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Γιατί e-shadow;

• Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 

εργαλείο

• Συνδέει διαθεματικά πλήθος αντικειμένων 

(Πληροφορική, Εικαστικά, Ιστορία κτλ)

• Καλλιεργεί τη φαντασία, δημιουργικότητα

• Ψυχαγωγεί τους μαθητές και βελτιώνει τη 

στάση τους απέναντι στα μαθήματα

• Προωθεί την παράδοση του Καραγκιόζη



Παιδαγωγικά οφέλη

• Οι μαθητές αυτενεργούν, προετοιμάζοντας τα 
δικά τους σενάρια, φιγούρες και σκηνικά και 
κατασκευάζοντας τα δικά τους βίντεο.

• Χρησιμοποιούν δεξιότητες και γνώσεις από 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα 
(διαθεματικότητα).

• Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες, 
εργαζόμενοι σε ομάδες.

• Εξοικειώνονται με την τεχνολογία. 



E-shadow και εκπαιδευτική 

διαδικασία

• Ωριαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

• Εργασίες μακράς διάρκειας - Project

• Εκδηλώσεις και εορτές

• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς



Επιλογή σεναρίου

• Η θεματολογία μπορεί να αφορά ένα ζήτημα που 
απασχολεί τους μαθητές, μία συγκεκριμένη 
ενότητα μαθήματος, το θέμα ενός διαγωνισμού 
κτλ.

• Οι μαθητές ορίζουν τους ήρωες και τον κεντρικό 
άξονα της ιστορίας του σεναρίου.

• Χωρίζουν την ιστορία σε σκηνές.

• Συγκροτούν ομάδες για τη δημιουργία των 
σκηνών.

• Εναρμονίζουν και συνδέουν τις σκηνές μεταξύ 
τους.



Κατασκευή φιγούρων

• Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
φιγούρες/σκηνικά της εφαρμογής, αλλά και να 
κατασκευάσουν τις δικές τους.

• Η κάθε ομάδα επεξεργάζεται τις φιγούρες της σκηνής 
που αναλαμβάνει.

• Διεξάγεται συζήτηση αναφορικά με τα χαρακτηριστικά 
που σύμφωνα με το σενάριο θα περιλαμβάνει η 
φιγούρα.

• Τα διάφορα μέλη της φιγούρας αποτυπώνονται σε 
χαρτί και σκανάρονται.

• Η κάθε ομάδα εισάγει τις φιγούρες της στην 
εφαρμογή.



Καταγραφή σκηνών και δημιουργία 

βίντεο

• Ο κάθε μαθητής υιοθετεί έναν ήρωα της σκηνής 
της ομάδας που ανήκει.

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή ή την 
εφαρμογή σε συνδυασμό με κάποιο πρόγραμμα 
εγγραφής για τη δημιουργία των σκηνών (πχ BSR 
Screen Recorder).

• Πλεονέκτημα χρήσης εφαρμογής: η εικόνα και ο 
ήχος καταγράφονται ξεχωριστά.

• Ακολουθεί η επεξεργασία των σκηνών και η 
σύνδεση μεταξύ τους, χρήσει προγράμματος 
επεξεργασίας βίντεο (πχ W. Movie Maker).



Παραδείγματα δραστηριοτήτων

• Συμμετοχή στο διαγωνισμό «Τα πολυμέσα… για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (Ι. Γυμνάσιο 
Θεοδωρόπουλου)

• Τα παιδιά του Καραγκιόζη αρχίζουν να εξοικειώνονται 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που τον 
προβληματίζει. Γρήγορα, κυκλοφορούν φήμες, μέσω 
του Facebook, ότι ο Κοπρίτης αγαπάει τη Βεζιροπούλα
και ο Βεζίρης απειλεί τον Καραγκιόζη. Ο ίδιος 
βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς γνωρίζει ελάχιστα για το 
διαδίκτυο και ανησυχεί για την οικογένειά του.

• http://saferinternet4edu.blogspot.gr/2015/03/blog-
post_26.html



Παραδείγματα δραστηριοτήτων

• Γιορτή 28ης Οκτωβρίου(Ι. Δημοτικό Θεοδωρόπουλου)

• Το έργο αναφέρεται στις περιπέτειες του γέρο-
Καραγκιόζη, του παππού του Καραγκιόζη, στο δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Όταν ήταν νέος αναγκάστηκε να 
πολεμήσει χωρίς τη θέλησή του. Στο τέλος, όμως, 
ύστερα και από τη συμμετοχή των παιδιών του στον 
πόλεμο πείθεται για τα ιδανικά της πατρίδας. 
Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό σενάριο, μέσα από το 
οποίο οι θεατές έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν 
σημαντικές στιγμές της ελληνικής αντίστασης σε μια 
ιστορία που δείχνει τον πόλεμο από την πλευρά 
των αφανών ηρώων. (Μανώλης Κουναλάκης)



Φιγούρες μαθητών


