
Ας φτιάξουμε 
μια ταινία 

με την τεχνική
Stop motion!

Από πού να 
αρχίσω;



1. Φωτογραφική μηχανή (ή άλλο μέσο για 
τη λήψη ψηφιακών φωτογραφιών)

2. Η/Υ και το πρόγραμμα movie 
maker για την επεξεργασία των 
φωτογραφιών, την προσθήκη ήχου κ.λ.π.

3. Επιτραπέζιο φωτιστικό (ή άλλο μέσο 
για ελεγχόμενο φωτισμό)

4. Ιδέα – Σενάριο

5. Σκηνικό 

6. Φιγούρες – χαρακτήρες

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ



• Blue tack
• Πλαστελίνη
• Μανταλάκια
• Χαρτοταινία
• Σύρμα
• Φακός 
• Χαρτόνια
• Χαρτί
• Ψαλίδι 
• Ξυλομπογιές ή μαρκαδόροι 

κ.α.

…κι άλλα 
χρήσιμα υλικά



Έχω κάμερα, 
υπολογιστή και 
φωτιστικό …
τι μου λείπει;



Ξεκινώ με μια καλή ιδέα! 

ΣΕΝΑΡΙΟ!

Σκιτσάρω πρόχειρα τις σκηνές

Καταγράφω την ιστορία

Τιτλοφορώ κάθε σκηνή



Σε αυτόν το σύνδεσμο 
βρήκα πώς να φτιάξω 

σκηνικό σαν αυτό…

http://lylymetlamainalapatte.fr/la-maison-pop-up/

Μπορώ να ζωγραφίσω το σκηνικό μου! 

Εναλλακτικά μπορώ να χρησιμοποιήσω…

xαρτόνι και πλαστελίνη
ή απλά…ένα μονόχρωμο χαρτόνι! 

Ή να το κατασκευάσω
με lego ή άλλα παιχνίδια!

ΣΚΗΝΙΚΟ!

http://lylymetlamainalapatte.fr/la-maison-pop-up/


Μπορώ να φτιάξω τις φιγούρες μου με 
πλαστελίνη! 

Εναλλακτικά μπορώ να χρησιμοποιήσω…

Lego, playmobil ή άλλα παιχνίδια!

Ή να τις φτιάξω από χαρτί…

ΦΙΓΟΥΡΕΣ!

https://www.makefilmplay.com/stop-motion/the-bear-who-stared-book-craft/

https://www.makefilmplay.com/stop-motion/the-bear-who-stared-book-craft/


ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ!



ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΜΕΡΑ!

Χρησιμοποιώ τρίποδο
για τη φωτογραφική μου μηχανή

Χρησιμοποιώ στήριγμα κορνίζας 
ή άλλη αυτοσχέδια βάση 

για να σταθεροποιήσω τη συσκευή
με την οποία κάνω τη φωτογράφιση 

(δηλ. κινητό τηλέφωνο, ipad, 
τάμπλετ ή άλλο) 

Αν δεν έχω τίποτε από αυτά 
μπορώ να σταθεροποιήσω την κάμερά μου 

χρησιμοποιώντας χαρτοταινία, 
μανταλάκια, μικρά βαριά αντικείμενα…



ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΚΗΝΙΚΟ!

Σταθεροποιώ το σκηνικό μου 
με blue tack ή χαρτοταινία

Εμποδίζω τον φυσικό φωτισμό.
Επιλέγω επιτραπέζιο φωτιστικό για 

ελεγχόμενο τεχνητό φωτισμό!

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ!

Προσοχή στις σκιές! 
Κατά τη φωτογράφιση, προσέχω να 
μη φαίνεται η σκιά μου στο πλάνο…



Πρέπει να επιλέξω 
προσεκτικά τη 

γωνία λήψης της 
φωτογραφίας! 

…πρέπει να κάνω πολλές 
μικρές κινήσεις -

περισσότερες από 25 
φωτογραφίες για κάθε 

κίνηση!

…δεν πρέπει να 
φαίνεται το χέρι μου 

σε καμία 
φωτογραφία!

Φωτογραφίζω τις 
σκηνές 

ακολουθώντας το 
σενάριο ! 

Προσέχω την 
εστίαση…



1. Κατεβάζω τις φωτογραφίες μου. Ελέγχω. Σβήνω όσες έχουν πρόβλημα 
(σκιές ή χέρια που φαίνονται...)

2. Ανοίγω το movie maker. Επιλέγω “Add videos @ photos”.
3. Επιλέγω όλες τις φωτογραφίες που θέλω να χρησιμοποιήσω και πατάω

“Open”.
4. Επιλέγω “Edit”. Στο “Duration” επιλέγω 0,3 sec ή μικρότερο.
5. Από το “Home” μπορώ να βάλω τίτλους αρχής και τέλους.
6. Επιλέγω μουσική από YouTube. Κάνω “Convert to mp3” και “Download”
7. Επιλέγω“Add music”. Από τα στοιχεία λήψης επιλέγω το μουσικό αρχείο 

και πατάω “Open”.
8. Έχοντας το βελάκι στη μουσική, πατάω και από τα “options” επιλέγω 

fade out (medium), fade in (slow). Start point για την έναρξη της 
μουσικής.

9. “Save project as”. Δίνω όνομα στο αρχείο μου.
10. “Save movie”. “For computer”. 

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΙΑΞΩ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ!



Έτοιμη 
η ταινία!



Χαρούμενες 
δημιουργίες!



• Ανάπτυξη project με την τεχνική stop motion animation – Στέλιος Λαζαρίδης  
https://edtech.gr/wp-content/uploads/2016/11/-stop-motion-animation.x13575.pdf

• Δημιούργησε εύκολα τη δική σου ταινία με την τεχνική stop motion: 
https://edtech.gr/stop-motion-studio/

• 10 βασικές συμβουλές: https://www.youtube.com/watch?v=4aHta3gpFgg
• Μερικά χρήσιμα υλικά: https://www.youtube.com/watch?v=9sdZz2a_zPg
• Συχνά λάθη. Τι πρέπει να αποφύγετε! https://www.youtube.com/watch?v=M8jUOtrk42s

www.youtube.com/watch?v=DGxk04wsgDw

• Πώς να φτιάξεις σκηνικό από χαρτόνι και πλαστελίνη:
https://www.youtube.com/watch?v=ybNQ16A7ukE&feature=share

• Πώς να φτιάξεις τους ήρωές σου από…
πλαστελίνη: https://www.youtube.com/watch?v=EGvyZ2x8rTw
ή χαρτί: http://www.molliemakes.com/meet-the-maker/meet-the-maker-interview-kezia-husle/

• Πού θα βρω το πρόγραμμα movie maker:
https://www.topwin-movie-maker.com/download/windows-movie-maker-free-version.exe

… για πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα:
https://www.youtube.com/watch?v=4Lk9N_rnB9A
https://www.youtube.com/watch?v=19DlGpKqkFw
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