
 

Δελτίο Τύπου – Σεπτέμβριος 2022 

«Το ψηφιακό θέατρο σκιών ενώνει τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες» 

2020-2021 

Το 2020-2021 ήταν η πρώτη χρονιά συνεργασίας σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο προγράμματος eΤwinning με αφορμή το λογισμικό eShadow. 

Το λογισμικό eshadow δημιουργήθηκε από το εργαστήριο Διανεμημένων 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων, της  Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του  Πολυτεχνείου Κρήτης 
και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας μορφής δραματοποιημένης ψηφιακής 
αφήγησης που εμπνέεται από την παράδοση του θεάτρου σκιών. Οι χρήστες του 
μπορούν να το αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τα δικά 
τους έργα θεάτρου σκιών και να ενσωματώσουν σε αυτό δικές τους ψηφιακές 
φιγούρες και σκηνικά.   

Αφενός η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας σε θέματα ψηφιοποίησης νέων φιγούρων και σκηνικών αλλά και 
σύνθεσης-μοντάζ των συνολικών σκηνών του έργου σε ένα τελικό video και 
αφετέρου η διάθεση των μαθητών/τριών του ΕΠΑΛ για συνεργασία και υποστήριξη 
των έργων σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν η αφορμή της εξ’ 
αποστάσεως συνεργασίας των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Η πρόταση συνεργασίας μεταξύ σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των μαθητών/τριών σχολείου της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ), 
ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, προτάθηκε από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. Αθανασία 
Νταή και τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής  Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνιο Κωνσταντινίδη, υποστηρίχθηκε παιδαγωγικά 
από τους/τις ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας που είχαν την παιδαγωγική 
ευθύνη των  σχολικών μονάδων καθώς και την ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 
και την ΣΕΕ Πληροφορικής  του 1ου ΠΕΚΕΣ Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας και 
πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας etwinning.  

Τα 29ο, το 37ο και το 97ου Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στο έργο 
και υποστηρίχθηκαν από το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης προκειμένου να 

http://eshadow.gr/


δημιουργηθούν τα πρώτα έργα μαθητών/τριών της Πρωτοβάθμιας κατά τη διάρκεια 
της πιλοτικής χρονιάς συνεργασίας.  
2021-2022 

Το Σχολικό έτος 2021-2022, το eTwinning έργο συνεχίστηκε με τη συμμετοχή 
11 σχολείων της Πρωτοβάθμιας, 9 μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας και το 
αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 7 τελικών ψηφιακών ιστοριών-βίντεο.  
Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας που συμμετείχαν ήταν:    

1 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς 

2 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

3 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 

4 5ο Νηπιαγωγείο Περαίας 

5 10ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

6 28ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

7 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

8 50ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

9 53ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

10 97ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

11 Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγγελοχωρίου 

Υποστηρίχθηκαν από το 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και οι ψηφιακές ιστορίες 
τους φιλοξενούνται στο youtube κανάλι του eShadow στο σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhB4ZBoVYmkKpvY9R8-o8YUGZ5nRyChwU 

Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία κοινοποίησαν το έργο και τα παραγόμενα του 
στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και ζήτησαν από γονείς και μαθητές/τριες να το 
αξιολογήσουν. Δείτε τις επιμέρους δράσεις των σχολείων στο 
https://twinspace.etwinning.net/173383/pages/page/2355582  . 

Η συνεργασία αυτή έφερε τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας σε 
επαφή με το πολιτισμικό μας κεφάλαιο, τους εξοικείωσε με νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες, καλλιέργησε στους/στις μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας δεξιότητες 
επικοινωνίας, συνεργασίας και εμπλούτισε τις ψηφιακές τους δεξιότητες.  

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι που 
συμμετείχαν στο έργο και αξιολόγησαν ως ιδιαίτερα θετική εμπειρία την μεταξύ 
τους συνεργασία. 

Ευχαριστούμε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/τριες για την συμμετοχή τους, ελπίζουμε να απόλαυσαν τις δημιουργίες 
τους και ευχόμαστε το πλαίσιο αυτής της απαιτητικής αλλά επιτυχημένης 
συνεργασίας να αποτελέσει αφορμή για παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες 
μεταξύ των σχολικών μονάδων των δύο βαθμίδων. 

 
Οι υπεύθυνες της δράσης 

Για την Πρωτοβάθμια  Για τη Δευτεροβάθμια 
 

Αθανασία Νταή 
  

Χριστοφίλη Τσιάμη 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhB4ZBoVYmkKpvY9R8-o8YUGZ5nRyChwU
https://twinspace.etwinning.net/173383/pages/page/2355582

