
Γενικό Λύκειο Ασημίου
Project Β’ τετραμήνου
Σχολικό έτος 2012-2013
Υπεύθυνοι καθηγητές: Παπαδάκης Σταύρος,
                                     Ταμιωλάκη Μαρίνα

ΑΝΑΦΟΡΑ

        Στα πλαίσια του μαθήματος του Project χωριστήκαμε σε
τρείς ομάδες και κάθε μια απο αυτές είχε διαφορετικό θέμα και
στόχο.Η ομάδα μας ονομάζεται Looney Tunes και αποτελείται
απο τρία άτομα: Γεωργία Χατζάκη,Στέλλα Χατζηπαυλίδη και
Αλεξάνδρα Τσάκα.Το όνομα της ομάδας μας επιλέχτηκε λόγω
της ταύτισης των χαρακτήρων μας με τους ήρωες Looney
Tunes. Ο στόχος μας ήταν να μεταγλωττίσουμε ένα απόσπασμα
και να αντικαταστήσουμε τις δικές μας φωνές μιλώντας στην
Κρητική διάλεκτο όσο ήταν εφικτό.
         Η αρχική μας ιδέα ήταν να μεταγλωττίσουμε ένα
απόσπασμα απο την ταινία Charlie's Angels.Όμως οι μικροί
διάλογοι και η πίεση του χρόνου μας απέτρεψαν.Επιπλέον
θέλαμε να κάνουμε κάτι καινοτόμο και αστείο για να
κερδίσουμε τις εντυπώσεις με την ιδέα μας!Η επόμενή μας
σκέψη ήταν ένα βίντεο με κινούμενα σχέδια και πιο
συγκεκριμένα ένα βίντεο με ήρωες Looney Tunes.Οι δουλειές
μας ήταν οι εξής:

• Καταγράψαμε τον αρχικό διάλογο και τον μεταφράσαμε
όσο γινόταν με αυθεντικές κρητικές εκφράσεις,στο όριο που
μας επιτρεπόταν από τον αρχικό διάλογο.
• Κατεβάσουμε το βίντεο μας με το πρόγραμμα Free Studio
Downloader.
• Προσπαθήσαμε να κόψουμε το βίντεο μας στο επιθυμητό
χρονικό διάστημα με το πρόγραμμα Free Studio Downloader
λόγω εμπειρίας.Η προσπάθεια απέτυχε αλλά με την βοήθεια του
καθηγητή μας κ.Σταύρου Παπαδάκη υπεύθυνου του
project,επιχειρήσαμε και χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά το
Windows Movie Maker με επιτυχία.Το βίντεο μας κόπηκε στον



χρόνο που θέλαμε.
•  Ηχογραφήθηκαν οι διάλογοι από την Στέλλα
Χατζηπαυλίδη στον ρόλο του  Bugs Bunny,από την Γεωργία
Χατζάκη στον ρόλο του Daffy Duck και από την Αλεξάνδρα
Τσάκα στον ρόλο του Elmer (κυνηγός) με το πρόγραμμα
Audacity.
•  Η ταύτιση και ο συγχρονισμός των φωνών μας με τον ήχο
του αποσπάσματος έγινε με το πρόγραμμα Audacity.Αυτή η
ενέργεια ήταν αρκετά επίπονη,δύσκολη και χρονοβόρα για εμάς
διότι δεν διαθέταμε την απαιτούμενη εμπειρία για να
χρησιμοποιήσουμε το  πρόγραμμα.
• Ενσωματώσαμε την τελική ηχογράφηση στο βίντεο με το
πρόγραμμα Windows Movie Maker.
• Τέλος για να μετατρέψουμε το βίντεο στην κατάλληλη
μορφή χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Free Maker Video
Converter.
Παρόλο την πίεση του χρόνου και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε επειδή δεν είχαμε την κατάλληλη εμπειρία
συνεχίσαμε με τόλμη και δημιουργικότητα τις προσπάθειες μας
έχοντας ένα θαυμαστό αποτέλεσμα!Το Project σαν μάθημα ήταν
ευχάριστο,εποικοδομητικό και πλόυσιο στην προσφορά
γνώσεων.
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