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Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας στο ΚΠΕ Φιλίππων 

«Παρέα µε τα Cartoons στο ∆άσος» 
 

Ελένη Τουλιοπούλου, Κωνσταντία Καστράνη, Παναγιώτης Παπαζογλου,  

Σµαράγδα Μελαδιανού, Στέλιος Λαζαρίδης 
Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Φιλίππων 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παραγωγή και η χρήση του ψηφιακού βίντεο, µε τη χρήση της τεχνικής stop motion animation 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς, συνδυάζει την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στη διεργασία της 

µάθησης, µε τη µύηση στο χώρο της τέχνης των κινούµενων εικόνων. Η παραπάνω διαδικασία 

συντελεί στην ανάπτυξη των αισθητικών κριτηρίων.  

Χαρακτηριστικά του είναι το συνεργατικό πλαίσιο και η διαθεµατικότητα, λόγω των διαφορετικών 

γνώσεων δεξιοτήτων που απαιτούνται.. Έτσι καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες εντός της 

οµάδας,  ενώ παράλληλα η χρήση «ταπεινών»,  άχρηστων,  εναλλακτικών  υλικών ή υλικών από τη 

φύση που απαιτούνται για τις σκηνικές κατασκευές δηµιουργεί φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, 

κάνοντας έτσι δυνατή την ένταξη της τεχνικής και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Στην εργασία που ακολουθεί περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης ενός stop motion animation 

project και η σύντοµη περιγραφή υλοποίησης του στο ΚΠΕ Φιλίππων.  

Συγκεκριµένα αναπτύσσονται η παιδαγωγική φιλοσοφία, το µεθοδολογικό πλαίσιο, η εργασία σε 

οµάδες και η ψηφιακή επεξεργασία. Η συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε 

ως βάση για την υλοποίηση τριήµερου προγράµµατος του ΚΠΕ Φιλίππων κατά τη διάρκεια του 

ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008, µε τίτλο ¨Παρέα µε τα cartoons στο δάσος¨.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Συνεργατικό πλαίσιο, διαφορετικές δεξιότητες, υλικά από το δάσος, ψηφιακή 

επεξεργασία, γλωσσική καλλιέργεια, τόνωση αυτοεκτίµησης 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η µεθοδολογία που προτείνεται υλοποιείται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Μέσα στις οµάδες 

τα µέλη µπορούν να δοκιµάσουν, να προβληµατιστούν, να προτείνουν και να απορρίψουν, να 

επιχειρηµατολογήσουν, να επιλύσουν προβλήµατα, να συµπεράνουν. Η συµµετοχή σε οµάδες 

δεν παραγκωνίζει την επιθυµία των παιδιών να αναλαµβάνουν ατοµικές πρωτοβουλίες. Πολλές 

φορές είναι αυτές που οδηγούν στην εξέλιξη. Αυτό σηµαίνει ότι τονώνεται το αίσθηµα 

αυτοεκτίµησης, αλλά ταυτόχρονα εµπεδώνεται και το πνεύµα συλλογικότητας. 

Σύµφωνα µε την Elizabeth Cohen  (2008) µαθαίνουµε περισσότερα για ιδέες και έννοιες,  

όταν µιλάµε, εξηγούµε και διαφωνούµε γι΄ αυτά τα ζητήµατα µε άλλους, απ΄ ότι όταν ακούµε 

µια διάλεξη ή διαβάζουµε ένα βιβλίο. 

Βασικό συστατικό της συνεργατικής µάθησης είναι η εργασία σε οµάδες, δηλαδή η ανάθεση 

σε µια οµάδα, να διεκπεραιώσει ένα «έργο» που έχει σαφώς οριστεί και η ολοκλήρωση της 

αποστολής µε τη συµµετοχή όλων των µελών της.  

Αυτό βέβαια δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε κάποιες παλιότερες πρακτικές, σύµφωνα µε 

τις οποίες ο δάσκαλος χώριζε τα παιδιά σε µικρές οµογενείς οµάδες µε βάση ακαδηµαϊκά 

κριτήρια, ώστε «να προχωρά πιο γρήγορα το µάθηµα» 

Αν θα θέλαµε λοιπόν να µιλήσουµε για τις αρχές τις συνεργατικής µάθησης, θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι στις οµάδες οι µαθητές έχουν δικαίωµα να κάνουν λάθη και να στηρίζονται στις 

δυνάµεις τους, µε την παραχώρηση εξουσίας εκ µέρους του εκπαιδευτικού. 
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Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα µέλη της οµάδας χρειάζονται το ένα το άλλο σε 

κάποιο βαθµό για να ολοκληρώσουν την εργασία που έχει ανατεθεί στην οµάδα. ∆ε µπορούν 

µόνα τους να τα κάνουν όλα. Έτσι µεταξύ τους ρωτάνε, εξηγούν, ασκούν κριτική, ακούν, 

διαφωνούν ή παίρνουν κοινές αποφάσεις. 

Σε µια µονογραφία των James Flowers John και Ritz, µε τίτλο «cooperative learning in 

technology education», αναφέρεται ότι οι Johnson, Johnson και Smith επεξεργάστηκαν 375 

µελέτες «για τις επιπτώσεις των συνεργατικών, ανταγωνιστικών και ατοµικών προσπαθειών στη 

µαθητική επιτυχία και παραγωγικότητα». Βρήκαν λοιπόν ότι  σε ένα συνεργατικό περιβάλλον 

υπάρχουν καλύτερες αποδόσεις, απ΄ ότι σε ένα ανταγωνιστικό. Επίσης επισήµαναν ότι η 

συνεργατική µάθηση είχε ως αποτέλεσµα να  παράγονται πιο υψηλού επιπέδου συλλογισµοί, πιο 

συχνά καινοτόµες ιδέες και λύσεις, και µεγαλύτερη διάχυση της γνώσης από την οµάδα στα µέλη 

της 

Εξάλλου αναφέρεται ότι οι Hamms και Adams, βασισµένοι σε πειράµατα, διαπίστωσαν ότι 

για τους µαθητές / µαθήτριες τα οφέλη της συνεργατικής µάθησης είναι: 

1.Βελτίωση επίδοσης «µέτριων» και «καλών» µαθητών 

2. Καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά που προέρχονται από µειονότητες 

3. Μεγαλύτερο κέρδος για τα παιδιά µε δυσκολίες διανοητικές 

4. Η συµµετοχή σε οµάδες δεν παραγκωνίζει την επιθυµία των παιδιών να αναλαµβάνουν 

ατοµικές πρωτοβουλίες  

5. Θετικό αποτέλεσµα στο αίσθηµα αυτοεκτίµησης 

6. Μεγαλύτερη κατανόηση του υλικού από τους µαθητές / µαθήτριες µε το να διδάσκουν 

εντός της οµάδας τα υπόλοιπα µέλη 

7. Μεταφορά των δεξιοτήτων της συνεργατικής συµπεριφοράς εκτός της οµάδας και του 

σχολείου. 

Υπάρχουν όµως οφέλη για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό: 

1. Οι εκπαιδευτικοί που υιοθετούν την συνεργατική µάθηση γίνονται περισσότερο 

συνεργατικοί στις υπόλοιπες δραστηριότητες τους 

2. Έχουν το αίσθηµα ότι ο χρόνος τους κυλά πιο αποτελεσµατικά 

3. Οργανώνοντας πέντε ή έξι οµάδες σε µια τάξη σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει 

λιγότερους «στόχους» να επιτηρεί και όχι µε αστυνοµικό τρόπο. Τα ίδια τα παιδιά 

αναλαµβάνουν την επιτήρηση µεταξύ τους! 

4. Συχνά οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν µια νέα στάση απέναντι στη δουλειά τους, βλέποντας 

µάλιστα πόσο αποτελεσµατικά εργάζονται οι οµάδες 

5. Αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι η διαχείριση της τάξης γίνεται ευκολότερη 

6. Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές / µαθήτριες µέσω των οµάδων γίνονται 

περισσότερο προσωπικές 

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, πρέπει να τεθούν προδιαγραφές για τη λειτουργία των οµάδων. 

Οι στόχοι της οµάδας πρέπει να είναι σαφείς. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να τίθενται εκ των 

προτέρων. Αντίθετα µπορούν να συζητηθούν στην πρώτη συνάντηση της οµάδας, έτσι ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα «συµβόλαιο», ένα δεσµευτικό πλαίσιο µε δραστηριότητες που πρέπει να 

υλοποιηθούν εντός ενός χρονοδιαγράµµατος. Όλα αυτά µπορούν να αποτυπωθούν σε χαρτί, ώστε 

το κάθε µέλος να γνωρίζει τι πρέπει να επιτύχει η οµάδα και σε πόσο χρόνο. Βεβαίως στην 

περίπτωση που τα µέλη της οµάδας είναι µαθητές και µαθήτριες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

ο συντονιστής µπορεί να παρεµβαίνει περισσότερο, ώστε να διευκολύνει την οµάδα να 

διατυπώσει τους στόχους της και να οργανώσει την πορεία υλοποίησης του έργου της.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΝΙΟΥΝΤΑΙ 
Το πρόβληµα όµως µε την εργασία σε οµάδες είναι ότι δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η 

ισότιµη συµµετοχή όλων των µελών της. Μέσα σε µια οµάδα µπορούν να παρατηρηθούν 

φαινόµενα κυριαρχίας κάποιου µέλους ή περιθωριοποίησης κάποιου άλλου. Πώς µπορούµε να το 

αποφύγουµε; Μια από τις µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί σχετίζεται µε την ανάθεση 

συγκεκριµένου έργου σε εκπαιδευόµενους που τείνουν να περιθωριοποιηθούν, καθώς επίσης και 

µε αυτό που ονοµάζεται «multiple-abilities treatment».(Cohen) 

Κατά την πρώτη συνάντηση πρέπει να πειστούν οι εκπαιδευόµενοι ότι, για να παραχθεί το 

έργο τους ,απαιτούνται διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες και ότι κανείς δεν είναι δυνατό να 

τις έχει όλες. Αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι το κάθε µέλος έχει ορισµένες 

από αυτές. 

Ο συντονιστής πρέπει λοιπόν να έχει στη σκέψη του ότι οι δραστηριότητες, που θα 

πραγµατοποιηθούν από την οµάδα, θα απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες. Έτσι η παρέµβαση του 

θα κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να εξασφαλίζεται µε κάθε τρόπο η συµµετοχή 

όλων. Ενδεχοµένως µάλιστα να ενθαρρύνει την οµάδα, ώστε τα µέλη της να ασχοληθούν µε 

συγκεκριµένους τοµείς. Αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει είναι η δηµόσια ανάθεση 

δραστηριότητας σε µέλη  µε χαµηλή κοινωνική παρουσία. Για παράδειγµα, όταν ο συντονιστής 

αντιληφθεί µέσα στην πρώτη εβδοµάδα ότι κάποιο µέλος δε συµµετέχει ισότιµα, τότε µπορεί να 

του αναθέσει ένα συγκεκριµένο κοµµάτι εργασίας και κατόπιν, όταν το ολοκληρώσει, να το 

αξιολογήσει µε ειλικρίνεια. Αν µάλιστα ο συντονιστής γνωρίζει καλά την οµάδα, τότε από την 

αρχή της πρώτης συνάντησης µπορεί να ορίσει έναν εκπαιδευόµενο µε χαµηλό status, ως 

γραµµατέα, για να κρατάει σηµειώσεις ή να του αναθέσει να αποτυπώσει στο χαρτί το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, να το φωτοτυπήσει και να το µοιράσει στα 

υπόλοιπα µέλη της οµάδας.   

Επίσης στη συνάντηση αυτή πρέπει η οµάδα να γνωρίζει ότι, όταν ολοκληρωθεί το έργο της, 

τότε θα παρουσιάσει το αποτέλεσµα που παρήγαγε, στην ολοµέλεια. Με τον τρόπο αυτό 

ενηµερώνονται όλοι για τις επιµέρους δραστηριότητες και έχουν µια συνολική εκτίµηση της 

πορείας παραγωγής του animation. Επίσης, οι οµάδες αισθάνονται πιο υπεύθυνες για το 

αποτέλεσµα, αφού γνωρίζουν ότι πρέπει να «λογοδοτήσουν» στους υπόλοιπους. 

Τέλος είναι σηµαντικό να υπάρχουν «διαλείµµατα ανατροφοδότησης» της οµάδας. Αυτά 

µπορούν να οριστούν µε βάση το χρονοδιάγραµµα, ώστε τα µέλη και ο συντονιστής να 

ανταλλάσσουν απόψεις. Κυρίως βεβαίως είναι µια ευκαιρία για εµψύχωση της οµάδας και 

επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν. 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για την υλοποίηση του project που περιγράφεται στην παρούσα εργασία απαιτείται ένα 

ψηφιακό µέσο λήψης φωτογραφίας, βιντεοκάµερα ή φωτογραφική µηχανή, ένας τρίποδας για 

την εξασφάλιση σταθερότητας, συνθήκες ικανοποιητικού ελέγχου του φωτισµού στο χώρο, ένας 

υπολογιστής, στον οποίο θα αποθηκευτούν οι φωτογραφίες, και το λογισµικό επεξεργασίας των 

εικόνων.  
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ANIMATION 

PROJECT 
Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι εκπαιδευόµενοι, που συµµετέχουν στην ανάπτυξη ενός 

εκπαιδευτικού animation, είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα της πολύπλευρης έκφρασης 

δεξιοτήτων που  σχετίζονται µε την αναπαράσταση. Τεχνικά το animation αφορά την παραγωγή 

κίνησης και εικόνας µέσα από τη λήψη διαδοχικών ψηφιακών φωτογραφιών. Με την τεχνική 
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δίνουµε ζωή σε άψυχα αντικείµενα. Για την παραγωγή ενός τέτοιου βίντεο χρειάζονται 

διαφορετικές δεξιότητες που θα αναδειχθούν κατά το χωρισµό σε οµάδες. Αυτός είναι 

απαραίτητος, προκειµένου να καταµεριστεί η εργασία σε επιµέρους τοµείς.  

Εποµένως η επόµενη φάση είναι να αναγνωριστούν αυτοί οι τοµείς. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

την υλοποίηση µιας δραστηριότητας, που επίσης θα οδηγήσει και στο συνεργατικό πλαίσιο. 

Η δραστηριότητα που προτείνεται είναι η εξής: 

 ∆ίνεται ένα κείµενο µε περιγραφή ή αφήγηση. Τίθεται το ερώτηµα: µπορεί αυτό να 

εικονοποιηθεί, να αποδοθεί µε εικόνα; Τι χρειάζεται, ώστε ο γραπτός λόγος να γίνει µια 

οµιλούσα ιστορία µε κινούµενες εικόνες; Η δραστηριότητα υλοποιείται σε δύο βήµατα. Τα 

ερωτήµατα αυτά απαντώνται καταρχήν ατοµικά. Ακολουθεί συζήτηση µε βάση τις προτάσεις. 

Είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν απαντήσεις που συνδέουν το γραπτό λόγο, δηλαδή το σενάριο µε 

στοιχεία όπως η σχεδίαση και η κατασκευή των ¨ηρώων¨, του σκηνικού, η ηχογράφηση οµιλίας, 

ήχων περιβάλλοντος και µουσικής, επεξεργασία του υλικού. Σε έναν πίνακα καταγράφονται µε 

σαφήνεια οι ειδικότητες: σεναριογράφοι, σχεδιαστές ηρώων, κατασκευαστές σκηνικού, 

ηθοποιοί, χειριστές ψηφιακών µηχανηµάτων. Ο εκπαιδευτικός, µε τη βοήθεια των 

εκπαιδευόµενων, εξηγεί το περιεχόµενο κάθε δραστηριότητας και καλεί να σχηµατιστούν 

οµάδες, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούνται από όλες τις απαραίτητες  ειδικότητες για την 

ανάπτυξη ενός animation. Στόχος είναι να εµπλουτιστεί ο προβληµατισµός  που 

πραγµατοποιήθηκε στην πρώτη φάση ατοµικά και µέσα  στις οµάδες, καθώς και να αντιληφθούν 

τα µέλη τους ότι δεν είναι δυνατόν ένα άτοµο να έχει όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται. Η 

συνεργασία των µελών λοιπόν µπορεί να οδηγήσει σε εµπλουτισµένες προτάσεις. 

Με τη δραστηριότητα αυτή  οι µαθητές και οι µαθήτριες εισάγονται µε ουσιαστικό τρόπο 

στα στάδια  παραγωγής ενός βίντεο. Ήδη γνωρίζονται µεταξύ τους και αρχίζουν να 

συνειδητοποιούν ότι µπορούν να συνεισφέρουν, έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων τους, σ΄ ένα 

αποτέλεσµα που είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. 

Είναι σηµαντικό στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού βίντεο, όσοι και όσες συµµετέχουν να 

αισθάνονται ότι µπορούν ελεύθερα, χωρίς περιορισµούς, σε ένα κλίµα συνεργασίας και 

δηµιουργίας, να απελευθερώσουν τις δηµιουργικές τους δυνάµεις. Έτσι µόνο θα νιώθουν 

πραγµατικά δηµιουργικοί. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του ο εκπαιδευτικός, όταν προχωρήσει 

στον χωρισµό των οµάδων που θα επεξεργαστούν τα επιµέρους κοµµάτια του βίντεο, σύµφωνα 

µε τη δραστηριότητα που έχει προηγηθεί. Πρέπει να αφήσει τους µαθητές να πλαισιώσουν όποια 

οµάδα επιθυµούν. Αυτό δε σηµαίνει ότι αποκλειστικό κριτήριο των µαθητών θα είναι το ταλέντο 

τους ή η επιθυµία να εξερευνήσουν καλύτερα ένα πεδίο. Τυχόν διορθωτικές κινήσεις µπορούν να 

γίνουν, καθώς το έργο προχωρά.  

Καταρχήν πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλα τα µέλη των οµάδων θα συµµετέχουν στις 

εργασίες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την παρακολούθηση τους και την ανάθεση 

συγκεκριµένων εργασιών σε διάφορα µέλη. Αν παρόλα αυτά κάποιοι µαθητές/µαθήτριες 

επιθυµούν να µετακινηθούν σε άλλη οµάδα, πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα, µε την 

υπενθύµιση ότι όλα τα µέλη είναι υπεύθυνα για το προϊόν που παράγεται. 
 

ΟΜΑ∆Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
Για την ανάπτυξη µιας ταινίας- βίντεο, υπάρχει µια χρονική διαδοχή δραστηριοτήτων που 

έχει ως αφετηρία τη συγγραφή µιας ιστορίας. Το θέµα µπορεί να αναδειχθεί από έναν καταιγισµό 

ιδεών, στον οποίο µπορεί να συµµετέχουν όλες οι οµάδες. Η οµάδα των συγγραφέων είναι 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη µιας ιστορίας, εφόσον τεθούν κάποιες προδιαγραφές ως προς την 

έκταση, τον αριθµό των ηρώων και κυρίως στο περιεχόµενο. Μπορεί, για παράδειγµα, η ιστορία 



4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Ναύπλιο 12-14/12/2008 

να σχετίζεται µε την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής στάσης ή την κατανόηση ενός ιστορικού 

γεγονότος ή την εικονοποίηση ενός λογοτεχνικού έργου.  

Όταν επιλεχθεί η ιστορία, τότε πρέπει µε σαφήνεια να διατυπωθούν οι στόχοι, αφού το 

κείµενο κατά βάση θα πρέπει να τους υπηρετεί. Για παράδειγµα, αποφασίζεται η ιστορία να 

αναφέρεται στις κλιµατικές αλλαγές. Όµως ποιος είναι ο συγκεκριµένος στόχος αυτής της 

ιστορίας; Οι εκπαιδευόµενοι µπορεί να επιλέξουν την ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ή  

την επίδραση που έχουν αυτές οι αλλαγές στα οικοσυστήµατα κλπ. Το πλαίσιο που θα τεθεί 

πρέπει να είναι δεσµευτικό για τους συγγραφείς. 

Για τη συγγραφή της ιστορίας, τα µέλη της οµάδας µπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού που διδάσκει γλώσσα. Η αναζήτηση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία 

συνιστάται, καθώς εµπλουτίζει τις γνώσεις, τις συσχετίζει και τις εµβαθύνει. Στόχος είναι να 

αντιληφθούν την τεχνική της αφήγησης και περιγραφής, τη σηµασία του διαλόγου, αλλά και πιο 

τεχνικά θέµατα, όπως η ανάπτυξη των παραγράφων. 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, είναι σηµαντικό να ακολουθήσει συζήτηση για τη 

διευκρίνιση κάποιων σηµείων, που µοιάζουν θολά. Είναι σηµαντικό, µετά την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας κάθε οµάδας, να δίνεται η δυνατότητα τα µέλη της να µπορούν να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις για τη διαδικασία, τη συµµετοχή τους και το αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση µπορεί 

µάλιστα να καταγραφεί και σε σχετικό έντυπο.  

Στη συγκεκριµένη οµάδα οι επιµέρους εργασίες θα ανατεθούν ανάλογα µε τις διαφορετικές 

δεξιότητες που απαιτούνται. Έτσι, άλλοι θα αναλάβουν την έρευνα σε γνωστικό επίπεδο, άλλοι 

τη συνεργασία µε ειδικούς, την ανάπτυξη των διαλόγων, την ανάκληση γνώσεων για τις 

προδιαγραφές της αφήγησης-περιγραφής, την καλλιγραφία ή τη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή.   
 

ΟΜΑ∆Α ΗΘΟΠΟΙΩΝ 
       Ίσως η πολυπληθέστερη οµάδα  θα είναι αυτή των ηθοποιών, αφού οι εξωστρεφείς µαθητές 

και µαθήτριες θα επιδιώξουν να ενταχθούν σ’ αυτήν για να εξωτερικεύσουν το ταλέντο της 

προφορικής επικοινωνίας. 

Φυσικά πρέπει να γίνει κάποια επιλογή για τους ρόλους των ηρώων ή του αφηγητή. Αυτή η 

διαδικασία µπορεί να γίνει δηµόσια µπροστά σε όλους τους µαθητές/µαθήτριες. Οι ηθοποιοί 

αφού πρώτα έχουν προετοιµαστεί, µπορούν να συµµετάσχουν σε µια δοκιµασία και ανάλογα µε 

την απόδοση τους, να αναλάβουν  τους συγκεκριµένους ρόλους.  

Η οµάδα αυτή, κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της, πρέπει να τελειοποιήσει το 

εκφραστικό µέσο του προφορικού λόγου, µια και θα κληθεί κατά ένα µεγάλο βαθµό να 

εµψυχώσει άψυχα αντικείµενα. Έτσι, ενδεχοµένως µε τη βοήθεια εκπαιδευτικού-θεατρολόγου ή 

οποιουδήποτε σχετίζεται µε το θέατρο, να αναπτύξει και να πλάσσει γλωσσικά τους χαρακτήρες. 
 

ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
Με βάση το σενάριο  των συγγραφέων η οµάδα των σχεδιαστών-κατασκευαστών πρέπει να 

δηµιουργήσει τους «ήρωες» και το σκηνικό. Έτσι µπορεί για πιο αποτελεσµατική εργασία να 

διαιρεθεί σε  δύο υποοµάδες. Είναι σηµαντικό να αντιληφθεί η οµάδα ότι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν υλικά που θεωρούνται ταπεινά ή άχρηστα, όπως χαρτιά, ξύλα, πηλός, 

πλαστελίνη αλλά και αντικείµενα που έχουν διαφορετική χρήση στην καθηµερινή ζωή.  

Ας υποθέσουµε ότι οι σχεδιαστές έχουν λάβει το σενάριο της πρώτης οµάδας, που σχετίζεται 

µε τις κλιµατικές αλλαγές. Η πρώτη υποοµάδα θα µπορούσε να δηµιουργήσει µια λευκή 

αρκούδα και µια παρέα παιδιών από πλαστελίνη. Η δεύτερη υποοµάδα θα µπορούσε να 
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κατασκευάσει  ένα αρκτικό τοπίο από χαρτί και ένα βιοµηχανικό τοπίο από συσκευασίες 

σκληρού πλαστικού και αλουµίνιου.  

Η οµάδα όµως, πριν κατασκευάσει τους ήρωες και το σκηνικό,  µπορεί να τα σχεδιάσει στο 

χαρτί ή στον υπολογιστή. Έτσι θα εξοικειωθεί και µε τα διάφορα προγράµµατα σχεδίασης που 

υπάρχουν και που ποικίλλουν σε δυσκολία και χρηστικότητα. Για τη διευκόλυνση των µελών 

µπορεί να γίνει ανάκληση των αναµνήσεων από τα παιδικά τους παιχνίδια, όταν προσπαθούσαν 

να τα κινήσουν. Μπορούν µάλιστα να τους δοθούν παρόµοια παιχνίδια, για να πειραµατιστούν 

στην απόδοση της ανθρώπινης κίνησης.  

Αν υπάρχουν διάλογοι στην ιστορία, τότε πρέπει να πειραµατιστούν και µε την απόδοση της 

οµιλίας, καθώς επίσης και µε τις βασικές εκφράσεις προσώπων για να αποδοθούν τα 

συναισθήµατα. 

Το σκηνικό µπορεί και αυτό να σχεδιαστεί στο χαρτί και κατόπιν να κατασκευαστεί µε 

διάφορα υλικά σε ένα µεγάλο τραπέζι, που θα βοηθά την κίνηση των ηρώων. Το σενάριο θα 

καθοδηγήσει τους κατασκευαστές  και σε πιθανά δευτερεύοντα σκηνικά, εφόσον προβλέπεται η 

δράση σ ΄ αυτά. 

                     

ΟΜΑ∆Α ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΜΕΡΑΣ, Η/Υ 
Η οµάδα που θα χειριστεί τον ψηφιακό εξοπλισµό αναλαµβάνει δράση. Κινείται µε βάση το 

σενάριο, το οποίο πρέπει να χωριστεί σε σκηνές. Κάθε σκηνή θα αποτελεί και ένα ξεχωριστό 

φάκελο µε φωτογραφίες που κατόπιν θα εισαχθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα µέλη της 

οµάδας πρέπει να συνεργαστούν µε τους σχεδιαστές-κατασκευαστές, που θα κινούν τους ήρωες 

πάνω στο σκηνικό.  

Επειδή πλέον οι φωτογραφικές µηχανές έχουν τη δυνατότητα να τραβούν φωτογραφίες µε 

πολύ υψηλή ανάλυση και εποµένως µεγάλο µέγεθος, καλό είναι για να µην επιβαρυνθεί το 

πρόγραµµα στον υπολογιστή. Έτσι πρέπει να µειωθεί το µέγεθος τους (όχι µεγαλύτερο από 

720x576 pixels). 

Όταν ολοκληρωθεί µια τέτοια σκηνή, και µε βάση τη χρονική της αλληλουχία στην ιστορία, 

εισάγεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από τα ίδια άτοµα που γύρισαν τη σκηνή µε τη 

φωτογραφική µηχανή. Αποθηκεύονται οι φωτογραφίες σε ξεχωριστό φάκελο, µε βάση οδηγίες 

που δίνονται παρακάτω. 

Στην περίπτωση ενός εκπαιδευτικού βίντεο, δε χρειάζεται να χειριζόµαστε περίπλοκα 

προγράµµατα µε επαγγελµατικές προδιαγραφές. Οι χειριστές πρέπει να εξοικειωθούν µε ένα 

πρόγραµµα απλό στη χρήση, που θα τους επιτρέψει να διεκπεραιώσουν τις βασικές λειτουργίες 

της επεξεργασίας εικόνας και ήχου.  
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 
Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι το Windows Movie Maker, που βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή 

µε περιβάλλον Windows XP. Ας δούµε τις κυριότερες λειτουργίες του συγκεκριµένου 

προγράµµατος.  

Στο κάτω µέρος της οθόνης µας, όταν ανοίξουµε το πρόγραµµα, βλέπουµε το εικονικό φίλµ, 

όπου πραγµατοποιείται σε µια γραµµή το ψηφιακό µοντάζ εικόνων, ενώ  σε άλλη παράλληλη 

γραµµή τοποθετούνται οι ήχοι και η µουσική. Στο πάνω µέρος υπάρχουν από αριστερά προς τα 

δεξιά οι εργασίες που µπορούµε να κάνουµε, οι συλλογές όπου τοποθετούνται οι φωτογραφίες ή 

τα βίντεο που εισάγουµε και τέλος µια εικονική οθόνη, όπου φαίνεται το προϊόν της 

επεξεργασίας και φυσικά τα αρχεία ή οι φάκελοι που εισάγονται (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 

 

Πριν εισάγουµε φωτογραφίες στο πρόγραµµα, πρέπει να τις έχουµε τακτοποιήσει µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε να γνωρίζουµε από ποια σκηνή προέρχονται και τη σειρά λήψης. Έτσι µπορούµε να 

αποθηκεύσουµε µια φωτογραφία στο φάκελο «λευκή αρκούδα», στον υποφάκελο «λευκή 

αρκούδα-τροφή» ως «λευκή αρκούδα-τροφή 001». Η αρίθµηση των φωτογραφιών είναι επίσης 

σηµαντική, γιατί, µε βάση αυτήν, το πρόγραµµα τοποθετεί αυτόµατα σε µια σειρά τις 

φωτογραφίες. Αφού ολοκληρώσουµε την εργασία µας, πρέπει να την αποθηκεύσουµε είτε στον 

υπολογιστή είτε κατευθείαν σε cd.  

Τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας πρέπει κατά την πρώτη συνάντηση τους να ορίσουν τους 

χειριστές της κάµερας και του Η/Υ. Αυτό µπορεί να γίνει µε κύλιση, ώστε όλοι να αποκτήσουν 

τη συγκεκριµένη εµπειρία. 
 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 
Με την ολοκλήρωση του animation οι εκπαιδευόµενοι: 

  

� στο  επίπεδο των γνώσεων θα µπορούν να περιγράφουν τα στάδια µια οπτικοακουστικής 

παραγωγής, να συσχετίζουν το γραπτό και προφορικό λόγο µε τις κινούµενες εικόνες,  

� στο επίπεδο των  δεξιοτήτων να γράφουν µια ιστορία σχετική µε θέµα που έχουν 

διαπραγµατευτεί, να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν µε βάση προδιαγραφές, να 

χρησιµοποιούν υλικά µε άλλη χρήση για το σκοπό αυτό, να οργανώνουν την εργασία τους 

χρονικά και να παρακολουθούν την  πρόοδο της, να εφαρµόζουν τις οδηγίες του εκπαιδευτή 

και να χρησιµοποιούν προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις από διάφορα πεδία, να 

συνεργάζονται στο πλαίσιο της οµάδας, να χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς,  

� στο επίπεδο των στάσεων να εκτιµούν την αξία της συνεργασίας, να υιοθετήσουν µια πιο 

θετική στάση απέναντι στις οπτικοακουστικές παραγωγές. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

ΤΟΥ STOP MOTION ANIMATION ΣΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
     Η συγκεκριµένη µεθοδολογική προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την υλοποίηση 

τριήµερου προγράµµατος του ΚΠΕ Φιλίππων κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2007-

2008, µε τίτλο ¨Παρέα µε τα cartoons στο δάσος¨.  

      Οι στόχοι του προγράµµατος όσον αφορά τα παιδιά που συµµετέχουν είναι: 

• Να γνωρίσουν το δασικό οικοσύστηµα της περιοχής. Να γνωρίσουν τη χλωρίδα και 

πανίδα , τα ιδιαίτερα αβιοτικά χαρακτηριστικά και τις µεταξύ τους σχέσεις.  

• Να εντοπίσουν τις ανθρώπινες παρεµβάσεις και πιθανά προβλήµατα που προκύπτουν.   

• Να συγκρίνουν τη διαχείριση του περιβάλλοντος στην παλιότερη εποχή µε τη σηµερινή.   

• Να γνωρίσουν  έναν  αειφορικό τρόπο διαχείρισης των δασών. 

• Να εκτιµήσουν την αξία του δάσους, να το αγαπήσουν και να θελήσουν να το 

προστατέψουν. 

• Να έρθουν σε επαφή µε τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα µε την τεχνική του animation.  

• Να µάθουν να συνεργάζονται σε οµάδες, αποκτώντας οµαδικό πνεύµα. 

Το πρόγραµµα υλοποιείται µε τα παρακάτω βήµατα: 

• Γίνεται υποδοχή των παιδιών στο κέντρο µε παιχνίδια γνωριµίας επαφής και 

επικοινωνίας. 

• Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν την τεχνικής του stop motion animation, δηλαδή τι θα κάνουµε, 

πώς θα το κάνουµε, τι υλικά θα χρειαστούµε, πώς θα τα προµηθευτούµε. 

• Μοιράζεται στα παιδιά ένα φυλλάδιο µε δραστηριότητες του ανθρώπου µέσα στο δάσος 

και µε το ερέθισµα αυτό γίνεται σχετική συζήτηση. 

•  Με τη µέθοδο του καταιγισµού των ιδεών, τα παιδιά δηµιουργούν µια αυτοσχέδια 

ιστορία –σενάριο σχετικά µε το δάσος. Ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή στον Η/Υ και µε 

τη βοήθεια του  προτζέκτορα όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση, ώστε να µπορούν να 

συµβάλλουν στην εξέλιξη της ιστορίας . 

• Η  εργασία κατακερµατίζεται  σε επιµέρους τοµείς και ακολουθεί ο χωρισµός σε οµάδες: 

οµάδα συγγραφέων, σχεδιαστών,  ηρώων, κατασκευαστών σκηνικών, ηθοποιών,  

ηχογράφησης οµιλίας και  ήχων της φύσης, µουσικής επένδυσης , χειριστών κάµερας.  

• Οι οµάδες θέτουν τους στόχους τους και τις  προδιαγραφές λειτουργίας τους. 

• Ακολουθεί συζήτηση, ώστε να δηµιουργηθεί ένα δεσµευτικό «συµβόλαιο», µε 

δραστηριότητες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

•  Η οµάδα των συγγραφέων αναλαµβάνει να εµπλουτίσει το κείµενο, να διαχωρίσει το 

κοµµάτι της αφήγησης, να βάλει διαλόγους, να αναπτύξει  παραγράφους και να χωρίσει 

το έργο σε σκηνές. 

• Με  επίσκεψη σε κοντινό δάσος γίνεται συλλογή υλικών της φύσης, που θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των σκηνικών του έργου . Στη συνέχεια η οµάδα 

των κατασκευαστών, χωρισµένη σε υποοµάδες, αναλαµβάνει τη δηµιουργία της µακέτας 

για κάθε σκηνή χωριστά. 

• Η οµάδα της ηχογράφησης  καταγράφει ήχους της φύσης και όχι µόνο, που θα 

χρειαστούν σε κάποιες σκηνές ανάλογα µε το σενάριο.  

• Η οµάδα των ηθοποιών αρχικά κάνει την επιλογή των ρόλων των ηρώων και του 

αφηγητή. Στην συνέχεια κάνουν πρόβες προκειµένου να τελειοποιήσουν το εκφραστικό 

µέσο του λόγου, για να µπορέσουν να εµψυχώσουν άψυχα σχέδια και αντικείµενα. 

• Η οµάδα της µουσικής αναλαµβάνει να ακούσει και να διαλέξει µουσικά κοµµάτια για να 

επενδύσει µε αυτά τις διάφορες σκηνές του έργου.  
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• Η οµάδα των χειριστών κάµερας φωτογραφίζει κάθε σκηνή χωριστά και αποθηκεύει τις 

φωτογραφίες σε ξεχωριστό φάκελο.  

• Η κάθε οµάδα, µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, προχωράει στην ολοκλήρωση του 

έργου της 

• Ο εκπαιδευτικός εισάγει τα στοιχεία στον υπολογιστή και κατόπιν τα επεξεργάζεται 

ψηφιακά µε το πρόγραµµα των windows movie maker.   

• Μπαίνουν ο τίτλος της ιστορίας στην αρχή  και οι δηµιουργοί του βίντεο στο τέλος. 

• Γίνεται η προβολή –παρουσίαση του τελικού προϊόντος-βίντεο στην ολοµέλεια των 

οµάδων. 

• Γίνεται µια τελική συζήτηση σχετικά µε  δυσκολίες που συνάντησαν τα παιδιά στην 

πορεία του project, σχετικά µε  την ισότιµη συµµετοχή τους στην οµάδα, για το  αν 

εκπληρώθηκαν οι αρχικές τους προσδοκίες  και σε ποιο βαθµό και αν τελικά απόλαυσαν 

την διαδικασία και το αποτέλεσµα. 
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