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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το animation1 είναι τέχνη αγαπητή και οικεία στα περισσότερα παιδιά καθώς προβάλ-
λεται στην τηλεόραση και σε κοινωνικούς χώρους. Με την υπερβολή του, στην εικόνα και
στην κίνηση, κάνει εμφανή εξ αρχής την τεχνική του υπόσταση. Για την κατασκευή του
χρησιμοποιούνται ετερόκλητα υλικά, εμπλέκονται ποικίλα μέσα και τρόποι, διαφορετικές
τεχνικές και η τεχνολογία.

Το animation αποτελεί πρόκληση για το σχολείο του σύγχρονου κόσμου των παραστά-
σεων και της επικοινωνίας. Τελευταία, εμφανίζεται ως δράση στις τάξεις των μικρών παι-
διών ενώ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ερευνητών.

Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η συμπερίληψη του animation στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, σε τρεις τάξεις νηπιαγωγείου, με σκοπό τη συνεισφορά γνώσης και εμπειρίας στην ευρύ-
τερη έρευνα εισαγωγής και ανάπτυξης της τέχνης αυτής στις τάξεις των μικρών παιδιών.

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διερευνήθηκαν διαδικα-
σίες προσέγγισης του animation και της υλικότητας της κινούμενης εικόνας. διερευνήθη-
καν σημειωτικοί τρόποι και οι διαδικασίες μετακίνησης των παιδιών από μέσο σε μέσο και
από τρόπο σε τρόπο. σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν διαδικασίες μάθησης, αλληλεπιδρά-
σεις, διδακτικές παρεμβάσεις. εφαρμόστηκαν πρακτικές αξιοποίησης της διαφορετικότη-
τας (γλώσσα, κουλτούρα, ετοιμότητα) προς όφελος της μάθησης και διερευνήθηκαν δια-
δικασίες προσέγγισης εννοιών, ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και τάσεων μάθησης.

Πριν από την κύρια έρευνα, αναπτύχθηκε διερευνητική δραστηριότητα αναζήτησης ενδείξε-
ων ως προς την προοπτική ανάπτυξης της δράσης σε μια τάξη νηπιαγωγείου. αναζήτησης
μιας βάσης αρχής (baseline) σε οικείες και ενταγμένες αφηγήσεις στην τάξη και σε πρακτι-
κές των παιδιών όπως είναι: οι εικονογραφημένες ιστορίες, οι ιστορίες που ακούν και συν-
θέτουν, το παιχνίδι με την πλαστελίνη, η ζωγραφική, η χρήση του υπολογιστή. 

1 Ο αγγλικός όρος «animation» [enimEishn] προέρχεται από το λατινικό «αnimare» που σημαίνει εμψυχώνω. Το animation
αποδίδεται στα ελληνικά με τις φράσεις «κινούμενα σχέδια» και «κινηματογράφος της εμψύχωσης». Επειδή στα φεστιβάλ,
στο internet και τελευταία στην ελληνική βιβλιογραφία φαίνεται να επικρατεί ο ακριβής στην απόδοση της σημασίας
αγγλικός όρος χρησιμοποιείται αυτός και στο παρόν κείμενο.
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ΤΟ ANIMATION ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στη συνέχεια, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε δυο τάξεις νηπιαγωγείου, δραστηριό-
τητες θέασης και δραστηριότητες δημιουργίας animation και πολυτροπικών κειμένων. 

Προκειμένου οι δραστηριότητες αυτές να έχουν νόημα για τα παιδιά, εντάχθηκαν σε ένα
συγκεκριμένο project και συνδέθηκαν δημιουργικά με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, με
άλλες αναδυόμενες δραστηριότητες που προέκυπταν, με όσα γίνονταν στην τάξη και με
το οικογενειακό περιβάλλον.

Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες αναπτύχθηκαν σπειροειδώς, από τα γνωστά στα άγνω-
στα και από τα απλά στα σύνθετα, αξιοποιώντας τις ιδέες και τα ερωτήματα των παιδιών,
ενθαρρύνοντας τόσο το παιχνίδι όσο και στρατηγικές συνειδητής σκέψης και δράσης με
τη βοήθεια του λόγου και της σημασίας των λέξεων.

Τα παιδιά ενεπλάκησαν με ενθουσιασμό σε όλο τον κύκλο ζωής (life cycle) του project
καθοδηγούμενα εξελικτικά προς την αυτονομία, δουλεύοντας ατομικά και κυρίως σε ομά-
δες μεικτές ως προς την ετοιμότητα μάθησης. Απόλαυσαν και «διάβασαν» ταινίες καλλι-
τεχνών, δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα, όπως ανιματίκ, flip books, storyboards, σενά-
ρια και αφηγήθηκαν τις δικές τους ιστορίες με εργαλεία την κάμερα, το μικρόφωνο, τη
φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή.

Οι παραπάνω δραστηριότητες συνδέθηκαν με τη θεωρία και τη σχετική έρευνα, με τις
αρχές που διακρίνονται σε προγράμματα τα οποία επηρέασαν σε παγκόσμιο επίπεδο τις
εκπαιδευτικές πρακτικές στις τάξεις των μικρών παιδιών καθώς και με τις επιδιώξεις γνω-
στικών περιοχών του Προγράμματος Σπουδών. Καταγράφονται και ερμηνεύονται σε εργα-
λεία της ποιοτικής έρευνας, σε δεκατέσσερις ιστορίες μάθησης που αναδεικνύουν τις σκέ-
ψεις των συμμετεχόντων, τις θετικές στιγμές της μάθησης και προτείνουν δράσεις επα-
νασχεδιασμού και επέκτασης της εμπειρίας.

Οι ιστορίες μάθησης συνοδεύονται με υλικό τεκμηρίωσης: καταγραφές από την τάξη και
δημιουργίες των παιδιών.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα πάνω στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν,
και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση μικρών παιδιών, animation, ταινία, κατασκευή, σημασία, χρό-
νος, κίνηση, μεταβολή, θέαση, φωτογραφία, αφήγηση, ιστορίες μάθησης, project, σενάριο,
ανιματίκ, flip book, storyboard, cut out, stop motion, claymation, slowmation, πολυτροπι-
κότητα, μετακινήσεις, διευρυμένος εγγραμματισμός, τεχνολογία, πρόγραμμα σπουδών,
τάσεις μάθησης, διαφορετικότητα, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης.




