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1) ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
ηε ζεκεξηλή επνρή, νη λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Η εηζαγσγή ζην ζρνιείν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, είλαη πιένλ αλαγθαηφηεηα. ηφρνο πξέπεη λα είλαη αθελφο ε εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ρξήζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

 ε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία 

δηδαθηηθήο πξφηαζεο. Η δηδαθηηθή πξνζέγγηζε έγηλε ιακβάλνληαο ππ` φςηλ ηηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ειηθίεο απηέο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ εηθαζηηθή 

δεκηνπξγία σο θπξίαξρν δηδαθηηθφ κέζν, κε ην νπνίν ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ηα πιηθά θαη κε ην πεξηβάιινλ, 

εκπιεθφκελα έηζη ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Αθφκε, θαηά ην ζρεδηαζκφ, ιάβακε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο. Αθνχ πξνεγήζεθε έξεπλα ζε παξφκνην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ καο πιηθνχ. Οη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη ππεξεηνχλ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ΑΠ γηα ην Νεπηαγσγείν. Γελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί κηα 

πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο   θαη αλάιπζεο ησλ εξγαιείσλ θαη 

βεκάησλ θαηαζθεπήο ήξσα ελφο 3D animation.  

 

 

 

 

 

ΛΔΞΔΗ / ΚΛΔΗΓΗΑ : 3D animation,  Νέεο Σερλνινγίεο,  Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, 

Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ,  δηδαθηηθή πξνζέγγηζε  
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1α) ABSTRACT 

Nowadays, technology has been an integral part of education. The introduction to the school 

of new information and communication technologies, is now a necessity. The aim must be, 

on the one hand the familiarization of students and teachers using and exploited in the 

learning process.  

In this thesis discusses the necessity of introduction of information technology in elementary 

education and her contribution to the planning and creation of didactic proposal. The didactic 

approach was taking into consideration the principles governing education in ages, which 

highlight the artistic creation as a dominant teaching tool, with which the children have the 

opportunity to cooperate and to interact between them, with the materials and the 

environment, thus actively involved in the learning process. 

The planning and the creation of the educational material, was accomplished after having 

taken into account the principles pervading the education of this age group. These principles 

highlight playing as a dominant teaching method, giving the opportunity to the kids to 

cooperate and interact with each other and also with the environment, thus getting actively 

involved in the learning process. Furthermore, during the planning, we considered the fact 

that the use of new technologies contributes to a more efficient and effective approach to 

knowledge. After having conducted a research on relative educational material for preschool 

education, we proceeded on planning and creating of our material. The educational activities 

included serve the educational goals of «ΓΔΠΠ» and the relative curriculum for 

Kindergarten.  I could not omit a description of the particular teaching approach and analysis 

of tools and construction steps hero a 3D animation. 

 

 

WORDS/KEYS: 3D animation, new technologies, early childhood education, Curricular 

Framework Curricula, didactic approach   
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2) ΔΗΑΓΧΓΖ 
Η παξαθάησ κειέηε έγηλε κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κία δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ 

δεκηνπξγία 3D θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. πγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη 

ε δεκηνπξγία-θαηαζθεπή ελφο αγαπεκέλνπ animation-ήξσα ησλ παηδηψλ.  

Αξρηθά, έγηλε κία κειέηε γηα ηε ηερλνινγία θαη πψο απηή ζπκβάιιεη ζην θηλεκαηνγξάθν.  

Έγηλε αλαθνξά ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Η/Τ ζην Νεπηαγσγείν θαη κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ 

ΓΔΠΠ νδεγεζήθακε ζηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζηε κάζεζε.  

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζακε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ animation, θαζψο θαη αλαδεηήζακε 

πξνγξάκκαηα παξαγσγήο 3D θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Δλδεηθηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ηα εμήο : 

Cut-Οuts, Pixillation θαη νζφλε κε θαξθίηζεο. Μέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο 

θαηαγξάςακε ηνπο πξνδξφκνπο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά θαη 

ηα πξψηα θηλνχκελα ζρέδηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ κέζσ Η/Τ. Μειεηψληαη νη θεληξηθέο εηαηξίεο 

θηλνχκελσλ ζρεδίσλ, Pixar θαη DreamWorks, θαη απνζθνπείηε ε αλάδεημε ηεο δξάζεο ηνπο 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε γξάθηεθε επεηδή νη δπλαηφηεηέο ηεο  θαη ην 

απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα παξαρζεί είλαη ειθπζηηθά θαη ζπλαξπαζηηθά ζηηο ειηθίεο πνπ 

απνηεινχλ ηνλ θνηλφ ζηφρν ηεο: ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Χο γλσζηφλ, ηα παηδηά  

εληππσζηάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δίλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή. 

πκπεξαζκαηηθά, ην εγρείξεκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη βήκα-βήκα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ήξσα θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ ηεο λέαο επνρήο. ε πξψην ζηάδην αλαδεηήζακε 

θαη κειεηήζακε ηνλ ήξσα θαη έπεηηα δεκηνπξγήζακε έλα πξνηεηλφκελν δηδαθηηθφ ζελάξην 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε ζηφρν ηελ εθπφλεζε ηνπ απφ ηα 

παηδηά κε βάζε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε απηή ηελ ειηθία. Η θαηαζθεπή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο 

θάζεηο:  

1. θαηαζθεπή ήξσα θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απφ Η/Τ 

2. θαηαζθεπή ήξσα θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απφ πιαζηειίλε 

3. θαη ηέινο, θαηαζθεπή ήξσα θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ απφ ππιφ ( Γηαζηάζεηο 3D) 
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χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ, ζθνπφο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαηαζθεπήο 

είλαη λα κπήζεη ηα παηδηά ζηελ παξαγσγή ελφο εηθαζηηθνχ έξγνπ. Οη καζεηέο , κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο, ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο, θαληαζία, νκαδηθφ πλεχκα αιιά θπξίσο ζα έξζνπλ 

ζε επαθή κε ηνλ Η/Τ. Η δηδαθηηθή πξφηαζε ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε απιέο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα ην γλσξίζνπλ σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ 

άλζξσπν αιιά θαη σο κέζν αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζην πιαίζην ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, ζα αλαπηχμνπλ ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπο, ηηο 

εηθαζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ζα πεηξακαηηζηνχλ κε πιηθά πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, 

φπσο ν ππιφο. 

 

 ην 1ο Κεθάλαιο αλαθέξνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαζψο 

επίζεο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θηλεκαηφγξαθν. Γίλεηαη επίζεο 

αλαθνξά ζην αληίθηππν πνπ έρεη ε πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε.  

 

 ην 2ο Κεθάλαιο αλαθέξνληαη νη πξφδνκνη ηνπ Animation θαη ν πεηξακαηηθφο 

θηλεκαηνγξάθνο κέζα απφ ην motion graphics. Δπίζεο, γίλεηαη θαη κία ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηo computer animation.  

 

 ην 3ο Κεθάλαιο γίλεηαη αλαθνξά ζηα animation, ζηνπο ηχπνπο animation (2D θαη 

3D animation) θαη παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 2D θαη 

3D animation. Αθφκα, παξνπζηάδεηαη θαη ε ηζηνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εηθνλνγξαθηθνχ ήξσα ηνπ Minion.  

 

 

 ην 4ο Κεθάλαιο παξνπζηάδεηαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζην λεπηαγσγείν. 

Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθνί ζηφρνη ηνπ ζελαξίνπ θαη ηέινο, θαηαγξάθνληαη έλα-έλα ηα 

βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο.   

 

  



 
10 

 

3) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ο 

3α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

Σεσνολογία 

Η γέλλεζε θαη ε εμέιημε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ νθείινληαη ζε κία ζεηξά ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ. Απφ ηελ ιήςε ηεο εηθφλαο θαη ηελ εγγξαθή ηνπ ήρνπ έσο ηελ πξνβνιή θαη 

κεηάδνζή ηνπο ζην θνηλφ, κεζνιαβνχζε πάληνηε κηα ηερληθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηνχκελε 

κε έλα ζχζηεκα κεραλεκάησλ. Η θάκεξα είλαη ζπκβαηηθά ε αξρή θαη ε νζφλε κε ηα 

κεγάθσλα είλαη ην ηέινο απηήο ηεο ηερληθήο δηαδηθαζίαο. Ο θηλεκαηνγξάθνο κέρξη ζήκεξα 

δε παξνπζίαζε κεγάιεο εθπιήμεηο ζην επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ, αλ 

εμαηξέζνπκε ηνλ ήρν θαη ην ρξψκα. Οη λέεο ηερλνινγίεο φκσο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνπκε 

θπξίσο ην βίληεν, ηελ computer graphics θαη ηελ ινγηθή ησλ εληνιψλ, πξννησλίδνληαη κηαλ 

άιιε έθπιεμε θαζψο ηειεηψλεη ν εηθνζηφο αηψλαο. Η βηβιηνγξαθηθή θαη ε εκπεηξηθή έξεπλα 

πάλσ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη επηβεβιεκέλν λα γίλεη 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο ηέρλεο/ΜΜΔ θαη ησλ ηαηληψλ σο 

films/movies.  

Υσξίο ηελ ηερλνινγία ηεο θάκεξαο θαη ηεο κεραλήο πξνβνιήο, δειαδή ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

βειηίσζε ησλ πεηξακαηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ απηέο πιηθφ-

ηερληθψλ κέζσλ, δε ζα ήηαλ δπλαηή ε πξψηε νξγάλσζε δεκφζηαο θηλεκαηνγξαθηθήο 

πξνβνιήο. ηα πξσηφγνλα ρξφληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί πνιινί ηχπνη 

θάκεξαο. Δίραλ ρξεζηκνπνηεζεί φκσο δχν ηχπνη, κε θνηλή θαηαγσγή απφ ηνλ kinetograph ηνπ 

Έληηζνλ. Δθείλνο πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη νη Ληκηέξ, κε έλα κεραληζκφ πνπ δηεπθφιπλε ηε 

θάζεηε αλέιημε ηνπ παξζέλνπ θηικ είρε ην πιενλέθηεκα κηαο επίζεο ζαθνχο απνηχπσζεο. Ο 

άιινο, ηνλ νπνίν είρε θαηαζθεπάζεη ν Μειηέ, είρε ην πιενλέθηεκα λα παξάγεη κε ηελ 

αληίζηξνθε πεξηέιημε ηνπ παξζέλνπ θηικ δηπινηππίεο. Δίρε φκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο 

αζαθνχο απνηχπσζεο. Καη νη δχν ηχπνη δελ είραλ ρσξηζηφ ζχζηεκα ζηνράζηξνπ, αιιά ε 

παξαηήξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηλφηαλ απεπζείαο κέζσ ηεο ζπξίδαο ηεο θάκεξαο.  

Όηαλ κηιάκε γηα ηερλνινγίεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ππνλννχκε φηη ζπλνδεχνληαη απφ κηα 

ζεηξά ηερληθψλ πινπνηήζεσλ κε βάζε ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηεο ρεκείαο, ηεο κεραληθήο, 

ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηεο ειεθηξνληθήο. Η ηερλνινγία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη πξνυπφζεζε, 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηεο ηερληθήο, αιιά θαη ελεξγφο παξάγνληαο αλάπηπμεο θαη εμέιημήο ηεο. 

Η ηζηνξία ηνπ ρξσκαηηζηνχ παξζέλνπ θηικ σο πιηθνχ κέζνπ παξαγσγήο θαη ηαπηφρξνλα σο 
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πιηθνχ έθθξαζεο ησλ ηαηληψλ είλαη ελδεηθηηθή. Ο θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε, ν 

ππνινγηζηήο, δειαδή ε κεραληθή αλαπαξαγσγή, ε άκεζε εθπνκπή, ε ινγηθφ-εηθνληθή 

πξνζνκνίσζε, είλαη νη ηξεηο ζηαζκνί ηεο ηζηνξίαο ηεο εηθφλαο.  

Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη γφλνο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηεο αλεζπρίαο 

νξηζκέλσλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη 

έλα ΜΜΔ θαη κηα ηέρλε αλαλενχκελεο ηερλνινγίαο. Η ηερλνινγία ηεο θάκεξαο νθείιεηαη ζε 

κηα εξγψδε πξνζπάζεηα πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Σν 

κνλνρξσκαηηθφ θηικ, ην παγρξσκαηηθφ θηικ, ηα δηάθνξα είδε έγρξσκνπ θηικ ζπλέιαβαλ 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζηπι δηαθφξσλ ζρνιψλ θηλεκαηνγξάθνπ θαη επηκέξνπο ζθελνζεηψλ. Ο 

ήρνο ήηαλ κηα έθπιεμε πνπ πηνζεηήζεθε ζρεηηθά αξγά απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή. 

Η αλάγθε ρξήζεο ηνπ φκσο επέθεξε ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Σν βίληεν, ε γξαθηθή κε ππνινγηζηή θαη ε ινγηθή ησλ εληνιψλ είλαη νη 

λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο ηνπ ηέινπο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα θαη βέβαηα πξνυπνζέηνπλ λέεο 

ηερληθέο, νη νπνίεο ζπλππάξρνπλ θαη επηδξνχλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν σο ΜΜΔ θαη ηέρλε θαη 

ζηα πξντφληα ηνπ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ζα αιιάδνπλ βαζκηαία ηε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ άλζξσπν πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηή. Γειαδή δε ζα 

πεξηνξίδνληαη ζην λα ζπκβάιινπλ ζηελ αξηηφηεξε αληίιεςε θαη ηελ πιεζηέζηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ, αιιά ζα αιινηψλνπλ θαη ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπο.  

 Σετνολογία ζηη διδαζκαλία ηης ηέτνης 

ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία σο κέζν εθπαίδεπζεο παξαγθσλίδεηαη. Χζηφζν, νη ππνζηεξηθηέο 

ηεο DBAE (Discipline – based art education) κεηά απφ αιιεπάιιειεο ζπδεηήζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζε κηα δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο πνπ θαιείηαη εθπαίδεπζε ζηε ηέρλε 

βαζηζκέλε ζε καζήκαηα ψζηε λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο ηέρλεο 

γηα ηερλνινγία. Οη ππνζηεξηθηέο ζέινπλ λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηέζζεξα είδε πινχζησλ 

εκπεηξηψλ κε έξγα ηέρλεο ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

1. Καηαζθεπή ηέρλεο (παξαγσγή ηέρλεο). 

2. Γεκηνπξγία θξίζεσλ γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά νπηηθψλ θνξκψλ 

(θξηηηθήο ηέρλεο). 

3. Απφθηεζε γλψζεο γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηεο ηέρλεο ζην πνιηηηζκφ 

θαη ηε θνηλσλία (ηζηνξία ηέρλεο). 

4. Καηαλνκή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δηθαηνινγνχλ ηηο θξίζεηο γηα ηα 

αληηθείκελα ηέρλεο (αηζζεηηθή). 
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Όια απηά ζπληζηνχλ ηα ζεκειηψδε καζήκαηα. Οη ππέξκαρνη πηζηεχνπλ φηη ε ηέρλε ζα 

θεξδίζεη ηελ απνδνρή σο έλα θχξην κάζεκα κφλν εάλ δηεπξπλζεί ε δηδαζθαιία ηεο γηα λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θαη φρη απηνχο πνπ ζρεδηάδνπλ ή δσγξαθίδνπλ.  

 Πως ενζωμαηώνεηαι η ηετνολογία ζηην εκπαίδεσζη ζηην ηέτνη 

I. Φπήζη ηεσνολογίαρ για ηην παπαγωγή και επεξεπγαζία εικόνων. 

ηε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο ςεθηνπνίεζεο εηθφλαο. Οη ζαξσηέο 

γξαθηθψλ είλαη πεξηθεξεηαθά ησλ ππνινγηζηψλ πνπ κεηαηξέπνπλ έληππα πιηθά ζε ςεθηαθέο 

εηθφλεο ζηνλ ππνινγηζηή. Έλαο ζαξσηήο κπνξεί λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε εηθφλα, 

θσηνγξαθία, γξακκηθφ ζρέδην ή θείκελν ζε έλα αξρείν γξαθηθψλ κε νηθνλνκηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Έλαο θαιιηηέρλεο κπνξεί επίζεο λα ζπιιάβεη κία εηθφλα απφ πεγή 

βίληεν ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο. Σέινο, κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή 

κεραλή θαηαγξάθεη εηθφλεο απεπζείαο ζε δίζθν. Απηφο ν εμνπιηζκφο παξέρεη ζην ρξήζηε 

έλα εμαηξεηηθά επέιηθην ζχζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ εηθφλσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ γηα λα ρεηξηζηνχλ ηηο ςεθηαθέο εηθφλεο. Απηφ 

είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. ην ζρνιείν αλάινγα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ππάξρνπλ θαη ηα θαηάιιεια 

δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα φπσο, γηα κηθξνχο καζεηέο ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα δσγξαθηθήο σο 

πξψηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή. Σν νινθιεξσκέλν ινγηζκηθφ θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο ππεξκέζσλ κε εμειηγκέλα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ θαη δσγξαθηθήο 

ηαηξηάδνπλ ζε καζεηέο Λπθείνπ. Μηα ρξήζε ινγηζκηθνχ ζρεδίαζεο δσγξαθηθήο απφ ηνλ 

καζεηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο ζειίδαο γηα κηα εξγαζία ππεξκέζσλ. Η 

ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ βνεζάεη ηνλ καζεηή λα δεκηνπξγήζεη έλα πνιχ ειθπζηηθφ 

ζρέδην. Η ρξήζε ηερλνινγία κε απηφλ ηνλ ηξφπν κνληεινπνηεί ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

ελζσκάησζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε κηαο αλαγλσξηζκέλεο ηερλνινγίαο.  

II. Φπήζη ηεσνολογίαρ για ηην ςποζηήπιξη ηος ζσεδιαζμού γπαθικών. 

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ πνηθίια πξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο ζπλζεηηθήο θίλεζεο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ηα απιά γηα ζπλζεηηθή θίλεζε κε πξνβνιή δηαθνξεηηθψλ φςεσλ (cel 

animation) κέρξη ηα πην πξνεγκέλα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ιεηηνπξγίεο φπσο ην 

tweening. Η ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα αιιάμεη ην έλα θαξέ κε ην άιιν κε ηε 

κεζνιάβεζε κέρξη θαη 64 ελδηάκεζσλ ζέζεσλ. Άιια πξνγξάκκαηα αζρνινχληαη εηδηθά κε ηε 

παξαγσγή θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θαη επηηξέπνπλ ζηνπο θαιιηηέρλεο λα πξνζζέηνπλ κνπζηθή 
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θαη ήρν. Σα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα επηηπγράλνπλ ηε δηαδηθαζία παξέρνληαο θίλεζε ζε δχν 

δηαζηάζεηο. Σα πξνγξάκκαηα πςεινχ επηπέδνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα επεμεξγάδνληαη 

clip art ή ςεθηνπνηεκέλεο θσηνγξαθίεο παξέρνληαο εθαηνληάδεο επηινγέο θαη εηδηθά εθέ γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο. Σέινο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθφ 

ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο, κνληεινπνίεζεο θαη ζπλζεηηθήο θίλεζεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ 

νπηηθά ηηο ηδέεο κέζσ δεκηνπξγεκέλσλ απφ ηνλ ππνινγηζηή κνληέισλ, θηλνπκέλσλ, 

γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ. 

Ζ νέα εποσή ηος κινημαηογπάθος 

 Μια παπένθεζη για ηην πλαζμαηική ππαγμαηικόηηηα και ηον ολογπαθικό 

κινημαηογπάθο 

Η πιαζκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα (virtual reality) θαη ν νινγξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο (cinema 

holographique) είλαη δχν ελδηαθέξνπζεο ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η πξψηε ζπγγελεχεη 

κε ηελ computer graphics θαη ηνλ ειεθηξνληθφ θηλεκαηνγξάθν γεληθφηεξα. Ό,ηη δηαθξίλεη ηε 

virtual reality απφ ηελ computer graphics είλαη φηη ε δεχηεξε «επηηξέπεη ηελ νπηηθνπνίεζε 

κηαο εηθφλαο πξνηθηζκέλεο κε εηδηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη κε κηα απηνλνκία πνπ ηελ 

θαζηζηά φκνηα κε έλα αιεζηλφ θαη πξαγκαηηθφ αληηθείκελν». Η δηαθνξά δελ βξίζθεηαη ηφζν 

ζηελ νπζία ησλ εηθφλσλ, νη νπνίεο γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ειεθηξνληθή «χιε», ηα pixels, φζν 

ζηε θχζε ηεο virtual reality σο ελφο απζεληηθνχ ελαιιαθηηθνχ ζχκπαληνο, ελφο αιεζηλνχ θαη 

θαηάιιεινπ γηα εμεξεχλεζε ηφπνπ. Η computer graphics ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δεκηνπξγεί 

κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο αληηθείκελα γηα ζέαζε κέζα ζε έλα ζχζηεκα νπηηθναθνπζηηθφ πνπ 

είλαη ε ηαηλία.  

Ο νινγξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο θηλεκαηνγξάθνπ. Οη άιιεο κνξθέο 

είλαη ν γξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο (θηλνχκελσλ ζρεδίσλ), ν θσηνγξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο 

θαη ν ειεθηξνληθφο, επίπεδνο ή ζηεξενζθνπηθφο. Ο νινγξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα 

ζεηξά νινγξακκάησλ. Δίλαη ν κφλνο πνπ επηηξέπεη ηελ νινθιεξσηηθή αλαγιπθφηεηα, 

πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθφο νπηηθά απ‟ φζν ν ζηεξενζθνπηθφο, αθνχ θαιχπηεη ηε δηνπηηθή 

ζέαζε. Δπνκέλσο, ν ειεθηξνληθφο θαη ν νινγξαθηθφο θηλεκαηνγξάθνο είλαη δπν δηαθνξεηηθά 

απφ ηελ άπνςε ηεο ηερληθήο είδε θηλεκαηνγξάθνπ θαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

αιιεινθαιχπηνληαη. 

Η βίληεν-ειεθηξνληθή θαη ε computer graphics ρξεζηκνπνηνχλ κηα γιψζζα ησλ πξαγκάησλ 

πνπ έρνπλ πεξάζεη απφ ηε θαληαζία ή ηε ζθέςε θάπνηνπ, ζε έλα κεηαγισζζηθφ θχθισκα 
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πνπ δελ εγθαηαιείπεη πνηέ ην παξειζφλ ηνπ, αληίζεηα ην επαλαζηλπζηά ζπλερψο. Σν φλεηξφ 

ηνπο είλαη λα είλαη θηλεκαηνγξάθνο. Με άιια ιφγηα, ην βίληεν, ν ππνινγηζηήο, ην steadycam, 

ν ζπλδπαζκφο ηειεθάκεξαο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο, νη απηνκαηηζκνί θάζε είδνπο, ν 

πξνζρεδηαζκφο, ην ειεθηξνληθφ story board, ε πξν-εηθνλνπνίεζε, εκςχρσζε θαη πξνπαληφο 

ε πξνζνκνίσζε είλαη ηερληθέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ αλεμαξηεηνπνηεζεί, πνπ 

απνκαθξχλνπλ ηελ εηθφλα απφ ην αλαθεξφκελφ ηεο, δελ παχνπλ φκσο λα παξάγνπλ εηθφλεο 

θαη κάιηζηα θηλνχκελεο, δελ αξλνχληαη ηελ νπζία ηνπ «παιηνχ» θηλεκαηνγξάθνπ.  

3β) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ ειζαγωγή ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην εκπαίδεςζη 

θνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία είλαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά 

λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά κέζα ζην πιαίζην ησλ 

επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν Νεπηαγσγείν, σο 

θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ (κεηά ηελ νηθνγέλεηα), ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχζζνληαη θαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη νκαιά θαη 

πνιχπιεπξα. ην πιαίζην απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηζφηηκε ελζσκάησζε ηεο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε Πξνζρνιηθή 

Αγσγή απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε πξνεγκέλεο 

θνηλσλίαο θαη γεληθεπκέλε αξρή. Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) γηα ην Νεπηαγσγείν είλαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα εξγαζίαο ην νπνίν ζθηαγξαθεί 

ην ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά, ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλνληαη νη γεληθέο 

επηδηψμεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαη ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ηαπηφρξνλα ζέηεη 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία. Πξνθεηκέλνπ δε, 

λα είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα φια ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

ζα πξέπεη:  

-Nα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο.  

-Να πξνζαξκφδεηαη κε επειημία ζηηο αλάγθεο, ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο θιίζεηο ηνπ θάζε 

παηδηνχ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ, φπσο είλαη π.ρ. ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή ηα παηδηά κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο. 

 -Να παξέρεη επθαηξίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο γιψζζαο φισλ 

ησλ παηδηψλ. 
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 -Να βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο θαη λα ζπλδέεη ηε γλψζε κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζην ζρνιείν. 

 -Να εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ βαζκίδσλ θαη γεληθά ην άλνηγκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ 

επξχηεξε θνηλσλία. 

-Να εληαηνπνηεί ηε γλψζε, λα πξνάγεη ηε δηαζεκαηηθφηεηα» -«λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηε κάζεζε θαη λα πξνάγεη, ηε γλψζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ. 

-Να ελζαξξχλεη ηελ πξφζβαζε ζε πνηθίιεο πεγέο ηεο γλψζεο, ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε 

πνηθίινπ πιηθνχ ηελ πξνζέγγηζε θαη παξνπζίαζε δηαθφξσλ ζεκάησλ κε πνιινχο ηξφπνπο 

«λα δίλεη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα εμαζθνχλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπο θαη λα ζπλερίδνπλ λα καζαίλνπλ δηαξθψο πξνάγνληαο ηελ αλαδήηεζε, ηελ 

αηηηνιφγεζε, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε ιχζε πξνβιεκάησλ.  

-Να επηηξέπεη ζηα παηδηά λα θάλνπλ ιάζε, λα κελ επηδηψθεη ηελ εμαζθάιηζε ησλ „„ζσζηψλ ‟‟ 

απαληήζεσλ, αιιά λα αμηνπνηεί αλάινγα ηα ιάζε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. 

 -Να δίλεη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα 

κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο κε ην παηρλίδη, ηε δξακαηνπνίεζε, ηε γξαθή, ηε δσγξαθηθή, θ.ά. 

-Να εληζρχεη ηελ απηναληίιεςε θαη απηνλνκία 

 -Να ζηεξίδεη ην ξφιν ηεο γιψζζαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα. 

-Να αλαδεηθλχεη ην παηρλίδη σο ηνλ ππξήλα ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο. 

-Να ελζσκαηψλεη φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηελ ηερλνινγία ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα αμηνπνηεί πνηθηιία πεγψλ πιεξνθφξεζεο, φπσο ην δηαδίθηπν. 

-Να ελζσκαηψλεη ηελ αμηνιφγεζε ζην πξφγξακκα. 

-Να κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο. 

 Σα πξνγξάκκαηα απηά δε λννχληαη σο δηαθξηηά δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη δελ πξνηείλνληαη 

γηα απηνηειή δηδαζθαιία αιιά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 
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πνπ έρνπλ λφεκα θαη ζθνπφ γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. Σν πξφγξακκα γηα ηελ Πιεξνθνξηθή 

εηζάγεη ηε γλσξηκία κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο θαη σο 

εξγαιείνπ δηεξεχλεζεο θαη επηθνηλσλίαο, πάληα κε ηε ζηελή βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

θνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Νεπηαγσγείν είλαη λα εμνηθεησζνχλ ηα παηδηά 

κε απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα έιζνπλ ζε κηα πξψηε επαθή κε 

δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ, σο επνπηηθνχ κέζνπ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη σο εξγαιείνπ 

αλαθάιπςεο, δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

πξνζεγγίδνπλ βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζηή, λα απνθηνχλ ζηνηρεηψδεηο 

δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο θαη λα «παίδνπλ» κε αζθάιεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επαίζζεηεο ειηθίαο 

ηνπο. Σέινο, ηα παηδηά επαηζζεηνπνηνχληαη θαη ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

ππνινγηζηή σο ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ άλζξσπν. (Τ.Π.Δ.Π.Θ. – Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 

2002, ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγείν θαη Πξνγξάκκαηα ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

Γξαζηεξηνηήησλ, Αζήλα). ηα παηδηά δίλνληαη επθαηξίεο κέζα απφ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο λα έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ηνλ ππνινγηζηή ψζηε λα είλαη ηθαλά:  

-Να ηαπηίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή κε κηα κεραλή πνπ βνεζάεη ηνλ άλζξσπν ζηελ εξγαζία ηνπ 

θαη πνπ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε. 

 -Να αλαγλσξίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο κνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή (θεληξηθή κνλάδα, 

πιεθηξνιφγην, πνληίθη, νζφλε, ερεία, εθηππσηή) θαη ηνλ ππνινγηζηή σο εληαίν ζχζηεκα. 

 -Να εληνπίδνπλ γξάκκαηα θαη αξηζκνχο ζην πιεθηξνιφγην.  

-Να θηλνχλ ην πνληίθη παξαηεξψληαο ηελ ηαπηφρξνλε θίλεζε ηνπ δείθηε ζηελ νζφλε, λα 

ηνπνζεηνχλ ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ νζφλε. 

 Η εηζαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηέιεζε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο αληηθείκελν εξεπλεηηθψλ κειεηψλ θαη πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ 

ησλ κειεηεηψλ επηθεληξψζεθε, άιινηε ζηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ σο κέζνπ 

αλάπηπμεο γεληθψλ δεμηνηήησλ ζθέςεο θαη άιινηε ζηελ αλαγθαηφηεηα εμνηθείσζεο κε ηελ 

ηερλνινγία σο παξάγνληα πνπ εκπιέθεηαη ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο θαζεκεξηλήο δσήο (Κφκεο , 

1997). ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, ε εηζαγσγή ησλ Η/Τ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα 
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κφλν γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηαδηαθά άξρηζε λα εηζάγεηαη ν Η/Τ θαη ζηα 

λεπηαγσγεία αιιά θαη πάιη δε δηαζέηνπλ φια ηα λεπηαγσγεία Η/Τ γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε. 

Όκσο, ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο . Η ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κέζσλ 

ηεο αιιά θαη νη αλάγθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε θνηλσλία είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή 

ησλ Η/Τ ζηα πεξηζζφηεξα επαγγέικαηα.  

Δπισειπήμαηα ςπέπ και καηά ηηρ σπήζηρ Ζ/Τ από νήπια 

Η θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ηνπ Η/Τ σο εξγαιείνπ εθπαίδεπζεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

απνηέιεζε αληηθείκελν δηαθσλίαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

επηρεηξήκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.  

Αληηπξνζσπεπηηθά επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελαληίνλ ηεο ρξήζεο Η/Τ απφ λήπηα 

είλαη:  

- Σα παηδηά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ ζηάδην πξνηνχ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ ππνινγηζηή (π.ρ. ε αθεξεκέλε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ππνινγηζηή είλαη δπζθνινλφεηε γηα κηθξά παηδηά).  

-Η ρξήζε θαη ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε ηνλ Η/Τ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

-Η απνπζία ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηεξεί απφ ην παηδί ην παηρλίδη, ηα πξαγκαηηθά 

βηψκαηα. Σα κηθξά παηδηά ρξεηάδνληαη άκεζεο εκπεηξίεο κε ην θπζηθφ θφζκν παξά 

πξνζνκνηψζεηο ζε ππνινγηζηή.  

-Η απηφλνκε ρξήζε ππνινγηζηή είλαη δχζθνιε θαη απαηηείηαη ζε θάπνην βαζκφ ε ζπκκεηνρή 

ηνπ/ηεο λεπηαγσγνχ.   

-Οη έηνηκεο εηθφλεο πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία.  

Αληηπξνζσπεπηηθά επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξ ηεο ρξήζεο Η/Τ απφ λήπηα 

είλαη:  

-Η ζρέζε παηδηνχ – ππνινγηζηή πεξηγξάθεηαη σο παηρλίδη, σο έλα κέζν κε ην νπνίν ηα παηδηά 

καζαίλνπλ ηνλ θφζκν. Σα παηδηά δελ έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, δελ θνβνχληαη, βιέπνπλ ηνλ Η/Τ 

σο έλα κέζν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα παηρλίδη.  Σν παηδί δελ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ 

Η/Τ γηα ψξεο.  
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-Ο ππνινγηζηήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα άιιε επηινγή ζηελ ηάμε, σο έλα απφ ηα κέζα πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κάζεζε.  

-Θα ππάξρεη ε «γσληά ηνπ Η/Τ» ζηελ ηάμε γηα ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ππάξρνπλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη «γσληέο» ηνπ θνπθινζέαηξνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ησλ 

καζεκαηηθψλ.  

-Σα παηδηά εμνηθεηψλνληαη εχθνια κε ηε ρξήζε θαη ηα πιηθά κέξε ηνπ Η/Τ. 

-Η ρξήζε ηνπ Η/Τ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ παηδηψλ. 

Τποζηήπιξη ηηρ μάθηζηρ με σπήζη ηων ΣΠΔ 

Η έληαμε θαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δελ ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη ΣΠΔ ζην λεπηαγσγείν, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

νη βαζηθφηεξεο ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη λα είλαη:  

1. Η εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ λεπηαγσγψλ.  

2. Η αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

3. Η έληαμε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ λεπηαγσγείνπ- Η ηνπνζέηεζε 

ησλ ππνινγηζηψλ.  

4. Η θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. 

5. Η πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία. 
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4) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ο 

4α) Ηζηορική Αναδρομή 

Ππόδομοι ηος animation 

Απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο καο, πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο ζηελ 

ηέρλε. Η πξνζπάζεηά καο γηα ηελ αθήγεζε ηζηνξηψλ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ θηλνχκελσλ 

εηθφλσλ ρξνλνινγείηαη πίζσ απφ βξαρνγξαθίεο πνπ βξέζεθαλ ζην Lascaux, ηε Γαιιία θαη 

ηελ Αιηακίξα ηεο Ιζπαλίαο, ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη δψα κε πνιιά πφδηα πξνθεηκέλνπ λα 

δείρλνπλ ηελ θίλεζε. Πξνζπάζεηεο απφδνζεο ηεο θίλεζεο ήηαλ επίζεο εκθαλείο ζε πξψηκα 

Αηγππηηαθά δηαθνζκεηηθά ζε ηνίρνπο αιιά θαη ζε ειιεληθά θαΐθηα .  

 Σν Animation δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ καηηνχ, ηελ εκκνλή ηεο φξαζεο. Σν θαηλφκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ καηηψλ καο λα δηαηεξνχλ κηα εηθφλα γηα έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ απφ ηε ζηηγκή 

πνπ εμαθαλίδεηαη. Ο εγθέθαιφο καο μεγειηέηαη ψζηε λα αληηιακβάλεηαη κηα γξήγνξε δηαδνρή 

δηαθνξεηηθψλ εηθφλσλ σο κηα ζπλερφκελε εηθφλα. Η ζχληνκε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θάζε 

εηθφλα παξακέλεη πάλσ ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ηνπ επηηξέπεη λα αλακηρζεί νκαιά κε ηελ 

εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Παξφιν πνπ ε ηδέα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο φξαζεο ζεκειηψζεθε ηνλ 

19ν αηψλα, ε παξαίζζεζε ηεο θίλεζεο δελ είρε επηηεπρζεί κέρξη ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ 

κεραλεκάησλ φξαζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε γηα ηελ παξαγσγή ηεο θηλνχκελεο ςπραγσγίαο. Σα 

ζεαηξηθά θνπηηά ησλ παξαηζζήζεσλ, γηα παξάδεηγκα, έγηλαλ έλα δηάζεκν παηρλίδη ζηε 

Γαιιία. Πεξηείραλ κία πνηθηιία απφ εθέ πνπ επέηξεπαλ ζηνηρεία λα θηλνχληαη ζε φιε ηε 

ζθελή ή λα θσηίδνληαη απφ πίζσ, δεκηνπξγψληαο κία ςεπδαίζζεζε βάζνπο. Άιιε κία 

πξψηκε κνξθή ηεο δηάζεκεο ςπραγσγίαο ήηαλ ν καγηθφο θαλφο, κία ζπζθεπή κε ηελ νπνία νη 

επηζηήκνλεο άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη ην 1600. Η παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ κέζσ ηεο 

ηερληθήο ηνπ καγηθνχ θαλνχ πεξηιάκβαλε ηελ πξνβνιή γπάιηλσλ πιαθψλ είηε 

δσγξαθηζκέλσλ ζην ρέξη είηε θσηνγξαθηζκέλσλ. Η ρξήζε θσηηάο (θαη αξγφηεξα θσηφο κε 

αέξην), ζηνπο καγηθνχο θαλνχο ζπρλά πεξηιάκβαλαλ ελζσκαησκέλνπο κεραληθνχο κνρινχο, 

γξαλάδηα, δψλεο θαη ηξνραιίεο, πνπ επέηξεπαλ ζηηο δηαθάλεηεο (νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ήηαλ 

πάλσ απφ έλα κέηξν ςειέο) λα θηλνχληαη κέζσ πξνηδέθηνξα. Οη δηαθάλεηεο πεξηιάκβαλαλ 

εηθφλεο πνπ έδεηρλαλ κία πξννδεπηηθή θίλεζε πνπ πξνβαιιφηαλ ζε κία γξήγνξε ζπλέρεηα, 

δεκηνπξγψληαο έλα ζχκπιεγκα θηλνχκελσλ ελδείμεσλ. Μία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο 

ζπζθεπέο γηα ηε δεκηνπξγία θίλεζεο ήηαλ ην ζαπκαηνηξφπην, πνπ έγηλε δηάζεκν ζηελ 
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Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1820 απφ ηνλ Λνλδξέδν θπζηθφ Γξ. John A. Paris. Η απιή ηνπ 

δηάηαμε, ήηαλ έλα κηθξφο ραξηνλέληνο δίζθνο πνπ ήηαλ ελσκέλνο κε δχν θνκκάηηα ζρνηλί θαη 

θξαηηφληαλ ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν. Κάζε πιεπξά ηνπ δίζθνπ πεξηείρε κία εηθφλα, θαη 

απηέο νη δχν εηθφλεο εκθαλίδνληαλ λα ζπγρσλεχνληαλ φηαλ ν δίζθνο γχξηδε απφηνκα. Απηφ 

επηηεχρζεθε κε ην ζηξνβίιηζκα ηνπ δίζθνπ γηα λα ηπιίγεηαη ην ζθνηλί θαη απαιά λα 

ηεληψλνληαη ηα ζθνηληά ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ν δίζθνο λα 

γπξλά πξνο ηε κία θαηεχζπλζε θαη κεηά πξνο ηελ άιιε. Όζν πην γξήγνξε ε πεξηζηξνθή, 

ηφζν πην πηζηεπηή ήηαλ ε παξαίζζεζε πνπ δεκηνπξγνχζε. Σν 1832, έλαο Βέιγνο θπζηθφο, ν 

Joseph Plateau, εηζήγαγε ην phenakistoscope ζηελ Δπξψπε (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ν Simon von Stampfer ηεο Βηέλλεο, εθεχξε κία παξφκνηα ζπζθεπή πνπ νλνκαδφηαλ 

stroboscope). Απηφο ν κεραληζκφο απνηειείηαη απφ δχν θπιηλδξηθνχο δίζθνπο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζηνλ ίδην άμνλα πάλσ ζε έλα αδξάρηη. Ο εμσηεξηθφο δίζθνο πεξηιάκβαλε 

θάζεηεο ζρηζκέο γχξσ απφ κία πεξηθέξεηα θαη ν εζσηεξηθφο δίζθνο πεξηιάκβαλε ζρέδηα πνπ 

απεηθφληδαλ δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο θίλεζεο. Καη νη δχν δίζθνη γπξλνχλ καδί πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε θαη φηαλ θξαηηνχληαλ κπξνζηά απφ έλαλ θαζξέθηε θαη θνίηαδαλ κέζα απφ ηηο 

ζρηζκέο ηελ πξφνδν ησλ εηθφλσλ ζην δεχηεξν δίζθν πνπ εκθαληδφηαλ λα θηλείηαη.  

Πειπαμαηικόρ κινημαηογπάθορ – Ζ δημιοςπγία ηων motion graphics 

ην γχξηζκα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, κεηαπνιεκηθά ηερλνινγηθέο θαη βηνκεραληθέο εμειίμεηο, 

θαζψο θαη νη κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ ζε φιε ηελ Δπξψπε ηξνθνδφηεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

θαιιηηερλψλ λα απνξξίςνπλ ηελ θιαζηθή απεηθφληζε. Απηή ε ψζεζε νδήγεζε ζηελ ηαρεία 

εμέιημε ηεο αθαίξεζεο ζηε δσγξαθηθή θαη ηε γιππηηθή. Δπαλαζηαηηθνί δσγξάθνη πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηνλ θπβηζκφ άξρηζαλ λα εθθξάδνπλ ρψξνπο απφ γεσκεηξηθή άπνςε. Ιηαινί 

θνπηνπξηζηέο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο θίλεζεο πάλσ ζηνλ θακβά 

σο κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ καδψλ απφ ηε βάλαπζε κεηαρείξηζε πνπ ιάκβαλαλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε. Νηαληατζηέο θαη ζνπξεαιηζηέο θαιιηηέρλεο επεδίσμαλ λα αλαηξέςνπλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο πεξηνξηζκνχο δηεξεπλψληαο ην απζφξκεην, ην ππνζπλείδεην θαη ην 

παξάινγν. Απηέο νη κνξθέο ηνπ Μνληεξληζκνχ εγθαηέιεηςαλ ηνπο λφκνπο ηεο νκνξθηάο θαη 

ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηεδαθίζνπλ ηξέρνληα αηζζεηηθά 

πξφηππα ηεο ηέρλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηεξάζηηα παιάηηα ηαηληψλ, 

πεξηνδηθά θαη ηκήκαηα ηεο δεκνζηφηεηαο, ζηνχληην πξφβαιαλ πινχζηεο εηθφλεο 

δηαζεκνηήησλ. Μαδηθέο παξαγσγέο εηδπιιίσλ θαη δηαθφξσλ εηδψλ ηαηληψλ ηνπ Υφιπγνπλη 

επηβεβαίσζαλ αμίεο φπσο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηξησηηζκνχ. ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία 
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θαη ηε Γαλία, ζθελνζέηεο άξρηζαλ λα έρνπλ κηα πην πξνζσπηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ηαηλίεο 

κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ animation. Σν βαζηθφ θίλεηξφ ηνπο δελ ήηαλ εκπλεπζκέλν απφ ην 

εκπνξηθφ θέξδνο, παξά κάιινλ, ήξζε απφ κία πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 

ηέρλεο. "Pure cinema», φπσο νλνκάδνληαλ νη πξψηεο αθεξεκέλεο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ, θέξδηζαλ ην ζεβαζκφ ηεο θνηλφηεηαο ηέρλεο πνπ είδαλ ηηο ηαηλίεο σο κέζν 

έθθξαζεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900, ν νπεδφο κνπζηθφο θαη δσγξάθνο Viking 

Eggeling πεξηέγξαςε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηε δσγξαθηθή κέζσ ηεο κνπζηθήο, απφ ηελ άπνςε 

ησλ «κέζσλ» θαη ηεο «ελνξρήζηξσζεο». Η επηζπκία ηνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη απηφ πνπ 

αλαθεξφηαλ σο «παγθφζκηα γιψζζα» αθεξεκέλσλ ζπκβφισλ θαη ν ίδηνο πξνζπάζεζε λα ην 

πεηχρεη δίλνληαο έκθαζε ζηε κνπζηθή δνκή θαη ηελ απνθπγή ηεο απεηθφληζεο. Οη 

κεδεληζηηθέο ηάζεηο ηνπ θηλήκαηνο Dada έδσζαλ ζηνλ Eggeling ηελ ειεπζεξία λα 

απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ζρνιέο ζθέςεο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γεξκαλφ 

ζθελνζέηε Υαλο Ρίρηεξ ζε κηα ζεηξά ζρεδίσλ ζε πάππξν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ επζείεο 

γξακκέο θαη θακπχιεο πνηθίισλ θαηεπζχλζεσλ θαη παρψλ. Όια απηά πξνντθνλνκνχζαλ ηελ 

εκθάληζε ησλ θηλνχκελσλ γξαθηθψλ. Οπζηαζηηθά ε εκθάληζε ησλ motion graphics μεθηλάεη 

απφ ηελ επνρή ηνπ πεηξακαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη εμειίρηεθε ζηε κνξθή πνπ είλαη 

ζήκεξα. Αθνχ ην animation είρε αξρίζεη λα απνθηά θήκε θαη κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ππνινγηζηή λέεο δπλαηφηεηεο εκθαλίδνληαλ ζηνπο 

animators θαη γεληθφηεξα ζηνπο δεκηνπξγνχο. Η θαηεγνξία μεθηλά κε ηα πξψηα αθεξεκέλα 

έξγα απφ θνπηνπξηζηέο δσγξάθνπο ην 1909, αιιά απηνί νη πεηξακαηηζκνί πνπ πιένλ έρνπλ 

ραζεί, δελ μεθίλεζαλ έηζη μαθληθά απφ ην πνπζελά. Γελλήζεθαλ απφ έλα επξχηεξν 

πεξηερφκελν, έλα πνπ ήηαλ πην αθεξεκέλν γχξσ απφ ηελ ηέρλε θαη βνήζεζαλ ζηελ 

δεκηνπξγία άιισλ πην εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία είλαη ηα «Light show» 

performances, δειαδή ηα ζεακαηηθά events φπσο νη νιπκπηαθνί αγψλεο, ζπλαπιίεο θ.α. 

Οπζηψδεο γηα απηή ηελ αλάπηπμε ήηαλ ην αληίθηππν πνπ είρε ε ζπλαηζζεζία ηεο ηέρλεο ζηελ 

αξρή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Η επηξξνή ηεο «νπηηθήο κνπζηθήο» είλαη εκθαλήο ζηηο δηαθεκίζεηο 

φισλ ησλ εηδψλ, ηα θηλνχκελα ινγφηππα θαζψο θαη ζηηο αιιεινπρίεο ηίηισλ. Οη αηζζεηηθέο 

αξρέο πνπ νξγάλσζαλ θαη έδσζαλ δνκή ζηε ζρέζε εηθφλαο θαη ήρνπ, έρεη ηηο απαξρέο ηηο 

ζηηο πξψηεο αθεξεκέλεο ηαηλίεο. Απηέο ήηαλ νη αθνξκέο γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ ζην ζηλεκά. 

ηε ζπλέρεηα ήξζε ε δσγξαθηθή πάλσ ζην ίδην ην θηικ κε βαζηθφ παξάδεηγκα ην 2001 ην 

Space Odissey ηνπ Kubrick, αιιά απηφ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά απηή ηελ ηερληθή 

ήηαλ ν Len Lye 1 πλαηζζεζία νλνκάδεηαη ε λεπξνινγηθή αλάκημε ησλ αηζζήζεσλ. ηελ 

ζπλέρεηα θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη ε νπηηθή κνπζηθή ην 1938 κε πξσηνπφξν ηνλ Oscar 
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Fischinger (Mindomo.com, 2016). Πξηλ απφ απηφ φκσο, κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν, ν Γεξκαλφο δσγξάθνο Walter Ruttmann θνπξάζηεθε απφ ηελ ζηαηηθφηεηα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ θαη είδε φηη ππάξρεη ε πξννπηηθή ζηηο ηαηλίεο σο κέζν, γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

θίλεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σν 1920 ίδξπζε ηελ δηθηά ηνπ εηαηξία 

ζην Μφλαρν θαη δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά απφ θηλνχκελα ζρέδηα κε ην ηίηιν Opus, ηα νπνία 

εμεξεπλνχζαλ ηελ δηάδξαζε ησλ γεσκεηξηθψλ κνξθψλ θαη ζρεκάησλ. Άιινο έλαο πνπ 

πξνζπάζεζε λα πεηξακαηηζηεί θαη λα αλνίμεη ην δξφκν ζε κεηαγελέζηεξνπο ππνζηεξηρηέο 

ηνπ. Έηζη πνιινί απφ ηνπο animators θαη ηνπο θηλεκαηνγξαθηζηέο άξρηζαλ λα 

πεηξακαηίδνληαη κε λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θπξίσο κε ηελ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο. Η 

δνθηκή ηεο θηλνχκελεο εηθφλα κε ήρν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ θίλεζή ηεο πέηπρε θαη 

νλνκάζηεθε νπζηαζηηθά motion graphics. Δθείλε ηελ πεξίνδν φια ηα γξαθηθά ήηαλ 

ζρεδηαζκέλα ζην ρέξη, ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ ζήκαηλε φηη ήηαλ αξθεηά 

ρξνλνβφξν θαη αθξηβφ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή. χληνκα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ηερλνινγηθά παξαγφκελσλ εηθφλσλ, ηεο ηππνγξαθίαο θαη ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζα 

έβξηζθαλ ηνλ δξφκν ηνπο γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην ζηλεκά θαη ηελ ηειεφξαζε. Μηα απφ 

ηηο πξψηεο εηαηξίεο θηλνχκελσλ γξαθηθψλ, Digital Effects, ηδξχζεθε ζηε Νέα Τφξθε ην 

1978. Όρη κφλν ζπλέβαιαλ ζηελ παξαγσγή ηίηισλ αιιεινπρηψλ γηα θηλεκαηνγξαθηθέο 

ηαηλίεο, φπσο TRON, θαηάθεξαλ λα θαζηεξσζνχλ κεηαμχ ησλ κεγάισλ ηειενπηηθψλ δηθηχσλ 

κε ηελ παξαγσγή γξαθηθψλ γηα εζληθέο δηαθεκίζεηο θαη ηελ ηειενπηηθά ζπνηάθηα. Πνιινί 

φκσο ζεσξνχλ φηη νπζηαζηηθά ε ρξήζε ηνπ φξνπ motion graphics έγηλε πξψηε θνξά απφ ηνλ 

γλσζηφ animator John Whitney, ν νπνίνο ην 1960 ίδξπζε κηα εηαηξία κε ην φλνκα Motion 

Graphics Inc.  

Σν 1980 εηζήρζε επίζεο ε γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε (GUI),κε απιά ιφγηα ηα γξαθήκαηα, 

φπνπ κέζσ ηεο ρξήζεο ζπκβφισλ, εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, φπνπ αληί γηα θείκελν, 

αληηπξνζσπεχνπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Απηφ δεκηνχξγεζε κηα πην θηιηθή πξνο ην 

ρξήζηε εκπεηξία πνπ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ βηνκεραλία ηεο ηερλνινγίαο 

ζήκεξα. Η John Warnock, ε πηζαλή ηδξπηήο ηεο Adobe Systems, αλέπηπμε πεξαηηέξσ 

βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ γξαθηθψλ ηνπ ππνινγηζηή. Σα πξντφληα ηεο Adobe φπσο 

Photoshop, Illustrator θαη After Effects πνιχ ζχληνκα ζα γηλφληνπζαλ απαξαίηεηα εξγαιεία 

γηα γξαθίζηεο αιιά θαη γηα ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηειεφξαζε. Παξάιιεια πίζσ ζην 1950 ε 

ηειεφξαζε μεθίλεζε λα εηζάγεη ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο θαη ηα θηλνχκελα γξαθηθά κέζσ 

θηλνχκελσλ ινγνηχπσλ θαη ηίηισλ. Η εμέιημε απηή ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1990 κε φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θαλάιηα λα αθνινπζνχλ απηή ηε ηερλνινγηθή επαλάζηαζε. Παξφιν πνπ απηή ε 
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κνξθή ηέρλεο ππάξρεη πάλσ απφ έλα αηψλα, νπζηαζηηθά ε άλζεζή ηεο έγηλε ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα ράξεο ζηελ ςεθηαθή επαλάζηαζε.  

Μηα απφ ηηο πην παιηέο κνξθέο θηλνχκελσλ γξαθηθψλ ζηελ ηειεφξαζε, μεθίλεζε γχξσ ζην 

1982, πνπ αθφκα παξακέλεη ε ίδηα αιιά πην εμειηγκέλε, είλαη ε ρξήζε ηνπο ζηα δειηία 

θαηξνχ πνπ βνήζεζε νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο πξνβιέςεηο θαηξνχ. 

Μεηά ην 2000 θαη κε ηελ αλάπηπμε φιν θαη πην πνιχ ησλ ππνινγηζηψλ ε ρξήζε ησλ 

θηλνχκελσλ γξαθηθψλ άξρηζε λα εκθαλίδεηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε πνιινχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γχν βαζηθνί απφ απηνχο είλαη νη δηαθεκηζηηθέο νζφλεο ζηνπο δξφκνπο, γηα 

ηηο νπνίεο έρεη γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε θαη φζν πιεζηάδνπκε ην ζήκεξα ηα social media. Σα 

motion graphics ήηαλ ε ηειεπηαία κεγάιε αηζζεηηθή θαηλνηνκία ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα 

πνπ ζπλερίζηεθε ηνλ εηθνζηφ.  

4β) Ηζηορία ηοσ Computer Animation 

Ππιν ηο 1961 

Οη πξψηνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο δεκηνπξγήζεθαλ γηα καζεκαηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ρξεηάζηεθε λα πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο ψζπνπ λα ζπλεηδεηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ 

είρε. Σα πξψηα θηλνχκελα ζρέδηα ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1970 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ εξεπλεηέο ζε παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη δηνξαηηθνχο θαιιηηέρλεο. 

Σφηε, δεκηνπξγνχληαλ απιά ξάζηεξ εηθφλεο πνπ θαζνδεγνχληαλ απφ απνζήθεο θαξέ θαη ε 

ςεθηαθή έμνδνο ζηελ ηειεφξαζε ήηαλ ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. Οη ξάζηεξ εηθφλεο (raster 

images) είλαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ςεθηαθψλ εηθφλσλ πνπ νπζηαζηηθά αλαπαξηζηά 

ηελ εηθφλα σο κηα ζεηξά απφ bits πιεξνθνξίαο, ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζηελ νζφλε σο 

pixels, δειαδή ζεκεία κε δηάθνξα ρξψκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. 

Οι ππώηοι επεςνηηέρ ζηα Πανεπιζηήμια 

Σα γξαθηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα πεη θαλείο φηη μεθίλεζαλ ην 1961, κε ηελ 

πξψηε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο κε γξαθηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (αλ θαη κεξηθνί 

δηαθσλνχλ φηη ήηαλ ηαηλία), ην Two-Gyro GravityGradient Altitude Control System ηνπ 

Edward Zajac πνπ δνχιεπε ζηα Bell Labs. Σν θηικ δελ ήηαλ ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα, 

αληηζέησο, ν ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα απνδείμεη φηη έλαο δνξπθφξνο κπνξνχζε λα ζηαζεξνπνηεζεί 

ψζηε θάζε ζηηγκή ε κηα πιεπξά ηνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε Γε, επηηξέπνληαο έηζη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνξπθφξσλ σο αλακεηαδνηψλ ζεκάησλ απφ ηε κηα κεξηά ηεο Γεο ζε κηα 

άιιε. 
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Έλα ρξφλν πξηλ, ην 1962 δειαδή, είρε δεκηνπξγεζεί ην πξψην βηληενπαηρλίδη ζηελ ηζηνξία, 

ην Spacewar! απφ ηνλ Steve Russell ζην ΜΙΣ, ελψ ην 1964 ν William Fetter ζα ζρεδηάζεη ην 

πξψην κνληέιν κηαο αλζξψπηλεο θηγνχξαο κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα 

ρξήζε ζηε ζρεδίαζε ησλ cockpit. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, δηαδφζεθε πεξηζζφηεξν 

ε έξεπλα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζε ππνινγηζηέο ζηα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα. ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν Norm Badler ζην Παλεπηζηήκην ηεο Pennsylvania δηεμήγαγε 

έξεπλεο ζηελ ηνπνζέηεζε κηαο αλζξψπηλεο θηγνχξαο, ηνπ Jack θαη αλέπηπμε έλα ζχζηεκα γηα 

λα κεηαθηλεί ηε θηγνχξα απφ ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε. πλέρηζε απηή ηελ έξεπλα θαη ίδξπζε ην 

Κέληξν Αλζξψπηλεο Μνληεινπνίεζεο θαη Πξνζνκνίσζεο.  

Οι ππώηερ ηαινίερ – animation με γπαθικά Ζ/Τ 

Η πξψηε ηαηλία ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα νπηηθφ εθέ είλαη ην «2001: Οδχζζεηα ηνπ Γηαζηήκαηνο» ηνπ Stanley 

Kubrick (1968). Δθεί, ν πξσηαγσληζηήο νπζηαζηηθά ηαμηδεχεη ζην ρξφλν θαη ζην ρψξν θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ γηα λα ην δηθαηνινγήζνπλ.  

Παξφια απηά, δελ ήηαλ φιεο νη ζθελέο θηηαγκέλεο κε γξαθηθά ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, 

θαζψο νξηζκέλα εθέ, αλ θαη θαίλνληαη θηηαγκέλα απφ κεραλή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

θηλνχκελα ζρέδηα ζρεδηαζκέλα κε ην ρέξη ή νπηηθά εθέ κε εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηεο θάκεξαο.  

Σξία ρξφληα αξγφηεξα, φκσο, ην 1971, ζην Andromeda Strain ρξεζηκνπνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθνχ εθέ (ελφο 

νηθνδνκήκαηνο πνπ πεξηζηξέθεηαη ζε έλα επίπεδν ελφο ππφγεηνπ εξγαζηεξίνπ). Γηα ηελ 

επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε, ην ζπγθεθξηκέλν εθέ ήηαλ κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ θαη έδσζε 

ην έλαπζκα θαη γηα ηηο επφκελεο ηαηλίεο πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ζην άκεζν κέιινλ. Σν εθέ, 

γηα ηελ ηζηνξία, δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Douglas Trumbull, ν νπνίνο είρε δνπιέςεη θαη ζην 

«2001: Οδχζζεηα ηνπ Γηαζηήκαηνο».  

Σν 1974, εκθαλίδεηαη ζηε κεγάιε νζφλε ην Hunger, κηα κηθξνχ κήθνπο ηαηλία απφ ηελ 

εζληθή επηηξνπή θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Καλαδά, πνπ ζεσξείηαη ην πξψην πξαγκαηηθφ 

θηλνχκελν ζρέδην θηηαγκέλν κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σν Hunger ήηαλ ππνςήθην γηα 

ην ρξπζφ αγαικαηίδην ζηελ 47ε απνλνκή ησλ Oscar ζηελ θαηεγνξία θαιχηεξν θηλνχκελν 

ζρέδην κηθξνχ κήθνπο. Η θαηλνηνκία ηνπ Hunger ήηαλ ην γεγνλφο φηη ν Nestor Butnyk πνπ 

έθαλε ηα γξαθηθά, πινπνίεζε έλαλ αιγφξηζκν ν νπνίνο ζρεδίαδε ηα inbetween frames ηεο 

ηαηλίαο. Γηα λα γίλνπκε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, κε 
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πξσηνπφξν ην studio ηνπ Disney, ε δεκηνπξγία ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ είρε σο εμήο: νη 

θχξηνη ζρεδηαζηέο ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε ζρεδίαζε ησλ key-frames, δειαδή ησλ εηθφλσλ 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο κηαο νκαιήο κεηάβαζεο(κηαο αθνινπζίαο εηθφλσλ κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ίδηνο θφληνο, ίδηνη ραξαθηήξεο). Οη βνεζνί ζρεδηαζηψλ είλαη απηνί 

πνπ έρνπλ σο απνζηνιή λα ζρεδηάζνπλ ηηο ελδηάκεζεο εηθφλεο, ηα inbetweens. 

Άξα ινηπφλ, απηφ πνπ θαηάθεξε ν Butnyk ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα πνπ 

νπζηαζηηθά αληηθαζηζηνχζε ηνπο βνεζνχο ζρεδηαζηψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ην Hunger, κε απνηέιεζκα φια ηα θηλνχκελα ζρέδηα αιιά θαη νη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο απφ ην ζεκείν απηφ θαη έπεηηα λα ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηνπο 

αιγνξίζκνπο γηα λα ζρεδηάδνπλ ηα inbetweens. 

Μέρξη εθείλε ηελ επνρή, ηα γξαθηθά κε ηε βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

εθαξκφδνληαλ κφλν ζηηο δχν δηαζηάζεηο (2D). ην Futureworld (1976) ηνπ Richard T. 

Heffron, φκσο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά γξαθηθά ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη 

ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα εθέ ζε κηα ζθελή ηεο ηαηλίαο. Σα γξαθηθά 

ήηαλ έλα πξφζσπν θαη έλα ρέξη θαη ηα δεκηνχξγεζε ν Ed Catmull, ν νπνίνο είρε θάλεη 

παξφκνηα δνπιεηά θαη ην 1972 ζην Παλεπηζηήκην ηεο Utah, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε 

παξαπάλσ ζειίδα. Σα νπηηθά εθέ, πξσηνπνξηαθά θαη θαληαζκαγνξηθά γηα ηελ επνρή, 

βξαβεχηεθαλ ην 1994 κε ην βξαβείν Scientific and Engineering Academy Award. 

ηηο αξρέο ηνπ 1980, νη Daniel Thalmann θαη Nadia Magnenat-Thalmann άξρηζαλ λα 

δνπιεχνπλ ζηα θηλνχκελα ζρέδηα ππνινγηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Montreal. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα εξγαζηήξηά ηνπο παξήγαγαλ δηάθνξα εληππσζηαθά θηλνχκελα ζρέδηα 

φπσο ην Dream Fligh. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θηλνχκελα ζρέδηα ππνινγηζηψλ ήηαλ ε 

Mathematical Application Group Inc. (MAGI), ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε θαηλνηφκνπο 

αιγφξηζκνπο γηα λα παξέρεη ζηνπο ζεαηέο πην επηζηεκνληθέο νπηηθνπνηήζεηο. Η αλάπηπμε ηνπ 

πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε ησλ θηλνπκέλσλ 

ζρεδίσλ. Σν 1982 δεκηνπξγήζεθε ην TRON ηεο Disney (ζηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ, φκσο, 

ζπλεξγάζηεθε θαη ε MAGI), ε νπνία απνηέιεζε νξφζεκν ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο, κε 

θηλνχκελα γξαθηθά αληηθείκελα κέζα ζε απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηνλ ππνινγηζηή. 

Μέρξη ηφηε, ε θχξηα ρξήζε ησλ γξαθηθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο ηαηλίεο ήηαλ λα δείρλνπλ ζηελ 

νζφλε θάηη πνπ ππνηίζεηαη φηη ήηαλ κηα εηθφλα γξαθηθψλ (Futureworld, 1976, Star Wars, 
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1977, Looker, 1981). Η ηζηνξία ηνπ TRON (ρξήζηεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ νη νπνίνη 

κεηαθέξνληαη «κέζα» ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) γξάθηεθε σο απνηέιεζκα ηεο κφδαο 

θαη ηεο ηξέιαο ηνπ θφζκνπ γηα ηα αλεξρφκελα, αθφκε, βηληενπαηρλίδηα. ηελ ηαηλία, γίλεηαη 

γηα πξψηε θνξά εθηελήο ρξήζε γξαθηθψλ (γχξσ ζηα είθνζη ιεπηά) γηα λα νπηηθνπνηεζεί ην 

εζσηεξηθφ ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, φπνπ εμειίζζεηαη θαη ε πεξηζζφηεξε δξάζε. 

 

Pixar και Dreamworks 

 Pixar 

Η πνξεία ηεο Pixar, εηδηθά ηα πξψηα ρξφληα, θάζε άιιν παξά παξακπζέληα ήηαλ. Η ηζηνξία 

ηεο μεθηλά ην 1979, φηαλ θαη ηδξχζεθε κε φλνκα The Graphics Group ζηελ εηαηξία ηνπ 

George Lucas (LucasFilm) θαη πξνζέιαβε ηνλ Ed Catmull απφ ην New York Institute of 

Technology (ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο γξαθηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Computer 

Graphics Lab). O Catmull, ήηαλ πξσηνπφξνο ησλ γξαθηθψλ ππνινγηζηή θαη είρε ζηα ζθαξηά 

ην πεηξακαηηθφ θηλνχκελν ζρέδην The Works ην νπνίν, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, δελ 

νινθιεξψζεθε πνηέ. Σα πξψηα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηεο, ε Pixar (The Graphics Group 

δειαδή), δεκηνπξγνχζε θπξίσο εθέ ζε ηαηλίεο φπσο Star Trek II: The Wrath of Khan θαη 

Young Sherlock Holmes θαη ν ξεαιηζκφο ησλ εθέ ζπλεηέιεζε ζηελ αγνξά ηεο απφ ηνλ 

πξψελ επηθεθαιήο ηεο Apple, Steve Jobs. Πξνεγνπκέλσο, ν John Lasseter είρε δεκηνπξγήζεη 

ηε κηθξνχ κήθνπο ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ (δίιεπηε γηα ηελ αθξίβεηα) γηα ην γην ηνπ, ην 

the Adventures of Andre and Wally B., πνπ ζεσξείηαη ην πξψην θηλνχκελν ζρέδην ηεο 

εηαηξίαο. Σν 1986, ε Pixar, πιένλ, κε ηνλ John Lasseter σο ζθελνζέηε, δεκηνπξγεί ην Luxo 

Jr., κηα κηθξνχ κήθνπο ηαηλία (δπφκηζε ιεπηψλ) κε ηελ νπνία επηδείθλπε ηηο δπλαηφηεηέο ηεο.  

 

 

 

 

 

 Δικόνα 1. Σν θηλνχκελν ζρέδην The Adventures of 

Andre and Wally B. 
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Έλα ρξφλν αξγφηεξα, δεκηνπξγείηαη ην Red‟s Dream, αθφκε κία κηθξνχ κήθνπο ηαηλία ηνπ 

John Lasseter, ελψ ην 1988 έρνπκε ην Tin Toy πνπ νπζηαζηηθά είλαη έλαο πξνπνκπφο ηνπ 

Toy Story. Σν Tin Toy είλαη ε πξψηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε γξαθηθά ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή πνπ θέξδηζε ην Oscar γηα ηελ θαηεγνξία «Καιχηεξν Κηλνχκελν ρέδην Μηθξνχ 

Μήθνπο». Ο θαηαηγηζκφο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κηθξνχ κήθνπο ζπλερίδεηαη κε ηε έθδνζε 

ηνπ Knick Knack (1989), ηελ ηειεπηαία δεκηνπξγία ηεο Pixar ζε δηάζηεκα πέληε εηψλ.  

 

 

 

 

 

Σν 1990, ν Steve Jobs πνπιά ηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξίαο ζηελ Vicom Systems, ελψ ην 1991 

ε Pixar θιείλεη κηα ζπκθσλία κε ηελ Disney γηα ηελ παξαγσγή ηξηψλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε 

γξαθηθά ππνινγηζηή. Η πξψηε απφ απηέο ήηαλ ην θιαζζηθφ, πιένλ, Toy Story (1995), ε 

πξψηε ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε απνθιεηζηηθά γξαθηθά ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή. Σν Toy Story, έθαλε ηνπο πάληεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη άξρηζε ζηγά-ζηγά λα 

δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξηα βηνκεραλία, απηή ηεο παξαγσγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε ηε 

βνήζεηα ηεο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δηαηξίεο 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, παξαγσγήο βηληενπαηρληδηψλ, αθφκε θαη επηζηήκνλεο, φινη ήζειαλ λα 

κάζνπλ ην κπζηηθφ ηεο Pixar.  

  

Δικόνα 2. Οη ήξσεο ηνπ Toy story 
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 Dreamworks 

Άιιε κηα εηαηξία κε κεγάιν αληίθηππν ζηα θηλνχκελα ζρέδηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ήηαλ 

ε Dreamworks, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1994 απφ ηνλ Steven Spielberg, ηνλ David Geffen θαη 

ηνλ Jeffrey Kaltzenberg – θαη νη ηξεηο θνινζζνί ζηνπο ηνκείο ηνπο. Η εηαηξία ππέγξαςε κηα 

ζπκθσλία παξαγσγήο κε ηελ Pacific Data Images ηνπ Carl Rosendahl, ε νπνία είρε ήδε 

απνθνκίζεη θάπνηα εκπεηξία ζηα νπηηθά εθέ, αθνχ είρε ζπλεηζθέξεη ζε ηαηλίεο φπσο ην 

Terminator 2 : Judgment Day. Η πξψηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία ηεο Dreamworks ήηαλ ην 

Antz ηνπ 1998, ζηελ νπνία γλσζηνί εζνπνηνί (κεηαμχ άιισλ νη Sylvester Stallone, Gene 

Hackman, Dan Aykroyd, Anne Bancroft θαη Christopher Walken) έδσζαλ ηηο θσλέο ηνπο ζε 

ραξαθηήξεο κηαο θνηλσλίαο κπξκεγθηψλ. Σν πξσηνπνξηαθφ ηεο ηαηλίαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

ηα πξφζσπα ησλ κπξκεγθηψλ έκνηαδαλ ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ εζνπνηψλ πνπ ηα 

ληνπκπιάξηδαλ.  

Παξαηεξψληαο ηελ επηηπρία πνπ είρε ε πξψηε ηνπο απφπεηξα ζηα θηλνχκελα ζρέδηα, ε 

Dreamworks δεκηνχξγεζε έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηεο πνπ ζα είρε σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν 

ηελ παξαγσγή θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ – κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κε, ηελ 

Dreamworks Animation. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ νη ηαηλίεο The Prince of Egypt (1998), The 

Road to El Dorado (2000) θαη Chicken Run (2000). Οη δχν πξψηεο ήηαλ παξαδνζηαθά 

θηλνχκελα ζρέδηα δχν δηαζηάζεσλ ρσξίο ρξήζε γξαθηθψλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σν 

Chicken Run, απφ ηελ άιιε δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ηερληθή ηνπ stop motion, δειαδή αθνχ 

είρε δεκηνπξγεζεί ην πεξηβάιινλ, ηα αληηθείκελα (ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα απφ ππιφ) 

θσηνγξαθίδνληαλ, θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθηλνχληαλ ειάρηζηα θαη θσηνγξαθίδνληαλ εθ λένπ 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο αλ ηα θαξέ (θσηνγξαθίεο) 

αλαπαξάγνληαλ σο κία αθνινπζία εηθφλσλ. Απηφ ην είδνο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, κηαο θαη δελ 

Δικόνα 3. θελή απφ ην Chicken Run 
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είρε θακία νκνηφηεηα κε ηελ παξαδνζηαθή δεκηνπξγία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, απνζρίζηεθε θαη 

είλαη έλα νιφθιεξν λέν είδνο παξαγσγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ πνπ νλνκάδεηαη Stop Motion 

Animation ή Claymation (απφ ην clay = ππιφο, ην βαζηθφ ζηνηρείν θαηαζθεπήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ).  

 

 

 

 

 

 

Η Dreamworks αμίδεη εηδηθή κλεία, φρη γηαηί δεκηνχξγεζε ηαηλίεο Claymation, αιιά επεηδή 

ελ έηεη 2001 δεκηνχξγεζε ην θιαζζηθφ θηλνχκελν ζρέδην κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, Shrek. 

Υσξίο ηελ ηαηλία απηή, ζα ήηαλ απιά κία αθφκε εηαηξία παξαγσγήο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Σν 

Shrek, ήηαλ ε πξψηε ηαηλία πνπ θέξδηζε ην Oscar θαιχηεξνπ θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ θαη είρε 

ηνπο πην ξεαιηζηηθνχο (απφ άπνςε ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζψπνπ) ραξαθηήξεο έσο ηφηε, νη 

νπνίνη έγηλαλ πξαγκαηηθφηεηα ράξε ζε έλα πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα πνπ επεμεξγαδφηαλ 

θαλνληθέο θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγνχζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε κνξθή 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ.  

Η ηεξάζηηα επηηπρία, θαη εκπνξηθή αιιά θαη ηερλνινγηθή, ηνπ Shrek είρε σο απνηέιεζκα 

έλαλ θαηαηγηζκφ απφ θηλνχκελα ζρέδηα εθ κέξνπο ηεο Dreamworks, φπσο ηα Shark Tale 

(2004), Madagascar (2005), Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005), Bee 

Movie (2007) θαη Kung Fu Panda (2008), κεηαμχ άιισλ. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ άιιεο δχν 

ζπλέρεηεο ηνπ Shrek, ην Shrek 2 (2004) – ην θηλνχκελν ζρέδην κε ην κεγαιχηεξν θέξδνο 

κέρξη πέξπζη πνπ ην πέξαζε ην Toy Story 3 – θαη ην Shrek Forever After (2010). 

πλεπψο, ηα γξαθηθά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, είηε απηά είλαη νπηηθά εθέ ζε 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είηε ηξηζδηάζηαηα θηλνχκελα ζρέδηα, απνηέιεζαλ κηα επαλάζηαζε 

ζην ρψξν ηεο θηλεκαηνγξαθίαο, άξα θαη ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. Η αλάπηπμή ηνπο ήηαλ πνιχ 

κεγάιε απφ ηφηε πνπ μεθίλεζαλ απφ ηνλ Ivan Sutherland ζην Παλεπηζηήκην ηεο Utah. Η 

ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ήηαλ έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ηζηνξία ησλ 

Δικόνα 4. θελή ηνπ The Prince of Egypt 
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θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά θαη ζηελ εμέιημε ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Πιένλ, ηα θηλνχκελα ζρέδηα, κε ηε δηάδνζε ηνπ Internet θαη κε ην ξεαιηζκφ 

πνπ πξνζέθεξαλ, είλαη πιένλ πξνζηηά ζε πάξα πνιινχο αλζξψπνπο. 
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5) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ο 

5α) Animation - Σύποι Animation 

Σι είναι animation 

Animation  (ζηα ειιεληθά απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο ρεδηνθίλεζε, Δκςχρσζε, Κηλνχκελε 

Δηθφλα είηε πεξηθξαζηηθά Απφδνζε Κίλεζεο ζηελ Δηθφλα) είλαη ε ηαρεία πξνβνιή κηαο 

ζεηξάο απφ εηθφλεο (δηζδηάζηαηεο ή ηξηζδηάζηαηεο καθέηαο) ή ζέζεσλ ελφο κνληέινπ, έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο. Δίλαη κηα νπηηθή νθζαικαπάηε ηεο 

θίλεζεο θαη απηφ ζπκβαίλεη εμ αηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ δηαηήξεζεο ηεο εηθφλαο ζην κάηη επί 

1/12 ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (κεηαίζζεκα ή κεηείθαζκα). Κίλεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη λα 

παξνπζηαζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Η πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απεηθφληζεο ηεο θηλνχκελεο 

εηθφλαο απνηειείηαη απφ έλα πξφγξακκα βίληεν ή θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ. Animation 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, φζν θαη ζηηο ηαηλίεο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ θαη ηα 

βηληενπαηρλίδηα.  

Σεσνικέρ animation 

 Κλαζικό Κινούμενο σέδιο  

Δίλαη ε βαζηθή ηερληθή animation , απαξαίηεηε γηα φιεο ηηο ππφινηπεο. Αξρηθά, σο 

ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ηεο ηερληθήο κε ην δεδνκέλν ησλ 24 θαξέ αλά δεπηεξφιεπην, γίλεηαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία λνεηή ρξνλνκέηξεζε ηεο θίλεζεο. Αλ ε θίλεζε είλαη θαλνληθή ή 

αξγή, θάζε ζρέδην πνπ ζα θηηάρλεηαη θσηνγξαθίδεηαη δχν θνξέο, είλαη δχν εηθφλεο (12 θαξέ 

ην δεπηεξφιεπην). Αλ ε θίλεζε είλαη πνιχ γξήγνξε ηφηε ζα θσηνγξαθίδεηαη κηα θνξά, αλά 

θαξέ (24 θαξέ ην δεπηεξφιεπην). Η θίλεζε ηεο θάκεξαο είλαη πάληα αλά έλα θαξέ. Σέινο, 

εθηφο απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα, ην ζρέδην παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ηεο θίλεζεο. 

 Κινούμενερ Κούκλερ 

Οη θνχθιεο είλαη αληηθείκελα ζηεξεά θαη πξφθεηηαη γηα ηξηζδηάζηαην animation. Ο φξνο 

«καξηνλέηεο» αθνξά ζηηο θνχθιεο πνπ παίδνληαη κε ην ρέξη, θξεκαζκέλεο απφ πάλσ κε 

ζπάγθνπο. ηηο θηλνχκελεο θνχθιεο, ε ηερληθή αμηνπνηεί εθθξαζηηθά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ε θάκεξα ζηε πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ: ηξάβειηλγθ, 

παλνξακηθέο, δνπκ-ηλ, θάδξα πινλδέ, θνληηλά πιάλα, ηξαθ-ηλ θαη ηξαθ-ανπη. πγθξηηηθά κε 

ηηο άιιεο ηερληθέο, ε επηπιένλ δπζθνιία εδψ έγθεηηαη ζην φηη νη θνχθιεο θηλνχληαη θαξέ κε 

θαξέ κε stop motion, φπσο θαη ε θάκεξα. 
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 Cut-Οuts (Νηεκοςπαπιζμένα σαπηιά)  

Δίλαη κία ηερληθή ελδηάκεζε κεηαμχ ηξηζδηάζηαηνπ θαη δηζδηάζηαηνπ animation, φπνπ 

ππάξρεη ε επηπιένλ δπλαηφηεηα ηνπ δσγξαθίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δνζεί φγθνο ζην ζρέδην 

δσγξαθηζηά, λα δεκηνπξγεζεί δειαδή κηα ηξίηε δηάζηαζε. Δίλαη ε ηερληθή πνπ πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο άιιεο επλνεί ηελ εηθαζηηθή απφδνζε κηαο ηαηλίαο. ηεξίδεηαη ιίγν-πνιχ ζηα 

ληεθνππαξηζκέλα ραξηηά. Γε ρξεζηκνπνηνχληαη δειαηίλεο αιιά ηα εθηφο background ζρέδηα 

είλαη απεπζείαο δσγξαθηζκέλα ζε ραξηί. Όηαλ πξφθεηηαη γηα θηγνχξεο, ηφηε κεηαμχ ησλ 

κειψλ γίλνληαη αξζξψζεηο (θηγνχξεο Καξαγθηφδε). 

 σεδίαζη πάνω ζηο θιλμ 

Δίλαη ε απεπζείαο δσγξαθηθή πάλσ ζην θηικ. Σν θάζε θαξέ ηεο ηαηλίαο δσγξαθίδεηαη 

ρσξηζηά κε ην ρέξη, κε πελάθηα θαη κε παρχξεπζηα ρξψκαηα. Μηα πην εμειηγκέλε ηερληθή 

είλαη ε ζρεδίαζε απεπζείαο ζην θηικ ρσξίο φκσο λα δηαηεξνχληαη ηα θαξέ ηεο εηθφλαο, 

δειαδή φρη πηα θαηά πιάηνο αιιά θαηά κήθνο, αλεμάξηεηα απφ ην πεξίγξακκα ηεο θάζε 

εηθφλαο. Οπζηαζηηθά εδψ θαηαξγείηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή.  

 Εωγπαθική κάηω από ηην κάμεπα 

Δίλαη απφ ηηο δπζθνιφηεξεο ηερληθέο. Κάησ απφ ηελ θάκεξα, ζε κηα επηθάλεηα γπαιηνχ 

εκηδηαθαλνχο ζηξψλεηαη έλα είδνο πιαζηειίλεο ρξσκαηηζηήο θαη θσηίδεηαη απφ θάησ. Ο 

θσηηζκφο έρεη σο απνηέιεζκα λα δνζεί κηα δηαθάλεηα ζηα ρξψκαηα. Η δηαδηθαζία μεθηλάεη 

κε έλα ζπγθεθξηκέλν θάδξν δσγξαθηζηφ. ηε ζπλέρεηα, κεηαθηλείηαη, αλαπξνζαξκφδεηαη ε 

εηθφλα απηή κε απηήλ πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ν ζθελνζέηεο σο επφκελε, μαλαδσγξαθίδεηαη 

κέξνο απηήο, ή θαη νιφθιεξε, αλ έρεη θίλεζε φιν ην θάδξν. Δίλαη κηα ηερληθή φπνπ είλαη 

αθάληαζηα δχζθνιν λα πεηχρεη ε θίλεζε.  

 Pixillation 

Ο εζνπνηφο πνπ ζπκκεηέρεη θηλείηαη θαξέ-θαξέ δίλνληαο κηα αίζζεζε ζπαζκσδηθφηεηαο θαη 

εθθεληξηθφηεηαο. Αμηνπνηνχληαη πνιιά ηξηθ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηε ιήςε ε 

θηλεκαηνγξαθηθή κεραλή. Ο εζνπνηφο θηλείηαη κπξνο ζην επηιεγκέλν θφλην, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ δηπιέο ιήςεηο, λα ρξεζηκνπνηεζεί blue screen , λα γίλνπλ καζθαξίζκαηα, show ή 

fashion motion.  

 Οθόνη με καπθίηζερ 

Δίλαη ην πξψην ζχζηεκα κεραληθήο δεκηνπξγίαο ζρεδίσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα νζφλε κε 

ρηιηάδεο θαξθίηζεο ηνπνζεηεκέλεο αλά ρηιηνζηφ, πνπ θσηίδεηαη απφ ηέζζεξηο γσλίεο κε 
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ηέζζεξηο πξνβνιείο. Αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ, νη θαξθίηζεο κπήγνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο νζφλεο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα ζθηέο. Με ηηο 

ζθηέο απηέο δεκηνπξγνχληαη νη αλάινγεο επηζπκεηέο θηγνχξεο. Καη νη θηγνχξεο, ηέινο, 

θσηνγξαθίδνληαη θαξέ-θαξέ. Δπνκέλσο, βάδνληαο θαη βγάδνληαο θάζε θνξά φπνηεο 

θαξθίηζεο ρξεηάδνληαη, αλάινγα κε ην βάζνο βγαίλεη θαη ε ζθηά: έμσ-έμσ είλαη άζπξν, κέζα 

καχξν θαη ζηελ ελδηάκεζε θαηάζηαζε γθξίδν.  

 Animation ανηικειμένων  

Δίλαη ε ηερληθή ησλ θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ, ζε ηξηζδηάζηαην ρψξν, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

stop motion animation.  

 Κινούμενοι ηίηλοι ηαινιών 

Δίλαη νη αξρηθνί ηίηινη κηαο ηαηλίαο πνπ αμηνπνηνχλ ην βαζηθφ ππξήλα ηεο αθήγεζεο, είηε ζε 

κνξθή επηιεθηηθψλ ππαηληγκψλ γηα ηε ζεκαηνινγία είηε ζε κνξθή ζπκβφινπ, γηα λα δψζνπλ 

ην ζηίγκα, ζπλνςίδνληαο φ,ηη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη. Βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε 

νηθνλνκία ρξφλνπ, νη ηίηινη πξέπεη λα είλαη ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεπηηθνί κέζα ζηα 

ζχληνκα επηηξεπηά ρξνληθά φξηα.  

 Φιλμ με ηπικ 

ε απηά ηα θηικ ε ηερληθή πξνέξρεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηεο θάκεξαο θαη ηνπ 

εξγαζηεξίνπ εκθάληζεο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ε ηξηθέδα. ε φ,ηη αθνξά ηελ θάκεξα ζηελ 

παξαδνζηαθή ηεο κνξθή, αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο γηα ηξεηο βαζηθέο θηλήζεηο: α) 

αξηζηεξά-δεμηά, πάλσ-θάησ ην αληηθείκελν. β) Zoom-in θαη Zoom-out. γ) Αλεβνθαηέβαζκα 

ηνπ πξνο θηλεκαηνγξάθεζε επηπέδνπ πξνο ηελ θάκεξα. Όπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο, 

έηζη θαη ζηελ εκθάληζε θαη ην κνληάδ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ηξηθ. Με ηξηθάδ γίλεηαη 

επέκβαζε θαη πάλσ ζε ήδε εκθαληζκέλα θηικ, ζπκπιεξψλνληαη κε θηλνχκελν ζρέδην, 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηπινηππίεο, ηξηπινηππίεο.  

 Ψηθιακή Σεσνολογία και Σπιζδιάζηαηο Animation 

Η ςεθηαθή ηερλνινγία παξέρεη ζην δεκηνπξγφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη κε επθνιία ηηο 

παξαδνζηαθέο ηέρλεο, έρνληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Σν ηξηζδηάζηαην animation σο ζχιιεςε θαη πινπνίεζε βξίζθεηαη θνληά 

ζηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θηλνχκελεο θνχθιεο.  
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Σύποι animation 

ηα πνιπκέζα ρξεζηκνπνηνχληαη animations πνπ απεηθνλίδνπλ θίλεζε είηε ζην επίπεδν (2D 

animation) είηε ζην ρψξν (3D animation) 

 Animation δύο διαζηάζεων 

Γηα ηελ παξαγσγή δηζδηάζηαηνπ animation έρνπλ θαζηεξσζεί ηξεηο βαζηθέο κέζνδνη- 

ηερληθέο.  

1. Cell animation: Η ηερληθή απηή είλαη ε ίδηα κε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ηα 

θηλνχκελα ζρέδηα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε. Σν φλνκά ηεο 

πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε celluloid, ην δηαθαλέο θχιιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε 

ζρεδίαζε εηθφλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε έλα ζηαζεξφ ππφβαζξν. χκθσλα κε 

ηε ηερληθή cell animation ην ππφβαζξν παξακέλεη ζηαζεξφ θαζψο ν ραξαθηήξαο ή ην 

αληηθείκελν αιιάδεη απφ θαξέ ζε θαξέ. Ο ζρεδηαζηήο δεκηνπξγεί κία νκάδα ζρεδίσλ 

ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα ζηα νπνία θάλεη κφλν κεξηθέο δηαθξηηέο αιιαγέο. Σα ζρέδηα 

απηά πνπ νλνκάδνληαη cells ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ζσξφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο κε ην μεθχιιηζκά ηνπο. Σν cell animation 

κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή πινπνηείηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, κε ηε δηαθνξά φηη 

ην μεθχιιηζκα ησλ ζρεδίσλ γίλεηαη απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα.  

2.  Path animation: Πξφθεηηαη γηα κηα ηερληθή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε θίλεζε 

ελφο αληηθεηκέλνπ θαηά κήθνο κηαο γξακκήο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Η γξακκή 

κπνξεί λα είλαη επζεία, ηεζιαζκέλε ή θακπχιε. Ο ζρεδηαζηήο παξάγεη έλα κφλν 

ζρέδην θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνδεγεί ηνλ ππνινγηζηή, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη επφκελεο ζέζεηο (θαξέ). Η ηερληθή απηή είλαη γλσζηή σο animation 

βαζηζκέλν ζε δηαδξνκή θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πην γλσζηά εξγαιεία (Hypercard, 

Toolbook, Authorware Professional). Άιια εξγαιεία (Macromedia Director) 

επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα νξίζεη ηελ αξρηθή ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα θαξέ θαη 

ηελ ηειηθή ζε έλα άιιν. Σν πξφγξακκα ζπκπιεξψλεη απηφκαηα ηα ελδηάκεζα θαξέ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή πνπ είλαη γλσζηή σο "tweening". Σέινο ππάξρνπλ πην 

πνιχπινθα animation, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηερληθψλ, γηα 

παξάδεηγκα έλα cell animation πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο κηαο δηαδξνκήο. 

 Ππογπάμμαηα 2D animation  

1. Synfig Studio: Δίλαη έλα ειεχζεξν θαη αλνηθηφ ινγηζκηθφ γηα ζρεδηνθίλεζε 

(animation) δχν δηαζηάζεσλ (2D). Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία animation 
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πςειήο πνηφηεηαο κε ηε ρξήζε δηαλπζκαηηθψλ θαη ςεθηνγξαθηθψλ γξαθηθψλ. 

Μεηψλεη ηελ απαίηεζε γηα θαξέ-θαξέ ζρεδηνθίλεζε θαη παξάγεη πςειφ πνηνηηθά 

απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξνπο πφξνπο (αλζξψπηλνπο αιιά θαη 

ρξνληθνχο). Σν Synfig Studio κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ππνινγηζηέο κε Windows, 

Linux θαη Mac OsX.  

2. Go Animate: Δίλαη έλα εχρξεζην θαη ειθπζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία 2D 

animation. Δπηιέγνληαη ζθελέο, εζνπνηνί, ήρνη, εθθξάζεηο θαη πιεθηξνινγνχληαη νη 

δηάινγνη. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θσλψλ ή δεκηνπξγίαο εζνπνηψλ 

Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ θνβεξά θηλνχκελα ζρέδηα. Σα ςεθηαθά 

θφκηθο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ηα θφκηθο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ, κέζσ ηεο νπηηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο ρξήζεο εηθφλσλ. Σα 

ςεθηαθά θφκηθ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηθαλνηήησλ φπσο ε ζπλεξγαζία, ε 

επηθνηλσλία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα. 

3. Pencil: Δίλαη έλα δσξεάλ θαη αλνηθηνχ θψδηθα πξφγξακκα ζρεδίαζεο θαη 

δεκηνπξγίαο animation γηα Mac OsX, Windows, θαη Linux. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία θιαζηθνχ θηλνχκελνπ ζρεδίνπ (frame by frame) 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηνγξαθηθά (bitmap) θαη δηαλπζκαηηθά (vector) γξαθηθά. Σν 

Pencil είλαη ειεχζεξν θαη αλνηρηφ ινγηζκηθφ. Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν ζηε ρξήζε 

ζπκίδεη ην Flash ζε απιντθή κνξθή αιιά δελ έρεη δπλαηφηεηα γηα scripting θαη 

δηαδξαζηηθφηεηα φπσο ην Flash. Έρεη φκσο layers, πξνθαλψο frames, θαιή θαη απιή 

ρξήζε δηαλπζκαηηθήο ζρεδίαζεο θαη κάιηζηα ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ 

αλάινγα κε ηελ αζθνχκελε πίεζε ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα πιαθέηα 

ζρεδίαζεο, onion skinning (δειαδή λα βιέπεηο αρλά ηα επφκελα θαη πξνεγνχκελα 

frames ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηείο ζαλ νδεγνχο ζην ηξέρνλ frame) θαη ηέινο export ζε 

κνξθή αξρείσλ .swf θαη .mov.  

4. Pencil2d: Σν αξρηθφ Pencil πιένλ κεηεμειίρζεθε ζε Pencil2d. Δίλαη έλα πξφγξακκα 

γηα ζρεδηνθίλεζε (animation) κε αξθεηέο βαζηθέο νκνηφηεηεο κε ην Flash. 

Τπνζηεξίδεη frame by frame animation θαη ηε ρξήζε δηαλπζκαηηθψλ θαη 

ςεθηνγξαθηθψλ γξαθηθψλ. Δίλαη αξθεηά εχθνιν ζηε ρξήζε. 
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5. MonkeyJam: Έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη δηαδνρηθέο εηθφλεο 

απφ ηελ θάκεξα, βηληενθάκεξα, ή ζαξσηή θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί σο δηαδνρηθά θαξέ 

(frames) ελφο animation (ζρεδηνθίλεζεο). Μπνξεί επίζεο λα εηζαρζνχλ εηθφλεο θαη 

αξρεία ήρνπ πνπ είλαη ήδε ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα εηζαγσγή 

ςεθηνπνηεκέλσλ ζρεδίσλ πνπ έγηλαλ κε κνιχβη θαη ραξηί ην MonkeyJam κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα "πάγσκα" ηεο θίλεζεο. Σηο ηαηλίεο πνπ δεκηνπξγεί ην 

MonkeyJam κπνξεί λα ηηο εμάγεη σο AVI αξρεία. 

6. Tupi: Δίλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηε ζνπίηα animation Linux 2D ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζηελ Κνινκβία ην 2010. Δθηφο απφ Linux, κπνξεί λα ηξέρεη θαη ζε 

Mac OsX, ρξεζηκνπνηψληαο MacPorts. Μηα έθδνζε ησλ Windows είλαη ππφ 

αλάπηπμε. Δίλαη έλα εμαηξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν φπνπ κπνξεί λα εμάγεη ζε κηα 

επξεία πνηθηιία κνξθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ SWF, MPEG θαη AVI. 

 Animation ηπιών διαζηάζεων (3D animation) 

Σα ηξηζδηάζηαηα κνληέια πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε θάπνην 

ζθεληθφ ζπκπιεξψλνληαο φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο φπσο ν ξνπρηζκφο ησλ εξψσλ θαη ε θσλή 

ηνπο, ε κνπζηθή ππφθξνπζε, ε ζέζε ηεο θάκεξαο, ηα εηδηθά εθέ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη 

ζε κία πιαηθφξκα ηξηζδηάζηαηε κε εηθφλεο κε βάζνο, θσο, ζθίαζε θαη πνιιαπιή πξννπηηθή. 

Με ηε βνήζεηα δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ ζηελ αγνξά γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, 

πνπ θπκαίλνληαη απφ ηα θηελφηεξα σο ηα πην επαγγεικαηηθά, ν δεκηνπξγφο έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη κε 3D Animation κπνξεί λα θάλεη επθνιφηεξα ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη, 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κία κεγάιε γθάκα νπηηθήο ηερλνηξνπίαο θαη βεβαίσο λα πεξηνξίζεη ηηο 

εξγαηνψξεο. Δλψ ζηα δηζδηάζηαηα θηλνχκελα ζρέδηα ε “δσγξαθηά” ή ε θίλεζε γίλεηαη ζε 

επίπεδε επηθάλεηα κε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο, ζηα ηξηζδηάζηαηα ην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ ειέγρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Η δεκηνπξγία 

ηξηζδηάζηαηνπ animation γίλεηαη κε εηδηθά εξγαιεία φπσο Extreme 3D, 3D Studio, Swivel 

3D. 

Η  δεκηνπξγία 3D Animation ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά ζηάδηα:  

1. Μονηελοποίηζη (Modeling): Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζεηαη κηα 

καζεκαηηθή εθπξνζψπεζε θάζε ηξηζδηάζηαηεο επηθάλεηαο άςπρσλ ή έκςπρσλ 

αληηθεηκέλσλ κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ παξάγνληα έλα 3D κνληέιν. Σα 3D 

κνληέια αληηπξνζσπεχνπλ έλα επίζεο 3D αληηθείκελν ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπιινγή 

ζεκείσλ & άιισλ πιεξνθνξηψλ, ζην ηξηζδηάζηαην ρψξν, ηα νπνία ζπλδένληαη 
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κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξεο γεσκεηξηθέο νληφηεηεο φπσο ηξίγσλα, επζχγξακκα 

ηκήκαηα, θακπχιεο, θιπ. Σα κνληέια κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ είηε ρεηξνθίλεηα 

είηε κε αιγνξηζκηθέο δηαδηθαζίεο (procedural modeling) ή κέζσ ζάξσζεο (model 

scanning). ρεδφλ φια ηα 3D κνληέια ππάγνληαη ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο:  

i. ηεπεά: Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα κε γξαθηθέο πξνζνκνηψζεηο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηαηξηθέο ή κεραληθέο, γηα CAD θαη εμεηδηθεπκέλεο νπηηθέο 

εθαξκνγέο φπσο ηελ αλίρλεπζε αθηηλψλ θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζηεξεά 

γεσκεηξία (constructive solid geometry). Σα κνληέια απηά θαζνξίδνπλ ηνλ 

φγθν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 

ii. Όπια: Δίλαη επθνιφηεξα ζηε ρξήζε απφ ηα ζηεξεά κνληέια. Καζνξίδνπλ ηελ 

επηθάλεηα, π.ρ. ην φξην ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαη φρη ηνλ φγθν ηνπ. ρεδφλ φια ηα 

νπηηθά ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παηρλίδηα θαη ηαηλίεο είλαη shell 

models. 

 

2. Απόδοζη σεδιοκίνηζηρ (Animation): Οη βαζηθέο κέζνδνη εδψ είλαη ηξεηο: 

i. Η κέζνδνο key frames (ζεκαληηθψλ θαξέ): Υξεζηκνπνηείηαη ζηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο 3D. Σα κνληέια ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκαληηθά 

ρξνληθά ζεκεία ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ θφζκνπ θαη ην πξφγξακκα 

αλαιακβάλεη λα ζπκπιεξψζεη ηα ελδηάκεζα θαξέ βάζεη ηεο ηξνρηάο ηεο 

θίλεζεο πνπ έρεη νξηζηεί.  

ii. Η κέζνδνο παξακεηξηθψλ key frames: Έρεη ηελ ίδηα ινγηθή κε ηελ 

πξνεγνχκελε κέζνδν κφλν πνπ εδψ ε θάζε νληφηεηα (αληηθείκελν, θάκεξα, 

θσο) ραξαθηεξίδεηαη απφ παξακέηξνπο.  

iii. Η κέζνδνο ηνπ δηαδηθαζηηθνχ (procedural) animation: Δίλαη κηα αιγνξηζκηθή 

κέζνδνο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηθέο θαη ρξνληθέο κεηαηξνπέο 

(πεξηζηξνθή, κεηαθίλεζε θιπ), νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ παξακέηξνπο (π.ρ. 

γσλία πεξηζηξνθήο) νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Animation. 

Γεληθφηεξα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο ηξηζδηάζηαηεο ζρεδηνθίλεζεο φπσο: 

i. Η θηλεκαηηθή (kinematics), ε νπνία αθνξά ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο ηε 

ζέζε, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επηηάρπλζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην αληηθείκελν είλαη 
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ηεκαρηζκέλν ζε πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ηφηε ηα θνκκάηηα απηά ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο δεκηνπξγψληαο κηα δελδξηθή ηεξαξρία.  

ii. Η δπλακηθή (dynamic), ε νπνία είλαη απηή πνπ ζα δψζεη ζην αληηθείκελν ηηο θπζηθέο 

ηνπ ηδηφηεηεο ιακβάλνληαο ηεο ππφςε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο θαη πξνζζέηνληαο 

ζηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθά ξεαιηζηηθφηεηαο. Δδψ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηνηρεία φπσο ην πιηθφ, ην βάξνο, ην κέγεζνο, ε ππθλφηεηα θιπ. 

3. Φωηοπεαλιζηική Απεικόνιζη (Rendering): Η Φσηνξεαιηζηηθή Απεηθφληζε 

(Rendering) είλαη ε δηαδηθαζία ξεαιηζηηθήο απφδνζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο 

κνληέινπ κε ηε ρξήζε ρξσκάησλ, πθψλ, θσηηζκνχ θαη ζθηάζεσλ. Ο απαηηνχκελνο 

ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ κνληέινπ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ε πεξηπινθφηεηα 

ηνπ. 

 

Σν πξφγξακκα πνπ είλαη ππεχζπλν γηα λα παξάγεη ηελ ηειηθή θσηνξεαιηζηηθά απεηθνληζκέλε 

ζθελή νλνκάδεηαη renderer. Η δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο ηειηθήο θσηνξεαιηζηηθήο 

απεηθνληζκέλεο ζθελήο απνηειεί κηα αξθεηά ζχλζεηε δηαδηθαζία κηαο θαη νη παξάκεηξνη πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα πνπ λα 

πξνζεγγίδεη αξθεηά ξεαιηζηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιιέο. Η δηαδηθαζία ηεο 

θσηνξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο κπνξεί λα δηαξθέζεη θιάζκαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ σο θαη κία 

νιφθιεξε κέξα πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί κία εληαία εηθφλα αλά θαξέ. Σα ηξηζδηάζηαηα 

κνληέια πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε θάπνην ζθεληθφ 

ζπκπιεξψλνληαο φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο φπσο ν ξνπρηζκφο ησλ εξψσλ θαη ε θσλή ηνπο, ε 

κνπζηθή ππφθξνπζε, ε ζέζε ηεο θάκεξαο, ηα εηδηθά εθέ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζε κία 

πιαηθφξκα ηξηζδηάζηαηε κε εηθφλεο κε βάζνο, θσο θαη ζθίαζε θαη πνιιαπιή πξννπηηθή. Με 

ηε βνήζεηα δηαθφξσλ ινγηζκηθψλ ζηελ αγνξά γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ εηθφλσλ, πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ηα θζελφηεξα σο ηα πην επαγγεικαηηθά, ν δεκηνπξγφο έρεη ην πιενλέθηεκα 

φηη κε 3D Animation κπνξεί λα θάλεη επθνιφηεξα ηηο αιιαγέο πνπ ρξεηάδνληαη, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη κία κεγάιε γθάκα νπηηθήο ηερλνηξνπίαο θαη βεβαίσο λα πεξηνξίζεη ηηο 

εξγαηηθέο ψξεο. Δλψ ζηα δηζδηάζηαηα θηλνχκελα ζρέδηα ε "δσγξαθηά" ή ε θίλεζε γίλεηαη ζε 

επίπεδε επηθάλεηα κε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο γξακκέο, ζηα ηξηζδηάζηαηα ην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ ειέγρεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη ην απνηέιεζκα είλαη εθηθηφ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν πξνγξακκαηηζηήο δψζεη ηηο ζσζηέο εληνιέο ζην πξφγξακκά ηνπ. 
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 Ππογπάμμαηα 3D animation  

1. Blender: Δίλαη κία ειεχζεξε εθαξκνγή γηα ηε δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ (3D) 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη είλαη δηαζέζηκν γηα ηα θπξηφηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ππφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU. Σν Blender κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα απφ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ (ρξεζηηθφ αιιά δχζθνιν) γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ, ηε ζθίαζε αληηθεηκέλσλ, ηελ θίλεζε, ηε ζχλζεζε 

ηξηζδηάζηαησλ ζθελψλ αθφκε θαη ηελ θαηαζθεπή ηξηζδηάζηαησλ δηαδξαζηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ. Μπνξεί θαη παξάγεη θνξπθαία απνηειέζκαηα ζην ρψξν ησλ 

3δηάζηαησλ γξαθηθψλ ρσξίο λα απαηηεί ηε γλψζε θάπνηνο ζρεηηθήο γιψζζαο (x3d, 

openGL, vrml θηι) αιιά δελ ζεσξείηαη εχθνιν πξφγξακκα θαη ζέιεη αξθεηέο ψξεο 

ελαζρφιεζεο καδί ηνπ.  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα modeling, rigging, πξνζνκνηψζεηο λεξνχ, animation, rendering, 

κε γξακκηθή επεμεξγαζία θαη γηα δεκηνπξγία αιιειεπηδξαζηηθψλ 3Γ εθαξκνγψλ 

φπσο ηα βηληενπαηρλίδηα. Δίλαη δηαζέζηκν γηα φια ηα θχξηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

φπσο ηα Windows ηεο Microsoft ην Linux θαη ην Mac OS X. Δπίζεο ππνζηεξίδεηαη 

θαη ην Solaris. Σν Blender δηαζέηεη πξνρσξεκέλα εξγαιεία γηα animation, δηάθνξα 

εξγαιεία γηα ζρεδίαζε ραξαθηήξσλ θαη ξνχρσλ γηα ηνλ ραξαθηήξα, εξγαιεία γηα 

δεκηνπξγία πιηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Python γηα 

εζσηεξηθφ scripting.  

2. 3Dstudio: Απνηειεί έλα αθφκα πξφγξακκα γηα 3D γξαθηθά. Δθηειείηαη ζε PC 

ζπκβαηνχο ππνινγηζηέο θαη ζεσξείηαη πνιχ απιφ ζηε ρξήζε ηνπ. Πνιιά ζρνιεία θαη 

ζρεηηθά κηθξέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε αλάγθεο ηνπο. Σν 3Dstudio είλαη δεκηνπξγία ηεο AutoDesk, 

κίαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ζπνπδαηφηεξεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζην ρψξν απηφ. Σν 

3Dstudio πεξηέρεη 2D modeler φπνπ δηζδηάζηαηα αληηθείκελα ζρεδηάδνληαη γηα λα ηα 

επεμεξγαζηεί ην 3D Lofter, θαη λα ηα κεηνπζηψζεη ζε ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα κέζσ 

ζηξνβηιηζκψλ θαη αλαπηπγκάησλ ζην ρψξν. Δπίζεο ην παθέην δηαζέηεη θαη έλα 

animator θαηάιιειν γηα παξαγσγή animation, κε εχρξεζην editor θαη πνιιέο 

επηινγέο. Όια απηά ζπλζέηνπλ έλα ελ γέλε πνιχ αμηφινγν παθέην ζηε ζεκεξηλή 

αγνξά. 

3. 3DStudio Max: Σξέρεη ζε πεξηβάιινλ WindowsNT. Βαζίδεηαη πιήξσο ζε 

αληηθεηκελνζηξαθή δνκή, πεξηέρνληαο πνιιά εξγαιεία θαη ζηνηρεία, θαζψο θαη πνιχ 

εχρξεζην πεξηβάιινλ. Βξίζθεη εθαξκνγέο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ζηα παηρλίδηα, ζηηο 
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ηαηλίεο, ζηελ νπηηθή απεηθφληζε ηαηξηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ κνληέισλ, ζηηο θαιέο 

ηέρλεο, ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (virtual reality), ζηνλ ζρεδηαζκφ γξαθηθψλ γηα 

ην Web θαη αιινχ. Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βαζηθή κνξθή ελφο ζρήκαηνο, 

λα ην δηακνξθψζνπκε φπσο ζέινπκε, λα εθαξκφζνπκε πθή (texture) θαη ρξψκα 

(color) ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζηελ ζθελή. Μπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θάκεξεο θαη θσηηζηηθά γηα λα εζηηάζνπκε ζηελ ζθελή θαη λα ηελ 

θσηίζνπκε. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θίλεζε θαη εηδηθά εθέ γηα λα δψζνπκε 

δσληάληα ζηελ ζθελή θαη ηέινο, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα θσηνγξαθίζνπκε 

(απνκνλψζνπκε) έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζθελήο ή λα θηλεκαηνγξαθήζνπκε δηάθνξα 

ζπκβάληα πνπ εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

4. Aurora 3D Animation Maker: Δπηηξέπεη ηε δεκηνπξγία φκνξθσλ 3D animations. 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα κφλν timeline, κπνξεί λα ππάξρεη έιεγρνο φισλ ησλ πηπρψλ 

ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηεο θίλεζεο, ηεο 

ηαρχηεηαο ηεο αλαπαξαγσγήο, θαη πνιιά άιια! Σν Aurora 3D Animation Maker δίλεη 

πεξαηηέξσ έλαλ ηφλν ησλ εηδηθψλ εθέ θίλεζεο γηα λα δσληαλέςνπλ νη δεκηνπξγίεο. 

Γηα παξάδεηγκα κηα εθαξκνγή εθέ ζσκαηηδίσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε 

ππξνηερλεκάησλ, θαπλνχ, ρηνληνχ, θιφγαο, ή ηνπ θελνχ ηνπ δηαζηήκαηνο! Όηαλ ην 

απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην Aurora 3D Animation Maker θαζηζηά εχθνιν 

λα ελζσκαηψζεη ηα θηλνχκελα ζρέδηα ζηελ ηζηνζειίδα, δίλνληάο επηινγέο γηα ηελ 

εμαγσγή, φπσο βίληεν, Flash, ή θηλνχκελν GIF, ή σο κηα αιιεινπρία εηθφλσλ. 

5. LightWave3D: Δίλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη θνξπθαία παθέηα δεκηνπξγίαο 

ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ ζην PC πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ NewTeck. 

Υξεζηκνπνηήζεθε αθφκα θαη γηα παξαγσγή ζεηξψλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο ζηελ 

ηειεφξαζε φπσο ην SeaQuest θαη ην Babylon 5. Απφ πνιινχο ζεσξείηαη σο ην 

θαιχηεξν πξφγξακκα γηα ηα PC ζηελ ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ γηαηί έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ηαηληψλ θαη ζεηξψλ ζηε ηειεφξαζε θαη γηα 

θηλνχκελα γξαθηθά, νπηηθά εθέ, αλάπηπμε video games, ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, 

αξρηηεθηνληθέο απεηθνλίζεηο, εηθνληθή παξαγσγή, κνπζηθά βίληεν, δηαθήκηζε. 

6. Autodesk Maya: Δίλαη ην θνξπθαίν παγθνζκίσο πξφγξακκα 3D γξαθηθψλ ην νπνίν 

απνηειεί κία βάζε ζηελ βηνκεραλία δεκηνπξγίαο film. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα 

εθέ πνιιψλ δηάζεκσλ ηαηληψλ, video games αιιά θαη 3D animation movies. Η 

εθαξκνγή Autodesk Maya έρεη πινπνηεζεί γηα 32 θαη 64 bit ζπζηήκαηα θαη 

ππνζηεξίδεη πιήξσο ιεηηνπξγηθφ Windows ή Machintosh. Η εθαξκνγή Autodesk 
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Maya πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο εληνιέο ζε φ, ηη αθνξά: θηλνχκελα ζρέδηα 3D, 

κνληεινπνίεζε, νπηηθά εθέ, απφδνζε (rendering) θαη ζηνηρεηνζεζία (compositing). 

πλαληάηαη επξέσο ζε πνιχ επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

βίληεν animation γηα θηικ, παηρλίδηα θαη ηειεφξαζε. 

7. Seamless3d: Δίλαη κηα ηζρπξή αιιά ζχλζεηε εθαξκνγή 3D κνληέισλ open-source. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά ε 

πξαγκαηηθή ηνπ δχλακε είλαη ζην 3D modeling. Δπίζεο, κπνξεί λα παξάγεη ηαηλίεο 

θαιήο πνηφηεηαο. Σέινο, ην Seamless3d εηζήρζε σο κηα βηβιηνζήθε γηα C ++ ην 2001 

θαη επεθηάζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή κνληέισλ ην 2003. 

8. Art of Illusion: Δίλαη κηα ειεχζεξε ζνπίηα γηα open-source modeling θαη θηλνχκελα 

ζρέδηα. Έρεη γξαθηεί εμνινθιήξνπ ζε Java θαη ηξέρεη ζρεδφλ ζε νπνηνδήπνηε 

ππνινγηζηή ή ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηαηλίεο QuickTime ελψ 

νη εηθφλεο κπνξεί λα είλαη ζε κνξθή JPEG, PNG, ή TIFF. Πξνζθέξεη έλα θαζαξφ, 

ηαθηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ηζρπξή εθαξκνγή πνπ 

πξνζθέξεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεδφλ επαγγεικαηηθή πνηφηεηα. Σν Art of 

Illusion θπθινθφξεζε αξρηθά ην 1999. 

9. Muvizu: Δίλαη έλα δηαζθεδαζηηθφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε πξφγξακκα κε ην νπνίν 

κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε 3D Animations. Παξέρεηαη ζε δχν εθδφζεηο: κία δσξεάλ 

ε νπνία έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο (π.ρ. έλα πδαηνγξάθεκα) θαη κία πιήξε έθδνζε. 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη πιεζψξα έηνηκσλ ραξαθηήξσλ αιιά θαη πνιιά 

πξφζζεηα (ηα νπνία νλνκάδνληαη assets) γηα λα επεθηαζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Βαζίδεηαη ζηελ Unreal Engine. Μπνξεί λα ηξέμεη θαη ζε ππνινγηζηέο 

Mac ρξεζηκνπνηψληαο ην Boot Camp. Γελ ιεηηνπξγεί ζε Linux. 

10. Clara.io: Δίλαη έλα 3D ινγηζκηθφ γηα γξαθηθά ππνινγηζηψλ βαζηζκέλν ζηνλ ηζηφ 

(webbased) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Exocortex, κηα θαλαδηθή εηαηξεία ινγηζκηθνχ. 

Σν Clara.io αλαθνηλψζεθε ηνλ Ινχιην ην 2013 θαη παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά σο 

κέξνο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο SIGGRAPH 2013 ηνλ ίδην κήλα. 

 Δθαπμογέρ 3D Animation 

1. Σέσνη: Υσξίο λα ππνζηεξίδεηαη ε ηδέα φηη ηα γξαθηθά ησλ Η/Τ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο ηέρλεο, παξφια απηά 

απνηεινχλ θη απηά έλα παξαπάλσ κέζν. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα γεληθά απνδεθηή 

κνξθή ηέρλεο αιιά δίλεη θάπνηα βαζηθά εξγαιεία γηα αλάπηπμε ζε επίπεδν πνπ δελ 

είλαη εχθνιν θάλνληαο ρξήζε ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ. Τπάξρνπλ πνιιά παθέηα πνπ 
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αθνκνηψλνπλ ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο. Μπνξνχλ λα παξαζηήζνπλ βνχξηζα, spray, 

αεξνγξάθν, πηλέια θαη δίλνληαο ειεπζεξία επηινγήο απφ παιέηεο εθαηνκκπξίσλ 

ρξσκάησλ. Υξσκαηηζκνί, ζθηάζεηο θαη θσηηζκνί παξάγνληαη θη ειέγρνληαη εχθνια. 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ζηελ ηέρλε ηνπ Η/Τ είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο 

δηφξζσζεο θαη αιιαγήο φπνηε ην ζέινπκε ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα ζε αληίζεζε κε 

ηελ ζπκβαηηθή κέζνδν δεκηνπξγίαο ηέρλεο. 

2. Παιδεία: Η ηερληθή ησλ 3D Animation ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο. Γηαγξάκκαηα κε θηλνχκελεο εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ θνκκάηηα ηνπ 

θφζκνπ καο δπζλφεηα φπσο ν κηθξφθνζκνο θαη ην ζχκπαλ, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ, λα νξακαηηζηνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δπζλφεηεο απηέο πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ κέζσ ηνπ Animation νη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζνκνηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη λα 

δείμνπλ ζηνπο καζεηέο ηα θαηλφκελα πνπ κειεηνχλ φπσο αθξηβψο απηά ζπκβαίλνπλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ animation, κπνξνχκε λα 

κεηαηξέςνπκε ηελ κειέηε ζε δηαζθεδαζηηθφηεξε ελαζρφιεζε, εηδηθφηεξα γηα ηα 

κηθξά παηδηά πνπ είλαη αλππφκνλα. Μέζσ video θαη θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κε 

επράξηζηεο θηγνχξεο, κπνξνχκε εχθνια λα ηξαβήμνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα 

ηνπο πείζνπκε φηη ε κάζεζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θάηη πνιχ δηαζθεδαζηηθφ. 

3. Παπαγωγή film: Ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ θνκκάηη εθαξκνγήο ηνπ computer 

animation. ηηο κέξεο καο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο θάλνπλ ρξήζε εδηθψλ εθέ 

απφ Η/Τ, θαη απηφ νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο. Πξψηα απφ φια απηφο είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο πξνβνιήο κεξηθψλ ζθελψλ πνπ είλαη απίζαλν λα γπξηζηνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Κχξην παξάδεηγκα ηέηνησλ ζθελψλ απνηεινχλ ζηα έξγα 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο νη κάρεο ζε κε δηαζηεκφπινηα θαη εμσγήηλα φληα. Άιινο 

ιφγνο είλαη φηη ζθεληθά πνιχ αθξηβά ζε ρξφλν θαη ρξήκα πινπνίεζήο ηνπο ηψξα 

κπνξνχλ λα παξαθακθζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ Η/Τ. θεληθά πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θαληαζκαγνξηθά θηίξηα, θαη αίζνπζεο ηψξα ζρεδηάδνληαη κέζσ Η/Τ, θαη νη 

πξσηαγσληζηέο πξνβάιινληαη πάλσ ζε απηά. Ο ζπλήζεο ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ 

έξγνπ είλαη ην μερσξηζηφ γχξηζκα θαη εγγξαθή ηνπ θηικ κε ηνπο εζνπνηνχο θαη ην 

πεξηβάιινλ, θαη ε ζχλζεζε κεηέπεηηα ζην εξγαζηήξην Η/Τ, πξνζαξκφδνληαο θαη ηα 

αλάινγα εδηθά εθέ απφ πάλσ. Σέηνηεο ηαηλίεο έρνπκε αξθεηέο ζηε ζχγρξνλε επνρή, 

κε ηξαλά παξαδείγκαηα ην Star Wars θαη ην Star Trek. Σειεπηαίν κεγάιν επίηεπγκα 

απνηέιεζε θαη ην "Jurassic Park" φπνπ δεηλφζαπξνη φισλ ησλ ηχπσλ δεκηνπξγήζεθαλ 
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κέζα ζε Η/Τ ζαλ κνληέια ηξηζδηάζηαηα, παξάγνληαο έλα ππέξ ηνπ δένληνο πεηζηηθφ 

απνηέιεζκα. 

4. TV: Σν animation έρεη ζπκβάιεη ζηελ πνηφηεηα κε ηελ νπνία πξνβάιινληαη 

πξνγξάκκαηα θαη εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε. Πνιχρξσκα θαη επράξηζηα γξαθηθά, 

πξνζειθχνπλ ηνλ ζεαηή θαη πξνζδίδνπλ έλαλ αέξα πνηφηεηνο ζηελ ηειεφξαζε. Απηά 

έρνπλ εηζέιζεη ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο, θαζηζηψληαο ηελ 

επράξηζηε αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο αληαξέο πνπ ν ζεαηήο πεξηκέλεη ηελ αιιαγή 

πξνγξάκκαηνο ε θαηά ηελ πξφβιεςε ηνπ θαηξνχ γηα παξάδεηγκα, πξνζζέηνληαο 

εηθφλεο θαη ζρήκαηα επράξηζηα θαη θαινζρεδηαζκέλα. ηηο εθαξκνγέο δηαθήκηζεο 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε κε ηε κνξθή θηλνχκελσλ ινγφηππσλ ή νληνηήησλ (π.ρ. 

"δσληαλά πξντφληα") πνπ έρνπλ αθφκε θαη ηε δπλαηφηεηα λα κηινχλ. 

5. Video: Πξνηνχ αλαπηπρζεί ην computer animation, ηα θηλνχκελα ζρέδηα 

ζρεδηάδνληαλ θαη δεκηνπξγνχληαλ ζε ραξηί, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο θπςέιεο. 

Γηα λα παξαρζεί κία θαη κφλν θίλεζε ν ζρεδηαζηήο ππνρξενχληαλ λα ζρεδηάζεη έλα 

έλα ηα θαξέ απφ ηελ αξρή, κε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο ψζηε λα παξαρζεί ηειηθά ε 

θίλεζε ε νπνία άξρηδε απφ ην πξψην θαξέ θαη ηειείσλε ζην ηειεπηαίν. Σν animation 

κπνξεί λα παίμεη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζε κηα εθαξκνγή πνιπκέζσλ ή κπνξεί λα 

είλαη ην θπξίαξρν δνκηθφ ζηνηρείν, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά 

ζε έλα παηγλίδη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μπνξεί λα δψζεη ξεαιηζκφ θαη λα 

ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα κέξε κηα πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο. Ιδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ ζην ρψξν ηεο ςπραγσγίαο θαη ησλ video games, 

φπνπ απαηηείηαη εηδηθή νπηηθνπνίεζε θαη παξέρνληαη ζην ρξήζηε δπλαηφηεηεο 

δξάζεο. Δπνκέλσο, βειηηψζεθε θαηαθφξπθα ε απφδνζε θαη ε πνηφηεηα κε 

απνηέιεζκα ην θηλνχκελν ζρέδην λα ζεσξείηαη νπζηαζηηθά video, θαη λα μεγειάεη ην 

αλζξψπηλν κάηη κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία. 
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5β) ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΖΡΧΔ 

Ηζηοπία ηων Minion 

To Μinions είλαη κηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θσκσδίαο κε θίλεζε ζην Ακεξηθάληθν 

ηξηζδηάζηαην 3D, πνπ απνηειεί ην spin-off prequel ζην franchise Despicable Me. Παξάγεηαη 

απφ ην Illumination Entertainment for Universal Pictures θαη δηεπζχλεηαη απφ ηνλ Pierre 

Coffin θαη ηνλ Kyle Balda, πνπ γξάθηεθε απφ ηνλ Brian Lynch θαη παξάγεηαη απφ ηνπο Chris 

Meledandri θαη Janet Healy.  

Σα κηληφλ είλαη κηθξά, θίηξηλα πιάζκαηα πνπ ππήξραλ απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ, 

εμειηζζφκελα απφ ηνπο θίηξηλνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο ζε φληα πνπ ππάξρνπλ κφλν 

γηα λα εμππεξεηνχλ ηνπο πην θαηαζιηπηηθνχο δαζθάινπο ηεο ηζηνξίαο.  Αθνχ έβαιαλ ηνλ 

ηπξαλλφζαπξν ζε εθαίζηεην, ν αξρεγφο ησλ ζπειαίσλ ηνπο, έηξσγε κηα αζηξηθή ζπειηά , 

ζπλζιίβνληαο έλαλ Φαξαψ θάησ απφ ηηο ππξακίδεο ελψ νη άλζξσπνί ηνπ επηβίσζαλ, 

θαίγνληαο ηνλ θφκε Γξάθνπια ζην πάξηη γελεζιίσλ ηνπ θαη ηπραία ππξνβφιεζαλ 

 

 

 

 

 

 

 

έλα θαλφλη ζηνλ Ναπνιένληα. Οδεγνχληαη ζε απνκφλσζε θαη μεθηλνχλ κηα λέα δσή ζε κηα 

ηεξάζηηα ζπειηά ζηελ Αξθηηθή . Μεηά απφ πνιιά ρξφληα, νη Δμσξαΐδνληεο γίλνληαη 

θαηαζιηπηηθνί, αλήζπρνη θαη κε θηλεηνπνηεκέλνη ρσξίο λα ηνπο ππεξεηεί ν πινίαξρνο. Γηα λα 

μαλαθεξδίζεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ν Kevin, έλαο άθνβνο 

Minion, απνθαζίδεη λα βξεη έλαλ λέν θχξην θαη λα δεηήζεη βνήζεηα. Ο Stuart, έλα κνπζηθψο 

θεθιηκέλν Minion, θαη ν Bob, έλαο λένο θαη άπεηξνο αιιά ελζνπζηψδεο Minion, 

πξνζιακβάλνληαη. 

Δηθφλα 5: Minion 
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Σν ηξίν ηαμηδεχεη ζηε Νέα Τφξθε , φηαλ ην έηνο είλαη ην 1968. Αθνχ μνδεχνπλ ηελ εκέξα 

πξνζπαζψληαο λα αλακεηγλχνληαη, νη Δμνξγίεο θαηαιήγνπλ ζε έλα πνιπθαηάζηεκα γηα ηε 

λχρηα, φπνπ αλαθαιχπηνπλ κηα θξπκκέλε εκπνξηθή εθπνκπή γηα ηνπο θαθνπνηνχο 

δηαθήκηζεο Villain-Con. Μηα ζχκβαζε γηα θαθνπνηνχο θαη επηηξαπέδηα 

παηδηά ζην Οξιάλην . Σν ηξίν αλαρσξεί κε ηελ νηθνγέλεηα Nelson θαη ηνλ εληππσζηάδεη κε ην 

ηπραίν θαθφ. ην ζπλέδξην, βιέπνπλ ηελ Scarlet Overkill, ηελ πξψηε γπλαίθα επηβιέπνληα, 

πνπ ηνπο πξνζιακβάλεη θαη ηνπο κεηαθέξεη ζην ζπίηη ηεο ζηελ Αγγιία . 

Η Scarlet εμεγεί ην ζρέδην γηα λα θιέςεη ην Imperial State Crown απφ ηε Βαζίιηζζα ηεο 

Αγγιίαο θαη ππφζρεηαη λα επηβξαβεχζεη ηα Minions εάλ ηα θιέςνπλ, αιιηψο ζα ηα 

ζθνηψζνπλ. Ο ζχδπγφο ηεο, ν Υέξκπ, ηνπο πξνκεζεχεη εθεπξέζεηο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ 

ιεζηεία, αιιά ζρεδφλ πηάλνληαη φηαλ εηζρσξνχλ ζηνλ Πχξγν ηνπ Λνλδίλνπ , γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε θπλεγήζεηο πνπ ηειεηψλνπλ κε ηνλ Bob λα ζπληξίβεη ζην Sword in the Stone θαη 

λα ηνλ ηξαβάεη ειεχζεξν , αθαηξψληαο ηε βαζίιηζζα απφ ην ζξφλν θαη λα γίλεη ν βαζηιηάο 

Bob. Με εμαλαγθαζκφ, ε Scarlet αληηκεησπίδεη ηα Μίληνλ, νπφηε ν Bob παξαηηείηαη απφ ην 

ζξφλν πξνο φθειφο ηνπ. Αδηάθνξε επεηδή αηζζάλεηαη πξνδνκέλε, ε Scarlet θπιαθίδεη ηα ηξία 

ζε έλα κπνπληξνχκη γηα λα βαζαληζηνχλ απφ ηνλ Υέξκπ πξηλ απφ ηε ζηέςε ηεο , αιιά 

δηαθεχγνπλ κε ζθνπφ λα δεηήζνπλ ζπγγλψκε απφ ηνλ Scarlet. 

Κάλνληαο ην δξφκν ηνπο ζην Αβαείν ηνπ Γνπέζηκηλζηεξ , νη ηξεηο απφ απηνχο δηαθφπηνπλ ηε 

ζηέςε ράλνληαο θαηά ιάζνο έλαλ πνιπέιαην ζην Scarlet, ν νπνίνο δηαηάδεη ηελ εθηέιεζε 

ηνπο. Γεθάδεο θαθνπνηνί ηνπο θπλεγνχλ. Ο Bob θαη ν Stuart πηάλνληαη, ελψ ν Κέβηλ 

βξίζθεηαη ζε κηα πακπ . Βιέπεη ηε Scarlet ζε κηα ηειεφξαζε, ππνζρφκελνο φηη ζα ζθνηψζεη 

ηνλ Stuart θαη ηνλ Bob εάλ ν Kevin δελ εκθαληζηεί κέρξη ηελ απγή. Ο Κέβηλ γιηζηξά ζην 

θάζηξν ηεο θάξιεη γηα λα θιέςεη ηα φπια, αιιά αθνχζηα ελεξγνπνηεί κηα κεραλή θαη 

δηεπξχλεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Σαμηδεχεη κέζσ ηνπ Λνλδίλνπ, δηαζψδνληαο ηνπο θίινπο ηνπ 

αθξηβψο φπσο νη άιινη Τπεξκειεηέο ζπλελψλνληαη καδί ηνπο. Η Scarlet πξνζπαζεί λα ηνπο 

εμαιείςεη, αιιά ν Κέβηλ θαηαπίλεη έλα ηεξάζηην πχξαπιν ππξπνιψληαο ηνπο. Η Scarlet θαη ε 

Herb πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ κε ην ξνπθεην-θφξεκα , αιιά ν Κέβηλ ην θξαηάεη. Ο 

πχξαπινο εθηνμεχεηαη, πξνθαιψληαο έθξεμε. Αθνχ νη Πεξίεξγνη πελζνχλ γηα ιίγν, ν Κέβηλ 

επηζηξέθεη, αθνχ επέζηξεςε ζην θαλνληθφ ηνπ κέγεζνο. 

Η αξρηθή βαζίιηζζα απφ ην πξνεγνχκελν θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ιακβάλεη ηε ζέζε ηεο ζην 

ζξφλν θαη παίξλεη ηελ θνξψλα πίζσ θαη αληακείβεη ηνλ Bob κε κία κηθξή θνξψλα γηα ην 

αξθνπδάθη ηνπ. Ξαθληθά ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε θνξψλα ηεο ιείπεη θαη ν Κέβηλ θαηαδηψθεη ηελ 

Scarlet θαη ηνλ Herb, ν νπνίνο επέδεζε απφ ηελ έθξεμε θαη θεχγνπλ απφ ην πιήζνο κε ηε 
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θνξψλα κε ην καλίθη, κέρξη πνπ μαθληθά θαηαςχρνληαη ζηε ζέζε ηνπο απφ έλαλ λέν Gru πνπ 

θιέβεη ην ζηέκκα θαη μεθηλάλε κε κηα κνηνζηθιέηα κε ξνπθέηεο, ελψ νη Δμσξαΐδνληεο 

θνηηάδνπλ κε ζιίςε. Ο Bob δίλεη ην ζηέκκα ηνπ ζηελ θαηεςπγκέλε Scarlet, θαη νη 

Τπεξβνιηθνί βιέπνπλ ηνλ Gru σο ηνλ λέν δπλακηθφ ηνπο θχξην θαη ηνλ αθήλνπλ λα 

αθνινπζήζεη ην ζπίηη ηνπ. 
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6) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ο 

 

6α) ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

 

Αθόπμηζη 

Η δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε κέζα ζηελ ηάμε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα εθκαηεχεη απφ ηα 

παηδηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο εηθνλνγξαθηθνχ ήξσα, δειαδή ηνπ Minion. 

Αθνξκή ζηάζεθε ν δηαπιεθηηζκφο δχν λεπίσλ ζρεηηθά κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπο 

εηθνλνγξαθηθφ ήξσα. Η λεπηαγσγφο έρνληαο σο έλαπζκα ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο καδεχεη 

ηα λήπηα ζηε γσληά ηεο παξενχιαο. Αθνχ γίλεη κία ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηνλ δηαπιεθηηζκφ 

ξσηάεη αλ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ε έλλνηα εηθνλνγξαθηθνί ήξσεο. Έπεηηα πινπνηνχληαη 

θάπνηεο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο, παξαθνινχζεζε βίληεν, ςεθνθνξία, ψζηε λα 

θηάζνπκε ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο ήξσα πξψηα κε ζρεδίαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, ζηε ζπλέρεηα κε δηπιή δηάζηαζε θαη ηέινο κε ηξηπιή δηάζηαζε.  

Διζαγωγή ηος θέμαηορ 

Με αθνξκή ην δηαπιεθηηζκφ πινπνηήζεθαλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Αξρηθά, γίλεηαη κηα 

ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα εηθνλνγξαθηθνί ήξσεο. Σνπο εμεγεί φηη παιηά ππήξραλ νη ράξηηλνη 

ήξσεο δειαδή, θαξηνχλ ζρεδηαζκέλα κε κνιχβη πάλσ ζε ραξηί θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθαλ νη ήξσεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλνη ζε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Αλαθέξεη θάπνηα παξαδείγκαηα πξνγξακκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηνπο εηθνλνγξαθηθνχο ήξσεο φπσο είλαη ε Pixar θαη ε Dreamworks. Σα λήπηα αθνχγνληαο ηηο 

ηαηλίεο εηθνλνγξαθηθψλ εξψσλ δείρλνπλ ελζνπζηαζκέλα. Δλδεηθηηθέο ηαηλίεο ήηαλ 

«Μαδαγαζθάξε», «Kung Fu Panda», «Toy Story» θαη «Σα Μπαιά πνπ Κνπβαιάο». ηε 

ζπλέρεηα, ζηελ παξενχια ην θάζε παηδί ιέεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ ήξσα θαη ε λεπηαγσγφο ηα 

θαηαγξάθεη. Απφ ηελ θαηαγξαθή πξνθχπηεη φηη ν δεκνθηιέζηεξνο εηθνλνγξαθηθφο ήξσαο 

ησλ παηδηψλ είλαη ηα Minion. Η λεπηαγσγφο κε ηα παηδηά κεηαθέξνληαη ζηε γσληά ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπο δείρλεη δηάθνξεο εηθφλεο θαζψο θαη έλα απφζπαζκα απφ 

ηελ ηαηλία «Δγψ, ν Απαηζηφηαηνο». Κάπνηα απφ ηα λήπηα πξνηείλνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα 

δηθά ηνπο Minion. H λεπηαγσγφο ηνπο παξνηξχλεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηξία είδε Minion 

δειαδή, κε ζρεδίαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, κε δηπιή δηάζηαζε θαη ηέινο κε ηξηπιή 
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δηάζηαζε. Σνπο δίλεη θάπνηα πξνηεηλφκελα πιηθά φπσο πιαζηειίλε γηα ηε δηπιή δηάζηαζε 

θαη ππιφ γηα ηελ ηξηπιή δηάζηαζε. Έηζη, πξνρσξνχλ ζηε θαηαζθεπή ησλ Minion.  

Αςηοεκηίμηζη ηος διδάζκονηα – Δικαζηικέρ θεωπηηικέρ δςναηόηηηερ 

Η λεπηαγσγφο πξνηνχ αλαζέζεη ζηα παηδηά δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ηηο γλσξίδεη πνιχ 

θαιά ε ίδηα. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γλσξίδεη ηελ εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά αγλνεί ηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα μέξεη θαιά ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζέκαηνο θαη ηηο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, ψζηε ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο. ε ζεσξεηηθφ ππφβαζξν δε πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θελά θαη δελ πξέπεη λα αγλννχκε ηηο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο γηα ηε δεηνχκελε 

εηθαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηπιένλ, ε λεπηαγσγφο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ 

δηάθνξα βηβιία θαη απφ ην δηαδίθηπν. 

Βαζικοί ζηόσοι 

Οη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο  είλαη πνιινί. Αξρηθά, καζαίλνπλ λα κνηξάδνληαη ηδέεο κεηαμχ ηνπο 

θαη αλαπηχζζεηαη ν πξνθνξηθφο ηνπο ιφγνο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηδάζθεη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηνπ καζήκαηνο. Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ καζεηή, ηνλ νπνίν παξαηεξεί 

απφ θνληά, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαζψο πεξλάεη αλάκεζα ζηα ζξαλία, 

αληηιακβάλεηαη γξήγνξα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θάζε καζεηήο, ηνπο βνεζά λα κάζνπλ λα 

ζθέθηνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα θξίλνπλ, λα δεκηνπξγνχλ. Μέζα ζηε κία ψξα ν καζεηήο 

επηδηψθεηαη λα γλσξίζεη βησκαηηθά ηηο ηερληθέο, ηηο κνξθέο, ηε γιψζζα ηεο εηθαζηηθήο 

ηέρλεο, λα εκβαζχλεη  ζηηο ηδέεο θαη ζηα ζέκαηα ηεο ηέρλεο θαη λα απνιαχζεη ην έξγν ηέρλεο 

κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο.  

Ο καζεηήο «καζαίλεη πψο λα καζαίλεη» κε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη 

ςεθηαθά εξγαιεία. Καηαθηά ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε ε νπνία είλαη θαη εμνρήλ κέζνδνο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ απηφ-ξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Η δηεξεπλεηηθή κάζεζε 

αθνινπζεί ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 Γηεξεπλά μεθηλψληαο απφ ηελ αλάθιεζε ηεο εκπεηξίαο 

 Καηαλνεί κέζα απφ ηηο ελδείμεηο, ηηο πεγέο 

 Αλαιχεη θαη εξκελεχεη (κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ζχκβνια, ζεκεία ρξψκαηα) 

 Δθαξκφδεη (δεκηνπξγεί ην έξγν ηνπ) 

Ο καζεηήο παξαηεξεί: ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην δνκεκέλν 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ «άιιν». Οη εκπεηξίεο ηνπ 
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θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ δνκνχλ ηε γλψζε ηνπ, ελψ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηελ εηθαζηηθή δηαδηθαζία φρη κφλν εδξαηψλεη ηελ εζσηεξίθεπζή ηεο αιιά θαη κέζσ ηεο 

πινπνίεζήο ηεο, ηεο εηθνλνπνίεζήο ηεο, βξίζθεη δίνδν επηθνηλσλίαο. Ο καζεηήο εθθξάδεη 

ηελ άπνςή ηνπ παίξλεη πξσηνβνπιίεο, αλαδεηά πιηθφ ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ζπλεηδεηά 

νξγαλψλεη ην αηνκηθφ ηνπ έξγν. 

Η δηαζεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα πιαηχλεη ηε 

γλψζε θαη λα βγεη απφ ηα ζηεγαλά ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο κάζεζεο. Αληηιακβάλεηαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη πξνζσπηθνχ θφζκνπ, ησλ 

αιιεινζπζρεηηζκψλ θαη ησλ αιιαγψλ ηνπο. Μέζα απφ ηε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

γισζζψλ πνπ νη θφζκνη απηνί έρνπλ γηα λα επηθνηλσλνχλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ φρη κφλν 

πψο επηηπγράλεηαη απηφ αιιά θαη πψο λα αλαπαξηζηνχλ νη ίδηνη ηε γλψζε ηνπο γη απηνχο θαη 

λα ηελ εθθξάζνπλ. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη απφ ηηο θπξίαξρεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο ηεο εηθαζηηθήο παηδείαο. Ο καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο κνλάδα, κε ηηο δηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο, δπλαηφηεηεο έθθξαζεο, πξνζσπηθά βηψκαηα θαη λνεκνζχλε. Η εηθαζηηθή 

πξφηαζε θάζε καζεηή είλαη πάληνηε πξνζσπηθή θαη απηή ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, 

βνεζψληαο ην καζεηή λα απνθχγεη ζηεξεφηππα (ήξσεο απφ θαξηνχλ, θσηνηππίεο θζελψλ 

αηζζεηηθά παξαζηάζεσλ) θαη λα δνθηκάζεη θαη αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο.  

Ο καζεηήο επηδηψθεηαη λα:  

 Αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηα κελχκαηα απφ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία. 

 Απνθηήζεη φρη κφλν αηζζεηηθή αιιά θαη πνιηηηθή θαη θνηλσληθή κφξθσζε. 

 Αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ 

αηνκηθφηεηά ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ άιινπ. 

Αθφκα ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή αλάγλσζε-αλάιπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη ζπκβάζεηο, ηα νπηηθά κελχκαηα θαη νη 

ζθνπηκφηεηέο ηνπο. Δλεξγνπνηείηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έξγνπ ηέρλεο σο απνηέιεζκα 

πξνβιεκαηηζκνχ, έξεπλαο θαη παξαηήξεζεο. Σέινο, νμχλεηαη ε θαληαζία σο δεκηνπξγηθνχ 

εξγαιείνπ γηα ηελ αλεχξεζε απαληήζεσλ ζε γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο κε εηθαζηηθή 

κνξθή.  
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Διδικοί ζηόσοι 

Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

 Να κπεζνχλ ηε δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

 Να κάζνπλ ηελ ηζηνξία ησλ εηθνλνγξαθεκέλσλ εξψσλ. 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο εηθνλνγξαθεκέλνπο ήξσεο.  

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ππινχ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ πιαζηειίλε. 

 Να κάζνπλ λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ηα βηβιία. 

 

Τλικά και μέζα 

 Δπγαλεία:  

1. Πιαζηειίλε 

2. Ππιφο 

3.  Υαξηφλη 

4. Σέκπεξεο 

5. Πηλέια 

 Δποπηικά μέζα:  

1. Φσηνγξαθίεο απφ ην δηαδίθηπν 

2. Η/Τ 

ηάδια σλοποίηζης ηης δραζηηριόηηηας 

ηάδιο 1
ο
:  πδήηεζε ζηελ παξενχια. 

ηάδιο 2
ο
: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ Η/Τ. 

ηάδιο 3
ο
: Δθινγή ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ εηθνλνγξαθηθνχ ήξσα (Minion). 

ηάδιο 4
ο
: Παξαθνινχζεζε νιηγφιεπηνπ βίληεν κε ζέκα ην Minion. 

ηάδιο 5
ο
: Πξνηξνπή γηα δεκηνπξγία θαηαζθεπήο ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ήξσα. 

ηάδιο 6
ο
: Γεκηνπξγία Minionκε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

ηάδιο 7
ο
: Γεκηνπξγία δηζδηάζηαηνπ Minion.  

ηάδιο 8
ο
: Γεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ Minion.  
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ηάδιο 9
ο
: Παξνπζίαζε ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ παξενχια. 

ηάδιο 10
ο
: Αμηνιφγεζε θαηαζθεπψλ. 

 

 

Δνδεικηική εκηέλεζη ηοσ μαθήμαηος 

Γημιοςπγία Minion με ζσεδίαζη ζηον ηλεκηπονικό ςπολογιζηή 

ηα 40΄πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα λήπηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά: 

Βήμα 1
ο
:  

Καζφκαζηε ζηε γσληά ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή, ζπγθεθξηκέλα ζηε δσγξαθηθή, θαη αξρίδεη λα δσγξαθίδεη ην 

Minion πνπ βιέπεη ζηε θσηνγξαθία δίπια ηνπ.  

 

Βήμα 2
ο
:  

Αξρηθά, κε θίηξηλν ρξψκα ζρεδηάδεη ην ζψκα ηνπ Minion θάλνληαο έλαλ θάζεην θχιηλδξν. 

 

Βήμα 3
ο
: 

 Με άζπξν ρξψκα θάλεη δχν θχθινπο γηα κάηηα.   
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Βήμα 4
ο
:  

ηε ζπλέρεηα, κε κπιε ρξψκα δσγξαθίδεη ην παληειφλη ηνπ  θαη κε καχξν ρξψκα ζρεδηάδεη 

κέζα ζηα κάηηα κία ρνληξή ηειεία ζρεκαηίδνληαο έηζη ηελ ίξηδα ησλ καηηψλ. 

 

 

 

 

 

  

 

Βήμα 5
ο
:  

ρεδηάδεη ην ζηφκα κε καχξν ρξψκα θαη κε γθξη θάλεη ηα γπαιηά ηνπ Minion. 

 

Βήμα 6
ο
:  

Έπεηηα, κε θίηξηλν ζρεδηάδεη ηα ρέξηα ηνπ θαη κε καχξν ρξψκα ηα δάρηπιά ηνπ. 

 

 

 

 



 
53 

 

Βήμα 7
ο
: 

Σέινο, ζρεδηάδεη ηηο ηηξάληεο ηνπ παληεινληνχ, ηε ηζέπε ηνπ θαη ηα παπνχηζηα. Έηζη, έλα-έλα 

παηδί αθνινπζεί κε ηε ζεηξά ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  

     

 

ηα επόμενα 3΄:  

Αθνχ ηειεηψζνπλ φια ηα λήπηα, θαζφκαζηε ζηελ γσληά ηεο παξενχιαο θαη αμηνινγνχκε ην 

απνηέιεζκα.   

ηα επόμενα 6΄:  

Σα λήπηα ζρνιηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή πνπ έθαλαλ θαη ζπδεηνχλ κε ηε λεπηαγσγφ γηα ην ηη ζα 

ήζειαλ λα δηνξζψζνπλ, αλ ηνπο άξεζε, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλα 

κε ην απνηέιεζκα. Η λεπηαγσγφο θάλεη εξσηήζεηο ζηα λήπηα ζρεηηθά κε ην ηη έκαζαλ απφ 

αχηε ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο λεπηαγσγνχ θαη ησλ 

λεπίσλ ελψ βξίζθνληαη ζε θχθιν γίλεηαη πινχζηνο κε ηηο απφςεηο πνπ εθζέηνπλ ηα λήπηα ην 

θάζε έλα μερσξηζηά γηα ηελ εξγαζία απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. 
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Γημιοςπγία διζδιάζηαηος Minion 

ηα 40΄πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα λήπηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά: 

 

Βήμα 1
ο
:  

Καζφκαζηε ζηε γσληά ησλ εηθαζηηθψλ. Η λεπηαγσγφο κνηξάδεη ζηα λήπηα έλα ραξηφλη Α4 

θαη πιαζηειίλε ζε ρξψκα θίηξηλν, κπιε, καχξν, γθξη θαη άζπξν. Σα παηδηά θάζνληαη ζηα 

ηξαπεδάθηα θαη είλαη έηνηκα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο δειαδή, Minion 

δηζδηάζηαην.  

 

 

Βήμα 2
ο
:  

Αξρηθά, πιάζνπλ ηε θίηξηλε πιαζηειίλε γηα λα θάλνπλ ην ζψκα. ρεδηάδνπλ κία θίηξηλε 

γξακκή κεγάιε, ηε ηνπνζεηνχλ πάλσ ζην ραξηφλη ζε θπθιηθφ ζρήκα γηα λα νξηνζεηήζνπλ ην 

ζψκα θαη ζηε ζπλέρεηα γεκίδνπλ φιε ηελ επηθάλεηα κε θίηξηλε πιαζηειίλε πηέδνληάο ηε.  

 

Βήμα 3
ο
: 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα κάηηα ζα θάλνπλ δπν θχθινπο κε γθξη ρξψκα γηα ηα γπαιηά, κέζα 

ζα ηνπο γεκίζνπλ κε άζπξν ρξψκα θαη γηα ίξηδα ηνπ καηηνχ ζα πιάζνπλ καχξε θνπθίδα θαη 

ζα ηε ηνπνζεηήζνπλ ζην θέληξν ηνπ καηηνχ. Σέινο, κε δχν πνιχ ιεπηέο καχξεο γξακκέο ζα 

ζρεκαηίζνπλ ηε ζηήξημε γηα ηα γπαιηά κία δεμηά θαη κία αξηζηεξά.  
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Βήμα 4
ο
:  

Με καχξν ρξψκα δεκηνπξγνχλ ην ζηφκα θαη κε θφθθηλε πιαζηειίλε ηε γιψζζα. 

 

Βήμα 5
ο
:  

ηε ζπλέρεηα, κε θίηξηλε πιαζηειίλε θηηάρλνπλ ηα ρέξηα θαη ηα δάρηπια κε καχξε 

πιαζηειίλε πάληα πηέδνληάο ηα ζην ραξηφλη. 
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Βήμα 6
ο
:  

Γηα ην παληειφλη ηνπ Minion πιάζνπλ κπιε πιαζηειίλε. ρεδηάδνπλ κία γξακκή ζε ζρήκα 

ηεηξαγψλνπ θαη ηελ ηνπνζεηνχλ θάησ απφ ην ζψκα θαη έπεηηα, γεκίδνπλ ηελ επηθάλεηα κε 

κπιε πιαζηειίλε πηέδνληάο ηε.  Φηηάρλνπλ δχν ιεπηέο κπιε γξακκέο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηηο 

ηηξάληεο ηνπ παληεινληνχ. 

 

 

 

Βήμα 7
ο
:  

Σέινο, ζρεκαηίδνπλ ηα πφδηα κε κπιε ρξψκα θαη ηα παπνχηζηα κε καχξε πιαζηειίλε.  
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ηα επόμενα 3΄:  

Σα λήπηα ζρνιηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή πνπ έθαλαλ θαη ζπδεηνχλ κε ηελ λεπηαγσγφ γηα ην ηη ζα 

ήζειαλ λα δηνξζψζνπλ, αλ ηνπο άξεζε, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλα 

κε ην απνηέιεζκα. Η λεπηαγσγφο θάλεη εξσηήζεηο ζηα λήπηα ζρεηηθά κε ην ηη έκαζαλ απφ 

αχηε ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. 

 

 

Γημιοςπγία ηπιζδιάζηαηος Minion 

ηα 40΄πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα λήπηα ζα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο θαηαζθεπή. Πην 

αλαιπηηθά:  

Βήμα 1
ο
:   

Καζφκαζηε ζηε γσληά ησλ εηθαζηηθψλ. Η λεπηαγσγφο κνηξάδεη ζηα λήπηα ηνλ ππιφ θαη έλα 

πνηεξάθη κε λεξφ γηα λα βξέρνπλ ηα ρέξηα ηνπο πξηλ πηάζνπλ ηνλ ππιφ. Σα παηδηά θάζνληαη 

ζηα ηξαπεδάθηα θαη είλαη έηνηκα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο δειαδή, Minion 

ηξηζδηάζηαην.  

Βήμα 2
ο
:  

Αξρηθά,  πιάζνπλ ηνλ ππιφ ζρεκαηίδνληαο έλα νξζνγψλην κε ζηξνγγπιέο γσλίεο γηα ην 

ζψκα.   
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Βήμα 3
ο
:  

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχλ ηα ρέξηα δίλνληάο ηνπο γηα ζρήκα κία ιεπηή γξακκή θαη θάλνπλ 

ηα γάληηα. 

 

Βήμα 4
ο
: 

Έπεηηα, ζρεκαηίδνπλ ηα πφδηα θαη ηα παπνχηζηα. Σέινο, αθήλνπκε ηνλ ππιφ λα 

ζηαζεξνπνηεζεί γηα κία κέξα. 

 

 

Βήμα 5
ο
:  

Σελ επφκελε εκέξα, αθνχ ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ Minion απφ ππιφ, ηα 

λήπηα αξρίδνπλ θαη ηα δσγξαθίδνπλ κε ηέκπεξεο. Θα ρξεηαζηνχλ ηέκπεξα θίηξηλε, κπιε, 

άζπξε, γθξη (ζα ηε δεκηνπξγήζνπλ θάλνληαο κίμε άζπξνπ θαη καχξνπ),θφθθηλε θαη πηλέια.  

 

Βήμα 6
ο
:  

Αξρηθά, δσγξαθίδνπλ κε θίηξηλε ηέκπεξα ην ζψκα θαη κε κπιε ζρεκαηίδνπλ ην παληειφλη θαη 

ηηο ηηξάληεο.  
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Βήμα 7
ο
:  

Μεηά, ζρεκαηίδνπλ δχν θχθινπο κε ηέκπεξα άζπξε θάλνληαο ηα κάηηα θαη κε γθξη θάλνπλ ηα 

γπαιηά. Γηα λα ηειεηνπνηεζνχλ ηα κάηηα πξνζζέηνπλ κία θνπθίδα καχξε ζρεκαηίδνληαο ηελ 

ίξηδα. 

Βήμα 8
ο
:  

Με καχξε ηέκπεξα θάλνπλ ην ζηφκα θαη κε θφθθηλε ηε γιψζζα. Δπίζεο, κε κπιε ηέκπεξα 

δσγξαθίδνπλ ηα πφδηα, κε θίηξηλε ηα ρέξηα θαη κε καχξε ηα γάληηα θαη ηα παπνχηζηα. 
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Βήμα 9
ο
:  

ην επφκελν ζηάδην, αθνχ ζηεγλψζνπλ θνιινχλ ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα κε ην ζψκα. Έηζη, ε 

θαηαζθεπή καο είλαη έηνηκε.  

 

 

Βήμα 10
ο
:  

Σέινο, ηνπνζεηνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζε έλα εκθαλή ζεκείν γηα λα αμηνινγήζνπλ ην 

απνηέιεζκα. 

 

ηα επόμενα 6΄:  

Σα λήπηα ζρνιηάδνπλ ηελ θαηαζθεπή πνπ έθαλαλ θαη ζπδεηνχλ κε ηε λεπηαγσγφ γηα ην ηη ζα 

ήζειαλ λα δηνξζψζνπλ, αλ ηνπο άξεζε, ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε θαη αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλα 

κε ην απνηέιεζκα. Η λεπηαγσγφο θάλεη εξσηήζεηο ζηα λήπηα ζρεηηθά κε ην ηη έκαζαλ απφ 

αχηε ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. Ο δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο λεπηαγσγνχ θαη ησλ 

λεπίσλ ελψ βξίζθνληαη ζε θχθιν γίλεηαη πινχζηνο κε ηηο απφςεηο πνπ εθζέηνπλ ηα λήπηα ην 

θάζε έλα μερσξηζηά γηα ηελ εξγαζία απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία. 
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8) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

 

 

 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ησλ θαηαζθεπψλ:  
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