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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσουμε την εισαγωγή των 

χάρτινων ηρώων-Cartoons ως καινοτόμο διδακτικό εργαλείο στο Νηπιαγωγείο. 

Επίσης, γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση των animation και στα βασικά 

χαρακτηριστικά των χάρτινων ηρώων. Έπειτα, παρουσιάζονται οι διδακτικές 

προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο καθώς η χρήση των χάρτινων ηρώων από την εστίαση 

των μαθητών διαδραματίζει τις δικές τους αντιλήψεις περί αποδοχής ή απόρριψής της 

ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν. 

 Παρουσιάζεται, ακόμα, η ιστορία και η συνεισφορά του Γουολτ Ντίσνευ στον 

κόσμο του animation. Αναφέρονται κάποιοι χάρτινοι ήρωωες όπως ο Μίκυ Μάους, ο 

Τεντεν, ο Λούκυ Λουκ, ο Αρκάς, ο Ποπάυ και ακολουθούν οι ανάλογες 

νοηματοδοτήσεις. Εξετάζεται, ακόμα, η αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού κατά την 

εφαρμογή των χάρτινων ηρώων στο εκπαιδευτικό του έργο. Τέλος, εστιάζοντας στον 

Μίκυ Μάους ως κυρίαρχο διδακτικό εργαλείο, επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε ένα 

διδακτικό σενάριο, το οποίο κατά την εφαρμογή του στο Νηπιαγωγείο θεωρείται ότι 

θα μπορούσε να επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα.   

Λέξεις Κλειδιά: cartoons animation, διδακτικές προσεγγίσεις, διδακτικό εργαλείο, 

αυτοεκτίμηση, μαθησιακά αποτελέσματα   

 

Summary 

 

The purpose of this paper is to study the introduction of cartoons as an innovative teaching 

tool in kindergarten. There is also a historical retrospective look at the animation's 

appearance and the basic characteristics of cartoons. Also there are presented the teaching 

approaches in kindergarten and the use of cartoons from students' focus that show their 

own notions of acceptance or rejection of depending on the learning outcomes and the 

interest shown. Walt Disney's story and contribution to the world of animation are also 

presented. References exist in some cartoons as Mickey Mouse, Tintin, Lucky Luke, Arkas, 

Popeye followed by similar significations. The teacher's self-esteem in the application of 

cartoon heroes in the construction of an educational project is also being examined. Finally, 

focusing on the Mickey Mouse as the dominant teaching tool, we tried to create a teaching 

scenario, which in the implementation of the Kindergarten considered that it could lead to 

positive learning outcomes 

Keywords: cartoons, animation, didactic approaches, didactic tool, self-esteem, learning 

outcomes  
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1.Εισαγωγή 

 Είναι αναμφισβήτητο ότι η εικόνα μπορεί να προκαλέσει ποικίλα αισθητικά 

ερεθίσματα, ωστόσο, οι νοηματοδοτήσεις που δέχεται κατά την κατανόησή της 

ποικίλουν. Παρόμοιες νοηματοδοτήσεις αντιστοιχούν στις εικόνες των χάρτινων 

ηρώων που μέσω εικονογραφημένων αφηγήσεων σε εφημερίδες και περιδοδικά 

(κόμικς) έιτε μέσω ταινιών κινουμένων σχεδίων (animation) παρουσιάζουν και 

απεικονίζουν τον κόσμο μέσα από μια μη ρεαλιστική προσέγγιση (Κολιοδήμος, 

1982). 

Πολλές σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι 

τα κινούµενα σχέδια µπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να 

επηρεάσουν θετικά την απόδοση των µαθητών, όταν χρησιµοποιούνται ως βοηθη- 

τικό µέσο διδασκαλίας. Αποτελούν έναν νέο ενδιαφέρον και ευχάριστο διδακτικό 

εργαλείο για τη διδασκαλία σύµφωνα µε τα υπάρχοντα επιτυχή παιδαγωγικά 

µοντέλα, καθώς επιδιώκεται η διδασκαλία επιστηµονικών θεµάτων στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, συνδέοντας τις εµπλεκόµενες έννοιες µε τις ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις των µαθητών. Τα κινούµενα σχέδια-cartoons αποτελούν µια 

σειρά διαδοχικών σχεδίων που αφηγούνται µια ιστορία, διαπραγµατεύονται ένα 

κεντρικό θέµα και εµπεριέχουν τα στοιχεία της αφήγησης και του animation. 
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1.1.Ιστορία και αισθητική των χάρτινων ηρώων-cartoons : Βασικά 

χαρακτηριστικά των κινουμένων σχεδίων 

Τα κόμικς παρουσιάζουν μια ιδεολογία που βασίζεται κυρίως στην εικόνα και 

δευτερεύοντα στο λόγο. Η αναγνωσή τους παραπέμπει στη τέρψη του ατόμου, καθώς 

παρουσιάζεται ως μια διέξοδος της πεζής πραγματικότητάς του και χαρακτηρίζεται 

από ένα μεγάλο εύρος λογοτεχνικών και αφηγηματικών ειδών, που απευθύνονται σε 

ολες τις κατηγορίες του αναγνωστικού κοινού (Κολιοδήμος, 1982). 

 Τα είδη που προαναφέρθηκαν αφορούν την περιπέτεια, φανταστικούς 

κόσμους, γουέστερν αστυνομικά, πολεμικά και σάτιρα. Μερικά έχουν μεγαλύτερη 

πνευματική βαρύτητα και άλλα μικρότερη αναλόγως των νοημάτων που θέλουν να 

περάσουν στον αναγνώστη, που αποζητά να αποδράσει από την πληκτική 

πραγματικότητα (Κολιοδήμος, 1982). 

 Τα αναγνώσματα αυτά παρουσιάζουν  κυρίως κόσμους που απαρτίζονται από 

αντιδραστικούς ήρωες, θετικούς και αρνητικούς χαρακτήρες που έρχονται σε 

σύγκρουση μεταξύ τους και περνάνε έννοιες και ιδέες που απασχολούν την αστική 

ιδεολογία. Οι ιστορικοί και θεωρητικοί του είδους με πρωτοπόρους τους Γάλλους  και 

άλλων διανοούμενων, επικρίνουν τις επιπτώσεις που μπορούν να προκαλέσουν στις 

αντιλήψεις των ανθρώπων και κατά κύριο λόγο της νεολαίας. Η σύνδεση του 

φανταστικού περιεχομένου των κόμις με την πραγματική όψη της κοινωνίας, 

παρουσιάζει μια κριτική προσέγγιση των κοινωνικών δομών, της ιδεολογίας και της 

κοινωνικής συνείδησης. Οι ήρωες τους χαρακτηρίζονται ως φορείς που οι ενέργειές 

τους στοχεύουν στην μετάδοση ηθικών και ιδεολογικών αξιών στον αναγνώστη και η 

«εξωπραγματικότητά» τους παραπέμπει σε οικείες αναπαραστάσεις που αφυπνίζουν 

τη συνείδηση και βοηθούν τον αναγνώστη σε ορθότερη νοηματοδότηση των 

ενεργειών τους και των ιδεών που προσπαθούν να περάσουν (Κολιοδήμος, 1982). 

 Ο σημαντικότερος ρόλος των χάρτινων ηρωων είναι να ζωντανεύουν μια 

ιστορία και μπορούν να συμπυκνώνουν βαθύτερες έννοιες και πληροφορίες. Ο 

αναγνώστης οφείλει να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία και τις νοηματοδοτήσεις που 

εκπέμπει μέσα από τις ενέργειές του ο εκάστοτε χάρτινος ήρωας και διαμέσου της 

φαντασίας του να καταφέρει να μελετήσει και να «διαβάσει»τις εικόνες, ώστε να 
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προχωρήσει σε κατάλληλες νοηματοδοτήσεις και συμπεράσματα (Κολιοδήμος, 

1982). 

 Ο αναγνώστης βασιζόμενος στο δικό του σύστημα αξιών καταφέρνει να 

αναπτύξει μια κριτική προσέγγιση του μηνύματος που δέχεται από τη μελέτη της 

εικόνας και οι αναπαραστάσεις των χάρτινων ηρώων αξιολογούνται ώστε να 

αντιμετωπιστούν ως αποδεκτές ή απορριπτέες στη συνείδηση του 

ατόμου(Κολιοδήμος, 1982). 

 Πρωτοπόρος του κινουμένου σχεδίου ήταν ο EmileCohl, ο οποίος 

κινηματογράφησε μια σειρά από σχέδια. Τα φιλμ του χαρακτηρίζονται από έντονη 

φαντασία, επινοητικότητα, κωμικότητα και σάτιρα. Για τον Κολ η ιδέα που κρύβεται 

πίσω από ένα κινούμενο σχέδιο πρέπει να είναι «τρελή», ωστόσο οι εταιρίες 

παραγωγής της εποχής δεν τους επέτρεπαν να εκφραστούν ελεύθερα και 

ολοκληρωμένα. Στα προσωπικά του έργα ο Κόλ παρουσιάζει ένα πνεύμα 

σουρεαλιστικό και χρησιμοποιούσε εκτεταμένα «μεταμορφώσεις» για να εκπληρώσει 

τους αφηγηματικούς σκοπούς του. Οι εμπειρικές τεχνικές που χρησιμοποίησε ήταν τα 

ντεκουπαρισμένα χαρτόνια, κούλες, σχέδια που ολοκληρώνονται από μόνα τους  και 

το κλασικό κινούμενο σχέδιο (Βασιλειάδης, 2006). 

Το κινούμενο σχέδιο (animatedcartoon) είναι μια πιο ευκίνητη παρουσίαση 

των χάρτινων ηρώων που ζωντανεύει την εικόνα. Είναι η διαδοχή φανταστικών 

εικόνων και μπορεί να δώσει ζωή σε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες, που στην 

ουσία είναι απλά σκίτσα, που προέρχονται από τη φαντασία του καλλιτέχνη. 

Διαμέσου της απεικόνισης των ενεργειών των φανταστικών ηρώων παρουσιάζει 

αρχές και ιδέες δύσκολα κατανοήσιμες. Τα κινούμενα σχέδια και τα πρώτα καρτούν 

παραπέμπουν σε ένα κόσμο ονειρικό που βοηθούν το άτομο να απαλλαγεί από 

συναισθήματα άγχους, καταπίεσης και αλλοτρίωσης (Βασιλειάδης, 2006). 

 Η μαγεία των κινουμένων σχεδίων οφείλεται στη δυνατότητά τους να 

κινούνται και να αντιδρούν ως αληθινά όντα. Βέβαια, η κίνηση των σχεδιασμένων 

φιγούρων, προκαλεί στον θεατή αισθήματα θαυμασμού και εκφράζει μια πιο 

ελεύθερη και απόλυτη φαντασία που παραπέμπει σε ένα νοσταλγικό κόσμο 

αθωότητας και αφέλειας (Βασιλειάδης, 2006). 
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 Το στατικό σχέδιο με τη βοήθεια της κίνησης (animation) μεταμορφώνει την 

πραγματικότητα. Ανάλογα με το ύφος του κάθε δημιουργού και την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών το σχέδιο και οι ενέργειές του εμπλουτίζονται και η εκφραστική τους 

ικανότητα ενισχύεται (Βασιλειάδης, 2006). 

Tα cartoons είναι µια µορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί διάφορα σύμβολα 

και εικόνες και έχουν σκοπό να επηρεάσουν τα συναισθήματα και τον τρόπο σκέψης 

του ατόμου, καθώς μεταδίδουν διάφορα νοήματα. Αποτελούνται από ένα συνδυασµό 

χιούµορ, υπερβολής, συµβόλων και παρουσιάζουν ένα θέµα χρησιµοποιώντας όσο το 

δυνατό πιο απλές γραµµές. Σύμφωνα με τον Eulie (1969) τα κινούµενα σχέδια 

περιέχουν µηνύµατα, και μέσω της προσεκτικής επιλογής τους, παράγουν 

πληροφορίες και νοήματα που αναδύονται μέσω πλήθος συμβόλων και του 

αισθήματος τη υπερβολής. Παρουσιάζουν και κάνουν χρήση οικείων εικόνων και 

αντικειμένων από την καθηµερινή ζωή. 

Ο Horn (1980) τόνισε ότι «τα κινούµενα σχέδια έχουν τη δυνατότητα να 

θίξουν ένα θέµα ακόµα και επιστηµονικό, χωρίς σηµασιολογικές ασάφειες, συχνά 

εγγενείς στο γραπτό λόγο ». Είναι µια καθολική γλώσσα (Horn, 1980 και Muse, 

1984) που επιτρέπει στους αναγνώστες να αναπτύξουν τη φαντασία τους (Nelson, 

1975). 

Η ιστορία των cartoons, που απεικονίζουν συνήθως μια χιουμοριστική 

περίσταση και εμπεριέχουν το στοιχείο της κίνησης,διαδραματίζεται μέσα από 

αφηγήσεις, διαλόγους και πλήθος οπτικών συμβόλων. Για το σχεδιασμός τους 

αποφεύγονται πολλές λεπτομέρειες καθώς εστιάζουν στην παρουσίαση και βαθύτερη 

κατανόηση μιας έννοιας ή ιδέεας. Κατά τη διδασκαλία τα κινούμενα σχέδια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν αποτελεσµατικά, εφόσον παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά µε συγκεκριµένα διδακτικά αντικείµενα και μπορούν να επιφέρουν θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Χρησιµοποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές στην αίθουσα 

διδασκαλίας για να προάγουν την µάθηση τόσο σε παιδιά όσο και σε εφήβους (Ball, 

1982, Eulie, 1969, Nelson, 1975, Smith & Leptich,1963, Wright, 1982). Η χρήση 

τους στη διδακτική πράξη μπορεί εύκολα να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών 

και να αναπτύξει τη φαντασία του. 
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 1.2. Τα cartoon στην εκπαίδευση: Διδακτικές προσεγγίσεις στο 

Νηπιαγωγείο 

Τα Cartoon παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση για να εισαγάγουν 

αξιοσημείωτες και διασκεδαστικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μάθησης και 

τη συμμετοχή των μαθητών. Χρησιμοποιούνται μαζί με άλλους καινοτόμους τρόπους 

μάθησης, που περιλαμβάνουν θεατρικά έργα, ποιήματα, παζλ, παιχνίδια, 

τραγούδια,παροιμίες, διάσημες αναφορές, βιογραφίες, ακόμα και λογοτεχνικές 

αναφορές. Τα cartoon είναι πολύτιμα βοηθήματα που ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον και 

ενθαρρύνουν την αυθεντική συμμετοχή των μαθητών στην τάξη. Μία απλή εικόνα 

μπορεί συχνά να αλλάξει τον τόνο και τη δυναμική μιας ομάδας, προσδίδοντας μία 

αίσθηση του χιούμορ.Νέες ιδέες, έννοιες και συμπεριφορές μπορούν να εισαχθούν με 

τη βοήθεια κινούμενων σχεδίων (Gafoor& Shilna, 2013). 

Η παρουσίαση ιδεών σε οπτική µορφή έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική και βοηθά σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία. Πολλοί 

συγγραφείς έχουν ήδη επισηµάνει τη σηµασία της οπτικής επικοινωνίας στη 

διδακτική πράξη (Arnheim 1969, Barlex, Carre´ 1985, Fisher 1990) ενώ οι Βliss et al. 

(1989), ασχολήθηκαν µε τη χρήση των κινουµένων σχεδίων µέσα στη σχολική 

αίθουσα. 

Τα cartoon έχουν χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για να εκπληρώσουν 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτοί οι σκοποί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

ανάγνωσης (Demetrulias 1982) και λεξιλογίου (Goldstein 1986), την επίλυση 

προβλημάτων (Jones 1987) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης (De Fren,1988). 

Επίσης, η εφαρμογή της καινοτομίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της κριτικής 

και ανεξάρτητης σκέψης και τον εφοδιασμό του μαθητή με ικανότητες, ώστε να 

μπορεί να ανταπεξέλθει σε νέες καταστάσεις. Ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που 

συνεχώς μεταβάλλεται υπάρχει η ανάγκη τα άτομα να έχουν τη δυνατότητα να 
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ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν την καινοτομία και την 

ανάπτυξη σε όλους τους τομείς (Thorsteinsson, 2012). 

Οι μαθητές εισάγονται σε μια διαδικασία που εστιάζει στην αναγνώριση των 

προβλημάτων που χρειάζονται επίλυση, την κατανόηση της έννοιας της καινοτομίας 

και την εφαρμογή της στην πράξη, δηλαδή τη χρήση απλών μοντέλων για την 

ανάπτυξη βασικών λύσεων. Βασικοί στόχοι είναι να διδάξει στους μαθητές 

συγκεκριμένες προσεγγίσεις και διαδικασίες, που θα χρησιμοποιήσουν ως εφόδια για 

να προσαρμοστούν στο καθημερινό τους περιβάλλον, να ενθαρρύνει και να αναπτύξει 

την πρωτοβουλία των μαθητών, καθώς και να ενδυναμώσει την αυτό-εικόνα τους 

(Thorsteinsson, 2012). 

Η καινοτομία, επίσης, βασίζεται στην ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να είναι 

δημιουργικός. Μέσα από τις δημιουργικές δυνατότητες ο μαθητής κατανοεί τον 

κόσμο και το περιβάλλον γύρω του. Η δημιουργικότητα είναι σημαντική καθότι 

βελτιώνει την ποιότητα των λύσεων για τα προβλήματα της ζωής του ατόμου και 

οδηγείται σε πρωτότυπες λύσεις. Ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει τη 

δημιουργικότητά του, εφόσον έχει τις ευκαιρίες να αναπτύξει και να ωριμάσει μέσω 

της εκπαίδευσης με ένα συνειδητό και εύστοχο τρόπο (Thorsteinsson, 2012). 

Οι μαθητές, λοιπόν, εργάζονται μέσω των καινοτόμων μοντέλων προς μια 

κατεύθυνση που οδηγεί από την αναζήτηση των αναγκών στην παρουσίαση των 

λύσεων. Η καινοτομία αφορά τη χρησιμότητα των ιδεών που προκύπτουν κάθε φορά 

και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εφαρμοστούν ως λύσεις για τα πολλά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης, χρησιμοποιούν 

τις κατάλληλες γνώσεις και πληροφορίες από διάφορες πηγές για να βρουν λύσεις για 

το προβλήματα (Thorsteinsson, 2012). 

Τα πρωτότυπα κινούμενα σχέδια αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη δεκαετία 

του 1990 από τον Keogh και τον Nayloras οι οποίοι προσπάθησαν να διαφωτίσουν τη 

σχέση μεταξύ της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης και επιστημολογίας σε 

συνδυασμό με τις εφαρμογές στην τάξη (Keogh and Naylor, 1999). Αυτά τα 

κινούμενα σχέδια συνδυάζουν οπτικά στοιχεία και κείμενα που έχουν γραφτεί με τη 

μορφή διαλόγων (Keogh and Naylor, 1999). Τα κινούμενα σχέδια (Concept cartoons) 

παρουσιάζουν ενδιαφέροντα και εκπληκτικά σχέδια με τη μορφή κινουμένων 

σχεδίων, στο οποίο κάθε χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων υπερασπίζει διαφορετικές 
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απόψεις σχετικά με ένα συμβάν από την καθημερινή ζωή (Keogh & Naylor, 1999a 

Martinez, 2004). Τα κινούμενα σχέδια (cartoons) είναι οπτικά εργαλεία που 

αποτελούνται από τρεις ή περισσότερους χαρακτήρες που προτείνουν ιδέες, συζητούν 

ή σκέφτονται για ένα θέμα, ένα περιστατικό ή μια ιδέα και παρουσιάζουν 

διαφορετικές παραδοχές συνηθισμένων κινουμένων σχεδίων. Ενώ τα κινούμενα 

σχέδια χρησιμοποιούνται για να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους, χρησιμοποιούνται, 

επίσης, για να διασκεδάσουν τους μαθητές και να τους κάνουν να αναστοχαστούν τις 

γνώσεις τους (Keogh & Naylor, 1996b). 

 Πολλοί δάσκαλοι ενσωματώνουν ενστικτωδώς ένα χιούμορ στις ομιλίες 

τους χωρίς να γνωρίζουν τα ακριβή οφέλη. Με τα χρόνια έχουν γίνει πολυάριθμες 

μελέτες που εξετάζουν και προσπαθούν να καθορίσουν το ρόλο που διαδραματίζει το 

χιούμορ όσον αφορά τόσο το κίνητρο των μαθητών όσο και την ίδια τη μάθηση. Όταν 

χρησιμοποιείται σωστά το χιούμορ και πολλοί εκπαιδευτικοί το ενσωματώνουν στις 

διδακτικές πρακτικές τους, τότε είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τα "δυσνόητα 

μαθήματα" και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Gafoor&Shilna, 

2013). 

 Τα cartoons ως εκπαιδευτικά βοηθήματα μπορούν να κεντρίσουν την 

προσοχή των μαθητών. Οι μαθητές συσχετίζουν συνήθως τα κινούμενα σχέδια με τη 

διασκέδαση και το χιούμορ. Έτσι, τα κινούμενα σχέδια αποτελούν έναν ελκυστικό 

και μη απειλητικό τρόπο για να εκπροσωπήσουν ιδέες και να επιφέρουν θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, δεσμεύουν τους μαθητές στη δραστηριότητα. Πιο 

συγκεκριμένα στα κινούμενα σχέδια, οι ιδέες πρέπει να παρουσιάζονται συνοπτικά. 

Αυτές οι ιδέες μπορούν να προκαλέσουν έντονες συζητήσεις στην τάξη, καθώς οι 

μαθητές ενδέχεται να μπουν στη θέση του ήρωα που ενστερνίζεται τη συγκεκριμένη 

ιδέα. Το μάθημα με αυτό τον τρόπο γίνεται περισσότερο διαδραστικό και οι μαθητές 

διαμέσου της μαθητοκεντρικής προσέγγισης συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάθησή 

τους (Gafoor&Shilna, 2013). Κατά τη συζήτηση, επιπλέον, για την έννοια των 

κινούμενων σχεδίων, οι μαθητές παροτρύνονται να εκφράσουν τις ιδέες και τις 

σκέψεις τους. Κινητοποιούνται, επομένως, να λάβουν θέση σχετικά με τις διάφορες 

ιδέες που παρουσιάζονται, να επιχειρηματολογήσουν και εάν διαφωνούν, μπορούν να 

παρουσιάσουν και να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να κερδίσουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο 

κατανόησης των μαθητών τους. Η συμμετοχή σε μια τέτοια συζήτηση επιτρέπει, 
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επίσης, στους μαθητές να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους 

(Gafoor&Shilna, 2013). 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες σχετικά με τη χρήση χάρτινων ηρώων 

(Ingeç, Güzel& Karakaya,2008) σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος και για 

διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ως εναλλακτική στρατηγική 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ της εποικοδομητικής μάθησης και 

της εφαρμογής διδακτικών πρακτικών στην τάξη. Όπως φαίνεται στις μελέτες των 

Keogh&Naylor (1999) και Kabapinar (2005), οι χάρτινοι ήρωες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με σκοπό να ενισχύσουν τη μάθηση κατά τη διδασκαλία 

(Gafoor&Shilna, 2013). 

 Οι έννοια των Cartoons φαίνεται να είναι ένα αποτελεσματικό ερέθισμα για 

να προωθήσει την επιχειρηματολογία. (Naylor, Downing&Keogh, 2001). Τα παιδιά 

συμμετάσχουν με περισσότερο ενδιαφέρον σε εστιασμένη συζήτηση, προτείνουν 

λύσεις και υπερασπίζονται εναλλακτικές απόψεις. Η διαδικασία επιχειρηματολογίας 

φαίνεται σκόπιμη, οδηγώντας συχνά σε επιστημονική έρευνα και έρευνα ως τρόπο 

επίλυσης του επιχειρήματος. Κάνοντας τις ιδέες των μαθητών σαφείς, τα κινούμενα 

σχέδια υποστηρίζουν το δάσκαλο στη διαδικασία εκμαίευσης. Αυτές οι γνώσεις 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της επόμενης 

διδασκαλίας, επεκτείνοντας το φάσμα των στρατηγικών αναδιάρθρωσης 

(Gafoor&Shilna, 2013). 

 Οι Keogh και Naylor (1999) τόνισαν ότι η προσέγγιση των χάρτινων ηρώων 

στη διδασκαλία κυρίως επιστημονικών θεμάτων ενισχύει τα κίνητρα, ενεργοποιεί τη 

συμμετοχή των μαθητών, μειώνει τα προβλήματα κατά τη διαχείριση της τάξης 

εξαιτίας του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι μαθητές κατά την εμπλοκή 

τους σε δραστηριότητες, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν οι 

ίδιοι τις ιδέες τους και προσφέρει ένα εύχρηστο τρόπο για να σχεδιάσουν και 

πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Συνεπώς, οι 

ερευνητές πιστεύουν ότι η διδασκαλία μέσω του κινουμένων σχεδίων είναι 

αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των παρερμηνειών. Παρόμοια ευρήματα, επίσης, 

αναφέρθηκαν από άλλους ερευνητές (Keogh&Naylor, 1997a, 1997b, Keogh, 

Naylor& Wilson,1998). Τα κινούμενα σχέδια βοηθούν τους μαθητές να 

αναστοχαστούν, να λύσουν τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητά 

τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αναγνωρίσουντις διαφορετικές πτυχές 

των γεγονότων (Dabell, 2004). Η χρήσητων Cartoons στη διδασκαλία μπορεί να 
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υποκινήσει τη συζήτηση των μαθητών και να προκαλέσει την επιχειρηματολογία τους 

πάνω σε διάφορα θέματα (Keogh& Naylor,1999) (όπως αναφ. στους Gafoor&Shilna, 

2013). 

 Επιπλέον, οι δάσκαλοι μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των 

κινούμενων σχεδίων, επειδή ενισχύεται ένα κλίμα συζήτησης μέσα στη τάξη (Naylor, 

Keogh&Downing, 2001, Balim, Inel,Evrekli&Kesercioglu, 2008) και οι μαθητές 

παροτρύνονται να εκφράσουν τις απορίες τους (Long&Marson, 2003). Σύμφωνα με 

τονKabapinar (2009), οι χάρτινοι ήρωες μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές να 

αναπτύξουν επιστημονικές ιδέες. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αποκάλυψη των γνώσεων των μαθητών (Inel, Balim&Evrekli, 2009), για την 

ανίχνευση τυχόν παρερμηνειών ή και την εξάλειψή τους (Ugurel&Morali, 2006, 

Akdeniz&Atasoy, 2006, Ingeç, Yildiz&Ünlü, 2006, Durmaz, , 2007 Yildiz, 2008 

Özyilmaz-Akamca, Ellez&Hamurcu, 2009). Επίσης, σύμφωνα με τον Birisçi, 

Metin&Karakas (2010), οι χάρτινοι ήρωες εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία της 

διδασκαλίας γίνεται πιο συναρπαστική και ενδιαφέρουσα (Gafoor&Shilna, 2013). 

 Τα Cartoons προοριζόταν κυρίως ως βοηθήματα της διδασκαλίας και 

χρησιμοποιούνται συχνά ως μέθοδοι που βοηθούν τους μαθητές να εκφράσουν τις 

αντιλήψεις και τις γνώσεις τους. Οι χάρτινοι ήρωες απεικονίζουν διαφορετικούς 

χαρακτήρες που υποστηρίζουν την απάντηση σε μια ερώτηση ή συζητούν 

εναλλακτικές εξηγήσεις επιστημονικών φαινομένων. Κάθε κινούμενο σχέδιο έχει 

σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις ιδέες των μαθητών σχετικά με μια έννοια επιστήμης 

που έχουν εξερευνήσει ή διερευνήσει. Ο μαθητής πρέπει να εξετάσει την ερώτηση 

και να εξηγήσει γιατί η απάντηση κάθε χαρακτήρα είναι λογική ή παράλογη. Η 

απάντηση ενός χαρακτήρα είναι ευθυγραμμισμένη με την επιστημονική άποψη και οι 

άλλες προέρχονται από τυπικές παρερμηνείες των παιδιών. Αντί να ψάχνει μια σωστή 

απάντηση, ο δάσκαλος πρέπει να εξετάσει τον τρόπο σκέψης του μαθητή. Τα 

κινούμενα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συζήτησης 

πριν, κατά τη διάρκεια ή κατά την ολοκλήρωση μιας έρευνας. Επίσης, μπορούν να 

αποκαλύψουν τις παρερμηνείες των μαθητών, να καταστήσουν δυνατές συζητήσεις 

σχετικά τις αιτίες εμφάνισης των παρερμηνειών τους και να ενισχύσουν τη δέσμευση 

των μαθητών στη μάθηση (Gafoor&Shilna, 2013). 

 Ενώ χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς σε περιβάλλοντα 

μάθησης-διδασκαλίας, τα κινούμενα σχέδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 

εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης (Keogh, Naylor, deBoo&Feasey, 1999, 
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Naylor&Keogh, 2007, Ingeç, 2008, Song, Heo, Krumenaker&Tippins, 2008, Sasmaz-

Ören, 2009). Σύμφωνα με τους Stephenson και Warwick (2002), οι χάρτινοι ήρωες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά για τη διαμόρφωση της αξιολόγησης και, στην 

περίπτωση αυτή, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν πως οι ίδιοι μαθαίνουν. 

Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία παρέχουν ευκαιρίες για ανατροφοδότηση στην τάξη σε 

όλη τη διαδικασία της μάθησης και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που 

μεταβάλλονται οι ιδέες των μαθητών (Dabell, 2008). Από την άποψη αυτή, η χρήση 

χάρτινων ηρώων για σκοπούς αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών 

θεωρείται απαραίτητη για την ενθάρρυνση των μαθητών να είναι υπεύθυνοι για τη 

μάθησή τους και για την παρακολούθηση των αλλαγών στην ανάπτυξή τους. Όπως 

είναι ήδη γνωστό, τα κινούμενα σχέδια  παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τους 

Keogh και Naylor ως εναλλακτικό εργαλείο αξιολόγησης στο πλαίσιο των 

προσεγγίσεων μάθησης-διδασκαλίας που βασίζονται στον κονστρουκτιβισμό 

(Korkmaz, 2004). Σε αυτό το σημείο, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο των χάρτινων 

ηρώων και τα οφέλη για τους μαθητές, φαίνεται ότι οι μελέτες σχετικά με τη χρήση 

αυτών των οπτικών εργαλείων για σκοπούς αξιολόγησης δεν είναι τόσο σημαντικές 

από άποψη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρόλο που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ότι τα κινούμενα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο 

αξιολόγησης, ωστόσο,δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με τη χρήση τους για 

σκοπούς αξιολόγησης (Gafoor&Shilna, 2013). 

 Σε περίπτωση που οι χάρτινοι ήρωες χρησιμοποιηθούν ως μέσα ενημέρωσης 

και πληροφόρησης, ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι 

η συμμετοχή των μαθητών. Η χρήση γραφημάτων, αφισών, διαγραμμάτων και 

κινούμενων σχεδίων στις τάξεις έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των μαθητών μόνο 

εάν υπάρχει ενεργή συμμετοχή στην κατασκευή ή χρήση τους (Harvill, 1947, Eulie 

1969). Οι χάρτινοι ήρωες που δημιουργούν οι μαθητές θα τους εμπνεύσουν να 

σκεφτούν ορισμένα θέματα και να εκφράσουν μια στάση στο θέμα. Ο Kabapınar 

(2005) διερεύνησε τα πιθανά οφέλη της διδασκαλίας μέσω κινούμενων σχεδίων. Σε 

αυτή τη μελέτη, αρχικά, διεξήχθησαν διάφορες μελέτες περιπτώσεων σε διαφορετικές 

κατηγορίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (4η και 5η τάξη) για να μελετήσουν την 

αποτελεσματικότητα των γελοιογραφιών. Οι ιδέες των μαθητών καθορίστηκαν τόσο 

μεμονωμένα μέσω γραπτών αισθητήρων όσο και κατά τη διάρκεια των 

αλληλεπιδράσεών τους μέσα στην τάξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κινούμενα 

σχέδια είναι αποτελεσματικά για την έκφραση των ιδεών των μαθητών χωρίς να 
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επηρεάζονται από τις ιδέες των άλλων. Στη δεύτερη φάση, διεξήχθησαν αρκετές 

μελέτες περιπτώσεων με πειραματικά σχέδια για να προσδιοριστεί η 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των Cartoon. Η ιδέα της διδασκαλίας των 

κινούμενων σχεδίων ήταν αποτελεσματική για δημιουργία επικεντρωμένων 

συζητήσεων όπου θα μπορούσε να αποκαλυφθεί η συλλογιστική και αντιμετώπιση 

των παρανοήσεων των μαθητών. Η μελέτη ανέδειξε ότι η επιτυχία της διδασκαλίας 

δεν προέρχεται μόνο από τη χρήση των χάρτινων ηρώων ως υλικό διδασκαλίας αλλά 

οφείλεται επίσης στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων στην τάξη κατά τη φάση 

συζήτησης και έρευνας κατά τη διδασκαλία (Keogh&Naylor, 1999). 

 Οι χάρτινοι ήρωες έχουν χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούνται, συνεπώς, για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων ανάγνωσης (Demetrulias 1982) και του λεξιλογίου (Goldstein 1986), της 

επίλυσηςπροβλημάτων (Jones 1987), την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (De Fren 

1988), την ενίσχυση της δέσμευσης των μαθητών (Heintzmann 1989), την επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων (Naylor και McMurdo 1990). Η έννοια «cartoon» 

μπορεί να είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι πολλοί την συσχετίζουν με το 

χιούμορ, ωστόσο, τα cartoons ενσωματώνουν γραπτό κείμενο σε μορφή διαλόγου με 

ένα οπτικό ερέθισμα (Keogh&Naylor, 1999). 

 Κατά κάποιο τρόπο, τα Cartoons έχουν πολλά κοινά με ορισμένες 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να διερευνήσουν τις επιστημονικές 

αντιλήψεις των παιδιών (OsborneandGilbert 1980, StavyandBerkovitz 1980, 

SteadandOsborne 1980, Nussbaum 1985, Russelletαϊ. 1989). Σε καθεμία από αυτές 

τις στρατηγικές, υπάρχουν κοινά στοιχεία που περιλαμβάνουν την ελάχιστη χρήση 

της γραπτής γλώσσας,  και τη παρατεταμένη χρήση μιας οπτικής εικόνας και συχνά 

την παρουσίαση εναλλακτικών εννοιών ή ερωτήσεων που σχετίζονται με μια 

κεντρική ιδέα ή λέξη. Οι White and Gunstone (1992) συζητούν την 

αποτελεσματικότητα ορισμένων από αυτές τις στρατηγικές σε ένα περιβάλλον 

μάθησης σε σχέση με την αξιολόγηση. Αν και οι χάρτινοι ήρωες αποσκοπούν να 

αποσπάσουν τις σκέψεις των μαθητών, η αξιολόγηση της κατανόησης δεν είναι ο 

μοναδικός ή πρωταρχικός σκοπός τους, αφού σκοπός τους είναι κυρίως να 

βοηθήσουν στη διδασκαλία και τη μάθηση (Keogh&Naylor, 1999). 

 Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη χρήση των κινούμενων σχεδίων 

περιλαμβάνει: α) οι μαθητές να επιχειρηματολογούνγια τα κινούμενα σχέδια, β) να 

συζητήσουν το νόημα και τι αντιπροσωπεύουν και γ) ενδεχομένως, να σχεδιάσουν ή να 
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δημιουργήσουν τα δικά τους κινούμενα σχέδια. Τα κινούμενα σχέδια που θα σχεδιάσουν οι 

ίδιοι οι μαθητές θα τους ενθαρρύνουν να σκεφτούν ορισμένα θέματα και να εκφράσουν 

μια στάση πάνω στα εκάστοτε θέματα. 

 Με βάση τη σημασία και τον ρόλο των κινούμενων σχεδίων στην προώθηση της 

μάθησης, είναι επιτακτική ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ανάλογη γνώση και 

επιδεξιότητα στην εφαρμογή αυτής της εναλλακτικής διδακτικής στρατηγικής, η οποία μόνο 

τότε θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη μάθηση των μαθητών. (Khalid, etal., 2010). 

 Οι γελοιογραφίες θα πρέπει να ενσωματωθούν σε προγράμματα μαθημάτων και 

μέσα διδασκαλίας, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές  διαδικασίες, όπως 

άλλες τεχνολογίες διδασκαλίας (Bulbul και Cuhadar, 2011). Οι δάσκαλοι που δεν 

αποδέχονται με μεγάλη ευκολία τα καινοτόμα μέσα διδασκαλίας, ωστόσο, όταν 

επιχειρήσουν να ενστερνιστούν αυτές τις πρακτικές, δυσκολεύονται να επιστρέψουν στις 

παλιές τους συνήθειες διδασκαλίας (Elmas and Geban, 2012). Για αυτό το λόγο οι 

εκπαιδευτικοί που επιχειρούν να χρησιμοποιούν τα καινοτόμα εργαλεία και υλικά για την 

εκπαίδευση των μαθητών τους, θα πρέπει να έχουν τη γνώση σχετικά με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που επιφέρει η χρήση αυτών των τεχνικών. Συνεπώς, συμβάλλουν πολύ 

περισσότερο στην επιτυχία των μαθητών επιλέγοντας τεχνικές κατάλληλες για το επίπεδο 

των μαθητών τους (Ibilietal. 2016). 

 Οι Gunes και Baki (2011) υποστηρίζουν ότι η σκέψη, οι πεποιθήσεις και οι στάσεις 

των εκπαιδευτικών είναι αναποτελεσματικές, δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις τους για τη 

μάθηση και τη διδασκαλία δεν έχουν αλλάξει. Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, δεν μπορούν να 

διαχειριστούν την καινοτομία και προτιμούν να επιστρέψουν στις παλιές τους διδακτικές 

συνήθειες. Σύμφωνα με τον Andris (1996), οι δάσκαλοι αντιστέκονται στις εκπαιδευτικές 

αλλαγές λόγω της ανησυχίας τους για την ανάληψη ρίσκου. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η 

αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για τη χρήση νέων πρακτικών επηρεάζει αρνητικά την 

χρήση τους, παρόλο που τους παρέχονται επαρκείς τεχνολογικές ευκαιρίες (Rosen and 

Weil, 1995) για να έρθουν σε επαφή και να ενστερνιστούν καινούργιες στρατηγικές 

διδασκαλίας (Ibilietal. 2016). 

 Ως εκ τούτου, η απόρριψη των νέων πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

παρελθόν έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών και νέων στρατηγικών διδασκαλίας. 
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 Σήμερα, τα κινούμενα σχέδια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να βοηθήσουν την 

ανάπτυξη των παιδιών, να προσθέσουν αξίες όπως, ευθύνη, δικαιοσύνη, εμπιστοσύνη, 

συμμετοχή, να διευκολύνουν την εκμάθηση της μουσικής και της γυμναστικής και να 

συμβάλλουν στη διδασκαλία των εννοιών και της ανάπτυξης διάφορων γνωστικών 

δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τους Micheal και Wyk (2011), τα κινούμενα σχέδια είναι μέθοδοι 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της διδασκαλίας στην τάξη ή έξω 

από την τάξη. Τα κινούμενα σχέδια ενδέχεται να υποστηρίξουν τη διδασκαλία με 

εποικοδομητική μάθηση, εκμάθηση συμφραζομένων, κοινωνικές δεξιότητες, συνεργατική 

μάθηση, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και μάθησης μέσω εργασίας σε μικρές ομάδες 

(Ibilietal. 2016). 

 Ωστόσο, φαίνεται ότι το όφελος που προκύπτει από τη χρήση των κινούμενων 

σχεδίων στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφέρει. Ο Türkmen (2012) στην έρευνά του 

δήλωσε ότι τα κινούμενα σχέδια είναι μια πόρτα που ανοίγει τον φανταστικό κόσμο από 

τον πραγματικό κόσμο και εξήγησε ότι τα παιδιά μπορούν να φανταστούν τους εαυτούς 

τους σε αυτόν τον κόσμο και παράλληλα, μεταφέρουν αυτό που μαθαίνουν ή βλέπουν σε 

αυτόν τον κόσμο που εισήλθαν στην πραγματική τους ζωή, και είναι δυνατό να 

διαμορφώσουν τα παιδιά, κατά κάποιον τρόπο, τον τρόπο ζωής τους μέσω του κόσμου των 

κινουμένων σχεδίων. Η Doring (2002) υποστήριξε τη χρήση κινούμενων σχεδίων στην τάξη 

και δήλωσε ότι εμποδίζει τους μαθητές να υιοθετήσουν ανάρμοστες συμπεριφορές, να 

εμφανίσουν συμπτώματα πλήξης και αυξάνουν το ενδιαφέρον και τη δέσμευση των 

μαθητών, δημιουργώντας έτσιένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

Doring η χρήση, επίσης,  πρακτικών που υποστηρίζουν το χιούμορ και τα κινούμενα σχέδια 

στην τάξη ενέχουν και κινδύνους μαζί με τα οφέλη όταν χρησιμοποιούνται σε υπερβολικό 

βαθμό από τους εκπαιδευτικούς. Η Doring πρόσθεσε ότι η χρήση κινούμενων σχεδίων είναι 

πολύ χρήσιμη για την εξάλειψη της αντίφασης μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας, 

διότι τα φαινόμενα και τα γεγονότα τα διακρίνει γενικά η υπερβολή και έτσι οδηγούν σε 

επεξηγήσεις και επιχειρηματολογία.Ο Macgillivray (2011) δήλωσε ότι τα κινούμενα σχέδια 

μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσδιορίσουν και να αναλύσουν τις 

προκαταλήψεις συμπεριφορών, φαινόμενα και τα γεγονότα. Οι Keoghtetal. (1998) 

κατέληξαν στο συμπέρασμα για τους μαθητές στο μάθημα της φυσικής ότι η χρήση 

κινούμενων σχεδίων είναι ελκυστική για τη διδασκαλία του περιεχομένου της φυσικής και 

παρακινεί τους μαθητές να δεσμευτούν στη μάθηση (Ibilietal. 2016). 
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 Η Dougherty (2002), επίσης, τόνισε ότι η χρήση πολιτικών γελοιογραφιών 

στην τάξη ενθαρρύνει τους μαθητές να σκεφτούν σοβαρά, προσελκύουν την προσοχή 

τους στα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα και μειώνουν τη μονοτονία των μαθημάτων. Η 

Dougherty αναφέρει επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη κατά 

την επιλογή των κινούμενων σχεδίων την ηλικιακή ομάδα και το θέμα της 

διδασκαλίας. 

 Η Dougherty (2002) υποστηρίζει ότι η χρήση πολιτικών γελοιογραφιών στη τάξη 

μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά και να ενθουσιαστούν με  

τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Η Dougherty εισήγαγε για πρώτη φορά τις διαλέξεις μέσω 

γελοιογραφιών για να σπάσουν τη μονοτονία και γρήγορα διαπίστωσε ότι είναι ικανές να 

προκαλέσουν ισχυρά συναισθήματα. Υποστηρίζει ότι οι δάσκαλοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις οπτικές εικόνες και τη σάτιρα της κινούμενης εικόνας για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αναλύσουν σε βάθος τα κινούμενα σχέδια. Η Dougherty 

υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν κινούμενα σχέδια που είναι κατάλληλα για 

την ηλικιακή ομάδα των μαθητών και το θέμα που πραγματεύονται στο μάθημα και 

προτείνει, για παράδειγμα, να δημιουργήσει ένας εκπαιδευτικός έναν κατάλογο γενικών 

ερωτήσεων που πρέπει να ρωτηθούν σχετικά με το κινούμενο σχέδιο και να έχει μια σαφή 

εικόνα. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν κατά νου, εντούτοις, ότι για να είναι σε θέση οι 

μαθητές τους να ερμηνεύουν πολιτικά κινούμενα σχέδια, τα οποία αντλούν νοήματα από 

πολλούς πολιτισμούς και αναδεικνύουν πολιτικά σύμβολα, πρέπει να κατανοήσουν το 

πολιτιστικό πλαίσιο όπου βρίσκεται το κινούμενο σχέδιο και να μπορούν να το αναλύσουν 

και να το συγκρίνουν στο πλαίσιο άλλων σημερινών πολιτικών καταστάσεων. Για 

παράδειγμα, όλοι οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους χαρακτήρες και τις 

πολιτιστικές και ιστορικές αποχρώσεις που απεικονίζει ο χάρτινος ήρωας πριν μπορέσουν 

να τον αναλύσουν με ακρίβεια. Η Dougherty εξηγεί ότι αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση που οι μαθητές δεν έχουν το ίδιο πολιτισμικό υπόβαθρο και 

όμοια αντίληψη για τα πολιτικά δρώμενα. Μία τεχνική διδασκαλίας που τόνισε η Dougherty 

είναι να ερωτήσουν τους μαθητές για τους φόβους και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων 

και ποιες παραδοχές απεικονίζονται σε κινούμενα σχέδια. Πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, καθώς τους παρουσιάζονται εικόνες όπου βομβαρδίζονται 

περιοχές, συχνά για να τους βοηθήσουν να διακρίνουν τις πολιτικές συνέπειες και ευθύνες 

τέτοιων απεικονίσεων. 
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 Η Dougherty υποστηρίζει, επίσης, ότι τα κινούμενα σχέδια είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να εισαχθούν αμφιλεγόμενες ιδέες. Προσθέτει ότι η χρήση κινουμένων σχεδίων 

προσφέρει περισσότερες δυνατότητες συζήτησης διότι οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν 

όχι τόσο διαδεδομένες απόψεις χωρίς να αισθάνονται ότι προκαλούν τις αντιδράσεις του 

εκπαιδευτικού. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να συζητούν πιο ανοιχτά μη δημοφιλής ιδέες 

επειδή είναι η γελοιογραφία που παρουσιάζει το επιχείρημα και όχι ο μαθητής. Η 

Dougherty καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κινούμενα σχέδια λειτουργούν ιδιαίτερα καλά 

με τους οπτικούς μαθητές και προσθέτουν μια διαδραστική διάσταση στις συζητήσεις στην 

τάξη. 

Ο Doring (2002) υποστηρίζει επίσης τη χρήση κινούμενων σχεδίων στην τάξη και πιστεύει 

ότι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος,ενισχύοντας το 

ενδιαφέρον και την αφοσίωση του μαθητή, χωρίς να εμφανίζονται αισθήματα άγχους, 

πλήξης και ενισχύει την αποτροπή ανάρμοστων συμπεριφορών. 

Ο Doring τονίζει την ποικιλία των μεθόδων με τους οποίους τα κινούμενα σχέδια μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Για παράδειγμα, με τα κινούμενα σχέδια, η αρχική λεζάντα 

μπορεί να κρυφτεί μέχρι να ζητηθεί από τους μαθητές να αναλύσουν το μήνυμα του 

κινούμενου σχεδίου. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τις αναλύσεις τους, η συνοδευτική 

λεζάντα μπορεί να αποκαλυφθεί για να προωθήσει τη συζήτηση και να επιτρέψει στους 

μαθητές να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν τα προηγούμενα συμπεράσματά τους. 

Επιπλέον, τα κινούμενα σχέδια ανοίγουν την πόρτα για να εξεταστούν διαφορετικές 

αντιλήψεις, διαφορετικές ερμηνείες και να γίνει «αποδοχή εναλλακτικών απόψεων». Η 

Doring καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κινούμενα σχέδια, μαζί με το χιουμοριστικότους 

ύφος, βοηθούν τους μαθητές να παράγουν πιο ενδιαφέρουσες και προκλητικές 

απαντήσεις. Προσθέτει,επίσης, ότι οι μαθητές φαίνονται πιο ειλικρινείς, λιγότερο κριτικοί 

και περισσότερο δεκτικοί σε άλλες απόψεις. 

Ο Swan (1995) ανέλυσε τα κινούμενα σχέδια που παρακολουθούν τα παιδιά συνήθως το 

Σάββατο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάποιοι παλαιότεροι χαρακτήρες 

απεικονίστηκαν συχνά ως κακοί ή ανίκανοι, ορισμένοι γυναικείοι χαρακτήρες ως 

υποδεέστερα όντα και τα κινούμενα σχέδια δίδασκαν στα παιδιά ότι οι λευκοί άνδρες 

κυβερνούν την κοινωνία, ο κόσμος είναι ένας τρομακτικός τόπος όπου δεν πρέπει να 

ενεργούν από μόνα τους, αλλά ανήκουν και ακολουθούν μια ομάδα. Ο Wahl (2003) 

διαπίστωσε ότι οι αναφορές σε ανθρώπουςμε ψυχικές ασθένειες είναι συχνές στα παιδικά 

μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων κινούμενων σχεδίων, και ότι οι εικόνες που 
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απεικονίζουνείναι πολύ πιο αρνητικές από ό,τι θετικές. Για παράδειγμα,τα άτομα με 

ψυχιατρικές διαταραχές εμφανίζονται συνήθως ως μη ελκυστικά, βίαια και εγκληματικά. Αν 

και η ανάλυση του Wahl 

δεν καταδεικνύει τον αντίκτυπο αυτών των αρνητικών απεικονίσεων, το άρθρο καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι τα νεαρά μυαλά υιοθετούν τα δυσμενή στερεότυπα και ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε ψυχικές ασθένειες με αποτρεπτικούς και 

δυσφημιστικούς τρόπους. Ένας τρόπος γύρω από την φαινομενική αντίφαση μεταξύ των 

κινούμενων σχεδίων ως πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και ως πηγή διαιώνισης των 

αρνητικών στερεοτύπων είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να εντοπίσουν και να 

αναλύσουν τα αρνητικά στερεότυπα που περιέχονται στα κινούμενα σχέδια, αντλώντας το 

χιούμορ της κινούμενης εικόνας για να βοηθήσουν τους μαθητές να σκεφθούν τα 

στερεότυπα κριτικά. 

 Ο Ince (1991) δήλωσε ότι το θέμα μπορεί να δοθεί με μια ρεαλιστική προσέγγιση 

καθώς και με τρόπο που αναπτύσσει τη φαντασία σε κινούμενα σχέδια. Η περίοδος 

διδασκαλίας μπορεί να γίνει οικεία και επομένως, η επιθυμία για μάθηση μπορεί να 

αυξηθεί. Αυξάνει επίσης την απομνημόνευση και παρέχει μια αποτελεσματική μάθηση 

μέσω χρωμάτων και ήχων. Σε μια μελέτη που πραγματοποίησαν οι Singer & Singer (1998) 

με παιδιά προσχολικής ηλικίας διαφορετικών πολιτισμών και φυλών, διαπιστώθηκε ότι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Barney και οι φίλοι, η οδός Sesames και η γειτονιά του 

MisterRoger είχαν θετική επίδραση στη γνωστική,κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των 

παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ανέφεραν ως αποτελέσματατη βελτίωσητης 

αριθμητικής ικανότητας και δεξιότητες ομιλίας, καθώς και αισθήσεις θετικών 

συναισθημάτων και εκδηλώσεις θετικής στάσης για σεβασμό, αγάπη, τη συμμετοχή, τη 

φιλία κ.λπ.(Ibilietal. 2016). 

 Σύμφωνα με την έρευνα των Baraketal. (2011) που μελέτησε τη κινηματογραφική 

ταινία "BrainPop" στα πορίσματά της ανέδειξε ότι έχει θετική επίδραση στη μάθηση και 

ενισχύει τα κίνητρα. Στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η ταινία ανέπτυξε τις δεξιότητες 

σκέψης, την κατανόηση των πληροφοριών, την εφαρμογή και κρίση των ικανοτήτων τους, 

το επίπεδο που αντιλαμβάνονται και έρχονται σε επαφή με γεγονότα και ανθρώπους από 

στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και την κατανόηση της σημασίας της για το μέλλον 

(Ibilietal. 2016). 

 Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης από τον Bandura (1971), τα παιδιά 

μαθαίνουν λαμβάνοντας τα άτομα γύρω τους ως πρότυπα και το γεγονός ότι οι χαρακτήρες 
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ή τα άτομα που λαμβάνονται ως μοντέλα είναι παρόμοιας ηλικίας και ενός φανταστικού 

χαρακτήρα αυξάνει τη μοντελοποίηση και τη μάθηση με τη μίμηση. Από αυτή την άποψη, 

τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσω παρατήρησης ή μέσω απομίμησης, λαμβάνοντας 

χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων ως μοντέλα ενώ παρακολουθούν κινούμενα σχέδια. 

Πολλοί ερευνητές, συνεπώς, ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να επωφεληθούν από τα 

κινούμενα σχέδια και τα animations (Cho,2012, HawkinsandDavidson, 2007). 
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2. Η ιστορία του Γουόλτ Ντίσνευ: Παρουσίαση ηρώων 

 Τον Ιούλιο του 1923, ένας νέος γελοιογράφος, ο Walt Disney, έφτασε στο 

Χόλιγουντ, με υλικά ζωγραφικής, χωρίς χρηματικό απόθεμα και ήλπιζε ότι θα μπορούσε να 

ξεκινήσει μια επιχείρηση κινουμένων ταινιών. Πριν επιβιβαστεί στο τρένο, είχε γνωρίσει  

πολλές αποτυχίες και απογοητεύσεις. Τον περίμενε στο Union Station στο ΛοςΆντζελες, ο 

αδελφός του, Roy, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του για να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα 

το όνειρο του Walt. Με δάνειο 500 δολαρίων, ξεκίνησαν την κινηματογραφική τους 

δραστηριότητα, εργάζονταν στο σπίτι αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους Lilly και Edna και 

αγωνίζονταν να κρατήσουν ένα μικροσκοπικό στούντιο. Δεν υπήρχε άμεση επιτυχία γι 

'αυτούς σε αυτή την εποχή των «σιωπηλών εικόνων», και ό,τι απολαβές είχαν τις 

δαπανούσαν για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Το 1928 ήρθε η πρώτη επιτυχία, 

καθώς η κινηματογραφική βιομηχανία έστρεψε την προσοχή της στην κινούμενη εικόνα με 

τη συνοδεία ηχητικών εφέ, ο Walt παρήγαγε το Steamboat Willie, το πρώτο κινούμενο 

σχέδιο με ήχο. Εισήγαγε επίσης ένα νέο αστέρι τον Mickey Mouse. Τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν, ο Walt έγινε ένας εξαιρετικός κινηματογραφιστής, πρωτοπόρος 

κινηματογραφικών ταινιών. Και το όνομα  "Walt Disney" έγινε παγκοσμίως γνωστό ως το 

σύμβολο των καλύτερων οικογενειακών ταινιών ψυχαγωγίας.  

 Η Walt Disney Company είναι μια κορυφαία επιχείρηση ψυχαγωγίας και μέσων 

ενημέρωσης. Το Studio Entertainment ήταν η παλαιότερη και η βασική προσφορά του Walt 

Disney από την ίδρυσή του. Σήμερα, η Disney Studio έχει την παρουσία της σε όλο τον 

κόσμο μέσω της απήχησης που είχε στους καταναλωτές, οι οποίοι παρακολουθούσαν 

συγκεκριμένες ταινίες και συναφή δρώμενα. (Bruner, 1985). 

 Το 2013, η Walt Disney Company ήταν μια κορυφαία διεθνής επιχείρηση. Η Disney 

είναι μία από τις πιο δημιουργικές εταιρείες του κόσμου που είναι υπεύθυνες για τη 

δημιουργία μερικών από τους παγκοσμίως αγαπημένους χαρακτήρες και δημοφιλή 

ταινιών. Κατάφερε να ενσωματώσει πέντε επιχειρηματικούς τομείς: δίκτυα μέσων 

ενημέρωσης, πάρκα και θέρετρα, στούντιο, καταναλωτικά προϊόντα και διαδραστικά μέσα 

(Bamel, 2015). 
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Ο Μίκυ Μάους 

 

 Ο Mickey Mouse είναι ένας αστείος χαρακτήρας 

κινούμενων σχεδίων και η μασκότ της εταιρείας «The 

Walt Disney Company». δημιουργήθηκε από τους Walt 

Disney και UbIwerks στα στούντιο Walt Disney το 1928. 

Ένα ανθρωπόμορφο ποντίκι που τυπικά φορά κόκκινα 

σορτς, μεγάλα κίτρινα παπούτσια και λευκά γάντια, ο 

Mickey είναι ένας από τους πιο γνωστούς  χαρακτήρες 

του κόσμου. 

 O Disney και ο Iwerks δημιούργησαν τον Mickey Mouse, εμπνευσμένο από ένα 

ποντίκι που ο Disney είχε ως κατοικίδιο ενώ δούλευε στο στούντιο Laugh-O-Gram. Ο Iwerks 

προσάρμοσε τα πρόμο σκίτσα του Disney, ώστε ο Mickey να γινόταν πιο εύκολο να 

προσαρμοστεί στη διαδικασία του animation, και ο Disney έδωσε τη φωνή του στον 

χαρακτήρα μέχρι το 1947. 

 Ο Mickey Mouse πρωτοεμφανίστηκε τον Μάιο του 1928. Ο Disney χρησιμοποίησε 

συγχρονισμένο ήχο στη ταινία Steamboat Willie για να δημιουργήσει το πρώτο post-

produced cartoon sound. Μετά την ολοκλήρωση του animation, η Disney υπέγραψε 

συμβόλαιο με το πρώην στέλεχος της Universal Pictures, τον Pat Powers, για να 

χρησιμοποιήσει το σύστημα εγγραφής "Powers Cinephone". Το Cinephone έγινε ο νέος 

διανομέας για τα πρώιμα ηχητικά κινούμενα σχέδια της Disney, τα οποία γρήγορα έγιναν 

δημοφιλή. 

 Συνέχισε να εμφανίζεται σε περισσότερες από 130 ταινίες, όπως το The Band 

Concert (1935), το Brave Little Tailor (1938) και το Fantasia (1940). Ο Mickey εμφανίστηκε 

κυρίως σε μικρού μήκους ταινίες, αλλά και περιστασιακά σε μεγάλου μήκους ταινίες. Δέκα 

κινούμενα σχέδια του Mickey πήραν μέρος για το βραβείο Όσκαρ για την καλύτερη ταινία 

μικρού μήκους, ένα από τα οποία κέρδισε το βραβείο το 1942. Το 1978 ο Mickey έγινε ο 

πρώτος χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων που έχει ένα αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. 

 Καθ 'όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, ο σχεδιασμός του Mickey είχε 

μεγάλη ομοιότητα με τον Oswald, εκτός από τα αυτιά, τη μύτη και την ουρά. Ο Ub Iwerks 

σχεδίασε το σώμα του Mickey από τους κύκλους για να κάνει τον χαρακτήρα να 

ζωντανέψει. Οι υπάλληλοι της Disney John Hench και Marc Davis πίστευαν ότι αυτός ο 
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σχεδιασμός ήταν μέρος της επιτυχίας του Mickey καθώς τον καθιστούσε πιο δυναμικό και 

ελκυστικό για το κοινό. 

 Ο κυκλικός σχεδιασμός του Mickey είναι πιο αισθητός στα αυτιά του. Τα αυτιά του 

έκαναν τον Mickey εύκολα αναγνωρίσιμο στους θεατές και έγιναν ένα ανεπίσημο εμπορικό 

σήμα. Το κυκλικό σχήμα ταλαιπώρησε αργότερα τους δημιουργούς παιχνιδιών που έπρεπε 

να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο Mickey. 

 Ο Μίκυ εμφανίζεται γενικά μαζί με τη φίλη του Minnie Mouse, τον σκύλο του Pluto, 

τους φίλους του Donald Duck και Goofy και τον Pete. Παρόλο που αρχικά χαρακτηρίστηκε 

ως άτακτος, ο Mickey επαναπροσδιορίστηκε με την πάροδο του χρόνου ως ένας ήρωας με 

χαρακτηριστικά ενός απλού καθημερινού ανθρώπου, με ελαττώματα αλλά περιπετειώδης. 

Το 2009, η Disney άρχισε να επαναπροσδιορίζει το χαρακτήρα και πάλι, δίνοντας λιγότερη 

έμφαση στην ευχάριστη, χαρούμενη πλευρά του και επαναφέροντας τις πιο κακόβουλες 

και περιπετειώδεις πλευρές της προσωπικότητάς του, ξεκινώντας από το βίντεο παιχνίδι 

Epic Mickey. 

 

Ο Τεντεν 

 

 Ο Τεντέν (Tintin) είναι ήρωας της ομώνυμης 

γαλλικής σειράς του Τζώρζ Ρεμύ, ο οποίος υπογράφει με το 

ψευδώνυμο Hergé (Ερζέ). Οι ιστορίες του άρχισαν να 

δημοσιεύονται στις 10 Ιανουαρίου του 1929 στο παιδικό 

ένθετο Le Petit Vingtième (Ο μικρός εικοστός) της εφημερίδας 

LeXXeSiècle (Ο 20ος αιώνας) και συνέχισε να εκδίδεται εκεί 

μέχρι τις 11 Μαΐου του 1930, υπό τον τίτλο Les Aventures de 

Tintin(Οι περιπέτειες του Τεντέν). Κατά τη διάρκεια του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι περιπέτειες του μεταφέρθηκαν στη βέλγικη 

εφημερίδα Le Soir (πρώτη εμφάνιση στις 17 Οκτωβρίου 1940), στην οποία δούλευε ο 

Hergé, ενώ από τις 26 Σεπτεμβρίου 1946 άρχισε στο Βέλγιο η έκδοση του 

εβδομαδιαίου περιοδικού Τεντέν από την εκδοτική εταιρεία του Raymond Leblanc, η 

οποία συνέχισε μέχρι το 1993 (Κολιοδήμος, 1982). 

 Ο βιογράφος του Hergé, Pierre Assouline, σημείωσε ότι «ο Tintin είχε μια 

προϊστορία», επηρεασμένος από σειρά γεγονότων που είχε συναντήσει ο Hergé καθ 'όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. Ο Hergé σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρώιμης εκπαίδευσής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%A0%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
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του στη μέση του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί στρατιώτες κατέλαβαν το 

Βέλγιο, είχε σχεδιάσει εικόνες στα σχολικά του βιβλία ενός ανώνυμου νεαρού άνδρα που 

αγωνίστηκε. Αργότερα σχολίασε ότι αυτά τα σχέδια απεικονίζουν έναν γενναίο και 

περιπετειώδη χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τη νοημοσύνη και την εφευρετικότητα του 

ενάντια στους αντιπάλους (Κολιοδήμος, 1982). 

Ο Τεντέν είναι ένας Βέλγος δημοσιογράφος, ο οποίος συνέχεια εμπλέκεται σε 

περίεργες και παράξενες περιπέτειες. Οι φίλοι και οι συνεργάτες του είναι οι 

ντετέκτιβς Ντυπόν και Ντιπόν, ο Καπετάνιος Χάντοκ, ο καθηγητής Τρύφων 

Τουρνεσόλ και ο πιστός του σκύλος Μιλού (Κολιοδήμος, 1982). 

Οι ιστορίες του Ερζέ με τον Τεντέν είναι συνήθως απλές στην αφήγηση και 

την πλοκή τους, καθώς ο ήρωας είναι ένας καθημερινός τύπος, που εμπλέκεται σε 

περιπέτειες με πολλά στοιχεία αστυνομικής πλοκής. Ο Τεντέν βγαίνει πάντα νικητής 

γιατί αγωνίζεται για το καλό και η αποστολές του εμφανίζονται τυχαία. Ο ήρωας δεν 

εκφράζει πολιτικές πεποιθήσεις και κινείται σε έναν κόσμο όπου τιμωρεί το έγκλημα, 

πιθανότατα επειδή ο Ερζέ έζησε τα νεανικά του χρόνια ως πρόσκοπος, μεταφέρει 

στον ήρωα του την υποχρέωση να υπερασπίζεται το καλό και να κάνει καλές πράξεις 

(Κολιοδήμος, 1982). 

Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα κόμικς παγκοσμίως, με 

περισσότερες από διακόσια εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ έχει μεταφραστεί σε 58 

γλώσσες. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 24 τεύχη, το τελευταίο από τα οποία 

κυκλοφόρησε το 1983. Επίσης, έχουν γυριστεί τέσσερις κινηματογραφικές ταινίες 

(Κολιοδήμος, 1982). 

 

Ο ΛούκυΛουκ 

 

 Ο ΛούκυΛουκ είναι βελγικό κόμικ που 

δημιουργήθηκε από τον Morris. Γνώρισε την περίοδο 

της μεγαλύτερης ακμής του κατά την εποχή που 

σεναριογράφος του ήταν ο Ρενέ Γκοσινί. Η ιστορία 

του ΛούκυΛουκ διαδραματίζεται στην Άγρια Δύση 

των ΗΠΑ (FarWest) κατά την περίοδο του 19ου 

αιώνα, αμέσως μετά την λήξη του Αμερικανικού 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%86%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Morris
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Εμφυλίου Πολέμου, με πρωταγωνιστή τον ΛούκυΛουκ, ο οποίος ήταν ένας "φτωχός 

και μοναχικός καουμπόι". Μαζί με τα κόμικς Αστερίξ και Τεντέν, ο ΛούκυΛουκ είναι 

ένα από τα πιο εμπορικά και διάσημα κόμικ στην Ευρώπη (Κολιοδήμος, 1982). 

 Η πρώτη περιπέτεια του Lucky Luke, Arizona 1880, εμφανίστηκε στο τεύχος 

Almanach στο γαλλικό-βελγικό περιοδικό κόμικς Spirou στις 7 Δεκεμβρίου 1946. Μετά από 

πολλά χρόνια συγγραφής της ταινίας ο ίδιος, ο Morris ξεκίνησε μια συνεργασία με τον René 

Goscinny, που έγινε συγγραφέας της σειράς για μια περίοδο που θεωρείται η χρυσή εποχή 

της (Κολιοδήμος, 1982). 

 Ο LuckyLukeμε το πιστό του άλογο, τη Dolly Jumber, αντιπροσωπεύει έναν 

ανοιχτόκαρδο ήρωα και θυμίζει την εποχή του παλιού Γουέστ με πιστολέρος και καου-

μπόυ, σε τοπία έρημα με κάκτους κα σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα κύρια 

χαρακτηρίστηκα του ήρωα είναι η μοναχικότητα που τον διακρίνει, η νομιμοφροσύνη του 

και η καταπληκτική επιδεξιότητα του στη σκοποβολή. Ο ίδιος μάχεται για τη δικαιοσύνη και 

τιμωρεί τους κακούς (Κολιοδήμος, 1982).  

 Ο LuckyLuke συναντά πολλές ιστορικές δυτικές μορφές, όπως η Calamity Jane, ο 

Billy the Kid, ο κριτής Roy Bean και η συμμορία του Jesse James. Ο Goscinny είπε κάποτε ότι 

με τον Morris προσπάθησαν να βασίσουν τις περιπέτειες του Lucky Luke σε πραγματικά 

γεγονότα όποτε ήταν αυτό δυνατόν, ωστόσο δεν θα άφηναν τα αληθινά γεγονότα να 

παρεμποδίσουν τη δημιουργία μιας αστείας ιστορίας. Οι κακοποιοί και οι περιστασιακοί 

χαρακτήρες εκπροσωπούσαν πραγματικούς ανθρώπους και γεγονότα, οι περισσότεροι από 

τους οποίους ζούσαν από τα μέσα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, στο 

τεύχος Daily Star, ο Lucky Luke συναντά τον νεαρό Horace Greeley, πριν μετακομίσει στη 

Νέα Υόρκη το 1831. Ο δικαστής Roy Bean, ο οποίος διορίστηκε δικαστής το 1882, 

εμφανίζεται σε άλλο τεύχος και σε ένα άλλο ο Λουκ παίρνει μέρος το 1892 στη μάχη κατά 

της συμμορίας Dalton. Ο ίδιος ο Lucky Luke εμφανίζεται να προτιμά να αφοπλίσει τους 

κακοποιούς παρά να τους σκοτώσει (Κολιοδήμος, 1982). 

 

Ο Αρκάς  

 

 Ο Αρκάς είναι δημιούργημα ενός έλληνα 

καλλιτέχνη που ξεκίνησε το έργο του στις αρχές του 

1981. Τα κόμικς του έχουν ένα μοναδικό στυλ, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BD
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συνδυάζοντας χιούμορ και μερικές φορές βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα. Η δομή των 

ιστοριών είναι πολύ απλή, με κάθε τόμο να έχει μεμονωμένες εικόνες που ακολουθούν 

κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές. Τις περισσότερες φορές θα βλέπουμε μόνο δύο 

κύριους χαρακτήρες: Ο ένας είναι ο λογικός, σκεπτικός και αμφισβητούμενος χαρακτήρας, 

ενώ ο άλλος είναι ένας αγενής, χυδαίος ή απλώς κενός χαρακτήρας. Οι ιστορίες λαμβάνουν 

χώρα σε μια ποικιλία διαφορετικών τοποθεσιών ή καταστάσεων και οι πρωταγωνιστές 

μπορούν να είναι άνθρωποι, ζώα ή ακόμη και χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών. 

 Ο Αρκάς αποφεύγει τη δημοσιότητα και τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, 

επειδή αναφέρεται ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι γνωστός μέσω του έργου του και όχι 

μέσω προσωπικής προώθησης. Ένα μυστήριο έχει δημιουργηθεί γύρω από την ταυτότητά 

του και το πραγματικό του όνομα παραμένει άγνωστο.  

 

Ο Ποπάυ 

 

 Ο Ποπάυ (Popeye, γνωστός και ως Popeye the SailorMan) είναι 

πλασματικός χαρακτήρας κόμικς, που δημιουργήθηκε από τον Elzie Crisler Segar και 

έχει εμφανιστεί σε κόμικς, θέατρο, τηλεόραση (κινούμενα 

σχέδια), ραδιόφωνο, κινηματογράφο και βιντεοπαιχνίδια. 

 Ο κόσμος του Ποπάυ είναι βίαιος, άσχημος και 

οι ήρωες ενεργούν αντίθετα με τους όρους μιας λογικο 

κρατούμενης και αστυνομευμένης κοινωνίας. Η 

συμπεριφορά τους διακρίνεται από αγένεια προς τους 

άλλους και βία. Όλοι οι ήρωες χαρακτηρίζονται από 

διάφορες δυσμορφίες μέσα σε έναν κόσμο όπου οι ηθικές 

αξίες είναι αντεστραμμένες (Κολιοδήμος, 1982). 

 Δεν υπάρχει απόλυτη αίσθηση συνέχειας στις 

ιστορίες, παρόλο που ορισμένα στοιχεία σχεδίου και 

παρουσίασης παραμένουν ως επί το πλείστον σταθερά, συμπεριλαμβανομένων των 

σκόπιμων αντιφάσεων στις ικανότητες του Popeye. Ο Popeye φαίνεται να μην έχει τρόπους 

και να είναι αμόρφωτος, αλλά συχνά απεικονίζεται ως ικανός να βρει λύσεις σε 

προβλήματα που φαίνονται ανυπέρβλητα στην αστυνομία ή, κυρίως, στην επιστημονική 

κοινότητα. Ο Popeye επέδειξε εναλλακτικά την εξερεύνηση (ανακαλύπτοντας, για 

παράδειγμα, πως η αγαπημένη του Olive απήχθη εκτιμώντας τα γεγονότα από τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9
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αποτυπώματα των κακοποιών στην άμμο), την επιστημονική ευστροφία (όπως η κατασκευή 

μέσα σε λίγες ώρες, ενός διαστημικού σκάφους με "σπανάκι"), ή τα διπλωματικά του 

επιχειρήματα που παρουσίαζαν τη δική του ύπαρξη και υπεράνθρωπη δύναμη ως τη μόνη 

πραγματική εγγύηση της παγκόσμιας ειρήνης σε διπλωματικές διασκέψεις. Η πίπα του 

Popeye αποδεικνύεται επίσης εξαιρετικά ευέλικτη. Μεταξύ άλλων, χρησίμευσε ως δάδα 

κοπής, μηχανή τζετ, έλικας, μουσικό όργανο και φυσικά σφυρίχτρα με την οποία κάνει 

αισθητή την παρουσία του. Ο Popeye καταναλώνει επίσης κατά περιόδους σπανάκι μέσω 

της πίπας του, μερικές φορές πιπιλίζοντας το ίδιο το κουτί μαζί με το περιεχόμενο. Από τη 

δεκαετία του 1970, ο Popeye σπάνια απεικονίζεται χρησιμοποιώντας την πίπα του για να 

καπνίσει καπνό(Κολιοδήμος, 1982). 

 Ο Segar με την ιστορία του Ποπάυ προσπαθεί να παρουσιάσει την 

αναπροσαρμοστικότητα του κοινωνικού συστήματος, μέσα από τα παράλογα 

γεγονότα που διαδραματίζονται στις περιπέτειες του Ποπάυ. Σκόπευε μέσα από τη 

σάτιρά του να ποδοπατήσει τους κοινωνικούς συντηρητισμούς (Κολιοδήμος, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Αυτό-εκτίμηση του εκπαιδευτικού, εικαστικές, θεωρητικές ικανότητες : 

σχεδίαση του Μίκυ Μάους 

Η αυτοεκτίμηση είναι ένας σημαντικόςπαράγοντας για την επιτυχία στη ζωή του ατόμου. Η 

ανάπτυξη θετικής αυτο-έννοιας ή υγιούς αυτοεκτίμησης είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

καλή προσαρμογή του στην κοινωνία. Η αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην αντίληψη του 

ατόμου ή στις υποκειμενικές εκτιμήσεις της ατομικής αξίας του ατόμου, στα αισθήματα του 
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αυτοσεβασμού και της αυτοπεποίθησής του και στον βαθμό στον οποίο το άτομο έχει 

θετικές ή αρνητικές απόψεις για τον εαυτό του (Sharma etal, 2015). 

Όταν το άτομο διευρύνει τη θετική άποψη του εαυτού και αναπτύσσει μια θετική άποψη 

για ολόκληρη την ομάδα στην οποία ανήκει, αναπτύσει την έννοια του σεβασμό προς τον 

εαυτό του αλλά και προς τους άλλους. Ο Corning (2002) δήλωσε ότι η συλλογική 

αυτοεκτίμηση αναφέρεται σε όλες τις εμπειρίες και αξιολογήσεις της αξίας μιας κοινωνικής 

ομάδας - όπως φυλετικές, εθνοτικές ή ομάδες εργασίας - από τις οποίες είναι μέλος 

(Sharma etal, 2015). 

Το χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης συνδέεται με τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις 

κακές σχολικές επιδόσεις (Agarwala & Raj, 2003; Orth & Robins, 2013). Βρέθηκε ότι το 

χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης οδηγεί σε ψυχολογικά προβλήματα όπως η κατάθλιψη, το 

κοινωνικό άγχος, η μοναξιά, η αποξένωση κλπ. (Leary, 2004). Συνδέεται στενά με τα 

προβλήματα φιλίας και την κοινωνική μεταχείριση (Sharma etal, 2015). 

Η αυτοεκτίμηση καθώς και η συλλογική αυτοεκτίμηση είναι σημαντικές για την επιβίωση 

ως μοναδική ταυτότητα και σε ομάδα. Η μετάβαση από την εφηβική ηλικία στην 

ενηλικίωση είναι μια κρίσιμη φάση της ζωής οποιουδήποτε ατόμου. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης τα άτομα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και πολλές φορές είναι 

πολύ δύσκολο να διατηρήσουν το βέλτιστο επίπεδο αυτοεκτίμησης και συλλογικής 

αυτοεκτίμησης(Sharma etal, 2015). 

Η αυτοεκτίμηση είναι η κατανόηση ότι ένας άνθρωπος σκέφτεται θετικά για τον εαυτό του. 

Ένα άτομο με θετικές προσδοκίες για τον εαυτό θεωρείται ότι έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Η 

αυτο-ιδέα συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Cveneck, 

Fryberg, Covarrubias & Meltzoff, 2017). Η αυτοεκτίμηση ή αυτο-ιδέα των σπουδαστών τους 

οδηγεί σε υψηλή απόδοση. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 

όπως οι αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Η κριτική, η ποινή, και η βία επηρεάζουν 

τον αυτοσεβασμό. Η οικονομική κακή κατάσταση και η αποτυχία στο σχολείο επηρεάζουν 

την αυτοεκτίμηση κάποιου. Ακόμη και η φυλή, η θρησκεία, ο πολιτισμός και το σεξ 

επηρεάζουν τα συναισθήματα των μαθητών. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την 

αυτοσυγκέντρωση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Όταν τα αρνητικά συναισθήματα 

αναπτύσσονται νωρίς στη ζωή, οι μαθητές αναπτύσσουν συναισθήματα που επηρεάζουν 

τον τρόπο σκέψης τους. Για παράδειγμα, οι μαθητές σκέφτονται αρνητικά για τον εαυτό 
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τους από την παιδική ηλικία και στη συνέχεια αυτές οι σκέψεις γίνονται ισχυρές. Κατά 

συνέπεια, οι μαθητές αισθάνονται δυσαρεστημένοι για τον εαυτό τους. 

Η αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής επικοινωνίας με τους μαθητές επηρεάζεται από 

το επίπεδο της επικοινωνιακής κουλτούρας των εκπαιδευτικών (Grehnev, 1990), που 

αποτελείται από δύο συνιστώσες: εσωτερικές (επικοινωνιακές ικανότητες του δασκάλου) 

και εξωτερικές (τρόποι συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών σε διαφορετικές παιδαγωγικές 

καταστάσεις). Από την άποψη αυτή, η επαγγελματική ιδέα των εκπαιδευτικών μπορεί να 

εξεταστεί με βάση την αξιολόγησή τους σε δύο πτυχές: την αντίληψη των καθηγητών για τις 

δικές τους επικοινωνιακές ικανότητες και την εικόνα των δικών τους επικοινωνιακή 

συμπεριφορά (Glotova etal.,2014). 

Κάθε έθνος θέλει να εκπαιδεύσει τους νέους του, παρέχοντάς τους ένα εγκάρδιο 

περιβάλλον μάθησης στο σχολείο καθώς και σε άλλους άτυπους και μη τυπικούς χώρους 

μάθησης. Σήμερα, όπου καινοτόμες τεχνολογικές συσκευές χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία της μάθησης, υπάρχουν επίσης πολλά ψυχολογικά μέτρα που εισάγονται ξανά 

και ξανά για να καταστήσουν τη μάθηση αποτελεσματική και μακρόχρονη. Τα μέτρα αυτά 

λαμβάνονται όχι μόνο από τα επιμέρους θεσμικά όργανα αλλά και από τις αρμόδιες αρχές. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επισημάνουν εκείνα τα εμπόδια που μπορούν να εμποδίσουν 

την ποιοτική αλλαγή στην εκπαίδευση. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αυξήσουν το 

επίπεδο εκπαίδευσης που εγγυάται την ευημερία, την ανάπτυξη και την επίτευξη του λαού 

στην κοινωνία. 

 Για τη δημιουργία του Μίκυ Μάους, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη φιγούρα 

του στη διαδασκαλία στο νηπιαγωγείο, κρίθηκε σκόπιμο η εκπαιδευτικός να 

αποτυπώσει αρχικά τη φιγούρα του χάρτινου ήρωα σε χαρτόνι και έπειτα να 

κατσκευάσει με τη χρήση πλήθως υλικών τον χαρακτήρα, ώστε να πετύχει τη 

δημιουργία του. Παρακάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες, όπου γίνονται αντιληπτά 

τα στάδια και η πορεία της κατασκευής του Μικυ Μάους. Τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ήταν ένα μεγάλο χαρτόνι, 

χάρτινο πιάτο, μολύβι, μαρκαδόροι, συραπτικό, κόλλα. 

Αρχικά αποτυπώθηκε η φιγούρα του Μίκυ Μάους στο χαρτί με μολύβι, όπως 

γίνεται εμφανές στις εικόνες που ακολουθούν. 

Βήμα 1
ο
 : Σχεδιάζω στο χαρτί με μολύβι το πρόσωπο του Μίκυ και τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου του  
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Βήμα 2
ο
: Σχεδιάζω το σώμα το Μίκυ, τα ρούχα και τα παπούτσια του 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3
ο
:  Χρωματίζω με το μολύβι τα αυτιά, τα κουμπιά του παντελονιού και τα 

πόδια του, ώστε να πάρει την τελική μορφή του 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν δίαφορα υλικά, όπως το χάρτινο πιάτο, όπου 

κολλήσαμε το χαρτόνιπου χρωματίστηκε και κόπηκε σύμφωνα με τη μορφή και 

φιγούρα του κεντρικού μας χάρτινου ήρωα.  

1
ο 
Βήμα:Παίρνω ένα πλαστικό πιάτο και σχεδιάζω με ένα μολύβι το πρόσωπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ο
 Βήμα: Παίρνω μία κόλλα Α4 και τη ζωγραφίζω σε ροζ χρώμα. 
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3
ο
 Βήμα: Παίρνω ένα ψαλίδι και κόβω το χαρτί στο σχήμα προσώπου του 

Μίκυ και στη συνέχεια το κολλάω πάνω στο πιάτο. 

 

 

 

 

 

4
ο
 Βήμα:Έπειτα ζωγραφίζω το περίγραμμα του προσώπου σε κόλλα Α4 με 

μαύρο χρώμα και το κόβω με ψαλίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

5
ο
 Βήμα: Στη συνέχεια το κολλάω πάνω στο πιάτο. 
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6
ο
 Βήμα: Ζωγραφίζω τη μύτη και τη γραμμή που υπάρχει στη πάνω από τη 

μύτη με μαύρο μαρκαδόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

7
ο
 Βήμα: Σχεδιάζω τα μάτια σε χαρτί Α4 με ένα μολύβι. 

 

 

 

 

 

8
ο
 Βήμα: Έπειτα ζωγραφίζω το περίγραμμα των ματιών και την ίριδα με 

μαύρο μαρκαδόρο και τα κολλάω πάνω στο πιάτο. 
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9
ο
 Βήμα: Σχεδιάζω το στόμα σε χαρτί Α4 και στη συνέχεια ζωγραφίζω το 

περίγραμμα με μαύρο μαρκαδόρο. 

 

 

 

 

 

 

10
ο
 Βήμα: Ζωγραφίζω το εσωτερικό του στόματος με κόκκινο χρώμα και τη 

γλώσσα με ροζ. 

11
ο
 Βήμα: Κολλάω το στόμα στο πιάτο. 

 

 

 

 

 

12
ο
 Βήμα: Κολλάω με κόλλα τα αυτιά, τα οποία είναι από καπάκι πλαστικό 

του καφέ. 
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Τέλος, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, καταφέραμε να σχηματίσουμε 

το πρόσωπο του Μίκυ Μάους, ώστε έπειτα να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε στα 

παιδιά στο νηπιαγωγείο και να τον ενσωματώσουμε στη διδασκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Διδακτική προσαρμογή του Μίκυ στο Νηπιαγωγείο 

Σε μια εποχή, όπου οι κοινωνικές απαιτήσεις αυξάνονται και η 

παγκοσμιοποίηση επιφέρει την ανάγκη απόκτησης πλήθος δεξιοτήτων, φαίνεται 

εύλογο να οδηγούμαστε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο ευρωπαίος 

εκπαιδευτικός του 21
ου

 αιώνα, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με δεξιότητες που θα 

προάγουν επιτυχώς τις γνώσεις των μαθητών του. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να 

είναι ικανός να παρέχει και να οργανώνει μαθησιακές ευκαιρίες για τους μαθητές του, 
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να διαχειρίζεται επιτυχώς την μαθησιακή τους εξέλιξη, να λαμβάνει υπόψη την 

ετερογένειά τους, να αναπτύξει τη δέσμευση των μαθητών του να εργάζονται και να 

μαθαίνουν, καθώς και να τους εισάγει σε ένα ομαδικό πνεύμα εργασίας και μάθησης, 

να προωθεί τη συμμετοχή τους στο σχολικό πρόγραμμα αλλά και την οργάνωσή του 

και, σαφώς, να χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα στην καθημερινή πρακτική του 

(Schratz, etal,2009).  Βέβαια, ο μαθητής είναι σε θέση να αναδείξει τις προτιμήσεις 

του για την εφαρμογή μιας καινοτομίας, σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και την 

παιδαγωγική της διάσταση, καθώς την βιώνει και την δέχεται ο ίδιος. Οι απόψεις που 

αναδομούνται από τους μαθητές σχετικά με την εισαγόμενη καινοτομία έμμεσα 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών τους και καταλήγουν είτε στην 

απόρριψη ή αποδοχή ή διακοπή ενός νέου περιεχομένου ή μιας εκπαιδευτικής 

προσέγγισης (Metzler, M. &McCullick, B.,2008). 

Μέσα από τη διεξαγωγή διάφορων ερευνών ανάγεται το συμπέρασμα ότι το 

κύριο χαρακτηριστικό ενός καινοτόμου προγράμματος είναι η ανάληψη νέων ρόλων 

από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε οι πρώτοι να εμπλακούν στην ενίσχυση του 

γνωστικού τους επιπέδου. Βέβαια, πολλές φορές επιβραδύνεται η ροή του μαθήματος 

καθώς πληθαίνουν στη διδασκαλία οι ερωτήσεις προς τους μαθητές και άλλες 

πρακτικές, ωστόσο, μέσα από αυτές τις πρακτικές βελτιώνονται οι ικανότητες 

ιδιαίτερα των αδύναμων μαθητών, οι οποίο δέχονται κίνητρα για μάθηση, 

ανταποκρίνονται στην επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και 

αναστοχάζονται (Diaz-Cueto, etal, 2010). 

Ένα σύνολο κινούμενων σχεδίων, με πρωταγωνιστή, ωστόσο, τον Μίκυ Μάους, διατέθηκε 

ώστε να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που θεωρούνται ότι είναι οι πλέον κατάλληλοι για 

συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Όπου ήταν δυνατόν, τα κινούμενα σχέδια 

έπρεπε να χρησιμοποιούνται μέσα σε μια κανονική ακολουθία διδασκαλίας. Κάθε 

κινούμενο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον δύο φορές, είτε από μόνο του είτε σε 

συνδυασμό με άλλες σχετικές κινούμενες εικόνες. 

Συνήθως, μια διασκαλία που χρησιμοποιεί χάρτινους ήρωες περιλαμβάνει τα εξής:  

-μια σύντομη εισαγωγή στη δραστηριότητα 

- μια παρότρυνση προς τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με την έννοια 

των κινούμενων σχεδίων και να συζητήσουν σε ομάδες τι σκέφτονται και γιατί 
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- κατάλληλη αλληλεπίδραση και παρέμβαση του καθηγητή κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής συνεδρίασης. 

- ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις ιδέες των μαθητών του, να τους ενθαρρύνει και να 

υποστηρίζει τις απόψεις τους όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

Μεθοδολογία διδακτικού σεναρίου - Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο περιλαμβάνει στόχους από τις γνωστικές περιοχές προσωπικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης, φυσικές επιστήμες, γλώσσα, τέχνες, μαθηματικά και τη χρήση 

χάρτινου ήρωα (Μίκυ Μάους). 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τις πρότερες γνώσεις και δεξιότητές των 

παιδιώνμε την εφαρμογή του διδακτικού μας σεναρίου. Η ατομικές αλλά και 

ομαδικές αυτές  δραστηριότητες  μέσα από την παρουσίαση πληροφοριών και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους, θα βοηθήσει τα παιδιά που δε γνωρίζουν να μάθουν, για 

να παρουσιάσουμε έπειτα τον ήρωά μας και να εργαστούμε μαζί του. 

Στόχοι του σεναρίου 

Οι στόχοι αντλούνται από τις γνωστικές περιοχές του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών, που αναφέρονται στις εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές και 

αιτιολογούνται σε σχέση με τις δραστηριότητες/διδακτικές παρεμβάσεις που 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Δεξιότητες:  

-Να καταγράψουν δεδομένα που συλλέγουν με ψηφιακό τρόπο. 

-Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ 

-Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση εικόνες) σε μια μηχανή αναζήτησης.  

-Να δημιουργήσουν δικές τους εικόνες με φιγούρες από κινούμενα σχέδια στο χαρτί  

-Να μιμιθούν τα ίδια τα παιδιά τους χάρτινους ήρωες 
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Γνώσεις: 

-Να μάθουν να εκφράζονται. 

-Μέσα από διερεύνηση να ανακαλύψουν τα χρώματα και τα υλικά. 

-Να μάθουν για τους χάρτινους ήρωες και να συζητήσουν τις ιδέες και τις έννοιες που 

αντιπροσωπεύουν. 

-Να αποκτήσουν προμαθηματικές δεξιότητες 

Ικανότητες/ Στάσεις: 

-Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 

 -Να συνεργαστούν για να πάρουν μια απόφαση. 

 

 

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Έχουμε ένα τμήμα 7 παιδιών, 3 νήπια και 4 προνήπια. Στη αρχή δουλέψαμε 

σαν μια ομάδα στην παρεούλα, για να αναλύσουμε το παραμύθι. Στη δεύτερη 

δραστηριότητα αρχικά δουλέψαμε όλοι μαζί σχεδιάζοντας χάρτινους ήρωες τους 

οποίους αναζητήσαμε στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, κατά την τρίτη δραστηριότητα 

γίναμε ομάδες που παρήγαγαν διαφορετικό έργο για να δημιουργήσουν τη δική τους 

κατασκευή του Μίκυ Μάους. Στη τέταρτη δραστηριότητα ενισχύσαμε τις 

προμαθηματικές έννοιες των παιδιών με τη χορήγηση φύλλων εργασίας σχετικά με 

την έννοια των αριθμών 1,2,3,4,5, και στην πέμπτη βελτιώσαμε την κατανόηση των 

χωροχρονικών σχέσεων. Στην έκτη και τελευταία δραστηριότητα μέσω του 

θεατρικού παιχνιδιού εργαστήκαμε στην καλλιτεχνική έκφραση των νηπίων. 

Η αλληλεπίδραση βοηθάει τα παιδιά, σύμφωνα με τη θεωρία της «ζώνης της 

επικείμενης ανάπτυξης», να φτάσουν σε ανώτερο επίπεδο και να αξιοποιήσουν τις 

γνώσεις που ανταλλάσουν. Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήσαμε 

χαρτόνια, μαρκαδόρους κα διάφορα αναλώσιμα υλικά.  

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 
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1
η
 δραστηριότητα 

Τομέας: Αισθητικός 

Ενότητα: οι πολλαπλές όψεις των καταστάσεων και η καλλιτεχνική έκφραση του 

νηπίου 

Στόχος: να ανακαλύπτουν τις ποικίλες όψεις των αντικειμένων και των καταστάσεων 

και να τους αποδίδουν νέες σημασίες, επενεργώντας πάνω τους κινητικά και νοητικά, 

ώστε να εκφράζονται με τρόπο δημιουργικό μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης 

(παραμύθι). 

Αφήγηση παραμυθιού 

 

Αρχικά με αφορμή την κατασκευή με τον Μίκυ Μάους που έφερα στην τάξη 

αφηγήθηκα ένα παραμύθι «Ο μίκυ και η παρέα του» με συγγραφέα τον Μάκλεοντ 

Βαλέρι. Το συγκεκριμένο παραμύθι αναφερόταν στις περειπέτειες του ήρωα.Κάναμε 

αναδιήγηση του παραμυθιού και επικεντρωθήκαμε στον εντοπισμό των ηρώων που 

αναδεικνύονται. 

Έπειτα εστιάσαμε με τα παιδιά στην κατασκευή του μίκυ και τα παροτρύναμε 

να ανακαλέσουν τις περιπέτειες που είχε εμπλακεί ο ήρωας στο παραμύθι που 

διαβάσαμε προηγουμένως. Τέλος, το καθένα ξεχωριστά το παροτρύναμε να μας 

διηγηθεί ένα διαφορετικό τέλος για την ιστορία που διδαχτήκανε. 

Επιτελέσαμε γλωσσικούς στόχους, τα παιδιά αντάλλαξαν πληροφορίες και 

αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους. Μέσα από αυτή την ανταλλαγή, τροφοδοτήθηκε το 

κάθε παιδί με νέες γνώσεις φτάνοντας εκεί που μπορούσε να φτάσει με τη βοήθεια 

κάποιου άλλου, δηλαδή κάλυψε τη «Zώνη της Eπικείμενης Aνάπτυξης» σύμφωνα με 

την κοινωνιογνωστική θεωρία του Vygotsky (Vygotsky, 2008). 

 

2
η
 δραστηριότητα  

 

Τομέας: Αισθητικός 
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Ενότητα: οι πολλαπλές έννοιες των αντικειμένων και των καταστάσεων και η 

καλλιτεχνική έκφραση των νηπίων. 

Στόχος: να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες και τους τρόπους χρήσης διάφορων 

υλικών. Να ανακαλύπτουν τις ποικίλες όψεις των αντικειμένων και των καταστάσεων 

και να εκφράζονται με τρόπο δημιουργικό μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης. 

 

Ζωγραφική 

 

Κρίθηκε σκόπιμο το κάθε παιδί ατομικά να σχεδιάσει έναν διαφορετικό ήρωα 

από το παραμύθι. Προχωρήσαμε στην παράλληλη παρουσίαση εικόνων που η 

εκπαιδευτικός μαζί με την βοήθεια των μαθητών της αναζήτησε στο ιντερνέτ. Οι 

μαθητές της επέλεξαν έναν ήρωα, τον οποίο οι ίδιοι σχεδίασαν σε κόλλες Α4 με τους 

μαρκαδόρους ή τις κηρομπογιές τους. 

 

3
η
 δραστηριότητα 

 

Τομέας: Συναισθηματικός/ Κοινωνικός 

Ενότητα: Επικοινωνία και συνεργασία του νηπίου με τον άλλον. Συγκρότηση 

οργανωμένων και ευρύτερων ομάδων ανάμεσα στα νήπια. Παροχή κινήτρων για τη 

συγκρότησή τους. 

 

Στόχος: Να υιοθετήσουν στόχους, κανόνες, μέσα και μεθόδους εργασίας κοινής 

αποδοχής, γεγονός που συμβάλει στο να αισθάνονται χρήσιμα, υπεύθυνα και ισότιμα 

μέλη της ομάδας, ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

 

Ομαδική κατασκευή του Μίκυ Μάους 

1ο βήμα 

Ζητούμε από μια ομάδα παιδιών να φτιάξουν ζωγραφίσουν το πρόσωπο του Μίκυ σε 

χαρτί Α4, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού που τους παρουσίασε τα 

βήματα για τη σωστή σχεδίαση του σε εικόνες. 

2ο βήμα 

Έπειτα άλλη ομάδα παιδιών ορίζεται για να κόψει το πρόσωπο του Μίκυ που 

σχεδίασε η ομάδα στο χαρτί Α4 και τα αυτιά του και να τα κολλήσουν στο χάρτινο 

πιάτο. 
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3ο βήμα 

Η τρίτη ομάδα χρωματίζει τις λεπτομέρειες του προσώπου του Μίκυ Μάους ( μάτια, 

μύτη, στόμα).   

 

4
η
 δραστηριότητα 

Τομέας: προμαθηματικές έννοιες 

Ενότητα: Η έννοια των αριθμών 1,2,3,4,5. 

 

Εμπέδωση αριθμού 1-5 

 

Δίνουμε στα παιδιά δυο φύλλα εργασίας και ζητούμε να βάλλουν σε κύκλο το 

σημαδάκι του αριθμού που ταιριάζει ανάλογα με το πλήθος των ηρώων που 

απαρτίζουν την παρέα του Μίκυ Μάους. 

 

5
η
 δραστηριότητα 

 

Τομέας: προμαθηματικές δεξιότητες 

Ενότητα: Χωροχρονικές σχέσεις 

Στόχος: να προσεγγίζουν βασικές χωροχρονικές έννοιες σε σχέση με ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς. 

 

 Η κατασκευή του Μίκυ Μάους, που έφερε η εκπαιδευτικός στη τάξη 

μετακινείται σε σχέση με ένα χάρτινο σπιτάκι: μπροστά, μέσα, από πάνω, από πίσω, 

πλάι. 

 

6
η
 δραστηριότητα 

 

Τομέας: αισθητικός 

Ενότητα: καλλιτεχνική έκφραση των νηπίων 

Στόχος: να εκφράζονται με τρόπο δημιουργικό μέσα από τις διάφορες μορφές της 

τέχνης (θεατρικό παιχνίδι) 

 

Θεατρικό παιχνίδι 
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Τα παιδιά μόλις φτιάξουμε τη γωνιά θεάτρου ή τους δείξουμε το «μαγικό 

κουτί» παίρνουν ρούχα και παριστάνουν ήρωες από την «παρέα του Μίκυ Μάους». 

Έπειτα ντύνονται και αυτοσχεδιάζουν μια περιπέτεια.  

 

Αξιολόγηση  

Τα παιδιά μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορούν να εκφραστούν 

δημουργικά και να εξασκήσουν τη μνήμη τους. Επίσης, μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

πληροφορίες της μηχανής αναζήτησης, προβαίνοντας σε ατομικό και ομαδικό 

δημιουργικό έργο. Μαθαίνουν να οργανώνουν μια παρουσίαση των προσωπικών τους 

έργων και να εργάζονται ομαδικά. Επιπλέον, μπορεί να ενισχυθεί η προφορική τους 

έκφραση, αιτιολογώντας και επιχειρηματολογώντας για τις επιλογές τους. 

Το σημαντικό είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν σε μια διδακτική διαδικασία, 

όπου η πορεία για την κατάκτηση της γνώσης είναι ευχάριστη, ελκυστική, 

δημιουργική καθώς χρησιμοποιούνται διδακτικά εργαλεία που ενισχύουν την 

ενεργητική συμμετοχή τους, την κριτική τους σκέψη και την αντιληπτική τους 

ικανότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Συζήτηση-Επίλογος 

Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τη χρήση των χάρτινων ηρώων έννοια ως 

εργαλεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή της δείχνει ότι οι 

δάσκαλοι και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τη χρήση των Cartoons 

στη διδασκαλία τους, καθώς η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους είναι εμφανής. 
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Η προσοχή των εκπαιδευομένων στην προώθηση της μάθησης θεωρείται σημαντική στο 

μοντέλο γενετικής μάθησης που παρουσιάζεται από τον Wittrock (1994). Οι γελοιογραφίες 

των εννοιών φαίνεται να παρέχουν ένα ισχυρό ερέθισμα στους μαθητές για να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στην κατανόηση εννοιών και στην προσωπική τους 

έκφραση με παρόμοιο τρόπο με τους αινιγματισμούς και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

από τον Wittrock. Οι μαθητές απάντησαν θετικά στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 

Ακόμα και σε καταστάσεις όπου οι μαθητές θεωρούνταν κανονικά ότι δεν έχουν κίνητρα, 

παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη μελέτη υψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα 

συμμετοχής και ενδιαφέροντος. 

Η παρουσίαση των ιδεών σε οπτική μορφή φαίνεται να είναι σημαντική στη διαδικασία 

λήψης προσοχής. Οι Blissetal. (1989) σημείωναν τον κινητήριο παράγοντα του υλικού στυλ 

κινούμενων σχεδίων στην έρευνα τους, και οι Arnheim (1969), Barlex και Carre (1985) και 

Fisher (1990) επισημαίνουν τη σημασία της οπτικής επικοινωνίας. 

Μέσα από αυτή τη σύντομη ανασκόπηση της συνεισφοράς των καινοτόμων 

δράσεων στην εκπαίδευση, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος που 

λειτουργεί ο συνδυασμός καινοτομίας με τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προκαλεί 

μεταβολές στη μεθοδολογία, ενισχύει την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και 

μεταβάλλει το περιεχόμενο της διδασκαλίας ανάγοντάς το σε περισσότερο ελκυστικό, 

καθώς και αναμορφώνει τη σκέψη των εκπαιδευτικών και τις δράσεις των μαθητών 

τους (Machado etal, 2016). 

Ωστόσο, η εισαγωγή καινοτομιών στη διδασκαλία, όπως στην περίπτωσή μας 

η χρήση των Cartoons ως εκπαιδευτικό εργαλείο, θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς 

δύσκολη υπόθεση, όσο αφορά τον σχεδιασμό των μαθημάτων καθώς και την 

περιπλοκότητα της να εφαρμοστεί στην πράξη. Πιο συγκεκριμένα, απαιτεί 

μεγαλύτερη γνώση γύρω από το γνωστικό πεδίο όπου θα εφαρμοστεί η καινοτομία, 

γεγονός που επίσης συμβάλει στην ενίσχυση αισθημάτων άγχους και ανασφάλειας. Ο 

εκπαιδευτικός, όμως οφείλει να προσπεράσει τέτοιου είδους αισθήματα και να 

αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους ώστε να αποκτήσει ο ίδιος τη γνώση που 

απαιτείται για την εφαρμογή της καινοτομίας (Diaz-Cueto, etal, 2010). 

Θα ήταν χρήσιμο, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών να επικεντρωνόταν στην 

ανάπτυξη ενός διαφορετικού τύπου μετάδοσης των γνώσεων στους μαθητές, 

ενισχύοντας την ευελιξία κατά τη διδασκαλία τους και την ικανότητά τους να 



44 
 

σχεδιάσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον που να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 

να ανταποκριθούν σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων και να είναι σε θέση να 

επιχειρηματολογήσουν για τις επιλογές και τις απαντήσεις τους (Diaz-Cueto, etal, 

2010). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται συχνά αντίθετο στην εισαγωγή 

καινοτομιών λόγο του συντηρητισμού που εκπέμπει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν μια εξέλιξη της καινοτομίας τόσο την 

εκπαίδευση όσο και σε άλλους δημόσιους τομείς, εξαιτίας της αλλαγής στην 

κουλτούρα και την διακυβέρνηση που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την 

εφαρμογή και καθιέρωσή της. Διαφορετικά στοιχεία διακυβέρνησης και κατάλληλες 

συνθήκες πρέπει να συνδυαστούν για την επίτευξη επιτυχούς καινοτόμων 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης (Cerna, L., 2014). 

Η βάση της καινοτομίας, επομένως, στηρίζεται σε δημιουργικές προσπάθειες, 

οι οποίες βοηθούν το άτομο να ωριμάσει σε πολλούς τομείς της ζωής του, δίνοντας 

έμφαση στην ενίσχυση της ατομικής του χειραφέτησης, της πρωτοβουλίας και το 

πνεύμα συνεργασίας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών πρέπει να 

επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά που επιχειρείται η εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων, καθώς εισάγονται σε διαφορετικές μεθόδους, χωρίς να κρίνουν τις 

απαντήσεις των μαθητών τους και να τους αντιμετωπίσουν ως άτομα ικανά να 

παίρνουν πρωτοβουλίες και να λαμβάνουν αποφάσεις (Thorsteinsson, 2012). 

Το εκάστοτε καινοτόμο μοντέλο πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, να 

λαμβάνεται δηλαδή υπόψη και να εξετάζεται το περιεχόμενο του, το ευρύτερο 

πλαίσιο και συγκείμενο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται, την ετοιμότητα αυτών που το 

δέχονται αλλά και αυτών που το εφαρμόζουν, καθώς και τις γνώσεις του 

εκπαιδευτικού γενικότερα σχετικά με το καινοτόμο παιδαγωγικό μοντέλο. Επίσης, 

ιδιαίτερης σημασίας ορίζεται η ενημέρωση των μαθητών για την εφαρμογή και τον 

σκοπό της νέας πρακτικής, όπως και η παροχή χρόνου για την καλύτερη εφαρμογή 

και τη σωστή λειτουργία της. Η παρακολούθηση, ακόμα, του βαθμού τήρησης του 

σχεδιασμού του μοντέλου, η ανατροφοδότηση πάνω στα μαθησιακά αποτελέσματα 

που προκύπτουν κάθε φορά, καθώς και η δυνατότητα να παρέχονται ευκαιρίες για 

τον σχολιασμό κατά την εφαρμογή του μοντέλου, ενισχύουν την επιτυχία της 

εφαρμογής του. Τέλος, η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του και 
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γνωστοποίηση τους στους μαθητές θεωρείται ύψιστης σημασίας, αφού είναι λιγότερο 

σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό να αισθανθεί επιτυχημένος από την 

πραγματοποίηση αλλαγών και την ένταξη καινοτομιών από ότι είναι για τους μαθητές 

να συνειδητοποιούν τα αυξημένα οφέλη της μάθησης από τις αλλαγές αυτές (Metzler, 

M. &McCullick, B.,2008).  

Η εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων δεν λογίζεται ως εύκολη υπόθεση. 

Πλήθος εκπαιδευτικών έχουν αναφέρει αισθήματα ανασφάλειας και άγχους σε τέτοιο 

σημείο ώστε να αμφιβάλλουν για τις δικές τους παιδαγωγικές εμπειρίες και γνώσεις. 

Ωστόσο, τα αρχικά αυτά συναισθήματα αντικαθιστούνται από αισθήματα 

ικανοποίησης, μόλις αρχίσουν να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αποδίδουν και οι μαθητές τους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, 

σημειώνουν πια σημαντική πρόοδο σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διαδικασίες 

επίλυσης προβλημάτων (Diaz-Cueto, etal, 2010). 

Ένας προσανατολισμός με μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη μάθηση 

είναι ότι αντί να διδάσκονται δεξιότητες ξεχωριστά, που δε συγχέονται μεταξύ τους, 

όπως συμβαίνει στην παραδοσιακή διδασκαλία, επιλέγονται μοντέλα διδασκαλίας, τα 

οποία προωθούν τη λήψη αποφάσεων και τακτικές εξερεύνησης, που σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο μάθησης ενισχύουν την 

εμπλοκή και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα (Diaz-Cueto, etal, 2010). 

Μέσα από τη διεξαγωγή διάφορων ερευνών ανάγεται το συμπέρασμα ότι το 

κύριο χαρακτηριστικό ενός καινοτόμου προγράμματος είναι η ανάληψη νέων ρόλων 

από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε οι πρώτοι να εμπλακούν στην ενίσχυση του 

γνωστικού τους επιπέδου. Βέβαια, πολλές φορές επιβραδύνεται η ροή του μαθήματος 

καθώς πληθαίνουν στη διδασκαλία οι ερωτήσεις προς τους μαθητές και άλλες 

πρακτικές, ωστόσο, μέσα από αυτές τις πρακτικές βελτιώνονται οι ικανότητες 

ιδιαίτερα των αδύναμων μαθητών, οι οποίο δέχονται κίνητρα για μάθηση, 

ανταποκρίνονται στην επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και 

αναστοχάζονται (Diaz-Cueto, etal, 2010). 

Ο συνδυασμός μάθησης και καινοτομίας αποδίδει ένα περιβάλλον αλλαγής 

στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, στον τρόπο που παρουσιάζεται το περιεχόμενο και 

χρησιμοποιούνται τα τεχνολογικά μέσα και στον τρόπο που ο εκπαιδευτικός 

στοχάζεται και οι μαθητές ενεργούν. Η χρήση καινοτόμων προγραμμάτων θέτει  τα 
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θεμέλια για την ανάπτυξη της μικτής μάθησης στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

και επιτρέπει στα όποια προβλήματα ανακύπτουν μέσα στη διδασκαλία να 

ξεπεραστούν (Machado etal, 2016). 

Ωστόσο, αυτοί που επιχειρούν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση υποθέτουν 

ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και οι κοινωνικές αλλαγές αναγκαστικά 

οδηγούν στην εισαγωγή καινοτομιών μέσα στο σχολείο. Μια πιο σύνθετη, όμως, 

εξέταση του ανταγωνιστικού θεσμικού περιβάλλοντος υποδηλώνει ότι οι μηχανισμοί 

που εφαρμόζονται από τους μεταρρυθμιστές μπορεί στην πραγματικότητα να 

υποβαθμίσουν τους στόχους που θέτουν για τα μαθησιακά αποτελέσματα της 

καινοτομίας που επέλεξαν να εφαρμόσουν, καθώς και να επιβάλλουν τη 

συμμόρφωση της παιδαγωγικής προσέγγισης με τη διδακτέα ύλη (Lubienski, 2003). 

Προσπάθειες να απαλλαγούν τα σχολεία από γραφειοκρατικούς κανονισμούς 

έχουν στόχο να υποσκάψουν το μονοπωλιακό πολιτικό έλεγχο της δημόσιας 

εκπαίδευσης και να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η ευκαιρία και τα κίνητρα να 

πειραματιστούν με νέες διδακτικές στρατηγικές. Αυτές οι πρακτικές αναμένεται να 

υπάγουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, περισσότερες επιλογές για τους γονείς, 

καθώς και νέους τρόπους εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τους μαθητές που βρίσκονται 

περιθωριοποιημένοι στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα (Lubienski, 2003). 

Ωστόσο, η επιλογή για αλλαγή, ο ανταγωνισμός και η καινοτομία μπορούν να 

θεωρηθούν ως τα οχήματα που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, ο βαθμός στον οποίο ένα σχολείο που επιλέγει την 

μεταρρύθμιση επιτύχει στην εξασφάλιση αυτών των ιδανικών υποδηλώνει την 

πιθανότητα να επιτύχει και στην επίτευξη του στόχου της εφαρμογής της 

καινοτομίας, δηλαδή στην ενίσχυση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Επιπλέον, 

η καινοτομία και η διαφοροποίηση είναι πρωταρχικοί στόχοι για εκείνους τους 

μεταρρυθμιστές που αναζητούν τρόπους εμπλοκής των παιδιών και ανάδειξης των 

ικανοτήτων ακόμη και των ομάδων που παραδοσιακά περιθωριοποιούνται. Έτσι, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθεί η σημασία της 

ενθάρρυνσης καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, ούτε να την αψηφήσουμε, 

καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας για τα οφέλη που αποδίδει, 

αφού ενισχύει το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για μάθηση 

(Lubienski, 2003). 
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Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβεί σε διαδικασίες που θα ενεργήσουν ώστε να 

ενεργοποιήσει και να παρατείνει τη δημιουργική σκέψη του μαθητή. Δεν πρέπει να 

τον αξιολογεί σε σχέση με το γνωστικό στάδιο της ανάπτυξής του, αλλά να εξετάσει 

τον ίδιο τον μαθητή και την εργασία του στο σύνολο. Αυτός είναι ο κύριος στόχος για 

τον δάσκαλο, όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, να τροφοδοτήσει και να 

ενθαρρύνει τη δημιουργική σκέψη του μαθητή του, ώστε να είναι σε θέση να επιλύσει 

τις διάφορες προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν κάθε φορά είτε στο 

σχολείο είτε στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον γενικότερα 

(Thorsteinsson, 2012). 

Μεγαλύτερη σημασία έχει ο αντίκτυπος των ιδεών που ενστερνίζονται τα κινούμενα 

σχέδιακαι επηρεάζουν τη συλλογιστική των μαθητών. Γνωρίζουμε ότι οι τα κινούμενα 

σχέδια, που μέσα από τις περιπέτειές τους εκφράζουν ιδέες, στις οποίες ο χαρακτήρας 

παρουσίαζε μια ενιαία εσφαλμένη αντίληψη, δημιούργησαν συνθήκες που ήταν 

παραπλανητικέςσε μερικούς μαθητές. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι ενέργειες 

των κινούμενων σχεδίων ανοίγουν συζήτηση για πολλούς μαθητές και φαίνεται να 

ενθαρρύνουν τους απρόθυμους μαθητές να συμμετάσχουν στη συζήτηση. 

Αυτή η μελέτη έδειξε μια σειρά από τρόπους με τους οποίους η χρήση των χάρτινων ηρώων 

μπορεί να είναι πολύτιμη σε τυπικές καταστάσεις διδασκαλίας στην τάξη. Όπως 

αποκαλύπτουν τα δεδομένα, υπάρχει ένα πλήθως δραστηριοτήτων όπου μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να εφαρμόσει για να επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Οι 

Chambers και Andre (1997) αναγνωρίζουν ότι οποιαδήποτε χρήσιμη προσέγγιση μπορεί να 

χάσει την αποτελεσματικότητά της εάν χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίσταση, και οι χρήση 

των χάρτινων ηρώων ως εκπαιδευτικό εργαλείο δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Είναι 

επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί η ανάγκη για μια σειρά προσεγγίσεων για την κάλυψη 

διαφορετικών μαθησιακών αναγκών. Υπάρχουν πολλά που έχουμε ακόμα να μάθουμε για 

τα κινούμενα σχέδια και πώς λειτουργούν. Τέλος, πρέπει να εξεταστούν παράλληλα με 

άλλες στρατηγικές που επιχειρούν να δώσουν ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση και να 

προωθήσουν την εννοιολογική ανάπτυξη. 
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