
Ο Σούπερμαν με γίγαντες
και νάνους – Green Screen

Μαθητές:
Μίνγκα Ερκεϊντ
Κόλιας Παντελής
Ηλίγια Βαγγέλης

Νικολαϊδης Δημήτρης
Ρουμελιώτης Νίκος

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Παμπουκίδης Χαράλαμπος
Τσορμπατζόγλου Νέστωρ

19ο Γυμνάσιο
Θεσσαλονίκης

5ο Μαθητικό
Συνέδριο
Πληροφορικής

Επόμενο



Η Ιδέα για την Εργασία
Η ιδέα για την εργασία αυτή ξεκίνησε μετά από

επίσκεψη στο Τεχνοπάρκο του Νόησις και συζήτηση με
τους υπεύθυνους της θεατρικής ομάδας του σχολείου μας. 
Συγκεκριμένα αναρωτηθήκαμε κατά πόσον η τεχνική Green 
screen που είδαμε εκεί, θα ήταν εφικτό να
πραγματοποιηθεί από μαθητές του σχολείου μας. 
Χρειαζόμασταν ένα πράσινο φόντο για να πετύχουμε την
τεχνική, χρησιμοποιήσαμε το διαδραστικό πίνακα μιας
τάξης. Το αποτέλεσμα ήταν ανέλπιστα καλό, αλλά δεν
μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα λόγω των δεδομένων
διαστάσεων του πίνακα. Σκεφτήκαμε λοιπόν να βάψουμε
μέρος του τοίχου μας τάξης και αμέσως οι δυνατότητες
αξιοποίησης του προγράμματος επεκτάθηκαν…
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Το τελικό αποτέλεσμα του τοίχου

Κάπως έτσι φαίνεται και ο τοίχος
της τάξης που βάψαμε.
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Οι Εργασίες που φτιάξαμε
Σκεφτήκαμε διάφορες προοπτικές για τα

θέματα των εργασιών που θα
δημιουργούσαμε, έτσι σκεφτήκαμε να

κάνουμε τις εξής:
• Η Πτήση του Superman

• Ο Superman εναντίον μετεωρίτη
• Μαθητής και Πειραχτήρι
• Γίγαντας σε Μεγάλη Πόλη
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Η 1η Εργασία
Η 1η Εργασία που θα σας παρουσιάσουμε θα είναι με τον
Superman. Το χαρακτηριστικό βίντεο ακολουθεί :

Επόμενο



Superman εναντίον μετεωρίτη
Όπως και να έχει λίγη διασκέδαση δεν βλάπτει..! Γι αυτό

και εμείς ετοιμάσαμε τον Superman να πάει να
καταστρέψει έναν αστεροειδή :
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Η 2η Εργασία
Η 2η Εργασία που θα σας παρουσιάσουμε θα είναι με ένα

μικρό πειραχτήρι που δεν αφήνει σε ησυχία έναν μαθητή :
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Η 3η Εργασία
Η 3η Εργασία που θα ακολουθήσει είναι με έναν

τεράστιο γίγαντα σε μια μεγαλούπολη και από τον
θυμό του καταστρέφει ένα κτίριο :
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Καλές φαίνονται έτσι..; Πτήσεις, καταστροφές μετεωριτών, 
ενοχλητικά ανθρωπάκια και θυμωμένοι γίγαντες… Ας δούμε τώρα
και τι κρύβεται πίσω από τον Superman :

Ο Superman πίσω από την μάσκα
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Ο Μαθητής και το πειραχτήρι
Τελικά πώς φαίνεται το πειραχτήρι να ενοχλεί τον
μαθητή..; Για να δούμε :
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Ο Γίγαντας
Τελικά το κτίριο βρισκόταν σε μια μεγαλούπολη ή

όχι…;
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Adobe Premiere 
1. Εισάγαμε τα βίντεο και τις εικόνες μας στο

Πρόγραμμα Adobe Premiere και από εκεί τα
«στήσαμε» σε μια σειρά.

2. Προσθέσαμε μουσική που αρμόζει στο κάθε
βίντεο και από εκεί βάλαμε τα φίλτρα για να
φαίνεται έτσι όπως το θελήσαμε. Συγκεκριμένα
βάλαμε το Chroma Key, που είναι κατάλληλο για
να αφαιρεθεί το πράσινο φόντο.

3. Κάναμε εξαγωγή το τελικό βίντεο και το
μετατρέψαμε στην μορφή avi για να το δεχτεί το
PowerPoint.
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Pinnacle Studio 
1. Εισάγαμε τα βίντεο και την μουσική που

θέλαμε .
2. Προσθέσαμε και το βίντεο που θέλαμε

για background και στην συνέχεια τα
βάλαμε στην σωστή θέση.

3. Βάλαμε το φίλτρο Chroma Key, και
αφαιρέσαμε το πράσινο φόντο.

4. Κάναμε εξαγωγή και μετατροπή το τελικό
βίντεο.

Επόμενο



Κάποιες εικόνες του
Superman

Δημιουργήσαμε και κάποιες εικόνες με τον
Superman με το Πρόγραμμα Adobe 
Photoshop.
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Συνεργάστηκαν οι
μαθητές: 

Μίνγκα Ερκεϊντ
Κόλιας Παντελής
Ηλίγια Βαγγέλης

Νικολαϊδης Δημήτρης
Ρουμελιώτης Νίκος

Υπεύθυνοι Καθηγητές:
Παμπουκίδης Χαράλαμπος
Τσορμπατζόγλου Νέστωρ

ΤΕΛΟΣ..!


