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Νεκτάριος Μουμουτζής    –    Το eShadow και η αξιοποίησή του σε διαθεματικές θεματοκεντρικές εργασίες    –    22/11/2016

Περιεχόμενα

 Γιατί ψηφιακό θέατρο σκιών;
 Λειτουργικότητα της πλατφόρμας
 Μερικά παραδείγματα:

– Ακριτών Μουσική: 
Εξ' αποστάσεως μουσικό δρώμενο

– Ο Καραγκιόζης και τα πολυμέσα... για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο

 Πλαίσιο αξιοποίησης του eShadow:

– Φάσεις ανάπτυξης μιας ψηφιακής παράστασης

– Παραλλαγές

 Παραστάσεις από σχολεία

 Συμπεράσματα – Μελλοντικά σχέδια
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Γιατί ψηφιακό θέατρο σκιών;

 Εμπλουτισμός παραδοσιακής μορφής θεάτρου σκιών:
– Εξ΄ αποστάσεως συνεργασία

– Ελκυστικό πλαίσιο διαθεματικής μάθησης που 
συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία

 Αντιμετωπίζει χρονικούς περιορισμούς στην τάξη
– Ελαχιστοποίηση χρόνου προετοιμασίας

– Εύκολη καταγραφή σκηνών

 Επανασύνδεση των παιδιών με την πλούσια παράδοσή μας

 Προωθεί την αξιοποίηση των Τεχνών – New Media Arts

– Εγγραμματισμός στα μέσα, πολλαπλοί γραμματισμοί
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Διαθεματικότητα

“μετ  δ  το τον τ ν χρόνον [...] τά τε χύδην μαθήματα παισ ν ν τ  παιδεί  γενόμενα ὰ ὴ ῦ ὸ ὶ ἐ ῇ ᾳ
τούτοις συνακτέον ε ς σύνοψιν ο κειότητός τε λλήλων τ ν μαθημάτων κα  τ ς το  ντος ἰ ἰ ἀ ῶ ὶ ῆ ῦ ὄ
φύσεως.” (Πλάτων, Πολιτεία Ζ' βιβλίο 537b-c)
 
«Ύστερα από αυτό το χρονικό διάστημα [...] όλες εκείνες οι σκόρπιες γνώσεις, τις οποίες 
έλαβαν ως παιδιά στην εκπαίδευση, θα τους προσφερθούν τώρα σε ένα συνοπτικό 
συνταίριασμα που θα αναδεικνύει τη συγγένεια της μιας γνώσης με την άλλη και με τη 
φύση του όντος.» 
 

 ΔΕΠΠΣ (2003) – ΕΠΠΣ (1999) & διαθεματικότητα:
– Ενδοκλαδική συνοχή – Διακλαδικές συσχετίσεις

– Θεματοκεντρικές εφαρμογές

 Διαθεματικές δεξιότητες – γραμματισμοί:

– Λόγος, μαθηματικά, κοινωνικές δεξιότητες, επιστήμες, 
τεχνολογία, μεταγνωστικές δεξιότητες
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Τι είναι το eShadow και ο eShadow editor

 Απλό και εύκολο στη χρήση
 Ρεαλιστική προσομοίωση της φυσικής των φιγουρών
 Καλαίσθητες φιγούρες και σκηνικά σε συνεργασία 

με το Χανιώτη καλλιτέχνη Νίκο Μπλαζάκη
 Δυνατότητα δημιουργίας νέων φιγουρών

Ας δούμε πώς...
https://youtu.be/qL4NW-ApFSk 

https://youtu.be/qL4NW-ApFSk
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Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας, Χανιά, 2013 & 2014
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Έκθεση “Ο Θρίαμβος των Σκιών”, Αθήνα, 2012
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Ανταπόκριση μικρότερων μαθητών (5-7 ετών)
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Ανταπόκριση μικρότερων μαθητών (8-12 ετών)
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Δράση συνεργασίας ακριτικών σχολείων 
στο έργο ODS (Open Discovery Space)
(http://www.opendiscoveryspace.eu/)

 Εκμάθηση μουσικής
 Εξ' αποστάσεως

συνεργασία
 Μουσικό δρώμενο:

Ακριτικά τραγούδια
 Υπεύθυνος δράσης:

Πέτρος Στεργιόπουλος

Ας μοιραστούμε τη μουσική – Ακριτών Μουσική

http://www.opendiscoveryspace.eu/
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 Οπτική παρουσίαση με το 
eShadow

 Φιγούρες και σκηνικά που 
ζωγράφισαν οι μαθητές

 Αξιοποίηση εικαστικών 
αναπαραστάσεων από 
Βυζαντινά κεραμικά

● Συνεργασία με τον
Δημήτρη Σκουρτέλη
(http://dimitris-a-
skourtelis.blogspot.gr/)

Το eShadow και οι Ακρίτες...
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Το περιβάλλον εξ' αποστάσεως συνεργασίας



Νεκτάριος Μουμουτζής    –    Το eShadow και η αξιοποίησή του σε διαθεματικές θεματοκεντρικές εργασίες    –    22/11/2016

Ενωμάτωση του eShadow (web version) στην 
πλατφόρμα εξ' αποστάσεως συνεργασίας:
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Το δρώμενο:

 Το σχολείο της Γαύδου ξεκινά την εκδήλωση. 
Παρουσιάζεται η έννοια της Ακριτικής Παράδοσης.

 Μουσικό θέμα από την Αθήνα. 
Αναφορά στη λόγια μουσική εμπνευσμένη από την παράδοση των Ακριτών

 Το σχολείο της Κύπρου συνεχίζει με ακριτικό τραγούδι του Διγενή Ακρίτα. 
Την ίδια στιγμή μαθητές από το σχολείο στην Κρήτη κινούν φιγούρες του "Διγενή στα 
Μαρμαρένια Αλώνια".

 Η Κάρπαθος παρουσιάζει τα συρματικά τραγούδια και τραγουδά αποσπάσματα από το 
τραγούδι του Αρμούρη. 
Την ίδια στιγμή Κύπριοι μαθητές κινούν φιγούρες εμπνευσμένες από αυτό.

 Το σχολείο στην Κρήτη παρουσιάζει τον Κυπρίδημο από την σκηνή του 
κονταροχτυπήματος με τον Κρητικό από τον Ερωτόκριτο.
Το σχολείο της Γαύδου κινεί φιγούρες εμπνευσμένες από τις σκηνές.

 Κλείσιμο της σύνδεσης από την Αθήνα με λόγια μουσική εμπνευσμένη από τα ακριτικά 
τραγούδια.
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Περισσότερες πληροφορίες:

 Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση “Αρκιτών Μουσική”
http://dma.ea.gr/el/node/84

 Webinar «Ας δώσουμε μια διαδικτυακή παράσταση θεάτρου σκιών 
με το eShadow» 
https://www.youtube.com/watch?v=MUFiiC2ROUQ

 Περισσότερες πληροφορίες το πλαίσιο της
εξ' αποστάσεως μουσικής αγωγής (καλή πρακτική): 
http://dma.ea.gr/el/node/16

 Φιγούρες και σκηνικά ενσωματωμένα σε ειδική ενότητα
του eShadow

http://dma.ea.gr/el/node/84
https://www.youtube.com/watch?v=MUFiiC2ROUQ
http://dma.ea.gr/el/node/16
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“Τα Πολυμέσα... για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”

 Ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνει ο Σύμβουλος Πληροφορικής 
Δυτικής Κρήτης Γιώργος Γώγουλος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χανίων Μανώλη Φραγκονικολάκη

 Από το σχολικό έτος 2013-2014: “Ο Καραγκιόζης και τα πολυμέσα... για 
την Ασφάλεια στο Διαδύκτυο”

– Σενάρια και ιστορίες με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

– Δραματοποίηση, δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών

 Εκτός από το eShadow, αξιοποιούνται και πολυμεσικές πλατφόρμες όπως 
τo Scratch

 Ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://saferinternet4edu.blogspot.gr/  

http://saferinternet4edu.blogspot.gr/
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Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς

 Επιμορφωτικό σεμινάριο 
(http://www.gogoulos.gr/2014/02/blog-post_20.html ):

– Εισαγωγή στη θεματολογία του διαγωνισμού

– Παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης του Θεάτρου Σκιών

– Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας

– Παράδειγμα που καλύπτει όλες τις φάσεις ανάπτυξης μιας ψηφιακής παράστασης 
καθώς και τη δημιουργία θεατρικού έργου

– Βιωματικό εργαστήριο

 Δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και προσχολικής 
εκπαίδευσης

– Εστιασμένο στην χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας καθώς και εργαλείων για την 
επεξεργασία εικόνας, ήχου και βίντεο

 Δεκάδες εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν τις μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες που 
παρουσιάστηκαν

– Σε πολλές περιπτώσεις μας εξέπληξε η επιλογή των θεμάτων όπως στην περίπτωση των 
Πλατωνικών Διαλόγων...

http://www.gogoulos.gr/2014/02/blog-post_20.html
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Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου



Νεκτάριος Μουμουτζής    –    Το eShadow και η αξιοποίησή του σε διαθεματικές θεματοκεντρικές εργασίες    –    22/11/2016

Περιεχόμενα

 Γιατί ψηφιακό θέατρο σκιών;
 Λειτουργικότητα της πλατφόρμας
 Μερικά παραδείγματα:

– Ακριτών Μουσική: 
Εξ' αποστάσεως μουσικό δρώμενο

– Ο Καραγκιόζης και τα πολυμέσα... για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο

 Πλαίσιο αξιοποίησης του eShadow:

– Φάσεις ανάπτυξης μιας ψηφιακής παράστασης

– Παραλλαγές

 Παραστάσεις από σχολεία

 Συμπεράσματα – Μελλοντικά σχέδια



Νεκτάριος Μουμουτζής    –    Το eShadow και η αξιοποίησή του σε διαθεματικές θεματοκεντρικές εργασίες    –    22/12/2016

Παραλλαγές του βασικού πλαισίου

 Ζωντάνεμα έτοιμου/προσαρμοσμένου σεναρίου
– Οι μαθητές εστιάζουν κυρίως στα “γυρίσματα”

– Το μοντάζ μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό

 Λογοτεχνία – Θεατρικό παιχνίδι

 Κόμικς

 Διαδραστική παρουσίαση

 Συνδυασμός με παραδοσιακή θεατρική παράσταση

– https://www.youtube.com/watch?v=vgIzFBrpQPc 

– https://www.youtube.com/watch?v=Fpf8tMhP_iM

 Δημιουργικό εργαστήριο και αυτοσχεδιασμοί
– Έτοιμη παράσταση – δημιουργία σκηνών

– Διαγωνισμός σύντομων ιστοριών

https://www.youtube.com/watch?v=vgIzFBrpQPc
https://www.youtube.com/watch?v=Fpf8tMhP_iM
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Συνεργασίες με σχολεία

 Μεγάλο ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς και μαθητές, 
ιδίως Δημοτικών Σχολείων

 Ποικιλία θεματολογίας:
– Τυπικά σενάρια Καραγκιόζη

– Επικαιρότητα

– Κοινωνικά θέματα

– Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά

– Φιλοσοφία

 Ας δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα...
https://youtu.be/rZ0QDG3q5Vc 

https://youtu.be/rZ0QDG3q5Vc


Νεκτάριος Μουμουτζής    –    Το eShadow και η αξιοποίησή του σε διαθεματικές θεματοκεντρικές εργασίες    –    22/12/2016

Και δεν είναι μόνο αυτά που είδαμε...

 Γυμνάσιο Πλατανιά
 2ο  Γυμνάσιο Χανίων, Β' Τάξη
 Δημ. Σχολείο Αγιάς Χανίων, Ε', ΣΤ' Τάξη
 10ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Δ' Τάξη
 13ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων
 EcoFans Club της Ελληνοαμερικανικής 

Ένωσης (τμήματα εκμάθησης αγγλικών)
 9ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων, ΣΤ' Τάξη
 Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων 

Θεοδωρόπουλου, Γ' Τάξη
 15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
 3ο Γυμνάσιο Χανίων
 Γυμνάσιο Χρυσοπηγής Χανίων
 ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου Χανιά
 5ο Δημ. Σχολείο Μεταμόρφωσης, Δ' Τάξη
 19ο  Δημοτικό Σχολείο Χανίων

 35o  Δημοτικό Εξαρχείων (Β', Ε' Τάξη)
 2ο  Γυμνάσιο Γέρακα, Β΄ Τάξη
 Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης
 2ο  Γυμνάσιο Γέρακα, Β΄ Τάξη
 36ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Β΄ Τάξη
 48ο  Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ε' Τάξη
 3o  Γυμνάσιο Αιγάλεω
 6o  Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας (Β' Τάξη)
 3o  Δημοτικό Σχολείο Σπάτων (B΄ Τάξη)
 128ο  Δημ. Σχολείο Αθηνών (Δ΄ Τάξη)
 2ο  Γυμνασίου Πύργου
 Δημοτικό Σχολείο Γαύδου
 Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου
 Δημοτικό Σχολείο Καστελόριζου
 Δημοτικό Σχολείο από Κύπρο
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Περιεχόμενα

 Γιατί ψηφιακό θέατρο σκιών;
 Λειτουργικότητα της πλατφόρμας
 Μερικά παραδείγματα:

– Ακριτών Μουσική: 
Εξ' αποστάσεως μουσικό δρώμενο

– Ο Καραγκιόζης και τα πολυμέσα... για την Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο

 Πλαίσιο αξιοποίησης του eShadow:

– Φάσεις ανάπτυξης μιας ψηφιακής παράστασης

– Παραλλαγές

 Παραστάσεις από σχολεία

 Συμπεράσματα – Μελλοντικά σχέδια
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Συμπεράσματα

 Ο Καραγκιόζης και πάλι στο προσκήνιο:
– Ανανεωμένος και ελκυστικός

– Μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρεται για 
σύγχρονες διαθεματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

 Μελλοντικά σχέδια:
– Ψηφιακές μαριονέτες: Πιο προσιτές στην κουλτούρα 

δυτικών χωρών

– Πολυγραμματισμοί και παραγωγή ψηφιακού λόγου
στο νηπιαγωγείο

– Πλατφόρμα εκπαιδευτικού 
προγραμματισμού
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Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση...

 Το θέατρο σκιών συνδυάζει πολλές μορφές τέχνης:
– Εικαστικές τέχνες (φιγούρες, σκηνικά...)

– Μουσική

– Θέατρο – Λογοτεχνία

– Κινησιολογία για απόδοση συναισθημάτων

– Λογοτεχνία

 Οι τέχνες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εμπλουτισμό 
της διδασκαλίας άλλων αντικειμένων προωθώντας

– Κριτική σκέψη

– Εξερεύνηση της φύσης

– Κοινωνική ενσωμάτωση

 Project e-ARTinED – http://www.e-artined.eu/ 
Συνέχεια του ARTinED (http://artined.eu/)  όπου θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας στην αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση και θα γίνει πιλοτική 
δοκιμή του μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: http://eartined.coursevo.com/ 

● eShadow και New Media Arts, Χορός, Μουσική, Λογοτεχνία, Εικαστικές Τέχνες
● Μελέτη σε μεγαλύτερο βάθος της αξιοποίηση του Θεάτρου Σκιών και της ψηφιακής εκδοχής του
● Συνεργασία με εκπαιδευτικούς για δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων με ευρύτερη απήχηση

http://www.e-artined.eu/
http://artined.eu/
http://eartined.coursevo.com/
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Ψηφιακές ιστορίες και κοινωνική ενσωμάτωση

 Οι παιδικές ιστορίες ως βάση για την κατανόηση του Άλλου
 Το έργο MultiLib (μόλις ξεκίνησε)

https://www.facebook.com/MultiLib-103194093500261 
– 6 Ευρωπαϊκές χώρες

– 6 γλώσσες μεταναστών

– 12 παραδοσιακές ιστορίες

– 12 σύγχρονες ιστορίες

 Ελληνικές ιστορίες
– Ερωτόκριτος

– Ο Καραγκιόζης...

 Κοινότητα μεταναστών στην Ελλάδα
– Αρμένιοι στην Κρήτη

https://www.facebook.com/MultiLib-103194093500261
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Περισσότερα στοιχεία

 Βίντεο και πληροφορίες για το eShadow:
www.youtube.com/eShadowTheater

   www.eshadow.gr
   www.music.tuc.gr

 Επικοινωνία: 
– Νεκτάριος Μουμουτζής nektar@ced.tuc.gr 

– Μάριος Χριστουλάκης christoulakis@ced.tuc.gr

– Ανδρέας Πιτσιλαδής pitsilad@ced.tuc.gr

http://www.youtube.com/eShadowTheater
http://www.eshadow.gr/
http://www.music.tuc.gr/
mailto:nektar@ced.tuc.gr
mailto:christoulakis@ced.tuc.gr
mailto:pitsilad@ced.tuc.gr
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