
Πώς να δημιουργήσετε 
μια ιστορία



Η ρήση λεει «Μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις». Με αυτή την εκπαιδευτική πηγή θα 
μάθετε τι είναι ένα εικονογραφημένο σενάριο ή αλλιώς storyboard και πώς να 
χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή φωτογραφία για να παρουσιάσετε ένα από τα γεγονότα της 
ζωής σας.

Ακόμη και πριν από τα ψηφιακά μέσα, τα κόμικ ήταν εξαιρετικά δημοφιλή, 
απεικονίζοντας παραμύθια και περιπέτειες μέσα από ταινίες. Σήμερα, τα κόμικς όπως 
οι γελοιογραφίες Dandy ή Beano και τα ιαπωνικά manga είναι γνωστά παγκοσμίως.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat ή το Instagram, το Pinterest και το 

Facebook, υπάρχει μια αυξανόμενη χρήση «φωτογραφικών ιστοριών» για την προσέλκυση 

των άλλων στις εμπειρίες σας, τις προτιμήσεις σας και τις επιλογές τρόπου ζωής.

Τι είναι λοιπόν ένα storyboard; Ένα εικονογραφημένο σενάριο είναι μια σειρά από εικόνες 
που είναι τοποθετημένες διαδοχικά για να περιγράψουν τη δράση μιας ταινίας, ενός βίντεο 
ή ενός κινουμένου σχεδίου.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτική παρουσίαση οποιασδήποτε ιστορίας, όπως ένα 
ιστορικό γεγονός, ένα συγκεκριμένο περιστατικό στη ζωή σας ή ακόμα και η ιστορία της 
ζωής σας.

Κοιτάξτε αυτό το storyboard και δείτε αν μπορείτε να καταλάβετε την ιστορία. Πριν κοιτάξετε 
την επόμενη διαφάνεια, σημειώστε ποιά πιστεύετε ότι είναι περίπου η ιστορία.



Μήπως καταλάβατε τί δείχνει αυτή η ιστορία;
 
Εικόνα 1: Ενδιαφέρονταν για τα αεροπλάνα
Εικόνα 2: Πήγε στο σχολείο
Εικόνα 3: Εργάστηκε σκληρά στις σπουδές
Εικόνα 4: Αποφοίτησε
Εικόνα 5: Πήρε μαθήματα πτήσεων
Εικόνα 6: Πιστοποιήθηκε ως πιλότος
Εικόνα 7: Πήγε για συνέντευξη
Εικόνα 8: Έπιασε δουλειά
Εικόνα 9: Πετά για την American Airlines
Εικόνα 10: Τώρα είναι ένας πιλότος με καλό μισθό



Τώρα ήρθε η ώρα να σκεφτείτε ποιά ιστορία θα θέλατε να πείτε. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή ή το smartphone σας για να συλλέξετε εικόνες για 
να απεικονίσετε αυτήν την ιστορία.

Για νομικούς λόγους, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε φωτογραφίες άλλων ανθρώπων σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδειά τους. Υπάρχουν πολλά μέρη στο διαδίκτυο που 
μπορείτε να βρείτε δωρεάν εικόνες για το storyboard.



Εδώ βλέπετε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν 
εικόνες, αλλά μπορείτε να βρείτε πολλές ακόμη στο διαδίκτυο. Τώρα ήρθε η ώρα να 
δουλέψετε στο δικό σας storyboard!



 

 

  


