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Εξήγηση διαφανειών 
 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 1-2:  

� Ο τίτλος της εργασίας µας είναι «Η Μικρή Μάγισσα-Ένα Παλιό Γερµανικό 

Παραµύθι-Μια Μοντέρνα Ψηφιακή Αφήγηση». 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3:  

� ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέµα της είναι η ψηφιακή διήγηση στα Γερµανικά, τα οποία διδασκόµαστε 

στο σχολείο µας για  δεύτερη χρονιά. Το αποτέλεσµα του συνδυασµού της 

παραδοσιακής προφορικής αφήγησης µε εργαλεία νέων τεχνολογιών ήταν το 

ολιγόλεπτο video ενός παραµυθιού, ειπωµένου µε τις δικές µας φωνές, 

εικονογραφηµένου από επεξεργασµένες φωτογραφίες και επενδυµένου µε 

µουσική και ηχητικά εφέ για να ενταθεί η συναισθηµατική χροιά. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 4:  

� ΣΤΟΧΟΙ 
Σκοπός µας ήταν να αποκτήσουµε µια ιδέα από τη γερµανική λογοτεχνία µέσα 

από το παραµύθι του Otfried Preußler, να προσεγγίσουµε τα γερµανικά µε 

έναν πιο διασκεδαστικό τρόπο και να βελτιώσουµε τον προφορικό και γραπτό 

λόγο, αλλά µε σύγχρονα µέσα τεχνολογίας. 

 

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 5-6:  

� «Η µικρή µάγισσα» είναι ένα εικονογραφηµένο βιβλίο, που αποτελείται από 

127 σελίδες. Αρχικά,  µελετήσαµε τη δισέλιδη διασκευή του παραµυθιού. 

Το δεύτερο βήµα ήταν να παράγουµε ηχητικό υλικό. Γνωρίσαµε το Audacity, 

ένα λογισµικό επεξεργασίας ήχου ανοιχτού κώδικα, και εξοικειωθήκαµε µε 

βασικές του λειτουργίες όπως επιλογή τµήµατος ήχου, διαγραφή-αποκοπή-

αντιγραφή-επικόλληση επιλογής, κλπ.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 7:  

� Στην παρουσίαση που παρακολουθείτε, παρουσιάζεται το περιβάλλον του 

Audacity. Πατώντας το record ηχογραφεί σε laptop µε ενσωµατωµένο 

µικρόφωνο. Με την εφαρµογή αυτή ηχογραφήσαµε τη γερµανική αφήγηση σε 

ένα notebook.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 8:  

� Πατώντας Αρχείο-Εξαγωγή αποθηκεύεται το ηχητικό αρχείο σε µορφή wav. 
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∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 9:  

� Μπορεί κανείς επίσης να επεξεργαστεί ηχητικό υλικό. Το λογισµικό εισάγει 

αρχεία ήχου µέσω Αρχείο-Import (δηλ. Εισαγωγή)-Audio (δηλ. ήχος).  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 10:  

� Έτσι µπορεί κανείς να εισάγει πολλά ηχητικά αρχεία, τα οποία εµφανίζονται 

σε αντίστοιχο αριθµό καναλιών. Με τον τρόπο αυτό επεξεργαστήκαµε τις 

φωνές µας, αποκόπτοντας µη χρειαζούµενα κοµµάτια. Εν συνεχεία, ενώσαµε 

µε αποκοπή-επικόλληση το ωφέλιµο υλικό στη σωστή σειρά σε ένα κανάλι 

ήχου, προσθέτοντας ταυτόχρονα και ηχητικά εφέ, τα οποία διατίθενται 

δωρεάν σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες, όπως το www.soundfxnow.com. 

Ακόµα εισάγαµε µουσική σε ένα δεύτερο κανάλι ήχου και εξάγαµε αφήγηση 

και µουσική ως ένα συγχωνευµένο αρχείο wav. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 11:  

� Στη συνέχεια, ασχοληθήκαµε µε το οπτικό µέρος, το οποίο συγκεντρώσαµε µε 

τρεις τρόπους: α)αναζητήσαµε φωτογραφίες σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες µε 

δωρεάν υλικό όπως είναι το photogen.com,  β)τραβήξαµε φωτογραφίες µε 

ψηφιακή φωτογραφική µηχανή και γ)σκανάραµε τις ασπρόµαυρες εικόνες από 

το βιβλίο του γερµανικού παραµυθιού. Έπειτα, περάσαµε στην επεξεργασία 

των εικόνων. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 12: 

� Ξεκινήσαµε µε τη Ζωγραφική, που συµπεριλαµβάνεται σε όλες τις εκδόσεις 

των Microsoft Windows. Από την εργαλειοθήκη της εκµεταλλευτήκαµε:  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 13-14: 

� Το εργαλείο του πινέλου για να χρωµατίσουµε τις ασπρόµαυρες εικόνες που 

σκανάραµε. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 15: 

� Τη λειτουργία της περικοπής για να περικόψουµε τις εικόνες µας, όποτε αυτό 

ήταν αναγκαίο. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 16-17: 

� Χρησιµοποιήσαµε παράλληλα το Microsoft Office Picture Manager, που 

βρίσκεται σε όλα τα πακέτα Microsoft Office και 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 18-19: 

� διαθέτει παρόµοια λειτουργία µέσω επεξεργασίας εικόνων-περικοπή. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 20-21-22:  

� Θέλοντας να δηµιουργήσουµε πλάνα δικής µας έµπνευσης και φαντασίας, 

κατάλληλα για την ιστορία µας, αξιοποιήσαµε το Microsoft Office 

PowerPoint. Προχωρήσαµε στη σύνθεση περισσότερων εικόνων, τις οποίες 

συναρµολογήσαµε κάθε φορά σε µία ανεξάρτητη µε τη χρήση εργαλείων 

µορφοποίησης, όπως  
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∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 23: 

� περικοπή, µεταφορά εικόνας σε πρώτο πλάνο ή στο φόντο, παρέµβαση στη 

φωτεινότητα, κ.ά.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 24: 

� αλλά και µε την εφαρµογή οπτικών εφέ, όπως απαλές ακµές.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 25: 

� ∆ηµιουργήθηκαν διαφάνειες, οι οποίες αποτέλεσαν τα πλάνα της ταινίας µας. 

Μπορεί κανείς να αποθηκεύσει τις διαφάνειες ως εικόνες µε δύο τρόπους: 

α)να αντιγράψει και να επικολλήσει τις διαφάνειες µία-µία στη Ζωγραφική, να 

τις περικόψει και να τις αποθηκεύσει ως αρχεία εικόνων και β)να επιλέξει 

κατευθείαν από το µενού του PowerPoint την αποθήκευση των διαφανειών 

στον επιθυµητό τύπο εικόνων. Επιλέξαµε τη δεύτερη δυνατότητα ως πιο 

οικονοµική. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 26: 

� Στο προτελευταίο στάδιο, οι φωτογραφίες-σκηνικά έλαβαν τις τελευταίες τους 

πινελιές µε το Photoshop, ένα επαγγελµατικό λογισµικό επεξεργασίας 

εικόνων, που διατίθεται πλέον δωρεάν από τη σουίτα 2 της Adobe.  

 

 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 27-28: 

� Με το πινέλο διόρθωσης επιχειρήσαµε να διορθώσουµε τις ατέλειες των 

σκηνικών µας. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 29: 

� Προσθέσαµε ακόµα εφέ µε την εφαρµογή ειδικών φίλτρων. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 30: 

� Εδώ για παράδειγµα εφαρµόζεται το καλλιτεχνικό φίλτρο cutout. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 31: 

� Άλλα παραδείγµατα φίλτρων είναι το στυλιζάρισµα µε λάµψη, το 

σκετσάρισµα ανάγλυφο, το καλλιτεχνικό λάµψη νέον, το καλλιτεχνικό plastic 

wrap. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 32-33: 

� Στο τελικό στάδιο, εργαστήκαµε στο περιβάλλον του Movie Maker.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 34: 

� Τοποθετήσαµε δίπλα-δίπλα όλες τις φωτογραφίες, εισάγαµε το ηχητικό αρχείο 

και αποθηκεύσαµε το σχέδιο έργου.  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 35: 

� Για το τέλος της ταινίας δοκιµάσαµε µια τεχνική animation. Σχεδιάσαµε µια 

σειρά από διαφάνειες στο PowerPoint, στις  οποίες µετατοπίζαµε κάθε φορά 

το αντικείµενο. 
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∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 36-37: 

� Αποθηκεύσαµε τις διαφάνειες ως εικόνες επιλέγοντας τον τύπο «Μορφή 

ανταλλαγής αρχείων (δηλ. jpeg)». 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 38: 

� Εισάγαµε τις εικόνες στο έργο µας και ρυθµίσαµε το χρόνο εναλλαγής τους σε 

λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Καθώς τα πλάνα εναλλάσσονται µε ταχύτητα, 

δίνουν στο θεατή την ψευδαίσθηση ότι τα αντικείµενα κινούνται. Αυτό 

οφείλεται στην ιδιότητα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να διατηρεί στη 

µνήµη του για 1 δευτερόλεπτο κάθε εικόνα που βλέπει, µια ιδιότητα στην 

οποία βασίζεται και ο κινηµατογράφος. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 39: 

� Για την τελευταία σκηνή σχεδιάσαµε και χρησιµοποιήσαµε 52 εικόνες. 

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 40-41: 

� Ολοκληρώνοντας την ταινία προσθέσαµε τον τίτλο,  

 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 42: 

� περιληπτικούς ελληνικούς υπότιτλους, 
 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 43: 

� τίτλους τέλους  
 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 44: 

� …και δηµιουργήσαµε την ταινία µας. 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 


