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Εκπαιδευτικός Δράματος 

και Νηπιαγωγός 



Μικτή Μάθηση (Blended Learning) 

 

Oρισμός: ο συνδυασμός της φυσικής τάξης με την εικονική τάξη  

(flipped classroom) είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα 

(synchronous and asynchronous learning) 



Στόχοι Θεατρικής Αγωγής  

 
Μολονότι το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής είναι καθαρά βιωματικό, ο τρόπος 

που μπορεί να διδαχτεί εξ αποστάσεως μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

θέτοντας οι εκπαιδευτικοί τους παρακάτω  στόχους: 

 να αποκτήσουν   γνώσεις για εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και 

αξιολόγησης 

 να δημιουργήσουν θετικές προϋποθέσεις κατανόησης και εμπέδωσης της 

ύλης από τους μαθητές  

 να συνδυάσουν τη θεωρία με την πρακτική 

 να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

 να συζητήσουν την προσωπική τους εξέλιξη ως εκπαιδευτικοί 

 να ενδυναμωθούν  και να αποκτήσουν εμπειρία στη συνδυαστική χρήση 

διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων 



Οφέλη θεατρικής αγωγής  

 
1) community based learning 

 

 2) student voice  

 

3) σχέσεις αναγνώρισης, Honneth, 2000  

(σχέσεις μέριμνας και αγάπης (ενσυναίσθηση), σχέσεις 

δικαίου (ηθικός σεβασμός), αλληλεγγύη (χώρος για 

προσωπικά βιώματα) (Γκόβαρης, 2017, σ.12) 

 

 

 



Stop motion animation στην Eκπαίδευση 

 

Σηάδηα: 

●    Η δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο  

 

●    Η δεκηνπξγία ησλ δηαιόγσλ 

 

• Η δσγξαθηθή ησλ θηγνύξσλ ζε ραξηί  

 

• Η δηαλνκή ησλ ξόισλ 

 

• Η ερνγξάθεζε ησλ θσλώλ ησλ παηδηώλ 

  



Stop motion animation ζηην Eκπαίδεςζη 

•  επίδεημε ηεο ηερληθήο ηνπ stop motion ζηα παηδηά  

•  δεκηνπξγία  θόλησλ-ζθεληθώλ 

•  ζθελνζεζία θαη  δηαδηθαζία ησλ ιήςεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ stop 

motion studio pro 

•  εμαγσγή ηνπ αξρείνπ 

•  κνπζηθή επέλδπζε  

•  δεκηνπξγία ησλ credits (ηίηινη αξρήο θαη ηέινπο) θαη 

•  παξνπζίαζε  

 





Σί πρέπει να έχει μια ιστορία για να έχει ενδιαφέρον; 

 Αρχή 

Μέση 

 Τέλος 

 Παρουσιάζουμε μια φυσιολογική κατάσταση 

 Στη συνέχεια αυτή η κατάσταση διακόπτεται από ένα πρόβλημα ή 

δυσκολία (ρήξη) 

 Ίσως χρειαστεί κάποια βοήθεια 

 Το πρόβλημα λύνεται. Όμως η κατάσταση έχει αλλάξει. 

 Η ιστορία πρέπει να στέλνει ένα μήνυμα.  

 Το μήνυμα πρέπει να μπορεί να μας διδάξει κάτι χρήσιμο για τη 

γενικότερη στάση στη ζωή μας. 

 



…στιγμές… 

● Τα παιδιά επιλέγοσν τοσς ήρωες και 

δημιοσργούν τοσς διαλόγοσς.  

 

 

● Ο αφηγητής είναι μια φωνή κι ότι κάποια 

φιγούρα. 



Κίνηση και λόγος 

Ο λόγος κάθε φορά πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο της 

δράσης της κάθε φιγούρας-ήρωα. Κίνηση και λόγος πρέπει 

χρονικά να ταιριάζουν, ώστε να προκύπτει ένας κοινός ρυθμός.  

 

 

•Τα παιδιά σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν τις φιγούρες 

καθώς και μέρη του σκηνικού. 
 

κηνογραφία 



Προσοχή: 

 Σεκείσζε: ηα κέιε πνπ θηλνύληαη όπσο ρέξηα, θηεξά θ.ι.π. πξέπεη λα 

είλαη απνθνκκέλα από ην ππόινηπν ζώκα ηεο θηγνύξαο, αιιά  λα 

κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, ώζηε θαη λα θαίλνληαη όηη είλαη 

κέξνο ηεο θηγνύξαο αιιά θαη λα θηλνύληαη αλεμάξηεηα. 

 

• Η ερνγξάθεζε κπνξεί λα γίλεη ζην ζρνιείν κε ηε ζπζθεπή ηνπ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ κέζσ κηαο εθαξκνγήο ερνγξάθεζεο, ηελ vrecorder, ε νπνία 

θαηεπζείαλ ζηέιλεη ηα αξρεία ήρνπ κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ stop motion.  

Ηχογράφηση 



Εφαρμογή 

 

● Η εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πιο απλή 

μορφή της λέγεται stop motion studio. Η πιο εξελιγμένη της 

μορφή λέγεται stop motion studio pro και μπορεί εγκατασταθεί 

σε όλα τα λογισμικά: android/ios/windows.  

Η απλή είναι δωρεάν ενώ η εξελιγμένη κοστίζει εφάπαξ 4,99 

ευρώ.  

 

● Δημιουργία σκηνικών 



Λήψη 

• τοποκετοφμε τισ φιγοφρεσ ςτο ςκθνικό και κάνουμε λιψθ 

• φορτϊνουμε το πρϊτο αρχείο ιχου 

• κουνάμε ςταδιακά τθ φιγοφρα και κάκε φορά πατάμε το κουμπί τθσ λιψθσ ζωσ 
ότου ολοκλθρωκεί το αρχείο του ιχου 

• επαναλαμβάνουμε ςτθν επόμενθ ςκθνι, που κακορίηεται  από τα 
θχογραφθμζνα λόγια 

• Μουςικι επζνδυςθ 

 



            Ψηθιακή Αθήγηζη – Digital Storytelling 

 

 Η πρόοδος που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της 
τεχνολογίας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της αφήγησης. Η 
εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει ριζικά τον τρόπο δόμησης και οργάνωσης πληθώρας 
πληροφοριών, γεγονός που έχει επιπτώσεις τόσο σε κοινωνικό όσο και 
επιστημονικό επίπεδο.  

 

 Στην εποχή του Web 2.0 οι χρήστες δεν είναι απλοί καταναλωτές της 
διαθέσιμης πληροφορίας, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν υλικό 
στο διαδίκτυο, να επεξεργάζονται τις διαθέσιμες πληροφορίες και να 
συμμετέχουν στο σχολιασμό αλλά και τη μετάδοση αυτών. Η τεχνολογική 
πρόοδος όταν εφαρμόζεται κατάλληλα, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την 
εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αφήγησης. 

 



Εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης  

 Storybird 

 Lego Comic Builder 

Cosy Comic Strip Creator  

 Camtasia Studio 

MovieMaker 

 StoryBoard Artist Studio 

My Story Maker  

 Storify 

 Voicethread 

http://www.storybird.com/
http://city.lego.com/en-us/comicbuilder/intro.aspx
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows7/products/features/movie-maker
http://www.powerproduction.com/artist_studio.html
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm
http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm
http://storify.com/
http://voicethread.com/


Προϋποθέσεις 

1. Οπηική γυνία: Η ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα ζπλνςίδεη μεθάζαξα ην 
θεληξηθό ζεκείν ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ νπηηθή από ηελ νπνία απηό 
παξνπζηάδεηαη. 

2. Επώηηζη κλειδί: Η ςεθηαθή αθήγεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
εξσηήζεηο- θιεηδηά πνπ πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
αθξναηή θαη νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απαληώληαη ζην ηέινο ηεο ηζηνξίαο. 

3. ςναίζθημα: Οη ςεθηαθέο αθεγήζεηο ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ θαη λα 
«μππλνύλ» ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αθξναηή. Μέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. 
αγάπε, ζπκόο) ν αθξναηήο παξαθνινπζεί πεξηζζόηεξν ελεξγά ηελ 
αθήγεζε. 

4. Ήσορ: Τα ιόγηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ νπηηθνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο 
αθήγεζεο πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνζεθηηθά ώζηε λα βνεζνύλ ηνλ αθξναηή 
ζηελ εύθνιε θαηαλόεζε ηεο ηζηνξίαο. 

 



5. Μοςζική: Η κνπζηθή πνπ επηιέγεηαη γηα λα ζπλνδεύζεη ηα επεηζόδηα κηαο ςεθηαθήο 

αθήγεζεο ζα πξέπεη λα εληζρύνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε ηνπ αθξναηεξίνπ πξνο 

ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. 

 

6. Οικονομία πεπιεσομένος: Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο ζα πξέπεη λα δνκνύληαη πξνζεθηηθά 

ώζηε λα δηαηεξνύλ ηζνξξνπεκέλε ρξήζε αθνπζηηθώλ θαη νπηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ εθάζηνηε κελπκάησλ. 

 

 

7. Ρςθμόρ εξέλιξηρ: Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε ηζηνξία είλαη θαζνξηζηηθόο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αθξναηεξίνπ. Μηα ηζηνξία ζηελ νπνία ηα γεγνλόηα 

εμειίζζνληαη πνιύ γξήγνξα κπνξεί λα θνπξάζεη ηνλ αθξναηή, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ πινθή θαη λα ζπλδέζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη. Αληίζεηα, κηα 

ηζηνξία πνπ εμειίζζεηαη αξγά απσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή. Ο ξπζκόο εμέιημεο 

ησλ ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ ζα πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα κελύκαηα πνπ 

κεηαδίδνληαη θάζε θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ξπζκόο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ επηινγή ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ερεηηθήο ππνζηήξημεο θάζε 

επεηζνδίνπ ηεο, ώζηε λα κεηαδίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηα εθάζηνηε κελύκαηα. 



Η τηθιακή αθήγηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ζε όια ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε πνιιέο άιιεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο όπσο ην παηρλίδη 

ξόισλ (Τζηιηκέλε 2007).  

 

 

Τέινο, πξνθεηκέλνπ ε ζηξαηεγηθή απηή λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά 

ζα πξέπεη λα αξρίζεη κε ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε κηα 

πξνηξεπηηθή εκπεηξία θαη λα νινθιεξώλεηαη κε ην δηακνηξαζκό ησλ 

ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνλ ζρνιηαζκό 

ηνπο. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/node/91


Βήματα 

1. ςγγπαθή: Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δηαξθνύο βειηίσζεο 

ηεο. Η ζπγγξαθή ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα 

δηαθαηέρνπλ θάζε ηζηνξία. Τν ζηάδην απηό είλαη αξθεηά θξίζηκν γηα ηελ επηηπρία 

ηεο ηειηθήο ςεθηαθήο αθήγεζεο. 

 

2. ενάπιο: Μεηά ηε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, νη αθεγεηέο πξέπεη λα δηαρσξίζνπλ ηα 

δηάθνξα ζηηγκηόηππα ηεο ηζηνξίαο, ώζηε λα επηιέμνπλ πσο, ζε πνην ζεκείν θαη κε 

πνην ζθνπό ζα εκπινπηίζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο κε ρξήζε πνιπκέζσλ. 

 

3. Εικονογπαθημένο ζενάπιο/«storyboard»: Τν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν νπηηθνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο από ηνπο 

αθεγεηέο. Δειαδή ζα πξέπεη λα ζθεθηνύλ πσο ζα εηθνλνγξαθήζνπλ ηελ ηζηνξία 

(ηνπο ήξσεο, ηα αληηθείκελα θαη ηα ζθεληθά), ώζηε λα κπνξνύλ εύθνια λα 

αλαδεηήζνπλ ην αληίζηνηρν πνιπκεζηθό πιηθό ζην επόκελν βήκα. 

 



4.Πποζθήκη πολςμέζυν: Τν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ πξνζζήθε ησλ πνιπκέζσλ ζηελ ηζηνξία. Τν πιηθό 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην δηαδίθηπν ή λα 

απνηειεί πξνζσπηθά αξρεία ηνπ ρξήζηε. 

 

5.Δημιοςπγία τηθιακήρ αθήγηζηρ: Σην ζηάδην απηό, ν αθεγεηήο 

ρξεζηκνπνηεί θάπνην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα ζπλζέζεη ηελ 

ςεθηαθή ηνπ αθήγεζε. 

 

 

6. Κοινοποίηζη: Τν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ή θαη 

ζην δηαδίθηπν. 



Πλεονεκτήματα ΨΑ στην Εκπαίδευση 

 Διαδπαζηικόηηηα: Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο, παξέρνπλ ζηνλ αθξναηή κηα πην 
εύθακπηε θαη ιηγόηεξν γξακκηθή εμέιημε, θαζώο επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξεηηθή θάζε 
θνξά πεξηήγεζε ζηα επεηζόδηα, πξνθαιώληαο ζπλερείο αλαηξνπέο ζηηο 
πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνύ. 

 

 Ελκςζηικό/Αςθενηικό πεπιβάλλον μάθηζηρ: Σύκθσλα κε ηνλ Coventry, ε 
ςεθηαθή αθήγεζε πξνζθέξεη έλα απζεληηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ζηνλ νπνίν 
ηόζν νη αθξναηέο όζν θαη νη αθεγεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηνλ 
πξνζσπηθό θαη ηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν ηνπο, λα απεηθνλίζνπλ ηηο γλώζεηο, λα 
παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδόηεζε. Επηπιένλ, 
ζύκθσλα κε έξεπλα ηνπ Georgetown University, νη γλώζεηο πνπ κεηαδίδνληαη 
κέζσ ησλ ςεθηαθώλ αθεγήζεσλ απνκλεκνλεύνληαη πην εύθνια θαη δηαηεξνύληαη 
γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα ζηε κλήκε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ιόγσ ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ. 

 

http://www.georgetown.edu/
http://www.georgetown.edu/
http://www.georgetown.edu/


Παραδείγματα Ψηφιακού κόμικ, 

Ψηφιακής Αφήγησης και Ψηφιακού 

animation με παιδιά του 2ου 

Νηπιαγωγείου Ευξεινούπολης  



COMICA 



Με αφορμή τον τροχό των ερωτημάτων 
δημιουργήσαμε την παρακάτω ιστορία.. 

https://wordwall.net/el/embed/eb1e9f91f19a48b6bf8bcf0afb384e60?themeId=57&templateId=8






AVENGERS με Picpac 

Τα βήμαηα πος ακολοςθήζαμε: 

1) Ο οπιζμόρ ηος ζεναπίος 

2) Επιλογή ηπώυν και ανηικειμένυν/παισνιδιών ηυν παιδιών πος ηοςρ 

ανηιπποζυπεύοςν 

3) Η ζκηνοθεζία και η ζκηνογπαθία 

4) Η λήτη 82 θυηογπαθιών από ζςζκεςή κινηηού ηηλεθώνος καπέ καπέ 

5) Η ειζαγυγή και επεξεπγαζία ηυν 82 λήτευν από ηο ππόγπαμμα μεηαηποπήρ 

θυηογπαθιών ζε κινούμενα ζσέδια (picpac) 

6) Η επιλογή ηηρ καηάλληληρ μοςζικήρ 

7) Η παποςζίαζη ηος τηθιακού animation μέζα από ηο τηθιακό μοςζείο ηηρ 

ηάξηρ πος δημιοςπγήζαμε ( https://youtu.be/s8Z2D86oXSA ). 

https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA
https://youtu.be/s8Z2D86oXSA


Ψηφιακή αφήγηση STORYBOARDTHAT 





Οδηγίες 

 1ο κελί: Πού και ποιος; 

 2ο κελί: Τί συμβαίνει; 

 3ο κελί: Λύση 

 

 1ο κελί: Πριν 

 2ο κελί: Τώρα 

 3ο κελί: Μετά 



Άξονες 

 1ος: Ερώτημα 

 

 2ος: Συναισθηματικό περιεχόμενο 

 

  3ος : Σε ποιον απευθύνομαι; 

 

 

        

        

 



Περιγραφή   
Με την εφαρμογή Storyboardthat δημιουργήσαμε αφηγήσεις σε τρεις χρόνους 

(πριν, τώρα, μετά). Τα παιδιά επέλεξαν ελεύθερα το θέμα που αναφερόταν στον 

καιρό και στην πανδημία. Εργαστήκαμε ως εξής: 

 Επίδειξη του Storyboardthat 

 Επιλογή θέματος 

 Επεξεργασία  

  

Τα παιδιά αυτονομήθηκαν στη χρήση της εφαρμογής και δημιούργησαν το δικό 

τους αποτέλεσμα. Τρία κελιά με αναφορά στο πριν, το τώρα και το μετά, που 

περιγράφουν μια μικρή αφήγηση με χρονική σειρά. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τί σημαίνει πριν, τώρα και 

μετά. Πριν την ενασχόληση τους με τη δράση αυτή, δυσκολεύονταν να 

τοποθετήσουν χρονικά στη σωστή σειρά διάφορα γεγονότα. Στη συνέχεια  

δραματοποίησαν τις εικόνες στην τάξη. 



 

 Αγάλματα και χρονικοί άξονες 

κεπάστε με αδερφές μου! Μόλις 

γεννήθηκα και κρυώνω! 



ΠΡΙΝ 

ΣΩΡΑ 

ΜΕΣΑ 



Έχοντασ προηγηθεί η αφήγηςη ςε τρεισ χρόνουσ και το ψηφιακό κόμικ, 

αςχοληθήκαμε με το άγαλμα τησ θεάσ Αφροδίτησ και ςυγκεκριμζνα με τη 

γζννηςή τησ.  

 

Αφοφ μελετήςαμε την εικόνα, τα παιδιά ενςωμάτωςαν το κόμικ με την ανίχνευςη 

τησ ςκζψησ και χρηςιμοποιήςαμε το tableau vivant για να αναπαραςτήςουμε  

την εικόνα. 

 

 Ωσ επόμενη δράςη χωρίςαμε το γεγονόσ τησ γζννηςησ ςε τρεισ φάςεισ: πριν, 

τώρα, μετά. (Στο ςημείο αυτό κλήθηκαν τα παιδιά να ενεργοποιήςουν τη 

φανταςία τουσ και να ςκεφτοφν μια ςτιγμή που προηγείται τησ γζννηςησ και μία 

που ακολουθεί. Μετά από ιδεοθφελλα και πειραματιςμοφσ η απόδοςη των 

ςκηνϊν υλοποιήθηκε με ςκηνοθεςία των παιδιϊν και με παγωμζνεσ εικόνεσ). 

 Ολοκληρϊςαμε τη δράςη με τη λήψη φωτογραφιϊν και την ειςαγωγή τουσ ςτον 

υπολογιςτή για επεξεργαςία και τελική μορφή.  



Μια άλλη μορφή ψηφιακής αφήγησης 

μπορεί να προκύψει μέσα από τη 

δημιουργία αφίσας..   



        POSTERMYWALL 



Σεχνική της «παγωμένης εικόνας» (still image) 

 Αφόρμηση: ένα παραμύθι με αναφορά στη σχολική βία 

 Συζήτηση 

 «Ηχηρή λέξη» που δίνει το νόημα όσων συζητήσαμε 

 Προσδιορισμός της ηχηρής λέξης 

 Απόφαση για Δραματοποίηση της ηχηρής λέξης που περιγράφει 

το νόημα με χρήση του tableau vivant ή αλλιώς παγωμένη εικόνα 

ή δυναμική εικόνα ή ζωντανή εικόνα ή φωτογραφία ή πλαστική 

πόζα 

 Επίδειξη της τεχνικής και αναφορά στη σημασία του:  

 

 

 

 



Σί είναι το tableau vivant; 

Το tableau vivant είναι μια στατική σκηνή που 

περιέχει έναν ή περισσότερους ανθρώπους, οι 

οποίοι παραμένουν αθόρυβοι και ακίνητοι.  

 

Περιγράφει μόνο μια στιγμή ενός θέματος. 

 

Διηγείται αυτή τη στιγμή με θεατρικότητα. 



POSTERMYWALL 

Επίδειξη του POSTERMYWALL (εφαρμογή δημιουργίας 
ψηφιακής αφίσας) 

 

Σκηνοθεσία και λήψη φωτογραφιών 

 

Επεξεργασία του υλικού 

 

Δημιουργία αφίσας 
 

 

     



SWAY 

 

Ο ΠΑΛΛΕ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
 https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=

play 

 
 

https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=mysways
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1).pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1).pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1).pptx
https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/f4r9HeTMii2FmFZd?ref=Link&loc=play


ΤΟ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ 

 

 https://sway.office.com/qBPbNDB0r7aE0lmf?ref=Link&loc=play 

https://sway.office.com/qBPbNDB0r7aE0lmf?ref=Link&loc=mysways
https://sway.office.com/qBPbNDB0r7aE0lmf?ref=Link&loc=mysways



