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Εισαγωγή 
 
Το Go!Animate είναι ένα πολύ χρήσιµο και ευχάριστο διαδικτυακό εργαλείο 
δηµιουργίας animation. Μας παρέχει ένα πλήθος δυνατοτήτων για να επινοήσουµε 
και να δηµιουργήσουµε τα δικά µας σενάρια κινουµένων σχεδίων. 
 

Είσοδος 
 

 
Πληκτρολογώντας goanimate.com στον browser µας, ανοίγει 
η κεντρική σελίδα όπου η πρώτη µας δουλειά είναι να 
γραφτούµε (Sign up). Aυτό µπορεί να γίνει είτε δίνοντας την 
διεύθυνση e-mail που διαθέτουµε είτε τα στοιχεία του 

λογαριασµού µας στο facebook. Aπο κει και έπειτα η είσοδος µας θα γίνεται 
κάνοντας Login. 
 
 
 

Περιγραφή 
 
Αφού επιλέξουµε το θέµα µας από µια πληθώρα που υπάρχει στην αρχική σελίδα, 
προχωράµε στην κεντρική µας σκήνη απ’όπου θα δηµιουργήσουµε το animation 
βίντεό µας. 
Στο παράδειγµα µας, επιλέξαµε το θέµα Comedy World. 
 

 
Στο αριστερό µέρος της σελίδας υπάρχει το κυρίως 
µενού µε 5 επιλογές. Ας τις πάρουµε µια-µια. 
 
1) Backgrounds 
Εδώ µας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουµε το κυρίως 
σκηνικό (το φόντο) της σκηνής µας. Οι επιλογές είναι 
πάρα πολλές. Ενδεικτικά, δωµάτια του σπιτιού, µέρη 
σχολείου, µέρη άθλησης, διασκέδασης, εργασιακοί 
χώροι και πολλά άλλα. Με απλό κλικ διαλέγουµε το 
θέµα µας και αυτό εµφανίζεται στην κεντρική σκηνή 
της οθόνης µας. 
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2) Characters 
Από δω θα διαλέξουµε τον χαρακτήρα (έναν ή 
περισσότερους ) που θα πρωταγωνιστούν στο 
έργο µας. Αφού κλικάρουµε πάνω του, ο ήρωας 
µας θα περάσει στην κεντρική σκηνή απ’όπου 
θα τον επεξεργαστούµε. Όντας επιλεγµένος, 
παίζουµε µε το πράσινο πλαίσιο του 
αλλάζοντας το ύψος και την κλίση του. 
 
 

Επίσης, από πάνω του εµφανίζονται 5 
εικονίδια µε τα οποία µπορούµε (µε τη 
σειρά από αριστερά): 
α) Toggle movement – να δώσουµε 
κίνηση ορίζοντας το σηµείο 
τερµατισµού της κίνησης. (Με κλικ στο 
βέλος και επιλογή Add Control Point 
ορίζω και κυκλική κίνηση) 
β) Flip – να αλλάξουµε τον 
προσανατολισµό 
γ) Bring forward – να τον φέρουµε στο 
προσκήνιο 
δ) Send backward – να τον φέρουµε στο παρασκήνιο 
ε) Delete asset – να τον διαγράψουµε     
Προσοχή στα γ και δ που επιτυγχάνονται µε διπλό κλικ 

 
 
Επιστρέφοντας αριστερά, στα Character 
Settings έχουµε τις εξής επιλογές: Actions, 
Voice, Enter/Exit. Ας τις δούµε: 
Α) ACTIONS 
∆ιαλέγουµε τη στάση του ήρωα, είτε από µια 
γκάµα βασικών (Basic) όπως  να στέκεται απλά, 
να τρέχει, να περπατά, να είναι γονατιστός, να 
κάθεται κτλ είτε από µια γκάµα πιο εκφραστικών 
(emotion) όπως να γελά, να φοβάται, να είναι 
ενθουσιασµένος κτλ. Επίσης απ’την καρτέλα 
αυτή µπορούµε ν’αλλάξουµε την έκφραση του 
προσώπου (Expression) επιλέγοντας ότι 
θέλουµε (πχ µάσηµα τσίχλας…). 

  Εδώ επιλέξαµε για τον ήρωα 
µας να είναι γονατιστός και να 
γελά… 
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Β) VOICE 
Εδώ µας δίνεται η σηµαντική δυνατότητα να 
προσθέσουµε φωνή στον ήρωα µας. Απ’τις 4 επιλογές 
θα επικεντρωθούµε στην πρώτη και στην τελευταία. 
 
i) MIC RECORDING   
Μπορούµε να ηχογραφήσουµε τη φωνή µας (αρκεί να 
διαθέτουµε τον απαραίτητο εξοπλισµό – µέχρι 20 
δευτερόλεπτα)  και αυτή θα «βγαίνει» απ’τον ήρωά 
µας. 
 
 

 
ii ) TEXT-TO-SPEECH   
 
Eδώ αντίθετα, πληκτρολογούµε το κείµενο που 
θέλουµε να εκφωνεί ο ήρωας µας. Έχουµε τη 
δυνατότητα να επιλέξουµε το φύλο της φωνής 
και τη γλώσσα (και Ελληνικά). 
 
 

 
Να σηµειωθεί πως αν θέλουµε δύο ή παραπάνω ηχητικές φράσεις (πχ διάλογος) 
πρέπει να εισαχθούν και οι ανάλογες (σε πλήθος) σκηνές. 
 
 
Γ) ENTER/EXIT 
 
 

 
 
 
Tρίτη επιλογή στα character settings η καρτέλα Enter/Exit. Eίναι πολύ χρήσιµη 
όταν έχω κίνηση στο χαρακτήρα µου (όπως στην πάνω σκηνή που βάλαµε περπάτηµα 
ή πχ αν έχουµε βάλει toggle movement). 
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Μπορώ να εισάγω απ’το Delay, καθυστέρηση 
στην έναρξη της κίνησης, ενώ απ’το Duration 
ορίζω τη διάρκεια της κίνησης. To Timing είναι 
χρήσιµο όταν έχω περισσότερα του ενός, εφέ  και 
καθορίζω τη σειρά εµφάνισης. 
 
 
 
 
 
Η χρήση της καρτέλας Enter/Exit µπορεί να γίνει 
όχι µόνο για εφέ κίνησης (Motion Movement) 
αλλά και για την είσοδο ή έξοδο (Motion 
Enter/Exit) καθορίζοντας τον τρόπο και τη 
διάρκεια εισόδου/εξόδου ενός χαρακτήρα µας. 
 
 
 

 
Να σηµειωθεί πως όταν εισάγουµε φωνή σε κάποιον ήρωα µας, απ’την καρτέλα 
Enter/Exit µπορούµε να «παίξουµε» επίσης µε το χρονισµό των κινήσεων σε σχέση 
µε τη φωνή (ένδειξη narration). 
 
 
 
 

Eπιστρέφοντας στο κυρίως µενού πάµε στην 
τρίτη καρτέλα  
 
3) Props 
Aπο εδώ εισάγω ότι αντικείµενο θέλω στη 
σκηνή  µου. Τα αντικείµενα χωρίζονται σε 
Handheld και Others , δηλαδή σ’αυτά που 
µπορούν να κρατηθούν απ’τον χαρακτήρα µας 
(οπότε γίνονται ένα µ’αυτόν) και σ’αυτά που 
απλά τοποθετούνται στη σκηνή µας. 
 
 
 

 
 
Παράδειγµα επιλογής αντικειµένου – κούπα (handheld). Όπως 
βλέπουµε, τοποθετώντας την κούπα στο χέρι του χαρακτήρα µας, αυτό 
ενσωµατώνεται σ’αυτόν. 
Ισχύει για τα αντικείµενα αυτά που αναφέρθηκαν για τους χαρακτήρες 
όσον αφορά την καρτέλα Εnter/Exit και τους χρονισµούς. 
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4) Τext 
 
 
Aπ’την καρτέλα αυτή µπορούµε να εισάγουµε 
πλαίσια κειµένου ή σύννεφα σκέψης (όπως στα 
περιοδικά κόµικ) τα οποία τοποθετούµε πάνω από 
κάποιον ήρωα υποδηλώνοντας κάτι που σκέφτεται 
ή κάτι που λέει. 

 

 
 
Όπως βλέπουµε στη παραπάνω εικόνα, στο πλαίσιο κειµένου µπορούµε να 
αλλάξουµε το µέγεθος, τη θέση, ενώ για το κειµενάκι µπορούµε να επιλέξουµε στυλ, 
χρώµα, µέγεθος. Για ελληνικά επιλέγουµε Arial. Kαι εδώ, επιλέγοντας Εnter/Exit, 
µπορούµε να τοποθετήσουµε χρονικά το κείµενο όποτε θέλουµε. 

 
 
 
5) Sound 
 
Aν θέλουµε η σκηνή µας να έχει κάποια 
µουσική υπόκρουση, η καρτέλα Sound µας 
δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επιλέγουµε το 
θέµα που θέλουµε, και στη συνέχεια απ’τη  
γραµµή σεναρίου µέσω της επιλογής 
Duration επιλέγω σε πόσες σκηνές θα 
ακούγεται η µουσική που επέλεξα (βλέπε 
επόµενη εικόνα). 
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Γραµµή Σεναρίου 
 

 
 
 
Στο κάτω µέρος του περιβάλλοντος εργασίας µας, υπάρχει η Γραµµή Σεναρίου στην 
οποία απεικονίζεται συνοπτικά το σύνολο των σκηνών που έχουµε εισάγει. Ο 
χάρακας χρόνου (στο πάνω µέρος) µας βοηθά  να ορίσουµε επακριβώς το χρόνο 
κάθε σκηνής (σύροντας απ΄τα άκρα). Με το κουµπί + εισάγουµε νέα σκηνή η οποία 
µπορεί να έχει οποιοδήποτε background θέλουµε (το αρχικό είναι το ίδιο µε το 
προηγούµενο). Στη δωρεάν έκδοση του goanimate, το συνολικό χρονικό διάστηµα 
του βίντεό µας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. 
 
Scene Settings 

 

Aλλη µια δυνατότητα παρέχεται απ’την 
καρτέλα Scene Settings. Μπορούµε να 
επέµβουµε σε κάθε σκηνή εισάγοντας κάποια 
εφέ (πχ εικόνα 16:9, ανοιγόµενη κουρτίνα 
κτλ), να προσθέσουµε δικιά µας αφήγηση 
(όπως µε την καρτέλα Voice) κτλ. 

 

 

 

 

 

Τελικά βήµατα 

Αφού τελειώσω µε το έργο µου, δεν έχω παρά να το δω 
επιλέγοντας PREVIEW 

 

Με την επιλογή SAVE, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο αφού δώσω τίτλο στη 
δουλειά µου, µπορώ να την αποθηκεύσω. 
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Tα βίντεό µου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ανοίγοντας την κεντρική σελίδα goanimate.com και αφού έχω κάνει login µε τα 
στοιχεία µου, µπορώ να έχω πρόσβαση στις δηµιουργίες µου επιλέγοντας Your 
Videos από το µενού Your Account. 
 
 
 

 
Aν θέλω να δηµοσιεύσω στο διαδίκτυο ή να µοιραστώ µε φίλους κάποια δουλειά 
µου, επιλέγω Share/Export. Aπό δω µπορώ να πάρω και το link που οδηγεί στο 
βίντεό µου. 
 

 
 
 
 

ΚΑΛΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ!! 


