
Animacja poklatkowa jako metoda nauczania i wychowania

Doświadczenie  w pracy zawodowej  nauczyciela  i  metodyka,  publikacje  metodyczne i 
podręcznikowe, a także siedmioletnie prowadzenie Zespołu „Akcja Animacja” w Zespole 
Szkół Społecznych STO w Szczecinku, pozwalają mi podjąć próbę zinterpretowania i 
opisania innowacyjnej  metody  nauczania  i  wychowania,  opartej  na  filmowej  technice 
animacji poklatkowej. W swojej pracy pedagogicznej i dydaktycznej staram się być 
wierną zasadzie sformułowanej  przez  Irenę  Wojnar,  w jej  koncepcji  wychowania  przez 
sztukę.  Idea  tego programu zawiera się w haśle „Otwarte oczy dla otwartego umysłu”.

W obecnej sytuacji proces nauczania podporządkowany jest zdobywaniu 
kompetencji pozwalających  napisać  jak  najlepiej  test.  Ta  wszechogarniająca 
testomania  i  rankingi powodują,  że  zagadnienia  realizacji  programów nauczania  stają 
się  w szkołach zadaniem pierwszoplanowym.  Na  szczęście  funkcjonują  w  szkołach 
(jak  na  razie)  przedmioty artystyczne  i  zajęcia  pozalekcyjne.  Podczas  zajęć  z  tych 
przedmiotów można kształtować kompetencje pomijane w nauczaniu „pod testy”, a 
później „pod klucz”. Są to – kreatywność i kompetencje społeczne.

Metoda  animacji  poklatkowej  stwarza  doskonałą  okazję  do  przeprowadzenia  zajęć 
opartych na pracy zespołowej.  Żeby uzyskać zamierzony efekt,  czyli  stworzyć film, 
trzeba umiejętnie podzielić zadania dostosowując je do predyspozycji uczestników zajęć. 
Tak więc uzdolnieni  plastycznie  wykonują  plany  i  elementy  plastyczne  służące  do 
animacji,  tzw. „komputerowcy” zajmują się kwestiami związanymi z pracą w określonym 
programie i montażem. Dochodzą  jeszcze  dodatkowe  zadania:  narracja  (u  nas 
realizowana  w  kilku  wersjach językowych),  udźwiękowienie,  oświetlenie,  promocja, 
organizacja  premiery  itd.  Każdy znajduje dla siebie zadanie do wykonania. Animacja 
poklatkowa jako metoda nauczania i wychowania łączy działania  plastyczne  z 
technologią  komputerową w jednorodną całość. Celem podjęcia tego rodzaju zadania, 
realizowanego tą metodą,  nie jest doskonały efekt końcowy, w tym przypadku 
znakomity film animowany. Istotą tej metody jest sam proces tworzenia,  najważniejsze 
jest  kształtowanie  umiejętności  współpracy  w  zespole, odpowiedzialności  za 
wykonanie  powierzonego  elementu  wspólnego  dzieła  i  dążenie  do zamiany 
indywidualnego sukcesu, na  sukces zespołu, na radość z   wspólnie  stworzonego filmu. 
Dzięki  temu  kształtujemy  i  sprawdzamy  kompetencje  tak  istotne  w  przyszłym 
funkcjonowaniu w społeczeństwie - kreatywność i kompetencje społeczne, a niemożliwe 
do zweryfikowania w testach.

Opisana metoda ma charakter aktywizujący i stymulujący. Metoda ta wpływa 
również na  zmianę  pozycji  nauczyciela  w  procesie  nauczania.  Nauczyciel  przestaje 
spełniać  rolę autorytarnej osoby uczącej i wykładającej, a staje się sojusznikiem ucznia, 
osobą wspierającą ucznia w procesie tworzenia.



Jestem  historykiem  sztuki  i  równocześnie  nauczycielem  plastyki  i  historii  sztuki, 
w związku z tym potrafię interpretować wartości zawarte w twórczości dzieci i 
młodzieży, oceniać tego rodzaju kreację, a przede wszystkim wyciągać wnioski 
wynikające z obserwacji dzieci  i  młodzieży  pochłoniętej  procesem  tworzenia.  Młodzi 
twórcy  intuicyjnie  dążą  do wzbogacenia  statycznych  kompozycji  elementami 
dynamicznymi.  Dzieci  lepiące  figurki z plasteliny wymyślają akcje i bawią się, 
improwizują i tworzą. Animacja poklatkowa stwarza możliwości  nadania  tej  naturalnej 
potrzebie  dziecięcej  kreacji,  formy  trwalszej,  pozwala zapisać proces twórczy w 
filmowej wersji, którą można odtwarzać, pokazać i cieszyć się ze wspólnego sukcesu. 

Efektem siedmioletniej  pracy  zespołu  „Akcja  Animacja”,  funkcjonującym w 
Zespole Szkół Społecznych STO w Szczecinku, jest stworzenie wielu filmów 
animowanych,  uzyskanie nagród i wyróżnień w wielu festiwalach międzynarodowych i 
ogólnopolskich. Uczestnictwo w wielu  wydarzeniach  festiwalowych 
międzynarodowych  (Grecja,  Gruzja,  Chorwacja, Hiszpania,  Zjednoczone Emiraty 
Arabskie).  O  znaczeniu i  wartości  tych zajęć w procesie nauczania decydują 
zgromadzone przeze mnie opinie uczestników Zespołu kontynuujących obecnie naukę na 
różnych uczelniach w kraju i zagranicą.
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