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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2012-2013 ςτο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου, 
παρουςιάςτθκε θ ανάγκθ ειδικισ προεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, όταν 
ανακαλφψαμε ότι ζνασ μακθτισ με ςοβαρζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, αλλά με υψθλι 
λειτουργικότθτα κατείχε το ιδιαίτερο ταλζντο τθσ δθμιουργίασ παραμυκιοφ. Ζτςι 
αξιοποιικθκε το Πρόγραμμα Αγωγισ Σταδιοδρομίασ. “Ο κφκλοσ των φίλων” που 
απάρτιηε το Πρόγραμμα με τίτλο “Επάγγελμα Παραμυκάσ και Εικονογράφοσ 
Παραμυκιοφ ” είχε μεικτά προβλιματα, αλλά με υψθλι λειτουργικότθτα (ςφνδρομο 
down, αυτιςμόσ, νοθτικι ανεπάρκεια, ςοβαρά ορκοπεδικά & νευρολογικά 
ελαττϊματα). Για να ευοδωκεί θ προςπάκεια επιπλζον ςτιριξθσ, ενκάρρυνςθσ και 
ενίςχυςθσ των ικανοτιτων του μακθτι – ςυγγραφζα, αλλά και για να υπάρξει 
ςυμμετοχι τθσ υπόλοιπθσ ομάδασ (ςφνολο ζξι μακθτζσ θλικίασ 16 ετϊν), 
αποφαςίςτθκε θ οπτικοποίθςθ του κειμζνου αναπτφςςοντασ με αυτόν τον τρόπο 
λεπτζσ και νοθτικζσ δεξιότθτεσ τουσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και 
αδυναμίεσ του κάκε μακθτι, ακολουκικθκε εξατομικευμζνθ διδαςκαλία 
προςαρμοςμζνθ ςτισ πρακτικζσ ανάγκεσ τουσ.  Το πρόγραμμα διιρκεςε ζνα ζτοσ 
(δφο μεμονωμζνεσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ) και ολοκλθρϊκθκε με τθ δθμιουργία 
τρίλεπτθσ κινοφμενθσ ταινίασ βαςιςμζνθσ ςτο ςυγκεκριμζνο παραμφκι. 
 
 
 
 

mailto:magdoulas@yahoo.com
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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 
Βαςικό μζλθμα του Προγράμματοσ ιταν οι Τζχνεσ και οι Νζεσ Τεχνολογίεσ να 

ειςβάλλουν ςτθ ςχολικι πράξθ. Παράλλθλα να παραχκεί βιωματικά ζνα άρτιο 
αποτζλεςμα, που όντασ πολυαιςκθτθριακό (λόγοσ, εικόνα, κίνθςθ, ιχοσ), όπωσ 
υποςτθρίηει ο κακθγθτισ Φυςιολογίασ Θλίασ Κοφβελασ, αναπτφςςει πολφπλευρα 
τον εγκζφαλο και τθ νοθμοςφνθ των ανκρϊπων μζςω τθσ επανερμθνείασ και τθσ 
αναςφνκεςθσ ποικίλων αιςκθτικϊν πλθροφοριϊν (χρϊμα, φωτεινότθτα, φόρμα, 

κίνθςθ, βάκοσ, πρόςωπα ) { Σάλλα - Δουκουμετηίδθ Τ. (επιμζλεια)}.  
Θ εικαςτικι ζκφραςθ είναι μία ςυναιςκθματικά ευχάριςτθ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία θ οποία αυξάνει το ενδιαφζρον των μακθτϊν με τθν ενεργό ςυμμετοχι 
τουσ, ενϊ παράλλθλα θ γνϊςθ αφομοιϊνεται καλφτερα μζςω τθσ πειραματικισ 
μεκόδου, κακϊσ και τθσ ανακάλυψθσ μζςω αυτόνομων πράξεων. Με αυτι τθ 
λογικι πραγματοποιικθκε θ οπτικοποίθςθ του παραμυκιοφ.  

Είναι γνωςτζσ οι απόψεισ επιςτθμόνων, ψυχολόγων, φιλοςόφων, 
παιδαγωγϊν όπωσ ο William James, o Dewey, o Piage, o Goodman, ο Σταφρου Λ. 
κ.ά. για τθ μάκθςθ ‘με τθν πράξθ και τα πράγματα’. Ο πραγματιςτισ William James 
ιταν από τουσ πρϊτουσ που υποςτιριξαν τθν τεχνικι εκπαίδευςθ ςτθν Αμερικι του 
1890 περίπου, αλλά και τθν ενεργό μάκθςθ. « Όταν το παιδί ζχει να κάνει με υλικά 
αντικείμενα, με αντικείμενα που κινοφνται, με ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, με 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και με περιγραφζσ ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, αυτά 
τραβοφν πολφ περιςςότερο τθν προςοχι τουσ απ’ οτιδιποτε άλλο πιο αφθρθμζνο», 
«αυτζσ οι μζκοδοι κρατοφν εςτιαςμζνθ τθν προςοχι των μακθτϊν με τρόπουσ που 
αντιςτοιχοφν ςτα αυκόρμθτα ενδιαφζροντά τουσ… Τουσ απορροφοφν και τουσ 
αφινουν ζντονεσ εντυπϊςεισ που διαρκοφν ςτο χρόνο. Σε ςφγκριςθ με τα παιδιά 
που διδάχτθκαν μ’ αυτζσ τισ μεκόδουσ, ζνα παιδί το οποίο μεγάλωςε αποκλειςτικά 
με βιβλία κουβαλάει ςε όλθ του τθ ηωι του ζνα είδοσ αποςταςιοποίθςθσ από τθν 
πραγματικότθτα. » (James W., ςελ. 86, 99 – 100). 

Ο Dewey ςτο βιβλίο του Art as Experience υποςτθρίηει ότι θ τζχνθ μπορεί να 
γίνει πθγι γνϊςθσ, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί και θ επιςτιμθ, ενϊ ο Goodman 
ςτο Languages of Art γράφει: « Ό,τι μακαίνουμε μζςω τθσ τζχνθσ γίνεται αιςκθτό 
μζχρι τα κόκαλα, τα νεφρα και τουσ μφεσ μασ, εξίςου καλά με τον τρόπο που 
ςυλλαμβάνεται από το μυαλό μασ » . Και οι δφο αντιμετωπίηουν τθν τζχνθ ωσ μζςο 
ςφνδεςθσ με το περιβάλλον. 

Απϊτεροσ όμωσ ςτόχοσ τθσ όλθσ δράςθσ, ιταν θ προεπαγγελματικι 
εκπαίδευςθ του μακθτι – ςυγγραφζα και θ απόκτθςθ δεξιοτιτων όλων των 
μακθτϊν που να ςυνδζονται άμεςα με τθ ηωι. «Με δεδομζνο ότι τα άτομα με 
αναπθρίεσ βρίςκονται ςε αρκετά μειονεκτικι κζςθ από τθν πλευρά τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι» και με κίνθτρο το ταλζντο του μακθτι ςτθ 
ςυγγραφι, κζςαμε ςε λειτουργία το ςυγκεκριμζνο Πρόγραμμα το οποίο αφορά 
ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό. Θ όλθ διαδικαςία «αποςκοποφςε να τουσ 
βοθκιςει να γνωρίςουν καλφτερα τον εαυτό τουσ, να αναπτφξουν τθν 
προςωπικότθτά τουσ και να καταςτοφν  ικανοί να λαμβάνουν αποφάςεισ. Ακόμα, 
απζβλεπε να τουσ παράςχει πλθροφόρθςθ για πικανζσ επαγγελματικζσ διεξόδουσ, 
για τα μεταβατικά ςτάδια προσ τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ και τθν όςο 
το δυνατόν πιο ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν ενεργό κοινωνικι ηωι» ( Δ.Ε.Π.Π.Σ.  , ςελ. 13 
- 14 ). 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

 
Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ κζςαμε τουσ παρακάτω 
ςτόχουσ: 
 Αιςκθτικι καλλιζργεια. Αναγκαιότθτα των τεχνϊν για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ 

του ανκρϊπου 
 Ανάπτυξθ φανταςίασ και απόκτθςθ δεξιοτιτων μζςω ευρθματικϊν τρόπων 

εικονογράφθςθσ (ψυχοκινητικότητα) 
 Εξοικείωςθ με τθ χριςθ ποικιλίασ υλικϊν, εργαλείων, μεκόδων, τεχνικϊν και 

μορφικϊν ςτοιχείων των εικαςτικϊν (γραμμι, χρϊμα, φόρμα, ςφνκεςθ, υφζσ, 
κ.ά.) 

 Ανάπτυξθ πνεφματοσ ςυνεργαςίασ μακθτϊν για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου 
(project) 

 Ενδυνάμωςθ τθσ δυνατότθτασ προςωπικϊν επιλογϊν και πρωτοβουλιϊν για τον 
κακοριςμό επαγγελματικϊν ςτόχων (δια βίου μάθηση). Κακοδθγοφμενθ 
αυτενζργεια και ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ με τθν απόκτθςθ ικανοτιτων 
αυτοδιαχείριςθσ. Προεπαγγελματικι εκπαίδευςθ και κοινωνικι ζνταξθ 

 Μετάδοςθ βακφτερων θκικϊν μθνυμάτων και διαμόρφωςθ κετικϊν ςτάςεων 
μζςα από τθν πλοκι του ζργου (αλλθλεγγφθ, καλό – κακό, δίκαιο – άδικο). 
Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά κζματα 

 Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων. Αναγνϊριςθ, περιγραφι και οπτικοποίθςι τουσ 
 Πολφπλευρθ ανάπτυξθ εγκεφάλου και νοθμοςφνθσ  
 Βελτίωςθ αντιλθπτικϊν δεξιοτιτων 
 Άςκθςθ ςε λογικομακθματικζσ ζννοιεσ 
 Σφνδεςθ Αιςκθτικισ αγωγισ (εικονογράφθςθ, ηωγραφικι, κολλάη, καταςκευζσ, 

φωτογραφία) με άλλα γνωςτικά αντικείμενα (διαθεματικότητα) :   
Γλϊςςα (ανάπτυξθ λεξιλογίου, αφιγθςθ, προφορικι ζκφραςθ απόψεων, ιδεϊν 
και εντυπϊςεων, κατανόθςθ κειμζνου, περιγραφι και ανάλυςθ ζργου, ςφνκεςθ 
και ςφνταξθ κειμζνου,  λογικοποίθςθ και λεκτικοποίθςθ χωροχρονικϊν εννοιϊν).   
Μουςικι (ρυκμόσ, μζτρο, διαςτιματα, μοτίβο, ιχοσ).  
Θ/Υ (κινοφμενθ εικόνα, μοντάη).   
Σεπ (πλθροφόρθςθ για πικανζσ επαγγελματικζσ διεξόδουσ ενόσ ςυγγραφζα).  
Μελζτθ περιβάλλοντοσ, Περιβαλλοντικι Αγωγι  (κίνθςθ, αιςκθτικι τοπίων, 
φφςθσ, εςωτερικϊν χϊρων, επαναχρθςιμοποίθςθ άχρθςτου υλικοφ).  
Μακθματικά (ιςορροπία ςφνκεςθσ, αναλογίεσ, κλίμακεσ, προοπτικι – τρίτθ 
διάςταςθ - βάκοσ, χρόνοσ-  αρχι, μζςθ, τζλοσ) 
 
ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Παρακάτω παρουςιάηεται πιο αναλυτικά θ ςφνδεςθ με  τισ εξισ διακεματικζσ 
ζννοιεσ  ςφμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. : 

 
Πολιτιςμόσ: Ιςτορικι αναδρομι κινοφμενθσ εικόνασ και εικονογράφθςθσ. 
Σπουδαιότθτα και αναγκαιότθτα των τεχνϊν για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία 
(επικοινωνία). Αιςκθτικι διάςταςθ εικόνασ ενόσ εντφπου. Συςχετιςμόσ 
κινοφμενθσ εικόνασ με τζχνθ.  
Μονάδα – ςφνολο: Συνεργαςία μακθτϊν και διαχωριςμόσ εργαςιϊν (project) για 



 4 

τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Δθμιουργία ςφνκεςθσ ιςτοριϊν ςε ζνα ζργο. 
Σφςτθμα: Πρόταςθ δθμιουργικισ πορείασ του ζργου: α) Ιδζα, οργάνωςθ του 
ζργου (δομι, ςφνκεςθ, ςενάριο, ςκθνοκεςία, μοντάη), β)  Επιλογι κατάλλθλου 
υλικοφ και μζςων για τθν υλοποίθςθ του ζργου, γ) Σχεδίαςθ και απόδοςθ 
χρωμάτων, φόρμασ, κίνθςθσ με αφξουςα ικανότθτα και ευαιςκθςία δ) 
Πραγματοποίθςθ του ζργου. 
Διάςταςθ: Απόδοςθ των μεγεκϊν, του όγκου, του χϊρου και του βάκουσ ςτο 
διςδιάςτατο ςκθνικό τθσ κινοφμενθσ εικόνασ.  
Μεταβολι: Κατανόθςθ ςυνζχειασ, εξζλιξθσ ιςτορίασ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. 
Βιωματοποίθςθ χωροχρονικϊν εννοιϊν. 
Επικοινωνία: Μετάδοςθ μθνφματοσ, περιεχομζνου και νοιματοσ μζςα από το 
ζργο. Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά κζματα. Απόδοςθ και ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων. 
Ομοιότθτα – διαφορά: Διάκριςθ δομισ και ςφνκεςθσ του ίδιου ζργου από το 
γραπτό κείμενο ςτθ μεταφορά του ςε κινοφμενθ εικόνα. Σφνδεςθ με παλαιότερα 
ζργα που αφθγοφνται ιςτορίεσ. Συγκρίςεισ μεγεκϊν, ποςοτιτων και 
αποςτάςεων. 

 
 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

 
Θ εφαρμογι του Προγράμματοσ πραγματοποιικθκε ςε δφο μζρθ : 
το πρϊτο μζροσ ο μακθτισ υπαγόρευςε αυτολεξεί το παραμφκι “Μαγικόσ 

Πλανιτθσ” που ο ίδιοσ δθμιοφργθςε, ενϊ ζγινε ακριβισ καταγραφι από τθν 
υποφαινόμενθ λόγω δυςκολίασ του μακθτι - ςυγγραφζα ςτθ γραφι. Βαςικόσ 
ςτόχοσ μασ ιταν θ ςτιριξθ, θ ενκάρρυνςθ και θ ενίςχυςθ των ικανοτιτων του 
μακθτι ςτθ ςυγγραφι παραμυκιϊν.  Σε αυτι τθ φάςθ ζγινε ςφνδεςθ με το μάκθμα 
τθσ Γλϊςςασ κυρίωσ με τον προφορικό λόγο και τθ ςφνταξθ κειμζνου.  
 

το δεφτερο μζροσ ζγινε θ οπτικοποίθςθ επιλεγμζνων ςκθνϊν τθσ πλοκισ 
του παραμυκιοφ και ολοκλθρϊκθκε θ δθμιουργία κινοφμενθσ ταινίασ ωσ τελικό 
προϊόν του προγράμματοσ. Θ προβολι εποπτικοφ υλικοφ με μικρι ιςτορικι 
αναδρομι τθσ κινοφμενθσ ταινίασ βοικθςε αρκετά τουσ μακθτζσ. Βαςικόσ ςτόχοσ 
μασ ιταν θ ζνταξθ τθσ υπόλοιπθσ ομάδασ του Προγράμματοσ και θ ανάπτυξθ 
λεπτϊν δεξιοτιτων τουσ. Θ εικονογράφθςθ ζγινε κυρίωσ από τον ςυγγραφζα, ενϊ θ 
υπόλοιπθ ομάδα βοικθςε ςτθ ςυλλογι εικόνων από περιοδικά, ςτο κόψιμο, ςτο 
κολλάη και ςτθ ςφνκεςθ των ςκθνϊν.  Σε αυτι τθ φάςθ ζγινε ςφνδεςθ με όλα τα 
μακιματα του ςχολείου δομϊντασ παράλλθλα ποικίλεσ λογικομακθματικζσ ζννοιεσ. 
Παρακάτω γίνεται περαιτζρω ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ αρχιτεκτονικισ τθσ ταινίασ 
ςε ςχζςθ με τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν, τον τρόπο δόμθςθσ τθσ ταινίασ, τισ 
πρακτικζσ  εξοικονόμθςθσ χρόνου, τθν καταςκευι τθσ κοφκλασ, τουσ τρόπουσ 
απόδοςθσ του βάκουσ, αλλά και το πϊσ αυτά ςυνδζκθκαν με τα υπόλοιπα 
μακιματα του ςχολείου προςανατολιςμζνα πάντα ςτισ ανάγκεσ τθσ ηωισ τουσ:  
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 ΤΛΙΚΑ ΚΙΝΟΤΜΕΝΗ ΣΑΙΝΙΑ ΜΕ ΤΝΔΤΑΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΖ 
 

 Χαρτιά άςπρα ςε μζγεκοσ ανάλογο με τισ διαςτάςεισ των  φωτογραφιϊν που 
βγάηει θ ψθφιακι μθχανι. 

 Ξυλομπογιζσ, Μολφβι, ξφςτρα, γόμα, ψαλίδι, χαρτιά από περιοδικά. 
 Μαφρο μαρκαδοράκι 
 4 Χαρτονάκια  μζγεκοσ (περίπου) 3 x 15 cm  
 Σελοτζιπ ι χαρτοταινία 
 Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι 
 Τρίποδο  
 Υπολογιςτι με πρόγραμμα μοντάη 
  Προβολείσ για φωτιςμό 

 
 Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τισ οδθγίεσ καταςκευισ κινοφμενων ταινιϊν 
ςτο αρκετά καλά ενθμερωμζνο site τθσ ςυναδζλφου εικαςτικϊν μακθμάτων 
Ντεπιάν Χριςτίνασ:  www.kinoumeno.gr. 

 
 

ΣΡΟΠΟ ΔΟΜΗΗ ΣΗ ΚΙΝΟΤΜΕΝΗ ΣΑΙΝΙΑ 
 
 Ηωγραφικι με ξυλομπογιζσ και κολλάη των βαςικϊν ςκθνϊν με τθ ςειρά που 

επιλζχκθκαν ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν. 
 Φωτογράφθςθ κάκε ςκθνισ του παραμυκιοφ ςτα διάφορα ςτάδια τθσ 

κίνθςθσ που ικελαν να αποδϊςουν, με μικρι και ςταδιακι μετακίνθςθ των 
ςτοιχείων που δεν είχαν κολλθκεί (βλ. φϊτο).  

 Χρθςιμοποίθςθ των φωτογραφιϊν που ελιφκθςαν ωσ καρζ τθσ ταινίασ. 
 Ειςαγωγι των φωτογραφιϊν με τθ κατάλλθλθ ςειρά ςε ζνα ειδικό 

πρόγραμμα ςτον υπολογιςτι (windows live movie maker βλ. οδθγίεσ χριςθσ 
ςτα εξισ βιντεάκια: http://www.youtube.com/watch?v=qnmCR4jVOK4 / 
http://www.youtube.com/watch?v=iP1J0FsZPfc  ). 

 Υλοποίθςθ του μοντάη ςφμφωνα με τθν ταχφτθτα διαδοχισ από τθ μία 
φωτογραφία ςτθν άλλθ και επζνδυςθ με μουςικι. 

 
 

Κατά τθν φωτογράφθςθ, ςθμαντικό ρόλο για ζνα άρτιο αποτζλεςμα παίηει το 
φϊσ και θ ςτακερότθτα του ςτθςίματοσ του τρίποδου. 

 
 

         
 

http://www.kinoumeno.gr/prin_3ekiniso.html#camera
http://www.kinoumeno.gr/prin_3ekiniso.html#camera
http://www.kinoumeno.gr/prin_3ekiniso.html#tripod
http://www.kinoumeno.gr/prin_3ekiniso.html#montage
http://www.kinoumeno.gr/prin_3ekiniso.html#fotismos
http://www.kinoumeno.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=iP1J0FsZPfc
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΧΡΟΝΟΤ 
 
Για καλφτερθ και ευκολότερθ απόδοςθσ τθσ κίνθςθσ, οι φιγοφρεσ του παραμυκιοφ 
ζγιναν με κοφκλεσ ενωμζνεσ με  διπλόκαρφα, ενϊ για μεγαλφτερθ ευελιξία αλλά και 
για πιο γριγορο αποτζλεςμα, επαναχρθςιμοποιικθκαν ακριβι φωτοαντίγραφα τθσ 
ηωγραφικισ τουσ από οριςμζνεσ ςκθνζσ με αυτοφςια τοποκζτθςθ ι με 
επιηωγράφιςθ. Αποφεφχκθκαν ζτςι τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που κα μποροφςαν 
να προκλθκοφν εξαιτίασ ενδεχόμενθσ αποτυχίασ των μακθτϊν με  περιοριςμζνεσ 
ςχεδιαςτικζσ ικανότθτεσ.  
Ακολουκϊντασ κάκε φορά τθν πλοκι του παραμυκιοφ, μασ δόκθκε θ δυνατότθτα 
να αναδείξουμε τισ πτυχζσ εκείνεσ οι οποίεσ κα ενζπλεκαν τουσ μακθτζσ ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία δια μζςου των λογικομακθματικϊν εννοιϊν 
προςανατολιςμζνεσ ςτισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ ηωισ τουσ (π.χ. χωροχρονικόσ 
προςανατολιςμόσ). 
Παρακάτω παρουςιάηονται πιο αναλυτικά οι πρακτικζσ που ακολουκικθκαν: 
 
► Οι κοφκλεσ με διπλόκαρφα κινοφνται από μόνεσ τουσ και ζτςι δε χρειάςτθκε να 
ςχεδιαςτοφν ςκίτςα για κάκε κίνθςι τουσ.    

  
Αρχικά οι μακθτζσ κινικθκαν με βιωματικό τρόπο ςτθν αίκουςα, όπου μζςα από 
διάφορεσ ςωματοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ πραγματεφτθκαν λογικομακθματικζσ 
ζννοιεσ όπωσ οι : πάνω – κάτω, δεξιά – αριςτερά, πζρα – δϊκε κ.ά.  
  Στθ ςυνζχεια αναπαριγαν τισ κινιςεισ τουσ μετακινϊντασ κάκε φορά τα μζλθ τθσ 
κοφκλασ, αναπτφςςοντασ ζτςι και τθν λεπτι κινθτικότθτά τουσ. Ουςιαςτικά, μζςα 
από τθν κίνθςθ τθσ κοφκλασ ςτον ηωγραφικό χϊρο, ζγινε προςομοίωςθ τθσ δικισ 
τουσ μζςα ςτον πραγματικό χϊρο. Οι μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν το ςωματικό τουσ 
ςχιμα και τθν εικόνα του εαυτοφ τουσ, κάτι που αποτελεί βαςικό παράγοντα 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ.  

 

            
 

**ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΟΤΚΛΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ   
 Ηωγράφιςαν ελεφκερα τισ φιγοφρεσ. 
 Ζκοψαν το περίγραμμα των μελϊν του ςϊματοσ των φιγοφρων. 
 Κόλλθςαν τα κομμάτια ςε χαρτόνι μετρίου πάχουσ. 
 Ζκοψαν εκ νζου τα κομμάτια, αφινοντασ επιπλζον περικϊριο ςτον κορμό 

ςτο ςθμείο των χεριϊν, του λαιμοφ και τθσ κοιλιάσ. 
 Ζγιναν τρφπεσ με το τρυπθτιρι ςτα άκρα όλων των μελϊν. 
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 Τζλοσ τοποκετθκικαν τα διπλόκαρφα ανάμεςα ςτισ τρφπεσ. 
 
Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε ζτοιμα πατρόν κοφκλων με διπλόκαρφα όπωσ 
το επόμενο.  

                                              
 
► ► Με τθ ςταδιακι εςτίαςθ (zoom) ςε κάποιεσ εικόνεσ πολλαπλαςιάςτθκαν 
εφκολα τα καρζ. 
 

   
 

Στο ςθμείο αυτό μασ δόκθκε θ ευκαιρία για βιωματοποίθςθ χωροχρονικϊν εννοιϊν όπωσ : 
ψθλά – χαμθλά, κοντά - μακριά , αμζςωσ - ςε λίγο, τϊρα - πριν - μετά , αρχι - μζςθ - τζλοσ 
κ.ά. 
 
► ► ► Με τθ χριςθ του ίδιου απλοποιθμζνου φόντο για διαφορετικζσ ςκθνζσ 
του παραμυκιοφ, τροποποιϊντασ το με τθν τεχνικι του κολλάη ςτα ςθμεία που 
χρειαηόταν να παραμείνουν ςτακερά.  
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► ► ► ► Με κόψιμο μζρουσ οριςμζνων προθγοφμενων ςκθνϊν και κόλλθμα  
ςε επόμενο χαρτί, επιηωγραφίηοντασ και δθμιουργϊντασ νζα και διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 
 

                                       
 
► ► ► ► ► Κατόπιν τροποποίθςθσ, μεμονωμζνα ςτοιχειά χρθςιμοποιικθκαν 
ςε παραπάνω από μια ςκθνζσ του παραμυκιοφ (φιγοφρεσ, ιλιοσ, δζντρα, ξφλα), 
με τθ χριςθ ακριβϊν φωτοαντιγράφων ι με καρμπόν και επιηωγράφιςθ των 
νζων. 
 

     
 
 
 
► ► ► ► ► ► Πάνω ςε απλοποιθμζνο ηωγραφιςτό περιβάλλον μετακινοφνταν 
χωρίσ κόλλα ό,τι κα κινοφνταν ι ό,τι κα επαναχρθςιμοποιοφνταν. 
 

   
 

Με τθ ςυνεχι τροποποίθςθ του περιβάλλοντοσ αναπτφχκθκε ιδιαίτερα θ ικανότθτα 
ςφνκεςθσ. Παραλλθλίςαμε τα βάρθ τθσ ηυγαριάσ με τα ςυνκετικά βάρθ μίασ 
ηωγραφιάσ και αναφερκικαμε ςτθ ςυμμετρία και τθν ιςορροπία τθσ ςφνκεςθσ. 
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ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΒΑΘΟΤ 
 
1. Με τθν τοποκζτθςθ κάποιων μορφϊν μπροςτά από άλλεσ.    

  

   Παράλλθλα ζγινε λογικοποίθςθ και λεκτικοποίθςθ  
χωρικϊν εννοιϊν όπωσ οι : μπροςτά-πίςω, μζςα- ζξω, κοντά-μακριά κ.ά. 

 
3. Με τθ ςταδιακι μείωςθ των μεγεκϊν.  

    Ζγινε ειςαγωγι ςτισ 
λογικομακθματικζσ ζννοιεσ των μεγεκϊν (μεγάλο- μικρό, ψθλό-κοντό, πλατφ-ςτενό), 

των ποςοτιτων (πολλά – λίγα) και των αποςτάςεων (κοντά – μακριά, ψθλά – χαμθλά, 
εδϊ - εκεί ). 

Σχεδίαςαν τα τοπία ςφμφωνα με τθν κλίμακα και τθν αναλογία του ςϊματόσ τουσ ςε ςχζςθ 
με τα γφρω αντικείμενα, ςυγκρίνοντασ τθ φυςικι κλίμακα με τθ ηωγραφικι κλίμακα του 

χαρτιοφ τουσ. 
2. Με τθ μζκοδο τθσ προοπτικισ.  

        

      Αναφερκικαμε ςτο βάκοσ και τισ τρείσ διαςτάςεισ 
(φψοσ, μικοσ, πλάτοσ) 
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 Ηωγραφίηοντασ τουσ διάφορουσ χϊρουσ και τα τοπία ζγινε ςφνδεςθ με τθ Μελζτθ 
Περιβάλλοντοσ και τθν Περιβαλλοντικι Αγωγι (αιςκθτικι τοπίων, χϊρων, κίνθςθ, 
ανακφκλωςθ). 

                                
Αφοφ παρατιρθςαν και ςχεδίαςαν ποικιλία δζντρων, ζγινε ςυηιτθςθ για το περιβάλλον 
και προτάκθκαν τρόποι προςταςίασ του, ϊςτε να αποφευχκεί θ επιβάρυνςι του. Στθ 
ςυνζχεια αναφερκικαμε ςτθν ανακφκλωςθ. Αυτό ζγινε και βιωματικά αντιλθπτό κατά τθ 
διάρκεια τθσ εικονογράφθςθσ, με τθ χρθςιμοποίθςθ ‘άχρθςτου υλικοφ’ (π.χ. περιοδικά) και 
τθν ελάχιςτθ χριςθ υλικϊν του εμπορίου.  Με τα μεμονωμζνα ςτοιχεία των δζντρων που 
δθμιοφργθςαν, εργάςτθκαν πάνω ςε αςκιςεισ ςφγκριςθσ, ταξινόμθςθσ, αντιςτοίχιςθσ, 
ςειροκζτθςθσ και μζτρθςθσ. 
 
 
   Συναιςκθματικι Αγωγι                          

                  
 
Τζλοσ με το κατάλλθλο εποπτικό υλικό που δόκθκε ςτουσ μακθτζσ, μπόρεςαν να 
αποδϊςουν αρκετά παραςτατικά τα ςυναιςκιματα των θρϊων του παραμυκιοφ, άλλοτε 
με τθν ζκφραςθ του προςϊπου και άλλοτε με τθν κίνθςθ του ςϊματοσ. Αρκετά 
ψυχολογικά ιταν και τα τοπία που αντανακλοφςαν ςυγκεκριμζνεσ ςυναιςκθματικζσ 
καταςτάςεισ, όπωσ για παράδειγμα το ξερό τοπίο ςτο δάςοσ που ιταν φυλακιςμζνοι οι 
καλοί μάγοι (βλ. φϊτο). 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
 Ηθτιματα που αφοροφςαν ςτθν αδυναμία των μακθτϊν να ηωγραφίςουν τισ 
φιγοφρεσ ι αντικείμενα ςε διαφορετικζσ φάςεισ, αντιμετωπίςτθκαν με πρακτικζσ 
λφςεισ χωρίσ να χρειαςτεί να επζμβουμε ςτο προςωπικό τουσ ζργο και δίχωσ να 
αποκαρρυνκοφν λόγω ςχεδιαςτικισ ανικανότθτασ. Σε αυτό ςυνετζλεςε θ χριςθ 
διπλόκαρφων ςτισ κοφκλεσ και θ επαναχρθςιμοποίθςθ  τροποποίθμζνων ζργων 
τουσ μζςω των ακριβϊν φωτοαντίγραφϊν τουσ. Επίςθσ λόγω του περιοριςμζνου 
χρόνου μζςα ςτον οποίο ζπρεπε να υλοποιθκεί το Πρόγραμμα, αναγκαςτικαμε να 
περιοριςτοφμε ςε λίγεσ μόνο ςκθνζσ του παραμυκιοφ χωρίσ όμωσ να αλλοιωκεί θ 
ιςτορία.   
Θ πίεςθ όμωσ του χρόνου δεν μασ επζτρεψε να επενδυκεί θ ταινία με  
θχογραφθμζνουσ διαλόγουσ και διάφορα θχθτικά εφζ όπωσ είχαμε προαποφαςίςει, 
ενϊ θ φωτογράφθςθ και το μοντάη δεν υλοποιικθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ 
μακθτζσ. Πάντωσ πραγματοποιικθκε μία γενικι επίδειξθ του τρόπου εκτζλεςθσ τθσ 
φωτογράφθςθσ και ςυμμετείχαν ςτθν τοποκζτθςθ των μορφϊν για τθ διαδοχι τθσ 
κίνθςθσ. Επιπρόςκετα παρακολοφκθςαν και τθ διαδικαςία που ακολουκείται ςτο 
μοντάη. 
Το πρόγραμμα ςυνδζκθκε με όλα τα γνωςτικά αντικείμενα πλθν όμωσ απουςίαηε θ 
διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία με άλλεσ ειδικότθτεσ και δεν μασ επετράπθ θ 
περαιτζρω εμβάκυνςθ ςε γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ, αφοφ 
μάλιςτα τθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι χρονιά υπιρξε ζλλειψθ του κακθγθτι των ΤΠΕ.  Θ 
ςυμβολι τουσ κα ιταν κακοριςτικι για τθν πιο ολοκλθρωμζνθ και πιο υπεφκυνθ 
προεπαγγελματικι εκπαίδευςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα μία φιλόλογοσ κα επζτρεπε ςτον 
ςυγγραφζα μασ να αναπτφξει τισ απαραίτθτεσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ ςτο γραπτό 
λόγο, κυρίωσ για να αυτονομθκεί  και να καταφζρει ςτο μζλλον να λειτουργιςει 
επαγγελματικά. 
  Παρόλα αυτά θ ταινία ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ και εκπλθρϊκθκαν οι 
παιδαγωγικοί και διδακτικοί ςτόχοι που είχαν τεκεί εξ αρχισ. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ  

 
Στθν προςπάκεια κοινωνικισ ζνταξθσ των μακθτϊν, θ ταινία παρουςιάςτθκε ςε 
τοπικό κεατράκι του νθςιοφ ςτθν τελικι γιορτι του ςχολείου όπου παρευριςκόταν 
και εξωςχολικό κοινό. Οι μακθτζσ ανταποκρίκθκαν κετικά και ενιςχφκθκε θ 
αυτοπεποίκθςθ τουσ ιδιαίτερα με τθν προβολι του ζργου τουσ και τθν εκτίμθςθ 
του από το κοινό ενϊ κοινωνικοποιικθκαν αρκετά. Τον ίδιο ςκοπό επιτζλεςε και θ 
ςυμμετοχι τθσ ταινίασ ςτο Πανευρωπαϊκό Μακθτικό Φεςτιβάλ ταινιϊν μικροφ 
μικουσ τθσ «Κάμερα Ηιηάνιο». Πραγματοποιικθκε δθμόςια προβολι  όλων των 
ςυμμετοχϊν ςτθν Ολυμπία που ιταν ο τόποσ διοργάνωςθσ. Ο ίδιοσ ο μακθτισ - 
ςυγγραφζασ μασ παρακάλεςε να ςτείλουμε το παραμφκι του (κείμενο) ςε 
Πανελλινιο διαγωνιςμό διθγιματοσ γενικισ παιδείασ όπου ςτο παρελκόν είχε 
βραβευκεί. Τζλοσ ο μακθτισ ενθμερϊκθκε για πικανζσ επαγγελματικζσ διεξόδουσ 
μζςα από τθ ςυγγραφι. 
 

ΠΡΟΣΑΕΙ 

 
Θ τζχνθ και οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε 
μάκθμα και με ποικίλουσ τρόπουσ με το πλεονζκτθμα τθσ ευχαρίςτθςθσ που 
προςφζρει θ δθμιουργία, τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ από όλουσ αλλά και τθσ 
καλφτερθσ αφομοίωςθ τθσ γνϊςθσ.  
Για να ολοκλθρωκεί μία ταινία απαιτείται πολφσ χρόνοσ και ειδικά από τθν πλευρά 
του εκπαιδευτικοφ. Χρειάηεται να προετοιμάςει από πριν το κατάλλθλο εποπτικό 
υλικό, που κα ανταποκρίνεται ςτισ δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ μίασ 
ανομοιογενοφσ ομάδασ ςτο πλαίςιο μίασ διαφοροποιθμζνθσ προςζγγιςθσ. Όμωσ 
πζρα από τθν απαιτοφμενθ οργάνωςθ για το ςυντονιςμό μίασ ομάδασ κα χρειαςτεί 
να ολοκλθρϊςει και το μοντάη. Προχπόκεςθ λοιπόν μίασ αντίςτοιχθσ δράςθσ είναι 
να ενταχκεί ςε κάποιο Πρόγραμμα που κα εξαςφαλίςει τον απαιτοφμενο χρόνο για 
να υλοποιθκεί. Προαπαιτοφμενο φυςικά είναι θ γνϊςθ κάποιου προγράμματοσ για 
μοντάη ςτον Θ/Υ κακϊσ και ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ (Θ/Υ, ψθφιακι μθχανι, 
τρίποδο). 
Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι κινοφμενθσ ταινίασ που ακολουκικθκε αφοροφςε μακθτζσ 
αρκετά υψθλισ λειτουργικότθτασ. Παρόλα αυτά, τόςο θ τζχνθ, που από τθ φφςθ τθσ 
ςυμβάλλει κετικά ςτθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν, ψυχοκινθτικϊν και κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων, όςο και οι νζεσ τεχνολογίεσ, μποροφν να επιτελζςουν αυτό το ςκοπό 
ακόμα και με μακθτζσ πολφ χαμθλισ λειτουργικότθτασ. Χρθςιμοποιϊντασ τα πιο 
απλά, εφιμερα ι ευτελι υλικά, οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να παράγουν 
εικαςτικά αξιόλογο και πρωτότυπο ζργο δθμιουργϊντασ παραςτατικζσ ι 
αφθρθμζνεσ ςυνκζςεισ. Παράλλθλα αναπτφςςουν τθ λεπτι κινθτικότθτά τουσ με 
πολφ διαςκεδαςτικό τρόπο και προςιτό ςτισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε να μθν 
αποκαρρυνκοφν αλλά αντικζτωσ να παρακινθκοφν περιςςότερο ςτθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ.       
  Ενδεικτικά παρουςιάηω μερικζσ προτάςεισ οι οποίεσ κεωρϊ ότι μποροφν να 
λειτουργιςουν μεταξφ άλλων και ςε μακθτζσ με ςχεδιαςτικζσ αδυναμίεσ ι με 
ςοβαρά ορκοπεδικά προβλιματα και νοθτικι υςτζρθςθ. Με λίγθ φανταςία θ κάκε 
ειδικότθτα μπορεί να εντάξει τθν κινοφμενθ ταινία ςτισ γνωςτικζσ ανάγκεσ του 
μακιματόσ τθσ.   
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  Διαγράφοντασ τυχαίεσ διαδρομζσ με κιμωλίεσ ι ςβινοντασ με νερό. 
Μποροφν να δθμιουργιςουν ομαδικζσ ιςτορίεσ, ςυνεχίηοντασ τθν ιςτορία 
του προθγοφμενου, αρκεί να φωτογραφίηονται τα διάφορα ςτάδια τθσ 
απεικόνιςθσ τουσ. 

 

                             
 
 
 Φυςϊντασ με καλαμάκι ι ςχεδιάηοντασ με τα δάχτυλα και με 

μικροαντικείμενα πάνω ςτθν άμμο, ςτο αλεφρι ι το αλάτι. 
 

             
 
 
 
 

 Σφροντασ μία μπίλια καλυμμζνθ με υγρό  χρϊμα πάνω ςε μια επιφάνεια. 
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 Κάνοντασ αποτυπϊματα ςε μαλακζσ επιφάνειεσ. 
 

                          
 
 
 
 Αποτυπϊνοντασ τα δάχτυλα ι άλλα αντικείμενα πάνω ςε υγρζσ επιφάνειεσ. 

 

    
 
 
 
 Μετακινϊντασ ςταδιακά χαρτόνια, αυτοκόλλθτα ι και μπατονζτεσ. 

 

                
 
 
 
 Φωτογραφίηοντασ τουσ ίδιουσ ςε διαδοχικζσ ςτάςεισ. 
 
 
 

Ολοκλθρϊνοντασ να ςθμειϊςω πωσ κα ιταν χριςιμο για τθν αυτονομία των ατόμων 
με δυςκολία ςτθ γραφι, να δθμιουργθκεί ζνα λογιςμικό ςτο οποίο θ φωνι τουσ κα 
μεταφράηεται αυτόματα ςε κείμενο.                                                                                                                                                                 
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Νοθτικζσ ικανότθτεσ – Συναιςκθματικι οργάνωςθ.  Υπουργείο εκνικισ 
παιδείασ και κρθςκευμάτων Παιδαγωγικό ινςτιτοφτο (Π.Ι.) Οργανιςμόσ 
Εκδόςεωσ Διδακτικϊν Βιβλίων,  Ακθνά 2009 

• Παντελιάδου Σ. & Αργυρόπουλοσ Β.         Ειδικι Αγωγι. Από τθν ζρευνα ςτθ 
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Λογικομακθματικζσ ζννοιεσ και νοθτικι υςτζρθςθ.  Εκδ. Άνκρωποσ, Ακινα 
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• Σάλλα - Δουκουμετηίδθ Τ. (επιμζλεια),       Σφγχρονεσ Προςεγγίςεισ ςτθ 
Διδακτικι τθσ Τζχνθσ. Εκδ. Νιςοσ, Ακινα 2011 

• Σάλλα - Δουκουμετηίδθ Τ.        Δθμιουργικι φανταςία και παιδικι τζχνθ. Εκδ. 
Εξάντασ, Ακινα 1996 

• Chapman L. H.,     Διδακτικι τθσ Τζχνθσ. Προςεγγίςεισ ςτθν Καλλιτεχνικι 
Αγωγι.  Εκδ. Νεφζλθ, Βιβλιοκικθ τθσ Τζχνθσ, Ακινα 1993  

• Dewey J.,         Art as Experience. New York : Putnam, 1934 
• Goodman N.,      Languages of Art. An approach to a theory of symbols. 

London: Oxford Univercity Press, 1968 
• James W.,     Ψυχολογία και Εκπαίδευςθ. Διαλζξεισ προσ εκπαιδευτικοφσ για 

κζματα ψυχολογίασ. Εκδ. Printa, Ακινα 2001 
           
 
ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

 
 
Όλεσ οι φωτογραφίεσ που αφοροφν ςτθν εικονογράφθςθ του ίδιου του 
παραμυκιοφ ζχουν δθμιουργθκεί από τουσ μακθτζσ του προγράμματοσ, ενϊ οι 
υπόλοιπεσ ζχουν αναςυρκεί από τα παρακάτω sites & blogs. Για τισ οδθγίεσ χριςθσ 
του ειδικοφ προγράμματοσ ςτον υπολογιςτι windows live movie maker ζγινε 
περιιγθςθ ςτο youtube : 
 

• www.kinoumeno.gr  
• www.printerest.com 
• http://nurturestore.co.uk   
• http://www.theenchantedgallery.com/paperdolls.html 
• learnwithplaythome.com 

http://www.kinoumeno.gr/
http://www.printerest.com/
http://nurturestore.co.uk/
http://www.theenchantedgallery.com/paperdolls.html
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• http://www.oneperfectdayblog.net 
• themeasuredmom.com  
 
• http://www.youtube.com/watch?v=qnmCR4jVOK4  
• http://www.youtube.com/watch?v=iP1J0FsZPfc 

http://www.oneperfectdayblog.net/
http://www.youtube.com/watch?v=iP1J0FsZPfc

