρο: 

1. Η αξιοποίηση δυο σαρανταπεντάλεπτων (45’) διδακτικών ωρών για παράδοση 
ή/και παρουσίαση εργασιών,  

2. Μια διδακτική ώρα των σαράντα πέντε (45’) λεπτών για ομαδική συζήτηση και 
αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση και για ανάπτυξη εργαστηριακών, ερευνητικών και 
πρακτικών εφαρμογών της ερευνητικής ύλης. 

3. Περαιτέρω, θα αξιοποιηθούν δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
δυνατότητες e-learning.  

 
5. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα 

 
Μ. Μεϊμάρης 

Θεματική ενότητα Μήνας Διδακτικός χρόνος 

Α΄ θεματική ενότητα  
Φεβρουάριος – Ιούνιος 

(σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ΠΜΣ) 

 
10 διδακτικά τρίωρα  

 
Β΄ θεματική ενότητα 

Γ΄ θεματική ενότητα 

Δ΄ θεματική ενότητα 

Ε΄ θεματική ενότητα 

Παρουσιάσεις εργασιών μετ. φοιτητ. 

 
Π. Σταμάτης 

Θεματική ενότητα Μήνας Διδακτικός χρόνος 

Α΄ θεματική ενότητα  
Φεβρουάριος – Ιούνιος 

(σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ΠΜΣ) 

 
10 διδακτικά τρίωρα  

 
Β΄ θεματική ενότητα 

Γ΄ θεματική ενότητα 

Δ΄ θεματική ενότητα 

Ε΄ θεματική ενότητα 

Παρουσιάσεις εργασιών μετ. φοιτητ. 

 
 Δ. Γουβιάς 

Θεματική ενότητα Μήνας Διδακτικός χρόνος 

Α΄ θεματική ενότητα  
Φεβρουάριος – Ιούνιος 

(σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ΠΜΣ) 

 
5 διδακτικά τρίωρα  

 
Β΄ θεματική ενότητα 

Γ΄ θεματική ενότητα 

Δ΄ θεματική ενότητα 

Ε΄ θεματική ενότητα 

Παρουσιάσεις εργασιών μετ. φοιτητ. 

 
 

6. Τρόπος Αξιολόγησης Φοιτητών 
 

    Η παρακολούθηση των διαλέξεων, η ανάληψη, εκπόνηση και παρουσίαση γραπτών 
εργασιών, η μελέτη της συναφούς βιβλιογραφίας, η συμμετοχή σε εργαστήρια, η 
ανάπτυξη ερευνητικών και πρακτικών εφαρμογών ή εναλλακτικά οι γραπτές εξετάσεις, 
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αποτελούν, μαζί με την ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, τους βασικότερους 
τρόπους αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 
Επιπλέον, στην ενότητα της Ψηφιακής Αφήγησης, θα αξιολογηθεί η εκπόνηση και 
παρουσίαση από τους ίδιους τους φοιτητές των ψηφιακών τους δημιουργιών. 
 

7. Υλικό Εργασιών 
 
Όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.  
 

8. Υλικό Παρουσιάσεων Μαθήματος 
 

Άρθρα του κ. Μεϊμάρη από την ιστοσελίδα http://mmeimaris.gr/  
 

Άρθρα του κ. Σταμάτη που βρίσκονται αναρτημένα στη διεύθυνση: 
 https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=977  
 

9. Βιβλιογραφία (βασική) 
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http://www.educause.edu/ero/article/web-20-storytelling-emergence-new-genre 

2. Barthes, R. (1966) Introduction à l'analyse structurale des récits. In: Communications, 8, 
1966. Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit. pp. 1-27, Seuil 
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Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
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Integrating individual and social creativity. International Journal of Human-Computer 
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10. Guilford, J.P. (1950) Creativity. American Psychologist, vol.5( 9), 444-454 
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12. Lowenthal, P. R. (2009) Digital storytelling -An emerging institutional technology? In J. 
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10. Αρθρογραφία 

 
Άρθρα του κ. Μεϊμάρη από την ιστοσελίδα http://mmeimaris.gr/  
 
Άρθρα του κ. Σταμάτη που αναφέρονται στη διεύθυνση: 
 https://aegeanmoodle.aegean.gr/course/view.php?id=977 
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