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Περιεχόµενα, τόµος Α’  
 

 

Αντί απολογισµού… 

 

 

σελ. 5 

Κεντρικές οµιλίες 
 

 

Αντουανέττα Αγγελίδη, Νίκος Αλέτρας, Ρέα Βαλντέν, Βαγγέλης 

Καλαµπάκας, ∆έσποινα Μουζάκη 

Στρατηγικοί άξονες για την εισαγωγή της οπτικοακουστικής 

εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα 

 

 

 

 

σελ. 9 

Μένης Θεοδωρίδης 

Οπτικοακουστική Παιδεία στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση; ...αδιέξοδα 

και διαδροµές 

 

 

 

σελ. 17 

Εισηγήσεις – Εργαστήρια 
 

 

Αθανασία Αγγέλη 

Μοντέρνοι Καιροί: Κριτικός γραµµατισµός στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση µέσω κινηµατογραφικής ταινίας. 

 

 

 

σελ. 27 

Άννα Αγγελοπούλου 

Όταν η λογοτεχνία «συνοµιλεί» µε τον κινηµατογράφο: «∆ιαβάζοντας» 

Η γνωριµία µε τη Μόνικα από το µυθιστόρηµα Eroica του Κ. Πολίτη και 

«βλέποντας» την τηλεοπτική και κινηµατογραφική του µεταφορά 

 

 

 

 

σελ. 39 

Μιχαήλ Αγραφιώτης  

Ο Κινηµατογράφος είναι µια ολιστική εισβολή στο curriculum 

 

 

σελ. 52 

Σοφία Ασλανίδου 

«Άκου την φωνή σου»: Ένα ραδιοφωνικό αστικό πείραµα 

 

 

σελ. 58 

Ευθυµία Ανδρεάδου, Παναγιώτης ∆ούκας  

Η ανάγνωση και δηµιουργία φωτογραφίας ως κατασκευή. Η 

φωτογραφία για την διαµόρφωση ενός κριτικού αναγνώστη - 

δηµιουργού που ερµηνεύει. 

 

 

 

 

σελ. 63 

Ιωάννης Ασσιόγλου, ∆έσποινα Ιατρού, Μαρία Κουκουσίδου  

Η σαγήνη της τεχνητής εικονοθέασης 

 

 

σελ. 67 

Ρέα Βαλντέν 

Η πολιτική σηµασία του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού: Το 

παράδειγµα της αξίας τεκµηρίου του οπτικοακουστικού κειµένου 

 

 

 

σελ. 77 

Λίνα Βαλσαµίδου 

Ώρα για διαφηµίσεις: Τα παιδιά παραγωγοί οπτικοακουστικών 

διαφηµιστικών µηνυµάτων 

 

 

 

σελ. 88 
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Αικατερίνη Βάσιου 

Μαθαίνω να ζω στο σχολείο: Σχέσεις και Συναισθήµατα στο Σχολικό 

Περιβάλλον 

 

 

 

σελ. 103 

Ευαγγελία Βουρτσάκη, Βασιλική Καυκιά, Μαρία Χατζηθεοδωρίδου 

Κριτικός Γραµµατισµός στα Μέσα για την προσέγγιση του «άλλου», 

όπου «άλλος»= πρόσφυγας 

 

 

 

σελ. 109 

Ηλίας Γεράκος, Ελένη Ρώσσιου 

Βιβλίο και ταινία σε µια ∆ιδακτική Προσέγγιση οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού στο Γυµνάσιο  

 

 

 

σελ. 122 

Σοφία Απιδοπούλου, ∆ήµητρα Γιάγκογλου, Αγορίτσα Τζήµα 

«Υιοθετώ το Βυζαντινό µουσείο Βέροιας»: ∆ιδακτική παρέµβαση 

 

 

σελ. 140 

Αικατερίνη Γιωτοπούλου 

Από το κινηµατογραφικό στο λογοτεχνικό κείµενο 

 

 

σελ. 146 

Χρυσαυγή Γλένη  

Οπτικοακουστικά αφηγήµατα στο ∆ηµοτικό Σχολείο: πολιτισµική 

γέφυρα σκέψης και δηµιουργίας 

 

 

 

σελ. 157 

Κατερίνα Γουλέτη  

Οπτικοακουστική µετάφραση και εκµάθηση ξένων γλωσσών: In-Edit kids 

 

 

σελ. 168 

Νικόλαος Γραίκος 

Ο πολυτροπικός γραµµατισµός ως µαθησιακή διαδικασία 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης: αποπλαισιωµένες πολυτροπικές 

δραστηριότητες ή πολυτροπικές δράσεις µε νόηµα; 

 

 

 

 

σελ. 174 

Σταύρος Γρόσδος  

Οι κινηµατογραφικές ταινίες ως ερεθίσµατα δηµιουργικής γραφής µε 

ταυτόχρονη απόπειρα επίτευξης στόχων οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού. ∆ιδακτικές προτάσεις στα πλαίσια µιας έρευνας δράσης 

 

 

 

 

σελ. 187 

Γεώργιος ∆ελιόπουλος, Γλύκα ∆ιονυσοπούλου 

Ψηφιακή αφήγηση: ένα ταξίδι στο Χρόνο  

 

 

σελ. 198 

Γιώργος ∆ηµητριάδης 

Η ∆ιαχρονικότητα της Αφηγηµατικής ∆οµής του Κλασικού Χόλυγουντ 

και η Σηµασία της για τον Οπτικοακουστικό Γραµµατισµό στην 

Ψηφιακή Εποχή 

 

 

 

 

σελ. 210 

Εµορφίλη ∆ηµητριάδου, Αλέξανδρος Μοσκοφίδης 

Ο Ντανταϊστικός κινηµατογράφος επισκέπτεται το 1ο ∆.Σ. Γιαννιτσών 

 

 

σελ. 212 

Χριστίνα ∆ηµητριάδου  

Οπτικοακουστικός γραµµατισµός στη β’ ξένη γλώσσα 

 

 

σελ. 216 
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Τριανταφυλλιά ∆ηµοπούλου 

Ανοίγουµε ∆ρόµους στην Φαντασία Χτίζοντας την Παιδαγωγική του 

Ονείρου 

 

 

σελ. 239 

 

Παναγιώτης ∆όµβρος 

Η συµβολή του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στη διαθεµατική 

προσέγγιση της διδασκαλίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 

 

 

σελ. 252 

Αθηνά Ζησοπούλου, Ελένη Ζησοπούλου  

Ραδιοφωνική εκποµπή από παιδιά νηπιαγωγείου 

 

 

σελ. 261 

Ουρανία Ιατροπούλου 

Βλέπω, Παίζω και ∆ηµιουργώ µε ταινίες µικρού µήκους 

 

 

σελ. 266 

∆έσποινα Καβαλλάρη, Χριστίνα ∆ηµητριάδου 

∆ιδασκαλία ταινίας τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) στο µάθηµα της 

ερευνητικής εργασίας της Α’ λυκείου 

 

 

 

σελ. 271 

Ελένη Καραµανώλη 

Η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στην εκπαίδευση: 

ένα σενάριο διδακτικής στο µάθηµα της Ιστορίας 

 

 

 

σελ. 284 

Βασιλική Κατσαρού 

∆ιαδραστική διδασκαλία των κοινωνικών επιστηµών µέσω 

οπτικοακουστικών τεχνών 

 

 

 

σελ. 295 

Χρυσαυγή Κέκελη  

∆ηµιουργία βίντεο animation µε την τεχνική του stop motion µε παιδιά 

νηπιαγωγείου και τίτλο «Η αρπαγή της Περσεφόνης» 

 

 

 

σελ. 303 

Ευάγγελος Κελεσίδης, Γεώργιος Μπότσας  

Οπτικοακουστικός γραµµατισµός, κινηµατογραφική αφήγηση και ιστορία: 

Βασικές έννοιες και δεξιότητες της κινηµατογραφικής αφήγησης. 

 

 

 

σελ. 310 

Ελένη Κάρτσακα, Γιαννούλα Κερκινοπούλου 

Σκηνές από τη Σχολική ζωή: Η µη λεκτική επικοινωνία στην 

παιδαγωγική και διδακτική πράξη  

 

 

 

σελ. 319 

Ζαχαρούλα Κεχρή, Βασιλική Κωνσταντινάκη, Γεωργία Μοσχολιού 

Η Σχέση των Εφήβων και Ενηλίκων Μαθητών µε τα Οπτικοακουστικά 

Μέσα: Παραγωγές των Εσπερινών Σχολείων της Εύβοιας  

 

 

 

σελ. 329 

Μαρία Κουκλατζίδου, Αλέξανδρος Μιχαήλ 

Cin_ειδητά Γλώσσα: ∆ιδάσκοντας την ελληνική γλώσσα µέσα από 

σκηνές ελληνικού κινηµατογράφου 

 

 

 

σελ. 340 

Αναστασία Λαφάρα 

TALK SHOW µε θέµα: « Αλληλεγγύη στα προσφυγόπουλα: Τι µπορούµε 

να κάνουµε; » 

 

 

σελ. 358 
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Αντί απολογισµού… 

 

Το 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή µε τίτλο: 

Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη, το χρονικό διάστηµα 24-26 Ιουνίου 2016, µε τη σύµπραξη 

της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και της 

Σχολής Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η καταγραφή των τάσεων που επικρατούν για 

τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό στο γενικότερο παιδαγωγικό πλαίσιο 

(συγκλίσεις και διαφοροποιήσεις), των προϋποθέσεων εισαγωγής των 

οπτικοακουστικών τεχνών και τους τρόπους αξιοποίησης αυτών στην 

εκπαιδευτική πράξη και της ύπαρξης ανάγκης ή/και δυνατότητας ένταξης 

ενός ολοκληρωµένου/ αυτόνοµου προγράµµατος οπτικοακουστικής 

παιδείας στα προγράµµατα σπουδών της Π.Ε. και ∆.Ε. Οι Σύνεδροι 

(εισηγητές, εµψυχωτές εργαστηρίων και ακροατές), στην προσπάθειά τους 

να απαντήσουν στο κεντρικό ερώτηµα: «Ποιοι είναι οι αποτελεσµατικότεροι 

τρόποι ένταξης των οπτικοακουστικών τεχνών στην εκπαίδευση;», 

συνέβαλαν στον σχετικό διάλογο και ανέδειξαν µία πανσπερµία απόψεων, 

χαρακτηριστικό του χώρου της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. 

Στη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν πέντε (5) κεντρικές οµιλίες 

(David Buckingham, Μένης Θεοδωρίδης, Ευαγγελία Κούρτη, Οµάδα εργασίας 

για την οπτικοακουστική εκπαίδευση του Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου 

για την Παιδεία -Αντουανέττα Αγγελίδη, Νίκος Αλέτρας, Ρέα Βαλντέν, 

Βαγγέλης Καλαµπάκας, ∆έσποινα Μουζάκη-, ∆ηµήτρης Σπύρου) και 

ενενήντα πέντε (95) προφορικές εισηγήσεις -ερευνητικές µελέτες και 

διδακτικές εφαρµογές. Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν δεκατέσσερα (14) 

βιωµατικά εργαστήρια και ένα (1) Συµπόσιο. Για την κρίση/επιλογή των 

εργασιών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των δύο ανεξάρτητων κριτών. Στους 

χώρους του Συνεδρίου δραστηριοποιήθηκε µε ζωντανές µεταδόσεις η 

οµάδα του European School Radio.  

Ο έντονος προβληµατισµός, ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των 

εργασιών του Συνεδρίου, προβάλλει την ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου 

γύρω από τα ζητήµατα του οπτικοακουστικού γραµµατισµού, µε 

ταυτόχρονη παρουσίαση ερευνητικών προσπαθειών και διδακτικών 

προτάσεων. Πρόθεση της επιστηµονικής και της οργανωτικής επιτροπής 

του Συνεδρίου είναι η διοργάνωσή του ανά δύο χρόνια.    
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Προεδρείο 

Aνανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός 

∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας 

Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.  

Πανταζής Παύλος, Πρόεδρος και Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τµήµατος Κινηµατογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

Τερζητάνου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 

Θεµάτων ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 

 

Mέλη 

Αγγελίδη Αντουανέτα, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια του Τµήµατος Κινηµατογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

Ανδριοπούλου Ειρήνη,  Ερευνήτρια, Στέλεχος 

Τµήµατος Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων 

Γενικής Γραµµατείς Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας 

Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Γαζή Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια του 

Τµήµατος  Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου 

του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, 

Συντονίστρια του Κλάδου της Ελληνικής 

Ψυχολογικής Εταιρείας "Ψυχολογία των Μέσων 

και Τεχνολογία" 

Θεοδωρίδης Μένης, Σκηνοθέτης, Μέλος του ∆.Σ. 

του Κέντρου Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης «Καρπός» 

Κολαξίζης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του 

Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Α.Π.Θ. 

Κούρτη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Συντονίστρια του Κλάδου της Ελληνικής 

Ψυχολογικής Εταιρείας "Ψυχολογία των Μέσων 

και Τεχνολογία" 

Λεωνίδα Μαρία, Σκηνοθέτης, Μέλος του ∆.Σ. του 

Κέντρου Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και 

∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης «Καρπός» 

Μουζάκη ∆έσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής 
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Περίληψη 

Πρόταση για την εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα, από 

την Οµάδα Εργασίας για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση, του Εθνικού και Κοινωνικού 

∆ιαλόγου για την Παιδεία. Η θέση: Η οπτικοακουστική εκπαίδευση είναι επείγουσα 

κοινωνική αναγκαιότητα και δεν πρέπει να αποτελεί ταξικό προνόµιο. Οι στόχοι: ο 

οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός, ο τεχνολογικός εγγραµµατισµός και η καλλιτεχνική 

παιδεία. Το σκεπτικό: Ο κινηµατογράφος, ως το βασικό εργαστήρι έρευνας και καινοτοµίας 

στον οπτικοακουστικό χώρο, προσφέρεται ιδιαίτερα για την εισαγωγή στην 

οπτικοακουστική παιδεία. Ο κινηµατογράφος είναι γλώσσα και τέχνη, και οι δυο πλευρές 

του πρέπει να µελετηθούν στην σχολική τάξη. Το οπτικοακουστικό µέσο δεν 

χρησιµοποιείται απεικονιστικά, αλλά ως γλώσσα. Η χρήση της οπτικοακουστικής γλώσσας 

προϋποθέτει τη γνώση τόσο αποκωδικοποίησης όσο και παραγωγής οπτικοακουστικών 

µηνυµάτων. Η οπτικοακουστική εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί «οριζόντια» στο συνολικό 
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σχεδιασµό του ωρολογίου προγράµµατος και «κάθετα» από την προσχολική αγωγή έως το 

λύκειο. Πρώτο βήµα για µια τέτοια επέµβαση είναι η επιµόρφωση και υποστήριξη των 

διδασκόντων.  

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστική εκπαίδευση, εκπαιδευτική στρατηγική, σχολείο 

 

Abstract 

Proposal for the introduction of audiovisual education in school, by the Working Group on 

Audiovisual Education, in the National and Social Dialogue for Education. Position: 

Audiovisual education constitutes an urgent social need and should not be a class privilege. 

Goals: audiovisual literacy, technological literacy and art education. Guidelines: Cinema is the 

main laboratory of research and innovation in the audiovisual field; as such it is a particularly 

apt pathway into audiovisual education. Cinema is a language and an art; both must be 

studied in class. To learn the audiovisual language, one must be taught both its “reading” and 

“writing”. Moreover, it should be taught with a constant stress on the indissoluble 

interconnection between content and form. Audiovisual education should be introduced in 

school both “horizontally” in the other subjects and “vertically”, from pre-school to high 

school. The first step for the introduction of audiovisual education in school is educating and 

supporting the teachers.  

Keywords: audiovisual literacy, educational strategy, school 

 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα πρόταση κατατέθηκε από την Οµάδα Εργασίας για την 

Οπτικοακουστική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου 

για την Παιδεία, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2016, και περιλαµβάνεται 

στα τελικά Πορίσµατά του (Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την 

Παιδεία, 27/05/2016: 74-79). Εισηγείται τους στρατηγικούς άξονες για την 

εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα 

 

Μια κοινωνική αναγκαιότητα 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία εξάπλωση της οπτικοακουστικής πληροφορίας 

και επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, "έξυπνες" συσκευές, βιντεοπαιχνίδια κλπ.) 

έχει εισάγει το πολυτροπικό µήνυµα (κείµενο – εικόνα – ήχος) σε όλες τις πλευρές 

της καθηµερινής ζωής. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για µια γεωµετρικά αυξανόµενη 

τάση. 

Η πραγµατική αυτή συνθήκη είναι πλούσια σε δυνατότητες και υποσχέσεις. 

Προκειµένου όµως κανείς να τις αξιοποιήσει, χρειάζεται να γνωρίζει τη χρήση της 

γλώσσας που διέπει την οπτικοακουστική επικοινωνία. Χωρίς αυτήν τη γνώση, 

κινδυνεύει να µετατραπεί σε παθητικό δέκτη-καταναλωτή οπτικοακουστικών 

µηνυµάτων, ευάλωτο στη χειραγώγηση και, επιπλέον, σε µειονεκτική θέση στην 

αγορά εργασίας. Ο διαχωρισµός σε εκείνους που ξέρουν να χειρίζονται την 

οπτικοακουστική επικοινωνία και σε εκείνους που δεν ξέρουν έχει ταξική διάσταση 

και σταδιακά γίνεται µια από τις ισχυρότερες µορφές κοινωνικού αποκλεισµού.  

Συνεπώς, η οπτικοακουστική παιδεία (α) αποτελεί προϋπόθεση για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, στην 

προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική ζωή, (β) αποτελεί προϋπόθεση για την 

ενσυνείδητη, κριτική και ενεργή πολιτειότητα και (γ) δεν πρέπει να αποτελεί ταξικό 

προνόµιο. 
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Εάν στοχεύουµε σε µια κοινωνία ενσυνείδητων και ενεργών πολιτών, 

δηµοκρατική και κοινωνικά δίκαιη, πρέπει να επιδιώξουµε η οπτικοακουστική 

παιδεία να γίνει κτήµα του καθενός. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό 

είναι µέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, η εισαγωγή της 

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα είναι κοινωνική 

αναγκαιότητα και ζήτηµα πολιτικό. 

 

Στόχοι  

Οι στόχοι της εισαγωγής της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολείο είναι 

τρεις. 

1. Ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός (audiovisual literacy, media literacy): 

δηλαδή οι µαθητές, να γίνουν ενσυνείδητοι, κριτικοί και ενεργοί και χρήστες 

της οπτικοακουστικής γλώσσας, συνθήκη που αποτελεί προϋπόθεση της 

ενεργού και ισότιµης πολιτειότητας στην κοινωνία του µέλλοντος. 

2. Η αισθητική και καλλιτεχνική παιδεία (aesthetic education, art education): 

δηλαδή οι µαθητές να γίνουν µέτοχοι του πολιτισµικού πλούτου και της 

δηµιουργικής διαδικασίας της κινηµατογραφικής τέχνης, ως κοµµάτι της 

ευρύτερης πολιτισµικής και καλλιτεχνικής παραγωγής της ανθρωπότητας, 

συνθήκη που συµβάλει στην καλλιέργειά τους, και σε µια πλούσια και 

ποιοτική ζωή. 

3. Ο τεχνολογικός εγγραµµατισµός (technological literacy, digital literacy): 

δηλαδή οι µαθητές να γίνουν όχι µόνο εξοικειωµένοι, αλλά και δηµιουργικοί 

χρήστες της τεχνολογίας, προϋπόθεση επίσης της ενεργού και ισότιµης 

πολιτειότητας στην κοινωνία του µέλλοντος. 

 

Προσδοκώµενα Μαθησιακά Αποτελέσµατα  

Τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα διαφέρουν ανά ηλικιακή οµάδα και 

συµπεριλαµβάνουν: Την οπτική αντίληψη, την ανάπτυξη της ικανότητας των 

µαθητών να «βλέπουν» ενσυνείδητα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα στοιχεία 

της εικόνας, όπως άξονες, συµµετρίες, αντιθέσεις, φως, χρώµα, µορφές, προοπτική. 

Την αντίληψη του χρόνου, της λειτουργίας του timing και του ρυθµού. Το 

διαχωρισµό του πραγµατικού από το αναπαριστώµενο, την αναγνώριση της 

διαµεσολαβηµένης και κατασκευασµένης φύσης του οπτικοακουστικού κειµένου, 

και την κριτική προσέγγιση της αξίας του ως τεκµηρίου. Την κατανόηση της 

έννοιας της οπτικής γωνίας, ως κυριολεξία και ως στοιχείο της υποκειµενικότητας, 

καθώς και της διαφοράς ανάµεσα στο αντικειµενικό και το υποκειµενικό. Την 

κατανόηση της λειτουργίας της ταύτισης στο οπτικοακουστικό µήνυµα και, 

αργότερα, της χρήσης της ως µέσο χειραγώγησης. Τη συνειδητοποίηση της σχέσης 

µορφής-περιεχοµένου στην οπτικοακουστική γλώσσα γενικά, και στην 

οπτικοακουστική αφήγηση ειδικότερα. Τη χρήση των οπτικοακουστικών 

«τρόπων» και της ρητορικής. Την ανάγνωση των οπτικοακουστικών κωδίκων. Την 

κατανόηση των επιπέδων άρθρωσης της σηµασίας και της διαφοράς µεταξύ 

ρητού και λανθάνοντος µηνύµατος. Την αναγνώριση των λανθανόντων 

µηνυµάτων και των ιδεολογικών µηχανισµών. Και, σηµαντικότατο, την καλλιέργεια 

της προσωπικής έκφρασης των µαθητών µέσα από την οπτικοακουστική 

δηµιουργία. 
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Σκεπτικό – Βασικές Αρχές 

1. Η εισαγωγή του κινηµατογράφου στο σχολείο δεν αφορά απλώς στην 

εισαγωγή ενός ακόµα εξειδικευµένου µαθήµατος, αλλά αρθρώνεται µε όλο 

το σχολικό πρόγραµµα. Λειτουργεί κυρίως ως τρόπος προσέγγισης, 

διδασκαλίας και εκµάθησης των άλλων µαθηµάτων, κατά τρόπο δοµικό, 

και όχι απλώς ως εικονογράφηση. Τα όποια εξειδικευµένα µαθήµατα 

εντάσσονται στην ευρύτερη αυτή λογική. 

2. Ο κινηµατογράφος είναι γλώσσα και τέχνη, και οι δυο πλευρές του είναι 

απαραίτητο να µελετηθούν στην σχολική τάξη.  

(α) Οπτικοακουστική γλώσσα είναι ο τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας 

µέσω κινούµενης εικόνας, σε συνδυασµό µε ήχο. Οπτικοακουστικά κείµενα 

είναι οι κινηµατογραφικές ταινίες, µυθοπλασίας και τεκµηρίωσης, οι 

τηλεοπτικές εκποµπές όλων των ειδών, οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι σειρές, 

οι εµπορικές και πολιτικές διαφηµίσεις, τα reality shows, αλλά και τα 

µουσικά βιντεοκλίπ, τα βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο, τα 

βιντεοπαιχνίδια. Οι µαθητές ήδη «κολυµπούν» σε ένα περιβάλλον 

οπτικοακουστικών κειµένων. Το σχολείο οφείλει να τους δώσει τα εργαλεία 

για την ενσυνείδητη αποκωδικοποίηση των σηµασιών και την κριτική 

προσέγγιση των µηνυµάτων. 

(β) Η τέχνη του κινηµατογράφου είναι για την οπτικοακουστική γλώσσα 

ό,τι είναι η λογοτεχνία για µια γραπτή λεκτική γλώσσα. Από τη µια, είναι 

θησαυρός γνώσεων και τρόπων, οπτικών και αφηγηµατικών µορφών, 

µνήµης και ταυτοτήτων, ιδεών και ιδεολογικών δοµών. Από την άλλη, 

αποτελεί το βασικό εργαστήριο πειραµατισµού και καινοτοµίας στην 

οπτικοακουστική γλώσσα. Γι’ αυτό, ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός 

δεν µπορεί παρά να συνδέεται µε την τέχνη του κινηµατογράφου.  

3. Η χρήση της οπτικοακουστικής γλώσσας, όπως κάθε γλώσσας, προϋποθέτει 

τη γνώση τόσο αποκωδικοποίησης όσο και παραγωγής µηνυµάτων. Με 

άλλα λόγια, οι µαθητές πρέπει να µάθουν τόσο οπτικοακουστική 

«ανάγνωση» όσο και οπτικοακουστική «γραφή», και επιπλέον να µάθουν 

να τη χρησιµοποιούν τόσο ως τρόπο επικοινωνίας όσο και ως τρόπο 

έκφρασης. Συνεπώς, η διδασκαλία οφείλει πάντα να ενσωµατώνει τόσο µια 

αναλυτική-κριτική διάσταση όσο και µια συνθετική-δηµιουργική. Να 

σηµειωθεί ότι οι µαθητές είναι ήδη όχι µόνο δέκτες, άλλα και παραγωγοί 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων, µέσω των τηλεφωνικών και άλλων 

συσκευών τους, κατά τον ίδιο µη εγγράµµατο τρόπο που χρησιµοποιεί ένα 

παιδί προσχολικής ηλικίας τη µητρική του γλώσσα. Το ζητούµενο για το 

σχολείο είναι να τους διδάξει την εγγράµµατη χρήση της. 

4. Στην οπτικοακουστική, όπως σε κάθε γλώσσα, το περιεχόµενο είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη µορφή, το «τι» υπάρχει µόνο µέσα από το 

«πώς». Αυτή η συνειδητοποίηση είναι κεντρικός άξονας της διδασκαλίας 

της οπτικοακουστικής γλώσσας, και κάθε γλώσσας. Όπως τα λογοτεχνικά 

κείµενα δε τα διδάσκουµε αποκλειστικά για τη θεµατική τους, ούτε και τις 

ταινίες πρέπει να προσεγγίζουµε µε αυτόν τον τρόπο, αλλά κυρίως µέσω 

των δοµικών και µορφικών χειρισµών τους. Οι µαθητές πρέπει να 

διδαχθούν τη λειτουργία των οπτικών και αφηγηµατικών κωδίκων, 

προκειµένου να προσεγγίσουν τον τρόπο άρθρωσης των σηµασιών. 
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5. Η εισαγωγή του κινηµατογράφου στο σχολείο δεν µπορεί να γίνει σηµειακά, 

αλλά πρέπει να ενταχθεί «οριζόντια» στο συνολικό σχεδιασµό του 

ωρολογίου προγράµµατος. Ιδεατά, η εισαγωγή της διδασκαλίας του 

κινηµατογράφου αρθρώνεται µε τον ανα-σχεδιασµό της διδασκαλίας: 

(α) της γλώσσας και επικοινωνίας: Η οπτικοακουστική γλώσσα είναι τρόπος 

έκφρασης και επικοινωνίας, και άρα θα µπορούσε να διδαχθεί συνδυαστικά 

και συµπληρωµατικά µε τη διδασκαλία της «φυσικής» γλώσσας. 

(β) των τεχνών γενικά: Το ζήτηµα της ένταξης της καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας στη διδακτική διαδικασία θα ήταν καλό τα προσεγγιστεί 

συνολικά. Επιπλέον, ο κινηµατογράφος ειδικά τέµνεται πολλαπλά µε τις 

άλλες τέχνες. Το ερώτηµα της εικόνας τίθεται σε όλες τις εικαστικές τέχνες 

(ζωγραφική, φωτογραφία, κόµιξ), και µια συνολική διδακτική προσέγγισή 

του αποτελεί επιτυχηµένη πρακτική διεθνώς. Αντίστοιχα, η µουσική ως 

χειρισµός της µορφής σε χρόνο, αλλά και το θέατρο, έχουν νοηµατικές και 

πρακτικές περιοχές τοµής µε τον κινηµατογράφο. 

(γ) των νέων µέσων και τεχνολογιών: Ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός 

και ο χειρισµός της δια-µεσικότητας συναντιέται και µε την εισαγωγή στο 

σχολείο των νέων τεχνολογιών και µέσων. 

(δ) των άλλων µαθηµάτων: Η οπτικοακουστική εκπαίδευση τέµνεται µε 

διάφορους τρόπους µε ζητήµατα που διδάσκονται σε άλλα µαθήµατα του 

παρόντος ωρολογίου προγράµµατος, π.χ. το ζήτηµα της κριτικής του 

οπτικοακουστικού τεκµηρίου µε το µάθηµα της Ιστορίας. Επιπλέον, το 

οπτικοακουστικό µέσο αποτελεί αποδεδειγµένα αποτελεσµατικό µέσο 

διδασκαλίας των άλλων γνωστικών αντικειµένων. 

(ε) Τέλος, η επιλογή ειδικού µαθήµατος οπτικοακουστικής επικοινωνίας ή / 

και κινηµατογράφου, θα µπορούσε να ενταχθεί στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. 

6. Ο κινηµατογράφος εισάγεται «κάθετα» στο σχολείο από την προσχολική 

αγωγή έως το λύκειο, και µετά. Ο τρόπος διδασκαλίας εξαρτάται από τις 

ικανότητες και ανάγκες της εκάστοτε ηλικιακής οµάδας. Η σχετική 

βιβλιογραφία καταγράφει στάδια ανάπτυξης των σχετικών ικανοτήτων 

(π.χ. πότε το παιδί διαχωρίζει την εικόνα από το αντικείµενο, το 

πραγµατικό από το ψεύτικο, την έννοια της µίµησης, τα επίπεδα νοήµατος) 

και προτείνει ανάλογη διδακτική µεθοδολογία. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 

σε µικρότερες ηλικίες ενδείκνυται περισσότερο η εξοικείωση µε τις αρχές 

χρήσης του οπτικοακουστικού µέσου µέσα από το δια-δραστικό 

δηµιουργικό παιχνίδι, στο οποίο εντάσσεται σταδιακά η κριτική θέαση. Σε 

µεγαλύτερες ηλικίες εισάγεται µια πιο συστηµατική διδασκαλία των αρχών 

οπτικοακουστικής ανάγνωσης, η ανάλυση των διαφορετικών επιπέδων 

σηµασίας και ιδεολογικών δοµών, καθώς και η κατασκευή ταινίας και 

βασικά στοιχεία της ιστορίας του κινηµατογράφου (ενταγµένα στην ιστορία 

του πολιτισµού). Τέλος, ας σηµειωθεί η δυνατότητα διδασκαλίας των 

τεχνικών κινηµατογραφικών επαγγελµάτων στην λυκειακή τεχνική 

εκπαίδευση. 
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Εκπαιδευτικές Αρχές 

Οι εκπαιδευτικές αρχές που υποστηρίζουµε περιλαµβάνουν: Την ανάπτυξη της 

κριτικής ικανότητας, της πρωτοβουλίας και της δηµιουργικότητας, µέσω της 

διαλεκτικής και δια-δραστικής διδασκαλίας. Την καλλιέργεια της συνεργατικότητας 

µέσω της οµαδικής εργασίας. Και την οργάνωση της εργασίας σε projects, χωρίς 

τυπικές εξετάσεις.  

 

Επτά πρώτα βήµατα προς την εφαρµογή 

Ο τελικός στόχος της πρότασής µας είναι η συνολική ένταξη της οπτικοακουστικής 

εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα. Αναγνωρίζουµε ότι πρόκειται για φιλόδοξο και 

µακροπρόθεσµο στόχο. Γι’ αυτό και προτείνουµε µια σειρά από πρώτα βήµατα 

προς την εφαρµογή του. 

1. Ρητή αναγνώριση από την πολιτεία του δικαιώµατος στον 

οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό. Στρατηγική επιλογή υποστήριξης της 

πρόσβασης στον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό µέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, εκ µέρους των Υπουργείων Παιδείας και 

Πολιτισµού. 

2. Πρόσκληση για δηµιουργία δικτύου ενδιαφεροµένων µερών για το 

σχεδιασµό, την εφαρµογή και την υποστήριξη της ένταξης της 

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστηµα, σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό θα ήταν καλό να συµπεριλαµβάνονται τα 

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού, το Ελληνικό Κέντρο 

Κινηµατογράφου, η ΕΡΤ, το Τµήµα Κινηµατογράφου του ΑΠΘ και όλα τα 

πανεπιστηµιακά Τµήµατα που προσφέρουν οπτικοακουστικά 

προγράµµατα (όπως το Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, το 

Τµήµα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου, η ΑΣΚΤ κλπ.), το ∆ιεθνές 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, το ∆ιεθνές 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης και όλα τα διεθνή, εθνικά και 

τοπικά κινηµατογραφικά φεστιβάλ της χώρας, η Ελληνική Ακαδηµία 

Κινηµατογράφου και τα επαγγελµατικά σωµατεία του 

κινηµατογραφικού χώρου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Μουσείο 

Κινηµατογράφου, αλλά και οι τοπικές κινηµατογραφικές λέσχες, οι ΟΤΑ 

και οι τοπικοί πολιτιστικοί φορείς. Αν δεν είναι συλλογική και 

συνεργατική η προσπάθεια, µια επέµβαση τέτοιας κλίµακας δεν είναι 

εφικτή. 

3. Αξιοποίηση της εγχώριας και διεθνούς εµπειρίας. Αξιοποίηση του 

υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, καθώς και του 

υπάρχοντος ερευνητικού και διδακτικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

το πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισµός» (1995-2004), το 

«Πάµε Σινεµά» (1999 ως σήµερα), την «Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 

Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας – Camera Zizanio» (Φεστιβάλ Ολυµπίας, 

2001 ως σήµερα), το «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών» 

(ΕΣΠΑ 2007-2013), το υλικό που προέκυψε από το «Νέο Σχολείο – Νέο 

Πρόγραµµα Σπουδών» (2009-2011), αλλά και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 

όπως τον «Καρπό – Κέντρο Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και 

∆ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας» και το «The 5C Project – AltCiné Action», 

καθώς και τις τόσες µεµονωµένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών. ∆εν 
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έχουµε την πολυτέλεια να µη χρησιµοποιήσουµε την εξαιρετική δουλειά 

που έχει γίνει, και γίνεται ακόµα, σε όλη τη χώρα. 

4. Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δοµών για τεχνογνωσία και 

χρηµατοδότηση. Η οπτικοακουστική εκπαίδευση εντάσσεται µε 

διάφορους τρόπους στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΚ 2020). Η 

συνεισφορά της στο διαµεσικό και ψηφιακό εγγραµµατισµό είναι 

προφανής, ενώ συµβάλει και σε άλλους διευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς 

στόχους, όπως η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η ανάπτυξη νέων 

µέσων διδασκαλίας, η ενεργή πολιτειότητα και η κοινωνική συνοχή, και 

η «ανοιχτή» εκπαίδευση. Κάποιες παράµετροι της εισαγωγής της 

οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολικό σύστηµα θα 

µπορούσαν ίσως να ενταχθούν στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 

ERASMUS+. Θα µπορούσαµε επίσης να αξιοποιήσουµε συµβουλευτικές 

δοµές, όπως το peer-counselling.  

5. Καταγραφή της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων, καθώς και των 

εθνικών οργανισµών και τοπικών φορέων που θα µπορούσαν να 

επικουρήσουν τα σχολεία στην οπτικοακουστική εκπαίδευση των 

µαθητών (βλ. Ταινιοθήκη της Ελλάδος, εργαστήρια, αίθουσες 

εκδηλώσεων και άλλοι χώροι των ΑΕΙ, κινηµατογραφικές λέσχες, τοπικοί 

κινηµατογράφοι). Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, των 

δυνατοτήτων και των ελλείψεων, προκειµένου να προγραµµατιστεί και 

να κοστολογηθεί η αξιοποίηση και οι βελτιωτικές επεµβάσεις.  

6. Απευθυνόµαστε στους εκπαιδευτικούς µε απώτερο στόχο τους µαθητές. 

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαµβάνει: (α) Την εισαγωγή 

οργανωµένων µαθηµάτων οπτικοακουστικής παιδείας σε όλα τα 

Παιδαγωγικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων. (β) Την ενίσχυση των 

µαθηµάτων διδακτικής στο Τµήµα Κινηµατογράφου ΑΠΘ και στα άλλα 

πανεπιστηµιακά Τµήµατα οπτικοακουστικού ενδιαφέροντος. (γ) Την 

εισαγωγή οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στα µαθήµατα παιδαγωγικής-

ειδικής διδακτικής των άλλων Τµηµάτων. (δ) Προγράµµατα 

επιµόρφωσης των ενεργών εκπαιδευτικών στην οπτικοακουστική 

γλώσσα και την αξιοποίηση του κινηµατογράφου στη µαθησιακή 

διαδικασία. (ε) Τη συγγραφή ή/και µετάφραση εγχειριδίων από τη 

διεθνή βιβλιογραφία, και αξιοποίηση του υπάρχοντος σχετικού υλικού. 

7. Τέλος, ως έβδοµο βήµα, καταγράφουµε κάποιες παρεµβάσεις που θα 

µπορούσαν να είναι πιο άµεσα εφαρµόσιµες. Αυτές περιλαµβάνουν: (α) 

Την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων για συγκεκριµένες θεµατικές 

ενότητες ανά γνωστικό αντικείµενο, µε φύλλα εργασίας για τους 

µαθητές και οδηγίες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και 

την αξιοποίηση του υπάρχοντος σχετικού υλικού. Ένταξη στην ευέλικτη 

ζώνη (δηµοτικό), στις βιωµατικές δράσεις (γυµνάσιο), στις ερευνητικές 

εργασίες (λύκειο), στην τεχνική εκπαίδευση. (β) Την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ΕΡΤ και των τοπικών δηµοτικών 

τηλεοπτικών σταθµών. (γ) Τη δηµιουργία κλειστής διαδικτυακής 

πλατφόρµας µε επιλεγµένες ταινίες για χρήση από µαθητές και 

εκπαιδευτικούς, καθώς και τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων 
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παιδαγωγικών διαδικτυακών τόπων (βλ. «Φωτόδεντρο – Εθνικός 

Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου», «Αίσωπος – Advanced 

Electronic Scenarios Operating Platform» του ΙΕΠ) µε οπτικοακουστικά 

διδακτικά σενάρια. (δ) Πιλοτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης των ενεργών 

εκπαιδευτικών στην οπτικοακουστική γλώσσα και την αξιοποίηση του 

κινηµατογράφου στη µαθησιακή διαδικασία. (ε) Πιλοτικό πρόγραµµα 

επιµόρφωσης-ευαισθητοποίησης γονέων. (στ) Τη χρήση 

οπτικοακουστικών τρόπων διδασκαλίας στα µαθήµατα ένταξης των 

προσφύγων και µεταναστών. 

 

Συµπεράσµατα 

Τελικός στόχος της πρότασής µας είναι η συνολική ένταξη της οπτικοακουστικής 

εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολικό σύστηµα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για µια 

τέτοιας κλίµακας επέµβαση είναι η στρατηγική επιλογή της πολιτείας να την 

υποστηρίξει, η συνεργασία όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, και η αξιοποίηση 

της υπάρχουσας εµπειρίας και του υπάρχοντος δυναµικού της χώρας. Εξίσου 

απαραίτητος είναι ο σχεδιασµός ενός αναλυτικού, σταδιακού και κοστολογηµένου 

προγράµµατος, που θα ακολουθηθεί από πρόγραµµα εφαρµογής και, τέλος, τη 

σταδιακή εφαρµογή του. Θεωρούµε ότι πρώτη στόχευση µιας τέτοια επέµβασης 

οφείλει να είναι η επιµόρφωση και υποστήριξη των διδασκόντων.  

Ο στόχος είναι φιλόδοξος και οι παρούσες οικονοµικές συνθήκες δεν τον 

ευνοούν. Όµως, απαντά σε µια κοινωνική ανάγκη, που δε µπορεί να αγνοηθεί. Η 

αυξανόµενη κυριαρχία της οπτικοακουστικής επικοινωνίας είναι µια 

αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα, και καθιστά τον οπτικοακουστικό 

εγγραµµατισµό απαραίτητη προϋπόθεση πολιτειότητας. Επιπλέον, πιστεύουµε ότι 

η παιδεία είναι απάντηση στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η χώρα µας και 

επένδυση στο αύριο. Οφείλουµε να τολµήσουµε να οραµατιστούµε και να 

σχεδιάσουµε ένα καλύτερο αύριο. Και µε συνέπεια και συνέχεια, επιµονή και 

υποµονή, να χτίσουµε τα σκαλοπάτια για να το φτάσουµε. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Αγγελίδη Α., Αλέτρας Ν., Βαλντέν Ρ., Καλαµπάκας Β., Μουζάκη ∆. (Οµάδα Εργασίας 

για την Οπτικοακουστική Εκπαίδευση, 27/05/2016). «Οπτικοακουστική 

Εκπαίδευση». Στο: Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την 

Παιδεία. Πορίσµατα, σελ. 74-79. Στον ιστότοπο: Εθνικός και Κοινωνικός 

∆ιάλογος για την Παιδεία, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων. (∆ιαθέσιµο: http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-

content/uploads/2016/04/PORISMATA_DIALOGOU_2016.pdf, προσπελάστηκε 

στις 30/07/2016) 
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Οπτικοακουστική Παιδεία στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση; 

... αδιέξοδα και διαδροµές 

(Πρόγραµµα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση) 
 

Μένης Θεοδωρίδης 

 

 
Πρόγραµµα Σπουδών ενός θέµατος (γνωστικού αντικειµένου) που θα ενταχθεί στο 

εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών, σηµαίνει ένα σχέδιο διδακτικής επεξεργασίας του 

θέµατος αυτού για όλα τα σχολεία της χώρας απευθυνόµενο σε όλους τους 

µαθητές. Θα πρέπει στο σχέδιο αυτό να προτείνονται τα επιµέρους θέµατα για 

κάθε ηλικιακή βαθµίδα, οι διδακτικοί στόχοι, η προτεινόµενη διδακτική 

µεθοδολογία, τα πιθανά βοηθήµατα και, κυρίως, οι βασικές έννοιες του 

συγκεκριµένου αντικειµένου που θα πρέπει να έχει κατακτήσει ο µαθητής 

τελειώνοντας το σχολείο. 

Προφανώς, οι επιλογές αυτές καθορίζονται από υποκειµενικές 

προτεραιότητες και από τα κριτήρια αυτού/ών που συντάσσουν το πρόγραµµα. 

Είναι επίσης προφανές ότι, για το ίδιο θέµα-γνωστικό αντικείµενο, µπορούν να 

προταθούν πολλά και διαφορετικά Προγράµµατα Σπουδών. 

Ένα τέτοιο προτεινόµενο Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδακτική επεξεργασία 

της Οπτικοακουστικής Έκφρασης στην εθνική εκπαίδευση είναι -εδώ και τρία 

χρόνια- αναρτηµένο σε κόµβο που θα σας παραπέµψω και είναι τόσο διεξοδικό 

ώστε, θεωρητικά, αν υπήρχε η σχετική πολιτική απόφαση θα µπορούσε να 

εφαρµόζεται από αύριο σε όλες τις τάξεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή 

από το Νηπιαγωγείο µέχρι την τρίτη Γυµνασίου. 

Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί ποιες τάσεις στον 

ευρύτερο χώρο της Οπτικοακουστικής Παιδείας και γιατί οδήγησαν στη 

διαµόρφωση του συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Προηγουµένως ας διευκρινιστεί πως -στο πλαίσιο της εισήγησης- δεχόµαστε 

εξαρχής ότι η παιδαγωγική-ιδεολογική αναγκαιότητα της οπτικοακουστικής (ΟΑ) 

παιδείας στην τυπική εκπαίδευση θεωρείται ως δεδοµένη. Ότι όλοι έχουµε πειστεί 

για την αναγκαιότητα αυτή και οι δεκάδες πρωτοβουλίες οπτικοακουστικής 

παιδείας σε πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα µας γεµίζουν αισιοδοξία. Ναι λοιπόν! 

Όλοι συµφωνούµε πως η οπτικοακουστική παιδεία πρέπει οπωσδήποτε να 

ενταχθεί στο εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών. Τι ζητάµε όµως; Ποιο ακριβώς είναι το 

αίτηµα/τα και πως φανταζόµαστε τη θεσµική κατοχύρωση των αιτηµάτων αυτών; 

Οι φωνές έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και ο καλόπιστος σχεδιαστής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής βρίσκεται σε αµηχανία! Ζητάµε απλώς µια κατοχύρωση 

ενός νέου γνωστικού αντικειµένου ή µήπως περισσότερων διακριτών γνωστικών 

αντικειµένων ή, κατά βάθος, προτείνουµε µια εκ θεµελίων ανατροπή του εθνικού 

Προγράµµατος Σπουδών; Τελικά, ποια αιτήµατα-προτάσεις περιέχονται στο γενικό 

αίτηµα για οπτικοακουστική παιδεία στο σχολείο; Ας τα εξετάσουµε ένα προς ένα: 

1. Προτάσεις για µάθηµα κινηµατογράφου “film ή cinema education” (το αίτηµα της 

εξοικείωσης µε την 7η τέχνη):µάθηµα που σχεδιάζεται από καλλιτέχνες ή µελετητές 

του κινηµατογράφου 

στόχος: πολίτες που αγαπούν συνειδητά τον κινηµατογράφο 
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• καθιέρωση ενός νέου µαθήµατος επιλογής; Αυτοµάτως αναφερόµαστε σε ένα 

µάθηµα που απευθύνεται µόνον σε ενδιαφερόµενους µαθητές και, ενδεχοµένως, 

αναφερόµαστε σε ένα µάθηµα που, σε πολλές σχολικές µονάδες, ίσως να µην 

προσφέρεται συχνά. Προφανώς, ανάµεσα σε µια σειρά µαθηµάτων επιλογής, άλλοι 

µαθητές θα επιλέξουν το θέατρο και κάποιοι άλλοι το σκάκι! Θα µπορούµε βέβαια 

να δηλώνουµε πως, επιτέλους, ο κινηµατογράφος διδάσκεται στα σχολεία, αλλά 

αυτό θα ήταν µια εντελώς µερική αντιµετώπιση. Τα µαθήµατα επιλογής είναι 

σπουδαίο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διαφοροποιηµένη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των µαθητών. Όµως τα θέµατα που θεωρούµε ως σηµαντικά 

εφόδια για τη διαµόρφωση του νέου πολίτη, οφείλουν να είναι θέµατα που 

απευθύνονται σε όλους τους µαθητές ως απαραίτητα στοιχεία της κουλτούρας 

κάθε νέου πολίτη. 

• Μήπως λοιπόν ζητάµε καθιέρωση ενός νέου µαθήµατος "τέχνης" για όλους όπως 

είναι σήµερα η µουσική ή τα εικαστικά; ∆ηλαδή καθιέρωση ενός ακόµα µονόωρου, 

ανά εβδοµάδα, µαθήµατος; Ποια θα είναι η σχέση ενός τέτοιου µαθήµατος µε άλλα 

εξίσου σηµαντικά µαθήµατα αισθητικής και κοινωνικής παιδείας όπως το θέατρο; 

Θα θεσµοθετηθεί και ένα µονόωρο για το θέατρο; Επιπλέον η διαχείριση ενός 

µονόωρου µαθήµατος τέχνης θέτει πολλούς περιορισµούς: ελάχιστος χρόνος που 

επιτρέπει την παρακολούθηση µόνον αποσπασµάτων ή ταινιών µικρού µήκους. 

Θα παράγουν οι µαθητές ΟΑ κείµενα; Σε ποιο χρόνο; Ποιοι θα διδάσκουν το 

µάθηµα; Σκηνοθέτες; Σκηνοθέτες µε πτυχίο; Θεωρητικοί του κινηµατογράφου; Ένας 

διευθυντής φωτογραφίας ή ένας µοντέρ θα µπορεί να διδάσκει; Ποιοι θα 

καθοδηγούν τις όποιες πρακτικές δοκιµές; Ποια άλλα εφόδια θα πρέπει να έχει 

όποιος διδάξει το µάθηµα; Ερωτήµατα πιεστικά που, βέβαια, µπορούν να πάρουν 

απαντήσεις, αλλά υπενθυµίζουν ότι οι προτάσεις κινηµατογραφικής παιδείας δεν 

οδηγούν σε αυτονόητες λύσεις και χρειάζονται πολύ προσεκτικό προγραµµατισµό. 

• Μήπως προτείνουµε όχι ένα ειδικό µάθηµα, αλλά ενσωµάτωση κινηµατογραφικών 

ταινιών σε κάθε γνωστικό αντικείµενο ως διδακτικό εργαλείο; Όµως ο 

προβλεπόµενος διδακτικός χρόνος για κάθε διδακτική ενότητα είναι πολύ 

περιορισµένος. Μόνιµο παράπονο των εκπαιδευτικών είναι πως, µε τον φόρτο της 

ύλης, δεν υπάρχει καν χρόνος για µια συζήτηση, πολύ περισσότερο για την 

προβολή µιας σχετικής ταινίας και τις ανάλογες επεξεργασίες. Η εργαλειακή λοιπόν 

χρήση ταινιών ως "εισαγωγικής αφόρµησης" δεν είναι συµβατή µε τη διδακτική 

οικονοµία. Συχνά το θέµα της ταινίας έχει µεν εκπαιδευτικό ενδιαφέρον αλλά δεν 

προβλέπεται καθόλου στη διδακτέα ύλη. Άλλοτε ο προβλεπόµενος διδακτικός 

χρόνος για το θέµα αυτό είναι µόλις λίγα λεπτά. Πότε να προβληθεί η σχετική 

ταινία, πότε να συζητηθεί και πότε να γίνει η απαραίτητη διδακτική επεξεργασία; 

Το κυριότερο όµως πρόβληµα στη αντίληψη αυτή είναι η πλήρης ακύρωση του 

πολιτισµικού και κοινωνικού πλούτου κάθε κινηµατογραφικού έργου το οποίο εδώ 

αντιµετωπίζεται ως απλή θεµατική αφετηρία για ένα συµβατικό, καθαρά διδακτικό 

στόχο. 

• Μόνη ενδιαφέρουσα παραλλαγή της χρήσης ταινιών εντός σχολικού χρόνου είναι 

η ολοκληρωµένη αξιοποίηση της ταινίας (µε επεξεργασία και συζήτηση των 

κοινωνικών ή άλλων θεµάτων που θέτει) σε χρόνο που ο/η εκπαιδευτικός 

εξοικονοµεί εκτάκτως από ώρες πολιτισµού, ευέλικτης ζώνης κ.λπ. Εδώ έχουν 

σηµειωθεί πολλές αξιόλογες πρωτοβουλίες από δηµιουργικούς εκπαιδευτικούς. Οι 

περισσότερες άλλωστε ανακοινώσεις σε συνέδριαοπτικοακουστικής παιδείας 
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εντάσσονται στη λογική αυτή. Σιγά-σιγά τέτοιες πρωτοβουλίες µπορούν να 

δοκιµαστούν από περισσότερους εκπαιδευτικούς. Θα µπορούσαµε λοιπόν να 

πούµε πως, στην κατεύθυνση αυτή, το αίτηµα δεν αναφέρεται ακριβώς σε µάθηµα 

κινηµατογραφικής παιδείας αλλά γενικότερα στην καθιέρωση περισσότερου 

χρόνου, εντός ωρολογίου προγράµµατος, για ελεύθερες δραστηριότητες 

πολιτισµού ώστε να υπάρχει φιλόξενο πλαίσιο (και) για πρωτοβουλίες 

εκπαιδευτικών σχετικά µε τον κινηµατογράφο. 

• Μήπως επίσης προβολές ταινιών εκτός ωρολογίου προγράµµατος; (άτυπες 

δραστηριότητες πολιτισµού σε οµίλους µαθητών κ.λπ.) Τέτοιες δραστηριότητες 

γίνονται και µε το τρέχον θεσµικό πλαίσιο. Θα µπορούσαν να οργανωθούν πολύ 

πιο συστηµατικά, αλλά κι εδώ πρόκειται για δραστηριότητες που απευθύνονται 

κυρίως σε ενδιαφερόµενους µαθητές. 

• Μια τελευταία σηµαντική πρόταση κινηµατογραφικής παιδείας αναφέρεται στην 

καθιέρωση εργαστηρίων παραγωγής µαθητικών ταινιών (µυθοπλασίας ή 

ντοκιµαντέρ). Πάλι όµως αναφερόµαστε σε οµάδες ενδιαφερόµενων µαθητών. Οι 

παραγωγές άρτιων µαθητικών ταινιών αναπόφευκτα πραγµατοποιούνται εκτός 

ωρολογίου προγράµµατος όπως και άλλες άτυπες δραστηριότητες πολιτισµού. 

Προϋποθέτουν συστηµατικό κόπο, εξειδικευµένη καθοδήγηση και θυσία ελεύθερου 

χρόνου που µόνον ενδιαφερόµενοι µαθητές µπορούν να διαθέσουν. Εδώ και 

χρόνια, διάφορες οµάδες κινηµατογραφικής εµψύχωσης έχουν δώσει πολύ 

ενδιαφέροντα έργα που προβλήθηκαν σε διαγωνισµούς και σε φεστιβάλ 

µαθητικών ταινιών. Οι δραστηριότητες αυτές, θα πρέπει να στηριχθούν και να 

ενισχυθούν χωρίς αµφιβολία, αλλά δεν µπορούν να ενταχθούν στο εθνικό 

Πρόγραµµα Σπουδών που οφείλει να αναφέρεται στο σύνολο του µαθητικού 

πληθυσµού. 

2. Προτάσεις για εκπαίδευση στα Μέσα “media literacy” (το αίτηµα της ανάπτυξης 

κριτικής στάσης σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, δια µέσου όλων των 

µαθηµάτων): 

µάθηµα που σχεδιάζεται από ειδικότητες των κοινωνικών επιστηµών και 

παιδαγωγούς 

στόχος: κριτικά σκεπτόµενοι πολίτες 

Θέµατα που αναδεικνύει η πρόταση αυτή είναι: 

• η σηµασία της διαµεσολάβησης και η ευθύνη του κριτικού δέκτη στην ενηµέρωση. 

Πρόκειται για κορυφαία δεξιότητα του πολίτη κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας όπου 

ο πολίτης διαµορφώνει τις καθηµερινές του αποφάσεις µε γνώµονα την κριτική 

αντιµετώπιση της διαµεσολαβηµένης ενηµέρωσης που παρέχουν τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας. 

• µελέτη κάθε είδους οπτικοακουστικών κειµένων (συµβατική και ηλεκτρονική 

ενηµέρωση, ενηµερωτικό ρεπορτάζ, διαφήµιση, προπαγάνδα, συνεντεύξεις, 

τηλεοπτικές εκποµπές κάθε είδους, µέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Ιδιαίτερα 

αξίζει να αναζητηθεί η κριτική ανάλυση και σε συµβατικά κείµενα που ανήκουν σε 

καθιερωµένα πεδία του Προγράµµατος Σπουδών (λογοτεχνία, φυσικές επιστήµες, 

ιστορία κ.λπ.). Στον κάθε γνωστικό χώρο µπορούµε να αφιερώσουµε συζητήσεις 

σχετικά µε τους τρόπους που η κοινωνικές δυνάµεις καθορίζουν το εκάστοτε 

κείµενο. Πώς χρηµατοδοτήθηκε η έρευνα που βρίσκεται πίσω από µια 

επιστηµονική ανακοίνωση; Πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος των βιοµηχανικών 

αναγκών ή της αγοράς για την ανάπτυξη µιας νέας θεωρίας στο χώρο των 
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Φυσικών Επιστηµών (ΦΕ); Πόσο συνέβαλε η τρέχουσα τεχνολογία στη διατύπωση 

νέων επιστηµονικών ερωτηµάτων και πόσο µια επιστηµονική ανακάλυψη άνοιξε 

δρόµους σε νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα; Πώς διαµορφώθηκε η προβολή ενός 

λογοτεχνικού ευπώλητου; Πώς ανταποκρίνονται οµάδες αναγνωστών στις νέες 

εκδοτικές κυκλοφορίες; Πώς συνδέονται οι λογοτεχνικές τάσειςµε το κοινωνικό 

πλαίσιο όπου αναπτύχθηκαν; (τέτοια ερωτήµατα προκύπτουν σύµφωνα µε το 

αίτηµα ενσωµάτωσης δραστηριοτήτων κριτικής ανάλυσης σε όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα). 

• στην κατεύθυνση αυτή συχνά η κριτική ανάλυση γίνεται γραµµικά-επιφανειακά-

µηχανιστικά και αναπαράγει µια σχεδόν στερεοτυπική-αµυντική στάση. Συχνά, τα 

Μέσα δαιµονοποιούνται καλλιεργώντας την απλοϊκή αντίληψη ότι κάθε 

διαµεσολάβηση είναι µηχανισµός παραπλάνησης και ότι η ευθύνη ελέγχου των 

Μέσων θα πρέπει να είναι αρµοδιότητα "άνωθεν προστατευτικών-ελεγκτικών 

µηχανισµών" και όχι ευθύνη του κάθε πολίτη. Γι' αυτό, η ανάπτυξη κριτικής στάσης 

-πέρα από τα ερωτήµατα ελέγχου της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ΟΑ 

κειµένων- οφείλει να λαµβάνει υπόψη παραµέτρους όπως: η πολυφωνία, η 

απόλαυση που αντλείται από ένα ΟΑ κείµενο, ο προβληµατισµός που προκαλείται 

από ένα ΟΑ κείµενο και οι πολλαπλές αναγνώσεις-ερµηνείες που ενδέχεται να 

προκύπτουν από ένα ΟΑ κείµενο. Θα µπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να 

καθοδηγούν γόνιµα κριτική στάση απέναντι στο γνωστικό τους αντικείµενο; 

• Παραγωγή, εντός µαθηµάτων, όχι ολοκληρωµένων ταινιών, αλλά µικρών 

οπτικοακουστικών κειµένων και αναστοχασµός. Μικρό ΟΑ κείµενο µπορεί να είναι 

µια σειρά από φωτογραφίες ή ένα ολιγόλεπτο βίντεο όπου µαθητές παρουσιάζουν 

ένα θέµα από την τρέχουσα ύλη του µαθήµατος. Η αναπόφευκτη κριτική συζήτηση 

για την επιστηµονική ακρίβεια και την επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα κάθε 

τέτοιου ΟΑ κειµένου µέσα στην τάξη, σίγουρα συνδέεται µε τη διδακτέα ύλη, τους 

επιδιωκόµενους διδακτικούς στόχους και δίνουν νέα διάσταση στη συµµετοχή των 

µαθητών. Φυσικά, η διδακτική οικονοµία επιβάλλει τέτοιες δραστηριότητες να 

γίνονται σε κάθε µάθηµα µόνον µια-δυο φορές το χρόνο. Ποια εφόδια όµως θα 

πρέπει να έχει όποιος καθοδηγεί τέτοιες δραστηριότητες; Θα µπορούν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί να καθοδηγούν την παραγωγή πολύ απλών ΟΑ κειµένων; 

3. Προτάσεις για µάθηµα ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορικής-επικοινωνίας 

“ICT”(το αίτηµα κατάκτησης της γνώσης µέσα από την τεχνολογική 

επάρκεια):µάθηµα που σχεδιάζεται από τεχνολόγους πληροφορικής. 

στόχος: τεχνολογικά εγγράµµατοι πολίτες 

Θα αποτελεί χωριστό µάθηµα; Πόσες ώρες; Μπορούν οι τεχνολόγοι να 

διαχειριστούν τις γνώσεις όλων των άλλων γνωστικών αντικειµένων; Η 

τεχνολογική επάρκεια, καθώς οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφορικής συνεχώς 

προσθέτουν νέα εργαλεία, συνεπάγονται-διασφαλίζουν και επικοινωνιακή 

επάρκεια; 

Η τεχνολογική επάρκεια σηµαίνει και κριτική στάση και επικοινωνιακές δεξιότητες; 

Ιδού λοιπόν: Τρεις διακριτές προτάσεις, τρία σύνολα αιτηµάτων,που επίτηδες 

συµβολίζουµε µε τρεις χωριστές ελλείψεις ώστε να θυµίζουν τρία ... "αυγά". 

Τρία συναφή γνωστικά αντικείµενα που, και τα τρία, αναφέρονται στη χρήση 

εικόνων και ψηφιακών µέσων, αλλά -κρίνοντας από τη διεθνή εµπειρία- 

αποκλείεται να καθιερωθούν ως χωριστά αντικείµενα που να απευθύνονται σε 

όλους τους µαθητές όλων των βαθµίδων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
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Εκτός αν τα τρία παραπάνω σύνολα αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο σε µια 

συµβολική "οµελέτα" όπου η έµφαση θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι τα "αυγά" 

θα πρέπει να ...σπάσουν. 

Θα πρέπει δηλαδή να ξεχάσουµε κάθε συντεχνιακό αίτηµα περί καθιέρωσης 

νέων ειδικοτήτων στην εκπαίδευση. Θα επιµείνουµε όµως στη θεσµική καθιέρωση 

νέων γνώσεων, νέας αντίληψης για το ρόλο των πολιτών στην κοινωνία, νέων 

εκπαιδευτικών στόχων.Αυτή άλλωστε ήταν η µατιά του "εργαστηρίου 

οπτικοακουστικής έκφρασης" στο, πάλαι ποτέ, "Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση 

και Πολιτισµός" (1995-2004) και του Προγράµµατος Σπουδών για την 

Οπτικοακουστική Έκφραση που παρουσιάζεται εδώ. 

Στην αντίληψη αυτή, η Οπτικοακουστική Έκφραση αντιµετωπίζεται ως 

πολυτροπικό σύστηµα επικοινωνίας. Κάτι σαν µια εναλλακτική "γλώσσα" που 

θα παρακινήσει τους µαθητές να ενδιαφερθούν και κυρίως να δραστηριοποιηθούν 

σε όλα τα σηµαντικά θέµατα έκφρασης και επικοινωνίας τα οποία συνδέονται µε 

τη διδασκαλία της γλώσσας. Στο σηµερινό µάθηµα της γλώσσας, για πολλούς 

λόγους, θέµατα όπως η επικοινωνιακή αποτελεσµατικότητα της διατύπωσης και η 

νοητική συγκρότηση-δοµή ενός κειµένου αντιµετωπίζονται από τους µαθητές µε 

αδιαφορία και καχυποψία. Η οπτικοακουστική έκφραση θα µπορούσε να 

αποτελέσει ένα γοητευτικό έναυσµα νεανικής οπτικής στη διδασκαλία του 

µαθήµατος της γλώσσας. Ίσως µάλιστα θα έδινε νέο περιεχόµενο στο πανάρχαιο 

αίτηµα για «καλύτερη διατύπωση» αναδεικνύοντας στο χώρο της ψηφιακής 

επικοινωνίας τη διαχρονικότητα του ερωτήµατος: «πώς να το πω ώστε να µε 

καταλάβουν καλύτερα;» 

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι η οπτικοακουστική έκφραση είναι είδος 

λόγου. Πρόκειται για ένα σύστηµα επικοινωνίας που διαθέτει σύνθετες 

επικοινωνιακές δυνατότητες καθώς συνδυάζει νοηµατοδοτήσεις και δηµιουργία 

συµβολισµών µε ακίνητες εικόνες, µε κινούµενες εικόνες, µε ήχους αλλά και µε 

γραπτό λόγο.Έχει διεθνή απήχηση, προσφέρει πολλές εφαρµογές στη σύγχρονη 

ζωή και -κυρίως- συνδέει τη σχολική ύλη µε την καθηµερινή ζωή και τα βιώµατα 

των παιδιών. 

Σε µια πρώτη προσπάθεια θεσµικής ένταξης της οπτικοακουστικής έκφρασης 

στα Προγράµµατα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (από Νηπιαγωγείο 

µέχρι Γ’ Γυµνασίου), θα αναζητήσουµε τρόπους ώστε σε κάθε γνωστικό 

αντικείµενο και σε κάθε τάξη (σχολική χρονιά) να πραγµατοποιούνται κάποιες -

έστω ελάχιστες- δραστηριότητες οπτικοακουστικής παιδείας. ∆ηλαδή: 

• 1-2 δραστηριότητες παραγωγής πολύ απλών ΟΑ κειµένων ("γραφή") 

• 1-2 δραστηριότητες µελέτης απλών ΟΑ έργων ("ανάγνωση") 

Η απαραίτητη εξοικείωση των νέων πολιτών µε την οπτικοακουστική έκφραση θα 

µπορούσε να ακολουθήσει τη διδακτική µεθοδολογία που ακολουθεί η διδασκαλία 

της γλώσσας. 

Στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης: 

• Εξοικείωση µε τον οπτικοακουστικό λόγο σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης -από όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως συµβαίνει για τις γραπτές 

εργασίες- χωρίς να απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις. Όπως ο καθηγητής 

Μαθηµατικών αναθέτει και αξιολογεί εργασίες µαθητών του, χωρίς τη βοήθεια 

φιλολόγου -χειριζόµενος ο ίδιος επαρκώς την εθνική γλώσσα- το ίδιο θα 

καταφέρει σιγά-σιγά να χειρίζεται τον οπτικοακουστικό λόγο ώστε, µια 
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τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, να αναθέτει και να αξιολογεί εργασίες 

οπτικοακουστικού λόγου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα είναι 

σε θέση -µαζί µε τους µαθητές τους- να καθοδηγήσουν την παραγωγή πολύ 

απλών οπτικοακουστικών κειµένων που συνδέονται µε το ιδιαίτερο του καθενός 

γνωστικό αντικείµενο. Όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, είναι 

σε θέση να µιλούν και να γράφουν, όπως σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας, είναι σήµερα σε θέση να καταστρώνουν ένα απλό PPT 

στα ελληνικά, το ίδιο αυτονόητη θα είναι και η δεξιότητά τους να καθοδηγούν 

οµάδες µαθητών στην κατασκευή ενός πολύ απλού οπτικοακουστικού κειµένου. 

• Σταδιακά, οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων θα ενσωµατώσουν στα 

µαθήµατά τους την ανάθεση παραγωγής πολύ απλών οπτικοακουστικών κειµένων 

που θα εξυπηρετούν τους γνωστικούς στόχους του µαθήµατός τους (π.χ. "τρίλεπτη 

µαθητική ταινία που εξηγεί σε γονείς όσα οι µαθητές θεωρούν σηµαντικά για την 

έννοια της βαρύτητας" ή "τρίλεπτη µαθητική ταινία που παρουσιάζει σε γονείς τα 

αίτια του Α' Παγκοσµίου Πολέµου") και, παράλληλα, θα εντάξουν τη µελέτη πολύ 

απλών οπτικοακουστικών κειµένων που αναφέρονται µάθηµά τους. Όλα αυτά θα 

προκύπτουν από µικρές σχολικές δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούνται 

µόλις 1-2 φορές στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, αλλά σε κάθε τάξη της 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

• Μέσα από τις δραστηριότητες εξοικείωσης µε την οπτικοακουστική έκφραση οι 

µαθητές θα µάθουν να "διαβάζουν" και να "γράφουν" απλά, οπτικοακουστικά 

κείµενα καθώς και να έχουν συνείδηση των παραµέτρων παραγωγής τους. 

• Οι µαθητές θα συνηθίσουν να επισηµαίνουν τις κατασκευαστικές παραµέτρους 

που καθορίζουν κάθε οπτικοακουστικό κείµενο και να διαµορφώνουν ανάλογα 

την προσωπική τους στάση. 

• Όλες οι δραστηριότητες του προτεινόµενου Προγράµµατος Σπουδών, νοούνται ως 

συλλογικές και προβλέπουν λήψη αποφάσεων µετά από διαπραγµάτευση εννοιών, 

επιχειρηµατολογία και σύνθεση απόψεων µέσα στο πλαίσιο κάθε µικρής οµάδας 

µαθητών-δηµιουργών. Η διαδικασία λήψης συλλογικών αποφάσεων και 

αναστοχαστικού διαλόγου αποτελεί κοµβική παιδαγωγική επιλογή και συµβάλλει 

στην ανάπτυξη προφορικού κριτικού λόγου. 

• Οι δραστηριότητες οπτικοακουστικής παιδείας αποκαλύπτουν στα παιδιά τις 

πολλές, διαφορετικές, υποκειµενικές οπτικές που µπορούν να εκφραστούν σχετικά 

µε την πραγµατικότητα γύρω µας. Σ’ αυτό συµβάλλει η ανάθεση, σε διάφορες 

οµάδες µαθητών, παραγωγής απλών ΟΑ κειµένων πάνω στο ίδιο θέµα και, στη 

συνέχεια, η κριτική ανάλυσή τους µέσα στην τάξη. 

• Η παράλληλη εξοικείωση των µαθητών µε την καλλιτεχνική οπτικοακουστική 

έκφραση (κυρίως κινηµατογράφο) λειτουργεί όπως η µελέτη της λογοτεχνίας στο 

µάθηµα της γλώσσας και θα πραγµατοποιείται, για όλους τους µαθητές, σε µικρό 

αριθµό προβλεπόµενων προβολών για κάθε τάξη. Στις παραπάνω δραστηριότητες 

παραγωγής και µελέτης των πολύ απλών οπτικοακουστικών κειµένων, η κατά 

καιρούς προβλεπόµενη κινηµατογραφική εµπειρία θα έρχεται να διευρύνει στη 

συνείδηση των µαθητών τα εκφραστικά, αισθητικά και ιδεολογικά όρια του 

Μέσου. Έτσι η συνάντηση του µαθητή-θεατή µε τα ιδιόµορφα συµβολικά 

συστήµατα του καλλιτέχνη-δηµιουργού, θα αποτελεί επικοινωνιακό πλούτο και θα 

καθιστά το κινηµατογραφικό έργο πεδίο ανάπτυξης κριτικού λόγου και πηγή 

προσωπικής απόλαυσης. Ο κινηµατογράφος θα συµβάλει στη διδασκαλία του 
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οπτικοακουστικού λόγου ακριβώς όπως η λογοτεχνία συµβάλλει στη 

διδασκαλία της γλώσσας . 

• Επίσης, για ενδιαφερόµενους µαθητές, θα προβλέπονται εξειδικευµένες, άτυπες 

δραστηριότητες πολιτισµού εκτός ωρολογίου προγράµµατος (όµιλοι, ειδικές 

εκδηλώσεις, επισκέψεις, αφιερώµατα κ.λπ.). 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χρησιµοποιούν 

εργαλεία στοιχειώδους κοινωνιολογικής ανάλυσης όπως αυτή εκφράζεται στο 

ιδιαίτερο γνωστικό τους αντικείµενο (π.χ. ο καθηγητής ΦΕ θα πρέπει να κατανοεί 

πώς οι ΦΕ επηρεάζουν την πρόοδο της τεχνολογίας και πώς η τεχνολογία 

συνδιαλέγεται µε τις επιστήµες και τις κοινωνικές ανάγκες). 

• όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα είναι σε θέση -µαζί µε τους 

µαθητές τους- να συζητήσουν για κάποια θεµελιώδη ερωτήµατα που θέτουν 

ειδικά επιλεγµένες κινηµατογραφικές ταινίες (2-3 σε κάθε σχολική χρονιά). 

Πρόκειται για ανοιχτό προβληµατισµό -χωρίς σωστές ή λάθος απόψεις- όπου κάθε 

εκπαιδευτικός θα συµβάλει µε την προσωπική του/της κρίση χωρίς να απαιτούνται 

ειδικές γνώσεις επαϊόντων. 

Το Πρόγραµµα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση αναπτύσσεται 

µέσα από δραστηριότητες που διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Ως 

σύνολο, συγκροτείται από έννοιες προερχόµενες από τα κύρια πεδία της 

οπτικοακουστικής παιδείας και ανήκει στο ευρύτερο πεδίο της διδασκαλίας της 

γλώσσας και της επικοινωνίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω λογική συντάχθηκε το προτεινόµενο Πρόγραµµα Σπουδών 

για την Οπτικοακουστική Έκφραση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση και ο 

συνοδευτικός Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες 

οπτικοακουστικής παιδείας αρθρώνονται σταδιακά από την Προσχολική ηλικία 

µέχρι την Γ’ Γυµνασίου και µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν στο περιεχόµενο 

των περισσότερων διδασκόµενων γνωστικών αντικειµένων. Μπορούν να 

(Οπτικοακουστική Παιδεία) 

ICT 

εκπαίδευση 

στα Μέσα 

κινηματογραφικήπαιδεία 

(καλλιτεχνική οπτικοακουστική 

έκφραση) 

Επικοινωνιακός-γλωσσικός γραμματισμός  

• διευρυµένο µάθηµα εθνικής γλώσσας που 
αναφέρεται σε κάθε µορφή επικοινωνίας και 
έκφρασης 

• ανάγνωση και παραγωγή οπτικοακουστικών 
κειµένων σε όλα τα µαθήµατα (και σε όλα τα 
µαθήµατα ξένης γλώσσας). 
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αναζητηθούν στον κόµβο: www.karposontheweb.org/ ελληνικά/ Εκπαιδευτικό 

Υλικό/ Προγράµµατα Σπουδών 

Κάνοντας λοιπόν λόγο για ένα Πρόγραµµα Σπουδών για την 

Οπτικοακουστική Έκφραση, δεν αναφερόµαστε σε ένα Πρόγραµµα Σπουδών για 

τον κινηµατογράφο, δεν αναφερόµαστε σε ένα Πρόγραµµα Σπουδών για την 

Εκπαίδευση στα Μέσα, δεν αναφερόµαστε σε ένα Πρόγραµµα Σπουδών για τις 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής. Αναφερόµαστε στη διδασκαλία µιας 

σύγχρονης, εναλλακτικής "γλώσσας" µε εικόνες και ήχους που θα αποτελέσει 

εφόδιο για κάθε νέο πολίτη. 
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Μοντέρνοι Καιροί: Κριτικός γραµµατισµός στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση µέσω κινηµατογραφικής ταινίας 
 

Αθανασία Αγγέλη 

Φιλόλογος, M.Ed., Υποψ. ∆ιδάκτορας Ε.Α.Π. 

8aggeli@gmail.com 

 

 
Περίληψη 

O κριτικός γραµµατισµός, σύµφωνα µε τον προκρινόµενο µεταξύ των ποικίλων ορισµών 

του, στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης εστιάζοντας στα κείµενα ως µέσα 

ιδεολογικής κατασκευής του κόσµου. Ο κινηµατογράφος, πάλι, πολυσύνθετο πολιτισµικό 

προϊόν και κατ’ εξοχήν πολυτροπικό κείµενο, όπως συµφωνούν οι ειδικοί δεν αντανακλά 

την πραγµατικότητα, αλλά τη διαµορφώνει. Μ’ αυτό το σκεπτικό, η ταινία του Τσ. Τσάπλιν, 

‘Μοντέρνοι Καιροί’ (1936),εκτιµάται ότι µπορεί να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

κριτικού γραµµατισµού, προκειµένου οι µαθητές να απολαύσουν την αισθητική αξία της 

και να προσεγγίσουν µέσω αυτής κριτικά το θέµα της σηµασίας της εργασίας στη ζωή του 

ανθρώπου, όπως αυτό περιλαµβάνεται στην αντίστοιχη ενότητα της Έκφρασης-Έκθεσης 

της Β΄ Λυκείου. Στο συγκεκριµένο ∆ιδακτικό Σενάριο, λοιπόν, περιγράφονται αναλυτικά οι 

στόχοι, το θεωρητικό υπόβαθρο, τα προτεινόµενα διδακτικά βήµατα και η αξιολόγησή 

τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: κινηµατογράφος, κριτικός γραµµατισµός, δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

έκφραση-έκθεση, εργασία 

 

Abstract 

Critical literacy, for the purposes of this article, is aiming at the development of critical 

thinking focusing on texts as means of ideological construction of the reality. Cinema, on the 

other hand, a multi-functional cultural product and multimodal text, as experts agree, does 

not reflect, but constructs reality. In this premise, the film of Ch. Chaplin, ''Modern Times '' 

(1936), is estimated that can be used as an educational tool of critical literacy in order for 

students to enjoy its aesthetic value and, through it, to reach out critically the importance of 

work in human life; subject which is included in the corresponding section of the language 

course in the 2
nd

 Class of Lyceum. Therefore, in this particular Teaching Scenario, the 

objectives, the theoretical background, the featured instructional steps and their evaluationare 

described in detail. 

Keywords: cinema, critical literacy, secondary education, language course, work 

 
 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριµένο διδακτικό σενάριο εστιάζει στη θεµατική ενότητα «Εργασία», που 

περιλαµβάνεται στο γλωσσικό µάθηµα ‘Έκφραση-Έκθεση της Β΄ Λυκείου (Τσολάκης, 

κ.ά, 2012: 95-103) (Εικ.1), ενώ µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις θα µπορούσε να 

αξιοποιηθεί και στην αντίστοιχη ενότητα της Β΄ Γυµνασίου (Γαβριηλίδου κ.ά.). Η 

επικαιρότητα και η ηλικία των µαθητών κάνει καίρια την επεξεργασία του θέµατος 

που για µεθοδολογικούς λόγους ορίζεται σ’ αυτήν τη φάση ως «η σηµασία της 

εργασίας στη ζωή του ανθρώπου», ενώ είναι προφανής η ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού του βάσει του αυθεντικού προβληµατισµού που θα 

διατυπώσουν οι ίδιοι οι µαθητές. Έτσι, στο πλαίσιο των ∆ραστηριοτήτων 

Παραγωγής Λόγου, προκρίνεται η αξιοποίηση της κινηµατογραφικής ταινίας 
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‘Μοντέρνοι Καιροί’, του Τσ.

κριτική στάση στο προς επεξεργασία θέµα και αναστοχαστική ικανότητα έναντι 

της κινηµατογραφικής ταινίας

αλλά και να απολαύσουν την αισθ

Εικ.1. Έκφραση

 

Αναλυτικότερα, σε αντιστοιχία

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο

2011:21052; Τσολάκης, κ.ά.,2012β:

στόχος είναι οι µαθητές/-

α. Να αναγνωρίσουν την ιδεολογική πλαισίωση της κινηµατογραφικής ταινίας. 

προσδιορίσουν την επικοινωνιακή περίσταση (ποµπός, δέκτης, σκοπός, κοινωνικό

πολιτισµικό πλαίσιο, θεσµο

ρόλους όσων συµµετέχουν, καθώς και τη µεταξύ τους κοινωνική 

απόσταση/ισότητα/οικειότητα /αλληλεγγύη κτλ). Να αναγνωρίσουν την

γωνία του δηµιουργού και να διαπιστώσουν τον υποκειµενικό τρόπο µε τον 

κατασκευάζεται η ‘πραγµατικότητα’ της ταινίας. 

το περιεχόµενο και της ταινίας,

κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων εξουσίας µεταξύ των επικοινωνούντων.

β. Να διαπιστώσουν ότι η 

αποκωδικοποίηση όχι µόνο των δηλούµενων, αλλά και των υπο

νοηµάτων της κι έτσι να υιοθετήσουν κριτική στάση ενεργητικού κοινού, που 

ερωταποκρινόµενο συνδιαλέγεται µε τις ιδέες του κινηµατογραφικού έργου κα

την οργάνωσή τους, µε απώτερο στόχο να µπορούν να αντιµετωπίζουν 

ενεργητικά και αναστοχαστικά

εκτός του σχολικού πλαισίου. 

γ. Να αναπτύξουν πρωτοβουλία και (δι

βρουν εκείνες τις γνώσεις για τον κόσµο και για τους κινηµατογραφικούς

φιλµικούςκώδικες, που τους είναι απαραίτητες για την κατανόηση της ταινίας. 

δ. Να αναγνωρίσουν τον ουσιώδη ρόλο άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, εκτός 

της γραπτής ή προφορικής

στην επικοινωνία.  

ε. Να διαπιστώσουν τη σχέση οπτικού και λεκτικού γραµµατισµού µέσα από τη 

συγκριτική επεξεργασία ποικίλων κειµενικών ειδών,

φάσµα σύγχρονων επικοινωνιακών περιστάσεων και µε
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Καιροί’, του Τσ. Τσάπλιν (1936), µε στόχο οι µαθητές να καλλιεργήσουν 

κριτική στάση στο προς επεξεργασία θέµα και αναστοχαστική ικανότητα έναντι 

κινηµατογραφικής ταινίας: όχι µόνο να λειτουργήσουν ως κριτικοί αποδέκτες, 

αλλά και να απολαύσουν την αισθητική αξία της. 

 
Εικ.1. Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου (Τσολάκης,κ.ά.,2012: 95)

Αναλυτικότερα, σε αντιστοιχία και µε το Πρόγραµµα Σπουδών για τη 

διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 

κ.ά.,2012β: 13; Ι.Ε.Π.,2013) και στο Γυµνάσιο (Π.Ι.,

-τριες:  

αναγνωρίσουν την ιδεολογική πλαισίωση της κινηµατογραφικής ταινίας. 

την επικοινωνιακή περίσταση (ποµπός, δέκτης, σκοπός, κοινωνικό

πολιτισµικό πλαίσιο, θεσµοθετηµένες κοινωνικές πρακτικές και τους κοινωνικούς 

ρόλους όσων συµµετέχουν, καθώς και τη µεταξύ τους κοινωνική 

απόσταση/ισότητα/οικειότητα /αλληλεγγύη κτλ). Να αναγνωρίσουν την

του δηµιουργού και να διαπιστώσουν τον υποκειµενικό τρόπο µε τον 

κατασκευάζεται η ‘πραγµατικότητα’ της ταινίας. Να διαπιστώσουν ότι η µορφή και 

το περιεχόµενο και της ταινίας, όπως και άλλων κειµένων, είναι προϊόντα 

κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων εξουσίας µεταξύ των επικοινωνούντων.

Να διαπιστώσουν ότι η ‘κατανόηση’ της ταινίας προϋποθέτει την 

αποκωδικοποίηση όχι µόνο των δηλούµενων, αλλά και των υπο

νοηµάτων της κι έτσι να υιοθετήσουν κριτική στάση ενεργητικού κοινού, που 

ερωταποκρινόµενο συνδιαλέγεται µε τις ιδέες του κινηµατογραφικού έργου κα

µε απώτερο στόχο να µπορούν να αντιµετωπίζουν 

ενεργητικά και αναστοχαστικά τα οπτικοακουστικά µέσα γενικότερα,

εκτός του σχολικού πλαισίου.  

Να αναπτύξουν πρωτοβουλία και (δι-)ερευνητικές ικανότητες προκειµένου να 

είνες τις γνώσεις για τον κόσµο και για τους κινηµατογραφικούς

φιλµικούςκώδικες, που τους είναι απαραίτητες για την κατανόηση της ταινίας. 

Να αναγνωρίσουν τον ουσιώδη ρόλο άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, εκτός 

της γραπτής ή προφορικής γλώσσας, στην πρόσληψη της πραγµατικότητας και 

Να διαπιστώσουν τη σχέση οπτικού και λεκτικού γραµµατισµού µέσα από τη 

συγκριτική επεξεργασία ποικίλων κειµενικών ειδών, προσαρµοσµένων σε ευρύ 

φάσµα σύγχρονων επικοινωνιακών περιστάσεων και µε 
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Τσάπλιν (1936), µε στόχο οι µαθητές να καλλιεργήσουν 

κριτική στάση στο προς επεξεργασία θέµα και αναστοχαστική ικανότητα έναντι 

όχι µόνο να λειτουργήσουν ως κριτικοί αποδέκτες, 

95) 

Πρόγραµµα Σπουδών για τη 

(Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 

στο Γυµνάσιο (Π.Ι.,2011), 

αναγνωρίσουν την ιδεολογική πλαισίωση της κινηµατογραφικής ταινίας. Να 

την επικοινωνιακή περίσταση (ποµπός, δέκτης, σκοπός, κοινωνικό-

θετηµένες κοινωνικές πρακτικές και τους κοινωνικούς 

ρόλους όσων συµµετέχουν, καθώς και τη µεταξύ τους κοινωνική 

απόσταση/ισότητα/οικειότητα /αλληλεγγύη κτλ). Να αναγνωρίσουν την οπτική 

του δηµιουργού και να διαπιστώσουν τον υποκειµενικό τρόπο µε τον οποίο 

Να διαπιστώσουν ότι η µορφή και 

όπως και άλλων κειµένων, είναι προϊόντα 

κοινωνικών παραγόντων και σχέσεων εξουσίας µεταξύ των επικοινωνούντων. 

‘κατανόηση’ της ταινίας προϋποθέτει την 

αποκωδικοποίηση όχι µόνο των δηλούµενων, αλλά και των υπο-δηλούµενων 

νοηµάτων της κι έτσι να υιοθετήσουν κριτική στάση ενεργητικού κοινού, που 

ερωταποκρινόµενο συνδιαλέγεται µε τις ιδέες του κινηµατογραφικού έργου και 

µε απώτερο στόχο να µπορούν να αντιµετωπίζουν 

οπτικοακουστικά µέσα γενικότερα, εντός και 

)ερευνητικές ικανότητες προκειµένου να 

είνες τις γνώσεις για τον κόσµο και για τους κινηµατογραφικούς-

φιλµικούςκώδικες, που τους είναι απαραίτητες για την κατανόηση της ταινίας.  

Να αναγνωρίσουν τον ουσιώδη ρόλο άλλων σηµειωτικών συστηµάτων, εκτός 

ηψη της πραγµατικότητας και 

Να διαπιστώσουν τη σχέση οπτικού και λεκτικού γραµµατισµού µέσα από τη 

προσαρµοσµένων σε ευρύ 

 διαφορετικούς 
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σηµειωτικούς τρόπους (π.χ. γλωσσικό, οπτικό, ηχητικό).Να αναπτύξουν κριτική 

γλωσσική επίγνωση και, τελικά, κριτική επικοινωνιακή ικανότητα. 

στ. Να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά τον λόγο (προφορικό και γραπτό) ως 

µέσο ανταλλαγής και διαπραγµάτευσης γνώσεων, στάσεων, ιδεολογίας, µε 

σεβασµό στην προσωπικότητα των συνοµιλητών/-τριών τους και ως εργαλείο 

(ανα-)στοχασµού και ανάπτυξης µεταγνωστικών ικανοτήτων.  

ζ. Τέλος, συµµετέχοντας ενεργά στη συγκεκριµένη µαθησιακή διεργασία, να 

διευρύνουν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις ποικίλες επικοινωνιακές 

µορφές (ως φορείς κουλτούρας και συµπεριφοράς διαφορετικής, αλλά σεβαστής), 

τον εαυτό τους και τον κόσµο και να ενδυναµωθούνως ενεργά πολιτικά και ηθικά 

υποκείµενα. 

Όπως φαίνεται και από τους στόχους του, το συγκεκριµένο διδακτικό 

σενάριο αρθρώνεται γύρω από τον κριτικό γραµµατισµό στην εκπαίδευση, µε την 

αξιοποίηση της κινηµατογραφικής ταινίας ως διδακτικού εργαλείου.  

Η κινηµατογραφική ταινία εκλαµβάνεται ως ‘κείµενο’, αφού «συνήθως 

ένας και µόνο σηµειακός φορέας (σηµαίνον/έκφραση/µορφή) µεταφέρει πολλά 

συνυφασµένα περιεχόµενα και, εποµένως, αυτό που συνήθως αποκαλείται 

‘µήνυµα’ είναι στην πραγµατικότητα ένα ‘κείµενο’, του οποίου το περιεχόµενο είναι 

ένας πολύπτυχος λόγος», ενώ ‘λεγόµενο’ είναι κάθε παραγωγή σηµείων που 

αποσκοπεί σε κάποια επικοινωνία (Έκο,1994:96). 

Οι πολυγραµµατισµοί, ως έννοια, συµπυκνώνουν την ανάγκη να είναι οι 

µαθητές σε θέση να καταλαβαίνουν τις διαφορές των προτύπων νοηµατοδότησης 

που παράγονται στα διαφορετικά πλαίσια επικοινωνίας και στις ποικίλες 

κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες. Περιλαµβάνουν, άλλωστε, και την πολυτροπική 

παραγωγή νοήµατος (:γραπτοί γλωσσικοί κώδικες νοηµατοδότησης 

διασυνδέονται ή/και εναλλάσσονται ακόµα και ‘συναισθητικά’ µε προφορικούς, 

οπτικούς, ηχητικούς, σωµατικούς, απτικούς και χωροαντιληπτικούς) και µε τη 

βοήθεια των οπτικοακουστικών µέσων (Cope & Kalantzis, 2009). 

Ωστόσο, για να αποφευχθεί η πιθανή µηχανιστική επεξεργασία και η 

ανάπτυξη µόνο τεχνοκρατικά µετρήσιµων και αξιοποιήσιµων ικανοτήτων 

επικοινωνίας, χρειάζεται η ενασχόληση µε τα κείµενα να στοχεύει -πέρα απ’ τον 

λειτουργικό γραµµατισµό- στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντί τους, 

εστιάζοντας σ’ αυτά ως µέσα ιδεολογικής κατασκευής του κόσµου, µε έµφαση στον 

λόγο, στο περιεχόµενο και στις αναπαραστάσεις που αυτός κατασκευάζει (Στάµου 

κ.ά., 2016). Χρειάζεται, δηλαδή, µετάβαση από τον πολιτισµικό στον κριτικό 

γραµµατισµό, ο οποίος -σ’ αυτόν τον ορισµό του (Alvermann, & Hagood, 2000)- 

έχει ως αφετηρία τις ανάγκες των ιδίων των εκπαιδευοµένων στην καθηµερινή 

τους ζωή και µε κριτικό αναστοχασµό, αυτοαντίληψη και µετασχηµατιστική δράση 

σε συλλογικό πλαίσιο στοχεύει στην ‘ενδυνάµωσή’ τους, στη µορφωτική και 

κοινωνική χειραφέτησής τους (MacLaren, 2010; Φρέιρε, 1974). 

Όµως, για αποτελεσµατική συµµετοχή στα κοινά και για περισσότερη 

δηµοκρατία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κριτική γλωσσική επίγνωση 

(Fairclough, 2001). Αυτή στηρίζεται στην ‘κριτική ανάλυση λόγου’ που στοχεύει 

στην ανίχνευση όχι µόνο αυτών που δηλώνονται φανερά (και θα µπορούσε να 

γίνει και µε ανάλυση περιεχοµένου), αλλά κυρίως όσων έχουν ήδη ‘ειπωθεί’ αλλού 

και θεωρούνται δεδοµένα. Μέσα από τρισδιάστατη ανάλυση και πρόσληψη του 

λόγου (ως προς: α)το κείµενο καθαυτό, β)τις πρακτικές του λόγου και γ)το 
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ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και τις επικοινωνιακές πρακτικές στις οποίες 

στηρίζεται το κείµενο), επιδιώκεται να διαφανεί ότι οι κειµενικές επιλογές και οι 

γλωσσικές συµβάσεις και πρακτικές δεν είναι τυπολογικά σταθερές και 

αναλλοίωτες κατηγορίες, αλλά συνδέονται υπόρρητα µε τις σχέσεις εξουσίας και 

ελέγχου που παγιώνει ή αναπαράγει το κείµενο και µετασχηµατίζονται ιστορικά 

και συγχρονικά ανάλογα µε τις επικοινωνιακές ανάγκες της κοινότητας και τις 

οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές αλλαγές (Fairclough, 2001; Στάµου κ.ά., 

2016: 166-169). Άλλωστε, και η σηµασία του κειµένου είναι ένα συνεχές που στις 

πολλαπλές του αναγνώσεις τροποποιείται µε κάθε ερµηνεία του, ανάλογα προς το 

κάθε υποκείµενό της και, συχνά, ανεξάρτητα από την ατοµική πρόθεση του 

δηµιουργού (Έκο, 1994; Woolen, 1972). Και, όπως ακριβώς το κείµενο -ως 

επικοινωνιακό γεγονός το ίδιο- διαµορφώνεται από τις άµεσες συνθήκες 

παραγωγής και ερµηνείας του, αλλά και από τις ευρύτερες κοινωνικές και 

πολιτισµικές παραδοχές, έτσι και µια εικόνα, για να µοιάζει µε το αντικείµενο που 

αναπαριστά, απαιτείται µακροχρόνια (κοινωνική) εκπαίδευση (Έκο, 1994). Το ίδιο 

και στην περίπτωση του κινηµατογράφου, που «δεν δείχνει το ‘πραγµατικό’, αλλά 

θραύσµατά του, τα οποία δέχεται και αναγνωρίζει το κοινό», αφού ως τέχνη «δεν 

αναπαράγει το ορατό, αλλά καθιστά κάτι ορατό» (Λυδάκη, 2009: 78). 

Έτσι, στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού και µε στόχο την ανάπτυξη της 

κριτικής επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαιδευοµένων και τη διαµόρφωση 

κοινωνικών υποκειµένων που ρωτούν, αµφισβητούν, ερευνούν και θέλουν να 

φωτίσουν την ίδια τη ζωή τους (Φρέιρε, 1974; Fairclough, 2001), προωθείται η 

‘ανάγνωση’, η εξέταση κι η κατανόηση του κειµένου σε διάλογο µαζί του µε 

ερωτήµατα του τύπου: Για ποιον λόγο/σκοπό έχει φτιαχτεί; Ποιου τα συµφέροντα 

εξυπηρετεί ή/& υπονοµεύει; Θα µπορούσε να φτιαχτεί µε διαφορετικό τρόπο ή να 

έχει διαφορετική λειτουργία;. Επίσης, αξιοποιείται η συγκριτική επεξεργασία 

κειµένων µε ευρύ φάσµα επικοινωνιακών περιστάσεων και µε ποικίλους 

σηµειωτικούς τρόπους (όπως της κινηµατογραφικής ταινίας), σε πολυµορφικά και 

πολυπολιτισµικά κοινωνικά περιβάλλοντα (Cope & Kalantzis, 2009; Στάµου κ.ά., 

2016). 

Σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν λησµονείται η πρωτίστως 

καλλιτεχνική αξία της κινηµατογραφικής ταινίας, η κριτική ανάλυση συνδυάζεται 

µε την αισθητική απόλαυση που αυτή προσφέρει, σε πλαίσιο ‘πολιτισµικής 

κατανόησης’ και σαφώς υιοθετώντας το µοντέλο του ‘τρίτου χώρου’ ως 

σύζευξης του σχολικού µε τους εξωσχολικούς γραµµατισµούς των µαθητών και 

στον αντίποδα του επωνοµαζόµενου από τον Buckingham ως ‘µοντέλου 

εµβολιασµού’, κατά το οποίο η εκπαίδευση στα µµε λειτουργεί ως ασπίδα 

προστασίας από τις ‘αρνητικές’ επιδράσεις τους στους µαθητές (Στάµου κ.ά., 2016: 

19-22; Buckingham, 1996, 2003). 
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Από πλευράς διδακτικής µεθοδολογίας, πάλι, 

σε αντιστοιχία προς τη θεωρία της βιωµατικής µάθησης του 

2008: 6) (Σχ.1), κατά την οποία

µε δράση-πράξη, αλλά και προς το µοντέλο ‘

by Design) (βιωµατική µάθηση, εννοιολόγηση, ανάλυση, εφαρµογή)

2011:7) (Σχ.2.). 

 

Σχ.1. Βιωµατικός Κύκλος ΜάθησηςΣχ.2. Μάθηση µέσω Σχεδιασµού

 

Τέλος, στην παρούσα διδακτική πρόταση επιδιώκεται

βασικών αρχών της εκπαιδευτικής 

φθίνουσα καθοδήγηση, διεπιστηµονικότητα

οµαδοσυνεργατικότητα) 

προτάσεωνγια οπτικοακουστική εκπαίδευση στην 

Αναστασιάδης, 2011) στη βάση των πορισµάτων της κοινωνικής ψυχολογίας, του 

εποικοδοµισµού και της

αλληλεγγύη, σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα και

τρόπου σκέψης) (Γεωργογιάννης, 2008).

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

(1ο) Προστάδιο  

Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται κείµενα µε τα οποία οι µαθητές έρχονται σε επαφή 

µε την καθηµερινή ζωή και εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό 

περιβάλλον τους. Γίνεται η διερεύνηση και η κατα

αντιλήψεων περί εργασίας στο κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών (στο σπίτι, στο 

σχολείο, στις παρέες κλπ) στη διάρκεια µιας ή δύο εβδοµάδων πριν από την 

επεξεργασία του θέµατος στην τάξη. Η δραστηριότητα βασίζεται στην

που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο

2012: 103) (Εικ.2).  
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Από πλευράς διδακτικής µεθοδολογίας, πάλι, oι δραστηριότητες δοµούνται 

θεωρία της βιωµατικής µάθησης του Kolb

κατά την οποία η θεωρητική επεξεργασία συνδυάζεται σπειροειδώς 

πράξη, αλλά και προς το µοντέλο ‘Μάθηση µέσω Σχεδιασµού

Design) (βιωµατική µάθηση, εννοιολόγηση, ανάλυση, εφαρµογή)

Σχ.1. Βιωµατικός Κύκλος ΜάθησηςΣχ.2. Μάθηση µέσω Σχεδιασµού

Τέλος, στην παρούσα διδακτική πρόταση επιδιώκεται η εφαρµογή των 3 

βασικών αρχών της εκπαιδευτικής καινοτοµίας (διερευνητική µάθηση µε 

φθίνουσα καθοδήγηση, διεπιστηµονικότητα-διαθεµατικότητα, 

 (Ματσαγγούρας, 2011) και η αξιοποίηση των

προτάσεωνγια οπτικοακουστική εκπαίδευση στην Ελλάδα (Γκόβας,

στη βάση των πορισµάτων της κοινωνικής ψυχολογίας, του 

εποικοδοµισµού και της διαπολιτισµικής αγωγής (:για ενσυναίσθηση, 

αλληλεγγύη, σεβασµό στην πολιτισµική ετερότητα και εναντίον του εθνικιστικού 

Γεωργογιάννης, 2008). 

  

Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται κείµενα µε τα οποία οι µαθητές έρχονται σε επαφή 

µε την καθηµερινή ζωή και εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό 

τους. Γίνεται η διερεύνηση και η καταγραφή των υπαρχουσών 

αντιλήψεων περί εργασίας στο κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών (στο σπίτι, στο 

σχολείο, στις παρέες κλπ) στη διάρκεια µιας ή δύο εβδοµάδων πριν από την 

επεξεργασία του θέµατος στην τάξη. Η δραστηριότητα βασίζεται στην

στο σχολικό βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης Β΄ Λυκείου (Τσολάκης
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ι δραστηριότητες δοµούνται 

Kolb (Kolb & Kolb, 

η θεωρητική επεξεργασία συνδυάζεται σπειροειδώς 

Μάθηση µέσω Σχεδιασµού’ (Learning 

Design) (βιωµατική µάθηση, εννοιολόγηση, ανάλυση, εφαρµογή) (Kalantzis κ.ά., 

Σχ.1. Βιωµατικός Κύκλος ΜάθησηςΣχ.2. Μάθηση µέσω Σχεδιασµού 

η εφαρµογή των 3 

(διερευνητική µάθηση µε 

διαθεµατικότητα, 

και η αξιοποίηση των 

Ελλάδα (Γκόβας, 2012, 

στη βάση των πορισµάτων της κοινωνικής ψυχολογίας, του 

(:για ενσυναίσθηση, 

εναντίον του εθνικιστικού 

Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται κείµενα µε τα οποία οι µαθητές έρχονται σε επαφή 

µε την καθηµερινή ζωή και εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό 

γραφή των υπαρχουσών 

αντιλήψεων περί εργασίας στο κοινωνικό περιβάλλον των µαθητών (στο σπίτι, στο 

σχολείο, στις παρέες κλπ) στη διάρκεια µιας ή δύο εβδοµάδων πριν από την 

επεξεργασία του θέµατος στην τάξη. Η δραστηριότητα βασίζεται στην «Έρευνα» 

Λυκείου (Τσολάκης κ.ά., 
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Ζητείται από τους µαθητές να πάρουν προφορικές συνεντεύξεις από 1

πρόσωπα (∆ραστηριότητα 1

καταγράψουν αξιοποιώντας και την τεχνολογία µε την οποία είναι εξοικειωµένοι 

(κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάµερες, δηµοσιογραφικά µαγνητόφωνα κλπ) ή/και

τις µοιραστούν και µέσω

Ινστιτούτο, 2011β: 21). 

Ζητείται, επιπλέον, από τους µαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις 

τους από τη διαδικασία της συνέντευξης όσον αφορά:

κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο της αφήγησης που κατέγραψαν, β)το είδος των 

γεγονότων που κρίθηκαν άξια αφήγησης,

αφηγητές επεδίωξαν το ενδιαφέρον τους, δ)τη στάση που κράτησαν οι αφηγητές 

πάνω στο θέµα, ε)τους τρόπους µε τους οποίους

τους (στάση του σώµατος, συγκεκριµένες φράσεις, επιτονισµός), αλλά και στ)

κριτήρια µε τα οποία επέλεξε κάθε µαθητής τους ανθρώπους στους οποίους 

απευθύνθηκε, ζ)τις δυσκολίες που πιθανόν αντιµετώπισε και η)τους παράγοντες 

που βοήθησαν στην έρευνα.

Μετά την ολοκλήρωση της ατοµικής Έρευνας, ακολουθεί στην τάξη [ύστερα 

από τη σύνδεση µε τα

συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας και την κατανοµή των µαθητών σε

οµάδες (Πολέµη-Τοδούλου, 2011)

προφορικές συνεντεύξεις που πήραν

(∆ραστηριότητα 2η), αλλά και των ερωτηµάτων των

ανθρώπων µε την εργασία (∆ραστηριότητα 3

Η δραστηριότητες αυτές

συµπεράσµατα των µαθητών για τη σηµασία του κοινωνικοπολιτισµικ

στη διαµόρφωση της στάσης των ανθρώπων έναντι της εργασίας, ενθαρρύνουν 

την ενεργό βιωµατική συµµετοχή 

διερευνητικής, αλλά και µεταγνωστικής ικανότητας. Αξιοποιούνται, άλλωστε, για 

την (αυτο)αξιολόγηση των µαθητών στο τέλος της διδακτικής ενότητας, σε 

συνδυασµό µε τα κριτήρια 

ζητιούνται στα σχετικά Φύλλα Εργασίας
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Εικ.2. Τσολάκης, κ.ά.(2012:103) 

Ζητείται από τους µαθητές να πάρουν προφορικές συνεντεύξεις από 1

πρόσωπα (∆ραστηριότητα 1η) και -εφόσον κριθεί σκόπιµο ή/& εφικτό

καταγράψουν αξιοποιώντας και την τεχνολογία µε την οποία είναι εξοικειωµένοι 

(κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάµερες, δηµοσιογραφικά µαγνητόφωνα κλπ) ή/και

τις µοιραστούν και µέσω του Blog της τάξης ή µέσω wiki κλπ (Παιδαγωγικό 

Ζητείται, επιπλέον, από τους µαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις 

τους από τη διαδικασία της συνέντευξης όσον αφορά: α)το εργασιακό και 

πολιτισµικό πλαίσιο της αφήγησης που κατέγραψαν, β)το είδος των 

γεγονότων που κρίθηκαν άξια αφήγησης, γ)τους τρόπους µε τους οποίους οι 

αφηγητές επεδίωξαν το ενδιαφέρον τους, δ)τη στάση που κράτησαν οι αφηγητές 

πάνω στο θέµα, ε)τους τρόπους µε τους οποίους εξέφρασαν τα συναισθήµατά 

τους (στάση του σώµατος, συγκεκριµένες φράσεις, επιτονισµός), αλλά και στ)

κριτήρια µε τα οποία επέλεξε κάθε µαθητής τους ανθρώπους στους οποίους 

απευθύνθηκε, ζ)τις δυσκολίες που πιθανόν αντιµετώπισε και η)τους παράγοντες 

που βοήθησαν στην έρευνα. 

Μετά την ολοκλήρωση της ατοµικής Έρευνας, ακολουθεί στην τάξη [ύστερα 

δεση µε τα προηγούµενα, τη διατύπωση των στόχων της 

συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας και την κατανοµή των µαθητών σε

Τοδούλου, 2011) η αξιοποίηση της εµπειρίας τους από τις 

προφορικές συνεντεύξεις που πήραν και η καταγραφή των συµπερ

), αλλά και των ερωτηµάτων των τους για τη σχέση των 

ανθρώπων µε την εργασία (∆ραστηριότητα 3η). 

Η δραστηριότητες αυτές (1η, 2η, 3η) επιτρέπουν να αναδειχθούν τα πρώτα 

συµπεράσµατα των µαθητών για τη σηµασία του κοινωνικοπολιτισµικ

στη διαµόρφωση της στάσης των ανθρώπων έναντι της εργασίας, ενθαρρύνουν 

βιωµατική συµµετοχή τους και συντελούν στην ανάπτυξη 

διερευνητικής, αλλά και µεταγνωστικής ικανότητας. Αξιοποιούνται, άλλωστε, για 

την (αυτο)αξιολόγηση των µαθητών στο τέλος της διδακτικής ενότητας, σε 

συνδυασµό µε τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης της εργασίας τους 

κά Φύλλα Εργασίας σε κάθε φάση. 
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Ζητείται από τους µαθητές να πάρουν προφορικές συνεντεύξεις από 1-3 

εφικτό- να τις 

καταγράψουν αξιοποιώντας και την τεχνολογία µε την οποία είναι εξοικειωµένοι 

(κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάµερες, δηµοσιογραφικά µαγνητόφωνα κλπ) ή/και να 

κλπ (Παιδαγωγικό 

Ζητείται, επιπλέον, από τους µαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις 

α)το εργασιακό και 

πολιτισµικό πλαίσιο της αφήγησης που κατέγραψαν, β)το είδος των 

γ)τους τρόπους µε τους οποίους οι 

αφηγητές επεδίωξαν το ενδιαφέρον τους, δ)τη στάση που κράτησαν οι αφηγητές 

εξέφρασαν τα συναισθήµατά 

τους (στάση του σώµατος, συγκεκριµένες φράσεις, επιτονισµός), αλλά και στ)τα 

κριτήρια µε τα οποία επέλεξε κάθε µαθητής τους ανθρώπους στους οποίους 

απευθύνθηκε, ζ)τις δυσκολίες που πιθανόν αντιµετώπισε και η)τους παράγοντες 

Μετά την ολοκλήρωση της ατοµικής Έρευνας, ακολουθεί στην τάξη [ύστερα 

προηγούµενα, τη διατύπωση των στόχων της 

συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας και την κατανοµή των µαθητών σε µικρές 

η αξιοποίηση της εµπειρίας τους από τις 

και η καταγραφή των συµπερασµάτων 

τους για τη σχέση των 

) επιτρέπουν να αναδειχθούν τα πρώτα 

συµπεράσµατα των µαθητών για τη σηµασία του κοινωνικοπολιτισµικού πλαισίου 

στη διαµόρφωση της στάσης των ανθρώπων έναντι της εργασίας, ενθαρρύνουν 

στην ανάπτυξη 

διερευνητικής, αλλά και µεταγνωστικής ικανότητας. Αξιοποιούνται, άλλωστε, για 

την (αυτο)αξιολόγηση των µαθητών στο τέλος της διδακτικής ενότητας, σε 

τους τα οποία τους 
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(2ο) Προβολή της ταινίας και ανάλυσή της

Ακολουθεί η προβολή της ταινίας: ‘Μοντέρνοι Καιροί’, του Τσ.

(Chaplin, Ch.,2014, 2016c) 

Η επιλογή του συγκεκριµένου φιλµ γίνεται τεκµηριωµένα, 

υποκειµενικά-ιδεολογικά κριτήρια. Στηρίζεται

περιεχοµένου του µε τη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα. Επιπλέον, η χρονική 

περίοδος παραγωγής και πρώτης προβολής της ταινίας, η οποία προφανώς 

επηρεάζει τη µορφή και το περιεχόµενό της,

συναγωγή συγκριτικών συµπερασµ

σκηνοθετικό ύφος του Τσ.

αναγνώρισή τους θα µπορούσαν να είναι επιπλέον επιχειρή

και σε πιθανή κριτική.  

Η ταινία µπορεί να προβληθεί ολόκληρη ή όχι, ανάλογα µε το συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθε φορά, τις διαπιστωµένες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

µαθητών, αλλά και το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν 

επεξεργασία της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέγεται η προβολή στην τάξη 

του πρώτου εικοσάλεπτου της ταινίας, το οποίο επιτρέπει κάθε µαθητής

να αποκτήσει αντίληψη τόσο της µορφής, όσο και του βασικού περιεχοµένου του 

έργου (θέµα, πλοκή, ρόλοι, κινηµατογραφική φόρµα). Η επεξεργασία ολόκληρης 

της ταινίας (που διασφαλίζεται

παρακολουθήσουν εντός ή εκτός του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος)

προτείνεται να γίνει µε τη µορφή 

Αµέσως µετά την προβολή γίνεται συστηµατική ανάλυση της ταινίας µε 

πρόθεση ‘διαλόγου’ µαζί της.

κινηµατογραφική γλώσσα [

κινήσεις της κάµερας, ήχος

σωµατική συµπεριφορά, έκφραση προσώπου), µοντάζ κλπ)]

Καλαµπάκας)για να εντοπίσουν το θέµα, το χωροχρονικό πλαίσιο και τους 

ανθρώπινους τύπους/ρόλους που παρουσιάζονται στην ταινία, αλλά και να 

διατυπώσουν τα δικά τους αντίστοιχα ‘ερευνητικά ερωτήµατα’ και να 

καταγράψουν τις πρώτες συναισθηµατικές αντιδράσεις τους. (∆ραστηριότητα 4

Στόχος είναι να προσεγγιστεί

µε βάση τη µορφή της και

(Bazin, 1967) συνάγοντας συµπεράσµατα για το πώς µπορεί 
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) Προβολή της ταινίας και ανάλυσή της 

η προβολή της ταινίας: ‘Μοντέρνοι Καιροί’, του Τσ. Τσάπλιν

 (Εικ.3). 

Η επιλογή του συγκεκριµένου φιλµ γίνεται τεκµηριωµένα, αλλά σαφώς µε 

ιδεολογικά κριτήρια. Στηρίζεται πρωτίστως στην αντιστοιχία του 

περιεχοµένου του µε τη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα. Επιπλέον, η χρονική 

παραγωγής και πρώτης προβολής της ταινίας, η οποία προφανώς 

το περιεχόµενό της, εκτιµάται ότι µπορεί να συµβάλει

συναγωγή συγκριτικών συµπερασµάτων στον άξονα του χρόνου. Το ι

σκηνοθετικό ύφος του Τσ. Τσάπλιν, η αισθητική ποιότητα και η διαχρονική 

αναγνώρισή τους θα µπορούσαν να είναι επιπλέον επιχειρήµατα, ανοιχτά ωστόσο 

Η ταινία µπορεί να προβληθεί ολόκληρη ή όχι, ανάλογα µε το συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθε φορά, τις διαπιστωµένες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

µαθητών, αλλά και το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν 

επεξεργασία της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέγεται η προβολή στην τάξη 

του πρώτου εικοσάλεπτου της ταινίας, το οποίο επιτρέπει κάθε µαθητής

να αποκτήσει αντίληψη τόσο της µορφής, όσο και του βασικού περιεχοµένου του 

όλοι, κινηµατογραφική φόρµα). Η επεξεργασία ολόκληρης 

της ταινίας (που διασφαλίζεται -πάντως- ότι µπορούν όλοι οι µαθητές να 

παρακολουθήσουν εντός ή εκτός του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος)

προτείνεται να γίνει µε τη µορφή project µεγαλύτερης διάρκειας.  

Αµέσως µετά την προβολή γίνεται συστηµατική ανάλυση της ταινίας µε 

πρόθεση ‘διαλόγου’ µαζί της. Ζητείται από τους µαθητές να αξιοποιήσουν την 

κινηµατογραφική γλώσσα [βασικές κλίµακες κάδρων, γωνίες λήψης και 

κινήσεις της κάµερας, ήχος, mise–en–scene (κοστούµια, µακιγιάζ, φωτισµός, 

σωµατική συµπεριφορά, έκφραση προσώπου), µοντάζ κλπ)]

Καλαµπάκας)για να εντοπίσουν το θέµα, το χωροχρονικό πλαίσιο και τους 

ανθρώπινους τύπους/ρόλους που παρουσιάζονται στην ταινία, αλλά και να 

υπώσουν τα δικά τους αντίστοιχα ‘ερευνητικά ερωτήµατα’ και να 

καταγράψουν τις πρώτες συναισθηµατικές αντιδράσεις τους. (∆ραστηριότητα 4

Στόχος είναι να προσεγγιστεί από τους µαθητές το περιεχόµενο της ταινίας 

µε βάση τη µορφή της και να διαπιστώσουν τον άρρηκτο δεσµό ανάµεσά τους 

1967) συνάγοντας συµπεράσµατα για το πώς µπορεί µια κινηµατογραφική 
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Τσάπλιν (1936) 

αλλά σαφώς µε 

πρωτίστως στην αντιστοιχία του 

περιεχοµένου του µε τη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα. Επιπλέον, η χρονική 

παραγωγής και πρώτης προβολής της ταινίας, η οποία προφανώς 

εκτιµάται ότι µπορεί να συµβάλει στη 

άτων στον άξονα του χρόνου. Το ιδιαίτερο 

η αισθητική ποιότητα και η διαχρονική 

µατα, ανοιχτά ωστόσο 

Η ταινία µπορεί να προβληθεί ολόκληρη ή όχι, ανάλογα µε το συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο κάθε φορά, τις διαπιστωµένες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

µαθητών, αλλά και το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν για την 

επεξεργασία της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέγεται η προβολή στην τάξη 

του πρώτου εικοσάλεπτου της ταινίας, το οποίο επιτρέπει κάθε µαθητής-θεατής 

να αποκτήσει αντίληψη τόσο της µορφής, όσο και του βασικού περιεχοµένου του 

όλοι, κινηµατογραφική φόρµα). Η επεξεργασία ολόκληρης 

ότι µπορούν όλοι οι µαθητές να 

παρακολουθήσουν εντός ή εκτός του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος) 

Αµέσως µετά την προβολή γίνεται συστηµατική ανάλυση της ταινίας µε 

Ζητείται από τους µαθητές να αξιοποιήσουν την 

βασικές κλίµακες κάδρων, γωνίες λήψης και βασικές 

scene (κοστούµια, µακιγιάζ, φωτισµός, 

σωµατική συµπεριφορά, έκφραση προσώπου), µοντάζ κλπ)] (Θεοδοσίου; 

Καλαµπάκας)για να εντοπίσουν το θέµα, το χωροχρονικό πλαίσιο και τους 

ανθρώπινους τύπους/ρόλους που παρουσιάζονται στην ταινία, αλλά και να 

υπώσουν τα δικά τους αντίστοιχα ‘ερευνητικά ερωτήµατα’ και να 

καταγράψουν τις πρώτες συναισθηµατικές αντιδράσεις τους. (∆ραστηριότητα 4η)  

από τους µαθητές το περιεχόµενο της ταινίας 

άρρηκτο δεσµό ανάµεσά τους 

µια κινηµατογραφική 
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τεχνική να κατευθύνει την προσοχή, να αποσαφηνίσει, να τονίσει νοήµατα και να 

προκαλέσει συναισθηµατική ανταπόκριση. Παράλληλα, η δραστηριότητα αυτή 

επιτρέπει να διερευνηθεί το πώς ερµηνεύεται από τους µαθητές η 

κινηµατογραφική γλώσσα (Arnheim, et.al., 1996),µε την οποία έχουν ήδη έρθει σε 

επαφή στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β). Αν αυτό 

δεν ισχύει, η δραστηριότητα αξιοποιείται ως εργαλείο διάγνωσης εκπαιδευτικών 

αναγκών για περαιτέρω επεξεργασία. Άλλωστε, προεκτείνεται στο επόµενο (3ο) 

στάδιο. 

 

(3ο) Κριτική ερµηνεία της ταινίας 

Στη φάση αυτή γίνεται η κριτική ερµηνεία του φιλµικού κειµένου βάσει της ένταξής 

του στο επίκαιρο επικοινωνιακό πλαίσιο και στο ευρύτερο κοινωνικό-ιδεολογικό 

περιβάλλον. Οι µαθητές διερευνούν µεταξύ τους (προφορικά ή µε τη χρήση ΤΠΕ) 

τις προσωπικές τους αξιολογήσεις/στάσεις, αναζητούν συνεργατικά τις αναγκαίες 

γνώσεις µε τη βοήθεια των διαθέσιµων πολυµέσων και καταγράφουν τις 

απαντήσεις τους για το πώς ορίζουν-ερµηνεύουν τη πρόθεση-στάση του 

δηµιουργού της ταινίας σε συνάρτηση µε τις ατοµικές (Τσ. Τσάπλιν)ή συλλογικές 

επικοινωνιακές ανάγκες στον συγκεκριµένο τόπο-χρόνο (ΗΠΑ, 1936) (Chaplin, χ.χ.; 

Chaplin, 2016a,c; Robinson, 2014; Truffault & Dardenne, 2014; Arnheim, et.al., 1996; 

Γαλανόπουλος, 2008). Τους ζητείται, µάλιστα, να συντάξουν τον δικό τους ‘τίτλο’ 

για το συγκεκριµένο απόσπασµα της ταινίας, ως συµπυκνωµένη έκφραση της 

κριτικής προσέγγισής τους (∆ραστηριότητα 5η).  

Στη συνέχεια, αφού µ’ αυτήν τη δραστηριότητα έχουν αναδειχθεί οι 

διαφορετικές τοποθετήσεις κάθε µαθητή/-τριας απέναντι στη συγκεκριµένη ταινία, 

ακολουθεί η ανάλυση διαφορετικών πηγών µε το ίδιο θέµα, προκειµένου να γίνει 

αντιπαραβολή µεταξύ πολλαπλών και αντικρουόµενων οπτικών του κόσµου που 

κατασκευάζονται σε διαφορετικά κείµενα και να συνειδητοποιηθεί ότι κάθε 

αφήγηση είναι ιστορικά και κοινωνικά τοποθετηµένη και κατάλληλη για το κοινό 

για το οποίο ‘κατασκευάζεται’. Τους ζητείται, λοιπόν, να διαπιστώσουν και να 

ερµηνεύσουν τη σχέση των απόψεων που οι ίδιοι/-ες συνήγαγαν ότι προβάλλει η 

ταινία του Τσ. Τσάπλιν µε εκείνες που οι ίδιοι/-ες κατέγραψαν στο περιβάλλον τους 

στην 1η ∆ραστηριότητα. Επίσης, να βρουν άλλα κινηµατογραφικά έργα, άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό ή και άλλα γραπτά κείµενα µε το ίδιο θέµα και µε ίδια ή 

διαφορετική οπτική γωνία και να ερµηνεύσουν τις οµοιότητες/διαφορές τους µε το 

περιεχόµενο ή/& τη µορφή της ταινίας ‘Μοντέρνοι Καιροί’. (∆ραστηριότητα 6η). Η 

αξιοποίηση του υλικού του εµπλουτισµένου σχολικού βιβλίου (Τσολάκης, κ.ά., 2012) 

µπορεί να θεωρηθεί ως βάση της διερεύνησης των µαθητών και, πάντως, ελάχιστο 

κριτήριο επάρκειας απαντήσεων, καθώς η ποικιλία των πιθανών πορισµάτων είναι 

απεριόριστη.  

 

(4ο) Μετασχηµατισµός - Αναπλαισίωση 

Στο στάδιο αυτό γίνεται αναπλαισίωση, δηλαδή µετακίνηση και προσαρµοσµένη 

ένταξη ενός κειµένου από ένα επικοινωνιακό και πολιτισµικό πλαίσιο σ’ ένα άλλο. 

Οι µαθητές, αξιοποιώντας το πολυ-νοητικό δυναµικό τους και τον 

ιδιοσυγκρασιακό τρόπο έκφρασής τους, εργάζονται σε µικρές οµάδες µε ποικιλία 

τρόπων (γραπτός & προφορικός λόγος, φωτογραφία, ζωγραφική, κολάζ, βίντεο) 

και µε τη βοήθεια των διαθέσιµων πολυµέσων και του κατάλληλου λογισµικού, 
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αφού συζητήσουν, συναποφασίσουν και καταγράψουν τα δικά τους κριτήρια 

ποιότητας του έργου που θα παράξουν, γράφουν το αυθεντικό κείµενό 

τους(ηµερολόγιο, άρθρο, σενάριο, εισήγηση σε ηµερίδα κλπ) (∆ραστηριότητα 7η) 

και κατασκευάζουν τη δική τους οπτικοακουστική αναπαράσταση (κολάζ, αφίσα, 

φωτογραφία, θεατρικό δρώµενο, στόρι µπορντ, φιλµ,) (∆ραστηριότητα 8η), για να 

αποτυπώσουν τη δική τους πια θέση/στάση/αξιολόγηση στο προς διερεύνηση 

θέµα, υιοθετώντας ή ανατρέποντας πλήρως την προσέγγισή του από την ταινία 

του Τσ. Τσάπλιν. Η διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης σε τοπική 

βιοµηχανία/βιοτεχνία/ µαζικό χώρο δουλειάς (∆ραστηριότητα 9η) ή και ηµερίδας 

στο σχολείο (∆ραστηριότητα 10η), προκειµένου να παρουσιάσουν τα έργα και τις 

απόψεις τους, αλλά και να ενθαρρύνουν τον διάλογο µεταξύ των κοινωνικών 

παραγόντων της τοπικής κοινότητας θα µπορούσε να επιτελέσει τον ρόλο της 

επανασύνδεσης της σχολικής µε την κοινωνική πραγµατικότητα, απ’ την οποία, 

άλλωστε, ξεκίνησε η παρούσα διδακτική πρόταση (∆ραστηριότητα 1η).  

 

Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής  

Σε αντιστοιχία προς τους διατυπωµένους στόχους του διδακτικού σεναρίου, η 

αξιολόγηση εστιάζει κατ’ αρχήν στην ανάπτυξη κριτικής στάσης των µαθητών 

απέναντι στην ταινία και στο διερευνώµενο θέµα.  

Έτσι, µε στόχο την αυτονοµία και την ενδυνάµωσή τους, οι ίδιοι οι µαθητές 

θα αυτοαξιολογηθούν στον άξονα αυτόν σε τρία επίπεδα: Θα κληθούν στην αρχή 

κάθε διδακτικού βήµατος να διατυπώσουν τα δικά τους ερωτήµατα - στόχους, 

καθώς και τα κριτήρια (αυτο)αξιολόγησης της ποιότητας του έργου που θα 

παράξουν σε κάθε δραστηριότητα. Στο τέλος κάθε φάσης ή στην ολοκλήρωση της 

διδακτικής πρακτικής, σύµφωνα µε το ‘εκπαιδευτικό συµβόλαιο’ της τάξης, θα 

αποτιµήσουν τον βαθµό ικανοποίησης των κριτηρίων αυτών. Επίσης, θα 

εκπονήσουν αναστοχαστική (γραπτή) εργασία σύγκρισης της αρχικής 

τοποθέτηση/κρίσης τους στο προς επεξεργασία θέµα (‘η σηµασία της εργασίας στη 

ζωή του ανθρώπου’) µε την τελική, δηλ. αυτήν που θα προκύψει µετά την προβολή 

και επεξεργασία της ταινίας, όπως αυτή περιγράφηκε. 

Από την πλευρά του διδάσκοντα/της διδάσκουσας, θα γίνει κριτική ανάλυση 

λόγου των γραπτών δραστηριοτήτων των µαθητών/-τριών και της 

αυτοαξιολόγησής τους. Επίσης, µε συµµετοχική παρατήρηση (και συµπλήρωση 

σχετικού Φύλλου Παρατήρησης) θα εκτιµηθεί η αυθεντικότητα, η πληρότητα, η 

εγκυρότητα και η τεκµηρίωση των προφορικών απαντήσεών τους και του 

οπτικοακουστικού υλικού που θα παραχθεί (Κουλαϊδής, 2007). Στα κριτήρια αυτά 

ενσυνείδητα δεν περιλαµβάνεται η ‘ορθότητα’ των απαντήσεων, µε δεδοµένη την 

πολυσηµία και την ερµηνευτική πολλαπλότητα στην προσωπική κατάθεση κάθε 

µαθητή/-τριας. 

Όσον αφορά στην επικοινωνιακή ικανότητα και στον παραγόµενο λόγο 

(προφορικό & γραπτό) στο πλαίσιο του γλωσσικού µαθήµατος της Έκθεσης-

Έκφρασης, οι µαθητές θα κληθούν να συµπληρώσουν στην τάξη σχετικό Πίνακα 

Αυτοαξιολόγησης, σε αντιστοιχία προς το Φύλλο Αξιολόγησης του διδάσκοντα/της 

διδάσκουσας µε κριτήρια γλωσσικής ποιότητας βάσει του αντίστοιχου Α.Π.Σ. για τη 

συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα και τάξη. 

Τέλος, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του ∆ιδακτικού Σεναρίου 

αξιολογούνται τόσο µε τη συµπλήρωση σχετικού Ερωτηµατολογίου Αξιολόγησης 
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από τους µαθητές/τις µαθήτριες, όσο και µε αναστοχαστική αξιοποίηση όλων των 

προηγούµενων αξιολογικών στοιχείων από τον διδάσκοντα/τη διδάσκουσα.  

 

Συµπεράσµατα 

Η σύγχρονη πραγµατικότητα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη µέσα στη ρευστότητά της. 

Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας είναι στόχος κοινωνικοπολιτικής και µορφωτικής 

αυτονόµησης που µπορεί να υπηρετηθεί και µέσα στο σχολικό πλαίσιο µε τη 

βοήθεια των οπτικοακουστικών µέσων. Ο κινηµατογράφος, µε τη σειρά του, ως 

έργο τέχνης και ως πολυσύνθετο πολιτισµικό προϊόν, µπορεί να υπηρετήσει τον 

δυναµικό συνδυασµό της αισθητικής απόλαυσης και της παιγνιώδους διάθεσης 

στην παρακολούθησή του µε την αναστοχαστική στάση και την ενεργό συµµετοχή 

στη διαµόρφωση ενός νέου κόσµου, κατ’ αρχήν µέσα από την αναζήτηση και τη 

διατύπωση πολλών και διαφορετικών προσωπικών, βιωµατικών ερµηνειών αυτής 

ακριβώς της ‘πραγµατικότητας’. Ρόλος των διδασκόντων είναι να τον 

αξιοποιήσουµε για µια παιδεία ανοιχτή στον σύγχρονο κόσµο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιέχει µία διδακτική εφαρµογή σχεδίου µαθήµατος για τη 

Νεοελληνική Λογοτεχνία της Γ τάξης Γυµνασίου, η οποία αξιοποιεί στη διδασκαλία τον 

κινηµατογράφο. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται η κριτική ανάγνωση του αποσπάσµατος 

από το εµβληµατικό µυθιστόρηµα Eroica του µοντερνιστή πεζογράφου Κοσµά Πολίτη (το 

απόσπασµα συµπεριλαµβάνεται στο εγχειρίδιο του µαθητή της Γ Γυµνασίου) και η 

σύγκρισή του µε την αντίστοιχη κινηµατογραφική και τηλεοπτική διασκευή-απόδοση.  

Λέξεις κλειδιά: σχέδιο µαθήµατος, διδακτική εφαρµογή, λογοτεχνία και κινηµατογράφος, 

Eroica, K.Politis 

 

Abstact 

The current paper contains a practice lesson plan which proposes the using of movies in 

literature teaching for the Junior High School (Gymnasium) third grade class. The lesson plan 

proposes the critical reading of an extract text (this novel excerpt is included in the pupil’s 

literature text book) from the emblematic novel Eroica by modernist writer Cosmas Politis 

More specifically it proposes the teachers to encourage their pupils to compare the text with 

two audiovisual versions of novel adaptation, a movie and a tv series. 

Keywords: lesson plan, teaching practice, literature and cinema, Eroica, K.Politis.  

 

 

Εισαγωγή 

Από τον 20ό αιώνα οι σύγχρονες κοινωνίες εισέρχονται στον πολιτισµό της 

εικόνας και του πολυτροπικού λόγου. Ο γραπτός λόγος παύει να είναι 

αυθύπαρκτος, αφού αρχίζει να συνοδεύεται από εικόνες που τον εικονογραφούν, 

αλλά και τον ενδυναµώνουν (Κιµουρτζής, 2013: 32-33). Κυρίαρχη θέση στον 

πολιτισµό της εικόνας κατέχουν τα µέσα προβολής και δηµιουργίας 

οπτικοακουστικών εικόνων, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση, το βίντεο. 

Συγκεκριµένα, ο κινηµατογράφος αποτελεί µία από τις πιο δηµοφιλείς µορφές 

τέχνης και καλλιτεχνικής έκφρασης, γιατί απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Μέσω των 

κινούµενων οπτικοακουστικών εικόνων, συναρπάζει και ασκεί µαζική επιρροή 

στους θεατές. Ειδικότερα, οι νέοι είναι στενά εξαρτηµένοι από τις 

οπτικοακουστικές εικόνες, αντλούν πληροφορίες, διαµορφώνουν αντίληψη για την 

πραγµατικότητα, ψυχαγωγούνται και γοητεύονται από αυτές.  

Βέβαια, για αιώνες τα εκπαιδευτικά συστήµατα µεταβιβάζουν τη γνώση µέσω 

κυρίως του γραπτού και προφορικού λόγου, υποβιβάζοντας το ρόλο των 

αισθητηριακών ερεθισµάτων στη νοητική λειτουργία (ό.π.: 28-29). Στο σχολείο 

διδάσκουµε κυρίως µε λέξεις και αριθµούς, µολονότι χρησιµοποιούµε και 
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πολυτροπικά κείµενα. Η επιστήµη, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι πρώτα γνωρίζουµε 

τον κόσµο µέσω της όρασης και ότι η οπτική αντίληψη προηγείται των λέξεων 

(Μπέργκερ, 2009: 7). Μαθαίνουµε, µέσω των εικόνων που αντιλαµβανόµαστε, 

αφού ο νους συλλέγει πληροφορίες µε τις αισθήσεις. Η οπτική αντίληψη είναι 

γνωστική δραστηριότητα και συνδέεται στενά µε τη σκέψη (Arnheim, 2007). Οι 

εικόνες, όµως, είναι πολυσηµικές θεάσεις, συνιστούν επιφαινόµενα και εµπεριέχουν 

πολλαπλά σηµαινόµενα (Barthes, 1988: 35, Μπέργκερ, 2009: 10). Πρέπει να µάθουµε 

να διαβάζουµε κριτικά τα µηνύµατά τους. 

Tα τελευταία χρόνια, λόγω της κυριαρχίας των εικόνων, θεωρείται αναγκαίο 

να διευρυνθεί ο γραµµατισµός που παρέχει το σχολείο, έτσι ώστε οι µαθητές να 

αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης πολυτροπικών κειµένων και 

οπτικοακουστικού λόγου. Σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήµατα (ΗΠΑ, Αυστραλία, 

Βρετανία) ο οπτικοακουστικός και ο κινηµατογραφικός γραµµατισµός, θεωρούνται 

µορφές του κριτικού γραµµατισµού που παρέχει το σχολείο. Για αυτό, η 

οπτικοακουστική–κινηµατογραφική αγωγή είτε έχει εισαχθεί ως χωριστό µάθηµα 

είτε χρησιµοποιείται στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, κυρίως στη λογοτεχνία, 

γλώσσα, ιστορία και κοινωνικές σπουδές (Γιωτοπούλου, 2011: 362-67). 

Στην ελληνική εκπαίδευση η αξιοποίηση των κινηµατογραφικών ταινιών και 

γενικά των Καλών Τεχνών στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων 

παραµένει περιορισµένη. Οι σύγχρονες µορφές οπτικοακουστικής δηµιουργίας και 

ο κινηµατογράφος δεν υπάρχουν ως διακριτό γνωστικό αντικείµενο στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα µαθηµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα 

καλλιτεχνικά σχολεία. Παράλληλα, όµως, και έξω από το ωρολόγιο πρόγραµµα, 

στο πλαίσιο του θεσµού των σχολικών δραστηριοτήτων, εκπονούνται εθελοντικά 

από εκπαιδευτικούς και οµάδες µαθητών πολιτιστικά προγράµµατα µε θέµα τον 

κινηµατογράφο και τη δηµιουργία οπτικοακουστικών κειµένων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο επιχειρείται η αξιοποίηση των 

Καλών Τεχνών στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειµένων της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί δοκιµάζουν να εντάξουν στα 

µαθήµατά τους έργα τέχνης, ανάµεσά τους και κινηµατογραφικές ταινίες. 

∆ιατυπώνονται, επίσης, σχετικές διδακτικές προτάσεις και γίνονται διάφορα 

σεµινάρια επιµόρφωσης για την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση 

(Γιωτοπούλου, ό.π.: 367-8). Ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε έργα τέχνης, το 

περιεχόµενο των οποίων σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο του µαθήµατος, 

θεωρείται ότι µπορεί να λειτουργήσει ως αφόρµηση ή να βοηθήσει στην 

εµβάθυνση της µελέτης, στην ενεργοποίηση και έκφραση συναισθηµάτων, στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αλλά και της φαντασίας και δηµιουργικότητας των 

µαθητών (Κόκκος κ.α., 2011). Άλλωστε ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα ο John 

Dewey είχε επισηµάνει ότι η αισθητική εµπειρία συντελεί στην ανάπτυξη της 

φαντασίας, την οποία θεωρούσε κύριο στοιχείο της µαθησιακής διεργασίας 

(Dewey, 1980: 285). 

Ώθηση προς την αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία έδωσε το 

Πρόγραµµα «Μελίνα-Εκπαίδευση-Πολιτισµός», το οποίο εφαρµόστηκε πιλοτικά 

την περίοδο 1995-2004 στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και επεκτάθηκε και στο 

Γυµνάσιο (βλ. στο http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/item/430-programma-

melina). Την περίοδο 1999-2003 εφαρµόστηκε για τους µαθητές πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το πρόγραµµα γνωριµίας µε τον κινηµατογράφο 
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«Πάµε Σινεµά;», το οποίο σχεδιάστηκε από το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 

Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού 

(Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Πάµε Σινεµά;», 2003). Επιπλέον, το Μείζον Πρόγραµµα 

Επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

που εφαρµόστηκε πιλοτικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2011, πρότεινε την 

αξιοποίηση των τεχνών στα διάφορα µαθήµατα και πρόσφερε εκπαιδευτικό υλικό 

για τη χρήση του κινηµατογράφου, του θεάτρου, των εικαστικών τεχνών και της 

µουσικής (Mείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, 2011). 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, που ισχύει από το 2003, εισήγαγε την αρχή της 

οριζόντιας διασύνδεσης των διακριτών γνωστικών αντικειµένων µε την τέχνη 

(ΦΕΚ 303/2003: 3737). Έτσι, στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) των 

µαθηµάτων, ιδιαίτερα των φιλολογικών (Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αρχαία 

από Μετάφραση, Ιστορία) και στα εγχειρίδια τους προβλέπονται διαθεµατικές 

δραστηριότητες αξιοποίησης των Καλών Τεχνών, οι οποίες συνδέονται µε 

επιµέρους/ειδικούς στόχους που κάθε φορά µπορεί να θέτει ο διδάσκων, ανάλογα 

πάντα µε το ιδιαίτερο γνωστικό αντικείµενο, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

µαθητών του (βλ. αναλυτικά στο Αγγελοπούλου, 2014 και Αγγελοπούλου, 2016) .  

Όσον αφορά τον κινηµατογράφο, στο ΑΠΣ της Λογοτεχνίας για όλες τις 

τάξεις του Γυµνασίου καθώς και στα αντίστοιχα εγχειρίδια προτείνεται ως εργασία 

για τους µαθητές να εντοπίζουν τις «διαφορές ανάµεσα στο λογοτεχνικό κείµενο 

και την οπτική ή κινηµατογραφική µετάπλασή του» (ΦΕΚ 303/2003: 3807). 

Εποµένως, οι κινηµατογραφικές ταινίες αντιµετωπίζονται ως διακείµενα των 

λογοτεχνικών έργων, αφού προτείνεται η συγκριτική ανάγνωση. 

Στα ΑΠΣ για το Νέο Σχολείο, τα οποία σχεδιάστηκαν το 2011 για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και εφαρµόστηκαν πιλοτικά σε επιλεγµένα σχολεία από 

το σχολ. έτος 2011-12, προβλέπεται η αξιοποίηση κινηµατογραφικών ταινιών στη 

διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων, κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών, 

ιδιαίτερα στα µαθήµατα της λογοτεχνίας και γλώσσας. Επιπλέον, στο πλαίσιο των 

ΑΠΣ του Νέου Σχολείου προβλέπεται το γνωστικό πεδίο «Αισθητική Αγωγή», στο 

οποίο συµπεριλήφθηκε και η οπτικοακουστική έκφραση. Σχεδιάστηκε Πρόγραµµα 

Σπουδών και Οδηγός Εκπαιδευτικού για την οπτικοακουστική έκφραση, που 

περιέχει δραστηριότητες σύγκρισης ταινίας µε λογοτεχνικό έργο, καθώς και 

οδηγίες για τη δηµιουργία κινηµατογραφικής ταινίας, οι οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και στο µάθηµα της λογοτεχνίας (Πρόγραµµα Σπουδών για την 

οπτικοακουστική έκφραση, 2011 και Θεοδωρίδης, 2011). 

Το περιεχόµενο του νέου ΑΠΣ για τη λογοτεχνία του Nέου Σχολείου, που 

ακόµα δεν επεκτάθηκε σ’ όλα τα σχολεία, στηρίζεται στη θεωρία της αισθητικής 

πρόσληψης και ανταπόκρισης. Η λογοτεχνία αντιµετωπίζεται ως πολυσύνθετο 

πολιτισµικό φαινόµενο και ως βασικός σκοπός της διδασκαλίας θεωρείται η 

«κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό». Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές καλούνται 

να µελετήσουν κριτικά ποικιλία κειµένων ως προς το είδος των επικοινωνιακών 

συµβάσεων και να αποκωδικοποιήσουν τα κοινωνικά µηνύµατα που µεταφέρουν. 

Ανάµεσα στα κείµενα συµπεριλαµβάνονται οπτικοακουστικά κείµενα και 

κινηµατογραφικές ταινίες (Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της 

νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο, 2011: 76-97). 
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Στην Α΄ Λυκείου από το σχολ. έτος 2011-12 ισχύει νέο ΑΠΣ, το οποίο 

εφαρµόζεται υποχρεωτικά σ’ όλα τα Λύκεια χωρίς να έχει δοκιµασθεί πιλοτικά. Tο 

πρόγραµµα αυτό είναι σύµφωνο µε τις αρχές του πιλοτικού ΑΠΣ του Νέου 

Σχολείου για το Γυµνάσιο, για το οποίο µιλήσαµε παραπάνω. Εποµένως, και στο 

ΑΠΣ της Α΄ Λυκείου προβλέπεται η χρήση κινηµατογραφικών ταινιών. 

Συγκεκριµένα προτείνεται: α) οι µαθητές να συγκρίνουν λογοτεχνικά κείµενα µε 

κινηµατογραφικές ταινίες σχετικής θεµατικής και β) να συγκρίνουν ένα 

λογοτεχνικό έργο µε την κινηµατογραφική ή τηλεοπτική µεταφορά του (ΦΕΚ 

1562/2011: 21073, 21077-78). 

Για το µάθηµα της λογοτεχνίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου ισχύει ακόµα το 

πρόγραµµα σπουδών του 2002, στο οποίο δεν προβλέπεται η κριτική µελέτη 

οπτικοακουστικών κειµένων, αλλά συνιστάται µόνο «καταφυγή στη βοήθεια που 

προσφέρουν οι άλλες τέχνες (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, µουσική, 

όρχηση, φωτογραφία, κινηµατογράφος)» (ΦΕΚ 131/2002: 1344). Προτείνεται, 

δηλαδή, οι τέχνες, ανάµεσά τους και ο κινηµατογράφος, να έχουν υποστηρικτικό 

ρόλο στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 

Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζουµε ότι µία κινηµατογραφική ταινία 

µυθοπλασίας αποτελεί αφηγηµατικό κείµενο, που, αντί για λέξεις χρησιµοποιεί 

κινούµενες εικόνες (Metz, 1968: 17-50). Το σενάριο µεγάλου αριθµού ταινιών 

βασίζεται σε λογοτεχνικά κείµενα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στενή σχέση 

κινηµατογράφου και λογοτεχνίας. Η σχέση επιβεβαιώνεται και από το ότι και οι 

δύο τέχνες αφηγούνται ιστορίες µέσω κειµένων που χρησιµοποιούν όµως 

διαφορετικά εκφραστικά µέσα. Για αυτό, η συγκριτική µελέτη λογοτεχνικού 

κειµένου µε την αντίστοιχη κινηµατογραφική µεταφορά γίνεται µέσω της 

αφηγηµατολογίας, βασικής επιστήµης για την ερµηνεία της λογοτεχνίας 

(Κακλαµανίδου, 2006: 5-40). ∆ηλαδή, κινηµατογράφος και λογοτεχνία 

χρησιµοποιούν την ίδια αφηγηµατική λειτουργία και εποµένως µπορούµε να 

εφαρµόσουµε τις θεωρίες της αφήγησης (είδος αφηγητή, τύπος εστίασης, 

λειτουργία του χρόνου) στην ανάλυση µίας ταινίας (ό.π.: 40-60). 

 

Η προτεινόµενη διδακτική εφαρµογή 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρουσιάζουµε µία διδακτική εφαρµογή που 

προτείνει τον εµπλουτισµό της ερµηνευτικής προσέγγισης ενός λογοτεχνικού 

κειµένου µε τη συγκριτική ανάγνωση και θέαση της αντίστοιχης κινηµατογραφικής 

και τηλεοπτικής απόδοσής του. Πρόκειται για ένα κείµενο µε τον τίτλο Η γνωριµία 

µε τη Μόνικα, που ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο Κείµενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυµνασίου (Καγιαλής και άλλοι: 2013, 209-215). Το κείµενο είναι 

απόσπασµα από το εµβληµατικό για τη νεοελληνική λογοτεχνία µυθιστόρηµα 

Eroica του Κοσµά Πολίτη, ο οποίος θεωρείται ότι εισήγαγε τεχνικές του 

µοντερνισµού στον αφηγηµατικό λόγο του µεσοπολεµικού µυθιστορήµατος 

(Πολίτης, 2006, 2011 και Καλλίνης, 2001). To µυθιστόρηµα Eroica έχει αποδοθεί σε 

δύο οπτικοακουστικές διασκευές από διαφορετικούς σκηνοθέτες, µία 

κινηµατογραφική ταινία σε αγγλική γλώσσα και µία τηλεοπτική σειρά στα 

ελληνικά. 

Η κινηµατογραφική διασκευή: Τίτλος: Our Last Spring (H Τελευταία µας 

Άνοιξη). Έτος προβολής: 1960. Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κακογιάννης, Σενάριο (που 

στηρίχθηκε στο µυθιστόρηµα Eroica): Μιχάλης Κακογιάννης και Τζέην Κοµπ. 
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Φωτογραφία: Γουώλτερ Λασσάλυ. Μουσική: Αργύρης Κουνάδης. Επίσηµη 

συµµετοχή στο Φεστιβάλ του Λονδίνου και του Βερολίνου (1960). Επίσηµη 

συµµετοχή στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης (1961). Βραβείο σκηνοθεσίας στο 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Βραβείο Φωτογραφίας Κριτικών στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης. Ειδική µνεία στο Φεστιβάλ του Βερολίνου (Ίδρυµα Μιχάλη 

Κακογιάννη-Φιλµογραφία-Ερόικα, βλ. ηλεκτρονικές αναφορές).  

Η τηλεοπτική διασκευή: Tηλεοπτική σειρά εννέα επεισοδίων µε τίτλο Eroica 

της ΕΤ-1. Έτος προβολής: 1999. Σκηνοθεσία: Πάνος Κοκκινόπουλος. Σενάριο: Μαρία 

Νικολακοπούλου. Μουσική: Μάριος Στρόφαλης. Φωτογραφία: Γιάννης 

∆ρακουλαράκος (βλ. ηλεκτρονικές αναφορές). 

 

Στοιχεία εφαρµογής της διδακτικής πρότασης 

Η διδακτική πρόταση εφαρµόστηκε στην Γ΄ τάξη Γυµνασίου σε δύο σχολικά έτη, 

2008-09 και 2009-2010. Η διάρκεια εφαρµογής ήταν δύο εβδοµάδες (4 διδακτικές 

ώρες). Η προτεινόµενη διδακτική πρακτική µπορεί να ολοκληρωθεί και σε δύο 

διδακτικές ώρες, εάν ο εκπαιδευτικός περιορίσει τους στόχους και τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες. Είναι καλό να χρησιµοποιηθεί ένα συνεχόµενο δίωρο χωρίς 

διάλειµµα. Ο διδάσκων και οι µαθητές συµφωνούν να µη γίνει διάλειµµα, για να µη 

διακοπεί η µαθησιακή διαδικασία. Είναι επίσης δυνατό να επεκταθεί σε 

µεγαλύτερης διάρκειας «ερευνητική εργασία» («project»). 

 

Γενικός Σκοπός 

Nα βιώσουν και να συναισθανθούν οι µαθητές την ατµόσφαιρα της γνωριµίας δύο 

έφηβων αγοριών µε µια κοπέλα περίπου συνοµήλική τους, µέσω της συγκριτικής 

ανάγνωσης του λογοτεχνικού αποσπάσµατος µε τις δύο οπτικοακουστικές 

µεταφορές του (τηλεοπτική και κινηµατογραφική). Παράλληλα, να κατανοήσουν 

την επικοινωνία και τη σχέση ανάµεσα στη λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο, 

µέσω της συγκριτικής «συνανάγνωσης». Ταυτόχρονα, να µοιρασθούν την εµπειρία 

της πρόσληψης του λογοτεχνικού κειµένου ως αισθητικού φαινοµένου, 

κατανοώντας τις δυνατότητες για οπτικοακουστική αναπαράσταση και 

µετασχηµατισµού του σε αυτόνοµο έργο του κινηµατογράφου.  

 

Επιµέρους στόχοι (στόχοι γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων) 

-Να γνωρίσουν οι µαθητές τα βασικά εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούνται σ’ 

ένα κείµενο οπτικοακουστικής αφήγησης και να εξοικειωθούν µε τον κώδικα της 

κινηµατογραφικής γλώσσας.  

-Να διευρύνουν την προηγηθείσα ερµηνευτική προσέγγιση του λογοτεχνικού 

κειµένου µε τη θέαση της τηλεοπτικής και κινηµατογραφικής µεταφοράς του.  

-Να «ανακαλύψουν» και να προσδιορίσουν τους τρόπους µε τους οποίους ένα 

λογοτεχνικό κείµενο µπορεί να αναπαρασταθεί οπτικοακουστικά και να 

µετασχηµατισθεί η λογοτεχνική αφήγηση σε αυτόνοµη κινηµατογραφική ταινία 

µυθοπλασίας. 

-Να κατανοήσουν τη σχέση επικοινωνίας ανάµεσα στα λογοτεχνικά κείµενα 

αφήγησης (µυθιστόρηµα) και στον κινηµατογράφο, αναγνωρίζοντας τα διακριτά 

όρια στις δύο µορφές τέχνης, αλλά και τις διαφορές της µεταφοράς ενός 

λογοτεχνικού έργου σε κινηµατογραφική ταινία και τηλεοπτική σειρά. 
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-Να ασκηθούν στη συγκριτική ανάγνωση λογοτεχνικού κειµένου µε την 

οπτικοακουστική απόδοσή του, αλλά και στη συγκριτική θέαση οπτικοακουστικών 

έργων διαφορετικών δηµιουργών µε το ίδιο θέµα, αναπτύσσοντας µ’ αυτόν τον 

τρόπο δεξιότητες «οπτικοακουστικού» γραµµατισµού.  

-Να καλλιεργήσουν την κριτική-στοχαστική σκέψη, τη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητά τους. 

-Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης καλλιτεχνικών έργων, διαµορφώνοντας 

προσωπικά κριτήρια.  

- Να ασκηθούν στη συνεργασία ως µέλη µίας οµάδας, στην αποδοχή των 

διαφορετικών απόψεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης, παρατήρησης, 

προφορικού λόγου και αυτοαξιολόγησης. 

- Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στα οπτικοακουστικά κείµενα και να 

γίνουν ενεργητικοί-κριτικοί θεατές. 

-Να εκτιµήσουν το ρόλο της λογοτεχνίας και του κινηµατογράφου στην 

ολοκλήρωση του ατόµου.  

-Να εκτιµήσουν την οµαδικότητα, τη συνεργασία και την αποδοχή της 

διαφορετικής γνώµης στη δηµιουργία έργου. 

 

Φάσεις-βήµατα της διδακτικής εφαρµογής 

Α´ Φάση διδασκαλίας: «Aς θυµηθούµε πρώτα και ας φανταστούµε στη 

συνέχεια...». Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης οι µαθητές ανασύρουν από τη 

µνήµη πρότερες γνώσεις και προετοιµάζονται για την παρακολούθηση των 

αποσπασµάτων των ταινιών. Ο διδάσκων απευθύνεται στην ολοµέλεια της τάξης 

και γράφει στον πίνακα τη φράση «Aς θυµηθούµε πρώτα...», καλώντας τους 

µαθητές να ανακαλέσουν στη µνήµη τους και να φανταστούν εικόνες από την 

ιστορία του λογοτεχνικού αποσπάσµατος που έχει προσεγγισθεί ερµηνευτικά τις 

προηγούµενες ώρες. Επίσης, µπορεί, µέσω σύντοµων στοχευµένων ερωτήσεων, να 

ανασύρει γνώσεις που αφορούν κυρίως την υπόθεση/πλοκή του έργου, τους 

αφηγηµατικούς τρόπους, τους χαρακτήρες των ηρώων, το χώρο, την ατµόσφαιρα 

του έργου. 

Β´ Φάση: «Ας παρακολουθήσουµε την τηλεοπτική και κινηµατογραφική 

διασκευή του κειµένου από διαφορετικούς δηµιουργούς...».  

Ο διδάσκων πληροφορεί ότι το λογοτεχνικό έργο Eroica του Κοσµά Πολίτη έχει 

µεταφερθεί τηλεοπτικά και κινηµατογραφικά και ζητά από τους µαθητές να 

παρακολουθήσουν προσεκτικά τα αντίστοιχα µε το κείµενο του σχολικού 

εγχειριδίου αποσπάσµατα από την τηλεοπτική και κινηµατογραφική ταινία. 

Προτού αρχίσει η προβολή, ζητά από τους εκπροσώπους των οµάδων να 

διαλέξουν τυχαία τα φύλλα εργασίας, τα οποία περιέχουν: α) ένα διαφορετικό για 

κάθε οµάδα θέµα που αφορά τη σύγκριση του αποσπάσµατος της τηλεταινίας µε 

το απόσπασµα του λογοτεχνικού κειµένου, β) ένα κοινό για τις οµάδες θέµα 

σύγκρισης του αποσπάσµατος της κινηµατογραφικής ταινίας µε το αντίστοιχο 

απόσπασµα της τηλεταινίας, γ) πραγµατολογικά στοιχεία (έτος παραγωγής, 

ονόµατα συντελεστών, κλπ.) για τις δύο ταινίες, δ) βασικές πληροφορίες τεχνικής 

φύσης για την κινηµατογραφική γλώσσα (πχ. τι είναι πλάνο και τα είδη τους). Τα 

στοιχεία αυτά δεν είναι αναγκαία, εάν οι µαθητές έχουν κάποια εξοικείωση µε την 

κινηµατογραφική τεχνική.  
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∆ίνεται χρόνος για να διαβάσουν τα µέλη των οµάδων τα θέµατα µε τα 

οποία θα ασχοληθούν. Στη συνέχεια παρακολουθούν τα δύο αποσπάσµατα 

(διάρκειας γύρω στα δέκα λεπτά το πρώτο και τρισήµισυ λεπτών το δεύτερο). Το 

πρώτο προέρχεται από την τηλεοπτική σειρά εννέα επεισοδίων Eroica της ΕΤ και 

το δεύτερο από την κινηµατογραφική ταινία Our Last Spring. 

Γ´ Φάση: «Ας συνεργαστούµε για να απαντήσουµε τα ερωτήµατα...ας 

ακούσουµε τις απόψεις των άλλων, ας κρίνουµε και ας κριθούµε...». 

Οι οµάδες απαντούν σύντοµα τα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας. Στη συνέχεια, 

η κάθε οµάδα παρουσιάζει τις απαντήσεις της και δέχεται συµπληρώσεις ή σχόλια 

από τις άλλες οµάδες. Ο διδάσκων συνοψίζει σύντοµα, υπογραµµίζοντας και 

αναδεικνύοντας τη συµβολή της κάθε οµάδας. Επίσης, διευκρινίζει, συµπληρώνει 

και εµπλουτίζει τα σχόλια των οµάδων, εάν θεωρεί ότι χρειάζεται. 

∆´ Φάση: «Aς φανταστούµε µια δική µας οπτικοακουστική µεταφορά-

διασκευή του...».  

H φάση αυτή είναι προαιρετική και έχει ως στόχο να προετοιµάσει τους µαθητές 

για την ατοµική εργασία που θα τους ανατεθεί. Ο διδάσκων καλεί τους µαθητές να 

φανταστούν ότι πρόκειται να κάνουν µια δική τους οπτικοακουστική διασκευή της 

ιστορίας του λογοτεχνικού αποσπάσµατος, µεταφέροντας όµως την ιστορία στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα και αξιοποιώντας εµπειρίες και βιώµατά τους. Aπό 

συζήτηση εκπαιδευτικός και µαθητές καταλήγουν ότι, για να προχωρήσουν στη 

διασκευή, πρέπει πρώτα να σκεφτούν απαντήσεις για τα εξής ερωτήµατα: α) ποια 

στοιχεία από την υπόθεση/πλοκή της ιστορίας της λογοτεχνικής αφήγησης θα 

διατηρήσουν, β) ποια στοιχεία θα άλλαζαν, εάν µεταφέρουν την ιστορία 

κινηµατογραφικά, γ) τι είδους πλάνα εικόνων θα χρησιµοποιήσουν για να 

παρουσιάσουν για παράδειγµα τον τόπο, τη σκηνή της εµφάνισης της κοπέλας, 

τους χαρακτήρες/τα αισθήµατα των ηρώων, το διάλογο, δ) «Τι αισθήµατα θα 

ήθελαν να προκαλέσουν στους θεατές» κ.α. Τα παραπάνω ερωτήµατα και όσα 

άλλα µπορεί να προκύψουν από τη συζήτηση, είναι δυνατό να γραφούν στον 

πίνακα επιγραµµατικά. Για παράδειγµα, «Tι πρέπει να διατηρήσω;», «Τι θα 

άλλαζα;», «Τι είδους εικόνες-πλάνα;», «Tι ήχους και τι µουσική;», «Τι αισθήµατα 

θέλω να προκαλέσω στους θεατές;». Οι µαθητές σηµειώνουν τα ερωτήµατα και 

µπορεί να τα συµπληρώσουν και µε άλλα δικά τους. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός δίνει φύλλο εργασίας στον καθένα µαθητή µε 

ανάθεση ατοµικής εργασίας για το σπίτι: «Φαντασθείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να 

γυρίσετε τη δική σας οπτικοακουστική διασκευή της ιστορίας του λογοτεχνικού 

αποσπάσµατος, µεταφέροντας όµως την ιστορία στη σύγχρονη πραγµατικότητα 

και αξιοποιώντας εµπειρίες και βιώµατά σας. Να συντάξετε ένα κείµενο στο οποίο 

να περιγράφετε τα πλάνα (σειρές κινούµενων εικόνων) µε τα οποία θα 

παρουσιάσετε µια ολοκληρωµένη σκηνή από τη δική σας εκδοχή. Το κείµενό σας 

θα αναρτηθεί στο λογοτεχνικό Blog της τάξης. Oι συµµαθητές και ο καθηγητής σας 

θα έχουν τη δυνατότητα να το κρίνουν και να το σχολιάσουν. Καταληκτικό όριο 

παράδοσης εργασίας: ... (ηµεροµηνία)».  

Η παραπάνω εργασία µπορεί να ανατεθεί στους µαθητές χωρίς να 

προηγηθεί η προετοιµασία της 4ης φάσης. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

προτείνει στους µαθητές να επιλέξουν τρεις εκδοχές για να γυριστούν ταινίες 

(διάρκειας πέντε λεπτών) µε την κάµερα ψηφιακής µηχανής. Σε περίπτωση που οι 

µαθητές και ο διδάσκων συναποφασίσουν να γυρίσουν τις µικρής διάρκειας 
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ταινίες, τότε το σχέδιο µαθήµατος διευρύνεται και αποκτά τη µορφή πλήρους 

«project» που µπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και να 

υλοποιηθεί σε εξωδιδακτικό χρόνο. Για την πραγµατοποίηση του «project» 

απαιτείται σχεδιασµός, προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων και εργασία µε νέα 

διαίρεση σε οµάδες και κατανοµή ρόλων (σκηνοθέτης, ηθοποιοί, επιµέλεια ήχου- 

µουσικής κ.ά.). Επισηµαίνουµε ότι ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει να δώσει, αντί της 

παραπάνω εργασίας, άλλα ερωτήµατα για επεξεργασία στο σπίτι–ανάλογα µε τους 

στόχους του. Επίσης, µπορεί να τροποποιήσει ή να αλλάξει τα ερωτήµατα των 

φύλλων εργασίας. Αναφέρουµε ενδεικτικά ερωτήµατα για εργασίες στο σπίτι: 

1. Να εντοπίσετε σηµεία στο λογοτεχνικό κείµενο που δεν έχουν αποδοθεί από την 

τηλεοπτική και κινηµατογραφική διασκευή. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, δεν έχουν 

αποδοθεί; 

2. Ποια από τις δύο οπτικοακουστικές διασκευές-µεταφορές του λογοτεχνικού 

κειµένου σας άρεσε περισσότερο; Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

3. Τι εντυπώσεις και αισθήµατα σας προκάλεσε η παρακολούθηση των δύο 

ταινιών;  

Oι κυριότερες διδακτικές µέθοδοι-τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν και η 

ανάλυση της λειτουργίας τους 

Η κυριότερη µέθοδος-τεχνική είναι η οργάνωση ενός σχεδίου µαθήµατος που 

αφορά στην ενεργοποίηση της φαντασίας και της κριτικής σκέψης των µαθητών, 

µέσω της αξιοποίησης οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο αντιπαραβάλλεται µε το 

λογοτεχνικό κείµενο, διευρύνοντας την προηγηθείσα ερµηνευτική του προσέγγιση. 

Το σχέδιο βασίζεται στην ορθή διαχείριση του χρόνου από πλευράς διδάσκοντα 

και µαθητών και στη συστηµατική εργασία µε οµάδες που οδηγεί σε επίτευξη 

γνωστικών στόχων, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και διαµόρφωση 

στάσεων.  

Στην πρώτη φάση η διδασκαλία αναπτύσσεται µέσω στοχευµένων 

ερωτήσεων, µε τις οποίες ενεργοποιείται η φαντασία, αλλά και ανασύρεται 

πρότερη γνώση για να επιτευχθεί η οµαλή εισαγωγή στην κύρια φάση (δεύτερη και 

τρίτη φάση) του σχεδίου.  

Στη δεύτερη φάση αξιοποιείται η προβολή τηλεοπτικής και 

κινηµατογραφικής ταινίας που συµβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 

«οπτικοακουστικού γραµµατισµού», ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί προσωπικά 

αισθήµατα, καλλιεργεί καλλιτεχνικές ευαισθησίες και αισθητικό κριτήριο στους 

µαθητές. Ταυτόχρονα, οι µαθητές προετοιµάζονται για την οµαδική εργασία της 

επόµενης φάσης. Βλέπουν ως άτοµα την ταινία, αλλά ήδη έχουν λάβει και την 

ιδιότητα του µέλους της οµάδας και γνωρίζουν ότι θα αξιοποιήσουν ατοµικές 

εµπειρίες και γνώσεις ως θεατές στο πλαίσιο της οµάδας. 

Στην τρίτη φάση η κύρια µέθοδος είναι η εργασία σε οµάδες. Οι µαθητές 

µοιράζονται «οπτικές» εµπειρίες, πρότερες γνώσεις και εργάζονται 

συµπληρωµατικά, διερευνώντας, αναλύοντας, συγκρίνοντας και εν τέλει 

συνθέτοντας οµαδικά. Επιπλέον, παρουσιάζουν το αποτέλεσµα της οµαδικής τους 

εργασίας, ασκούµενοι στην προφορική επικοινωνία, στην ακρόαση, την κριτική, 

αλλά και την αποδοχή των απόψεων του άλλου. Μαθαίνουν, επίσης, να σέβονται 

τα χρονικά όρια. Ο διδάσκων παρακολουθεί προσεκτικά και ταυτόχρονια 

διακριτικά τον τρόπο εργασίας των οµάδων, λύνει απορίες, υπενθυµίζει τα 

χρονικά όρια, υπογραµµίζει ότι πρέπει να «ακούγονται» όλες οι φωνές-απόψεις 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
47 

στην οµάδα, διασφαλίζει τους κανόνες της προφορικής παρουσίασης και τέλος 

συνοψίζει, συνδέοντας, εµπλουτίζοντας και διασαφηνίζοντας τα όσα ειπώθηκαν 

από τις οµάδες. 

Στην τέταρτη φάση η διδασκαλία επιστρέφει στο µαθητή ως άτοµο της 

ολοµέλειας της τάξης, που όµως τώρα έχει εµπλουτίσει τις γνώσεις και τις 

εµπειρίες του µε την εργασία σε οµάδες. Ο εκπαιδευτικός, µέσω διαλόγου, 

συνδιαµορφώνει µε τους µαθητές τους άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί 

η ατοµική εργασία που θα τους ανατεθεί. Εάν το διδακτικό σχέδιο δράσης 

αναπτυχθεί σε «project» µεγαλύτερης διάρκειας, τότε από το ατοµικό έργο θα 

περάσουµε και πάλι στη δηµιουργία οµαδικής εργασίας.  

 

Υλικοτεχνική Υποδοµή-Προϋποθέσεις 

Για την υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται οπωσδήποτε το οπτικοακουστικό υλικό 

σε ψηφιακή µορφή (το απόσπασµα της τηλεοπτικής σειράς και της 

κινηµατογραφικής ταινίας) και ο κατάλληλος εξοπλισµός της σχολικής µονάδας για 

την προβολή. Εάν το σχέδιο αναπτυχθεί σε «project» απαιτείται ψηφιακή 

φωτογραφική µηχανή µε βιντεοκάµερα.  

Επιπλέον, πρέπει να έχει προηγηθεί η ερµηνευτική προσέγγιση του κειµένου 

µε έµφαση στις αφηγηµατικές τεχνικές, την περιγραφή του τόπου, το χαρακτήρα 

και τα συναισθήµατα των εφήβων ηρώων, καθώς και την ατµόσφαιρα του έργου. 

Είναι καλό οι µαθητές να έχουν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ως προς την τεχνική 

και τα εκφραστικά µέσα της κινηµατογραφική αφήγηση (πχ. ότι η 

κινηµατογραφική αφήγηση είναι αφήγηση της ιστορίας µε ήχους και εικόνες, ότι 

αποτελεί σύνθεση πλάνων και γίνεται µέσω πλάνων που είναι ενότητες 

κινούµενων εικόνων).  

 

∆ιδακτικό Υλικό 

Το σχολικό εγχειρίδιο του µαθήµατος. Το βιβλίο του Κοσµά Πολίτη σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή (το βιβλίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του 

Σπουδαστήριου του Νέου Ελληνισµού). Το έντυπο του Προγράµµατος Πάµε Σινεµά, 

στο οποίο περιέχονται στοιχειώδεις πληροφορίες για τη γλώσσα του 

κινηµατογράφου και γλωσσάρι κινηµατογραφικών όρων (Εκπαιδευτικό 

Πρόγραµµα «Πάµε Σινεµά;», 2003). Ιστοσελίδες σχετικές µε τις ταινίες (βλ. 

Βιβλιογραφία). Τα δύο οπτικοακουστικά αποσπάσµατα. Φύλλα εργασίας. 

 

Τα φύλλα εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας περιέχουν:  

-κοινά ερωτήµατα, αλλά και διαφορετικά για κάθε οµάδα, ανάλογα µε τους 

στόχους που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός,  

-πληροφορίες για τις ταινίες µαζί µ’ ένα συνοπτικό γλωσσάρι κινηµατογραφικών 

όρων. 

Αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα ερωτήµατα των φύλλων εργασίας: 

1. Ποια στοιχεία ως προς υπόθεση-πλοκή της ιστορίας της λογοτεχνικής αφήγησης 

και ως προς τους ήρωες αλλάζει ή τροποποιεί η τηλεοπτική διασκευή (για την 

απάντησή σας εξετάστε τον τόπο, χρόνο, πρόσωπα, ενέργειες, δράση, διαλόγους); 

Εντοπίστε εάν και ποιες άλλες σκηνές προσθέτει.  
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2. Αφού παρακολουθήσετε προσεκτικά το απόσπασµα από την ταινία Our Last 

Spring, να αναφέρετε επιγραµµατικά βασικές διαφορές, ως προς την απόδοση του 

λογοτεχνικού κειµένου, που διακρίνετε να υπάρχουν ανάµεσα στο αποσπάσµα της 

κινηµατογραφικής ταινίας µε το αντίστοιχο απόσπασµα της τηλεοπτικής ταινίας. 

3. Από ποια οπτική γωνία παρουσιάζει η τηλεοπτική διασκευή τη σκηνή της 

εµφάνισης της Μόνικας στον κήπο;  

4. Πώς αποδίδει η τηλεοπτική κάµερα τα αισθήµατα των αγοριών που βλέπουν τη 

Μόνικα και ποια αισθήµατα πιστεύετε ότι αποδίδονται; Ποια νέα στοιχεία 

πιστεύετε ότι προσθέτει η τηλεοπτική απόδοση στη λογοτεχνική. 

5. Ποιον ήρωα πιστεύετε ότι επιλέγει ο σκηνοθέτης της τηλεοπτικής απόδοσης για 

να υπογραµµίσει στοιχεία του χαρακτήρα, αισθήµατα και να παρουσιάσει την 

οπτική του γωνία; Να αιτιολογήσετε την απάντηση, περιγράφοντας σύντοµα 

κάποια από τα πλάνα της ταινίας. 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια της διδακτικής εφαρµογής και ιδιαίτερα 

κατά την προφορική παρουσίαση των απαντήσεων των οµάδων. Η κάθε οµάδα 

έχει δικαίωµα να σχολιάσει, αλλά και να διευρύνει ή να αναπτύξει τις απαντήσεις 

των άλλων οµάδων. Άλλωστε, τα θέµατα έχουν δοθεί µε τέτοιον τρόπο στις 

οµάδες, ώστε οι απαντήσεις να είναι συµπληρωµατικές, αλλά και κοινές. Είναι καλό 

να αξιολογούνται όχι µόνο οι απαντήσεις των φύλλων εργασίας, αλλά και η 

διάθεση για συνεργασία, τήρηση των κανόνων χρόνου, ο τρόπος παρουσίασης. 

Μπορεί να δοθούν ατοµικά φύλλα αυτοαξιολόγησης σε κάθε µαθητή, φύλλα 

αυτοαξιολόγησης για κάθε οµάδα και φύλλα ετεροαξιολόγησης. Η αξιολόγηση 

µπορεί, επίσης, να είναι διαµορφωτική και να οδηγήσει σε αναπροσαρµογές ή σε 

επέκταση, εάν η ολοµέλεια αποφασίσει να γυρίσουν ταινίες. Πάντως, πρέπει να 

τονισθεί ότι απώτερος σκοπός της διδακτικής πρακτικής δεν είναι να γίνουν 

κινηµατογραφιστές οι µαθητές, αλλά κριτικοί-ενεργοί αναγνώστες και θεατές που 

αναγνωρίζουν την αξία λογοτεχνικών και κινηµατογραφικών κειµένων. 

Η αξιόλογηση µπορεί επίσης να γίνει µέσω των εργασιών για το σπίτι που 

ανέθεσε ο εκπαιδευτικός στους µαθητές και οι οποίες είναι καλό να συζητηθούν 

στην ολοµέλεια ή να αναρτηθούν, αν υπάρχει δυνατότητα, στο Blog της τάξης. 

Αυτό όµως που έχει κυρίως σηµασία για την αξιολόγηση είναι να αρχίσει ο 

εκπαιδευτικός να διαπιστώνει στους µαθητές του σηµεία που δείχνουν τη 

διαµόρφωση στάσης: πχ. να ζητήσουν να διαβάσουν το µυθιστόρηµα του Κ. 

Πολίτη Eroica ή άλλα µυθιστορήµατα µε ήρωες έφηβους, να ζητήσουν να δουν 

ολόκληρη την ταινία του Κακογιάννη. 

 

Συµπεράσµατα-Επισηµάνσεις 

Η προτεινόµενη διδακτική εφαρµογή είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί µε κανένα 

τρόπο «συνταγή επιτυχίας». Άλλωστε, ο εκπαιδευτικός µπορεί και πρέπει να 

προσαρµόζει την κάθε διδακτική πρόταση σύµφωνα µε τους ειδικούς στόχους που 

ο ίδιος θέτει και, οπωσδήποτε, σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών του. 

Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι στοχοκεντρική, στηρίζεται στο µοντέλο 

πολλαπλής ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειµένου, επιδιώκει τη διαφοροποίηση 

στη διδασκαλία-µάθηση και την αξιολόγηση και κυρίως εµπλουτίζει τη διδασκαλία 
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µε εναλλακτικές τεχνικές, εντάσσοντας τον κινηµατογράφο στο διδακτικό 

σχεδιασµό της λογοτεχνίας.  

Επιπλέον, προωθεί την καινοτοµία, γιατί καλλιεργεί δεξιότητες 

«οπτικοακουστικού» γραµµατισµού, εξοικειώνοντας τους µαθητές µε την 

«ανάγνωση» και την κριτική θέαση οπτικοακουστικών κειµένων, ενώ παράλληλα 

αναπτύσσει καλλιτεχνικές ευαισθησίες ενεργοποιεί συναισθήµατα και αξιοποιεί 

δηµιουργικά τη φαντασία των µαθητών. 

Υπογραµµίζουµε ότι ο κινηµατογράφος και γενικά τα έργα τέχνης, εκτός 

από το ότι µπορεί να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των µαθητών, ενεργοποιούν 

και το στοχασµό τους, αφού η προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειµένου µέσω της 

τέχνης αποτελεί στοχαστική διεργασία. Ο εµπλουτισµός της διδασκαλίας µε έργα 

τέχνης και η χρήση τους µε στοχευµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

καλλιεργούν τη συγκλίνουσα σκέψη των µαθητών, αλλά και την αποκλίνουσα 

σκέψη που στηρίζεται στη φαντασία και οδηγεί στη δηµιουργία (Κόκκος κ.ά. 2011: 

21-67). Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνουµε ότι µε τις Τέχνες επιτυγχάνεται η 

ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή σύµφωνα µε τη θεωρία της πολλαπλής 

νοηµοσύνης του Gardner (Gardner, 1983). 

 

Σύνοψη 

Eποµένως, τα σχέδια µαθήµατος που συµπεριλαµβάνουν την αξιοποίηση 

κινηµατογραφικών ταινιών στη λογοτεχνία δηµιουργούν προϋποθέσεις 

αποτελεσµατικής µάθησης στους µαθητές για πολλούς και διάφορους λόγους. 

Αναφέρω ενδεικτικά τους παρακάτω: 

-Συµβάλλουν στην ενεργητικότερη συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή 

διαδικασία. 

-∆ιεγείρουν τις αισθήσεις, συγκινούν και ενεργοποιούν τη φαντασία, αλλά και την 

κριτική σκέψη, προβληµατίζουν, κατευθύνουν προς αναζήτηση απαντήσεων και 

λύσεων. Για παράδειγµα, η κινηµατογραφική και τηλεοπτική διασκευή του 

µυθιστορήµατος Eroica µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αφόρµηση 

προβληµατισµού για θέµατα, που σχετίζονται µε τις σχέσεις των δύο φύλων στην 

εφηβεία και τον έρωτα. 

-Αναδεικνύουν πτυχές του πολιτισµού, καλλιεργούν κριτήρια αισθητικής και θετική 

στάση προς την τέχνη. 

-Βοηθούν στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοηµοσύνης των µαθητών, γιατί 

απευθύνονται και σ’ άλλα συµβολικά συστήµατα (π.χ.οπτικά, µουσικά, 

κιναισθητικά, διαπροσωπικώ), εκτός του γλωσσικού και µαθηµατικού συστήµατος.  

-Οδηγούν στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών, στη 

γνωριµία και την αποδοχή του διαφορετικού άλλου και εν τέλει στην αυτογνωσία. 

Ο κινηµατογράφος αποτελεί συναρπαστικό διδακτικό εργαλείο που ελκύει το 

ενδιαφέρον, διεγείρει τις αισθήσεις και τη νόηση, προκαλεί συναισθήµατα και 

διεισδύει στη σκέψη. Οι ταινίες ασκούν την παρατήρηση, προκαλούν 

προβληµατισµό, διευκολύνουν τη διαθεµατική προσέγγιση και επιτρέπουν την 

εξέταση πολλών θεµάτων και τον φωτισµό τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

(Κιµουρτζής, 2013: 376-81). Συµβάλλουν, επίσης, στην αισθητική καλλιέργεια και τη 

διαµόρφωση καλλιτεχνικών κριτηρίων. Επιπλέον, η διακειµενική σχέση των 

ταινιών µε τα λογοτεχνικά κείµενα µπορεί να οδηγήσουν στην κριτική προσέγγιση 
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και τη δηµιουργική έκφραση, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 

φαντασίας.  
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Περίληψη 

Ο τρόπος µε τον οποίο βλέπουµε και κατανοούµε τις ταινίες του κινηµατογράφου θέτει το 

υπόβαθρο για να αναπτύξουµε µια εκπαιδευτική θεωρία του κινηµατογράφου. Κατανοούµε 

τις ταινίες µε έναν τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που κατανοούµε την πραγµατικότητα, 

δηλαδή αυθόρµητα, σαν κάτι ήδη δεδοµένο. Στην πραγµατικότητα, η αντιληπτική κρίση 

είναι διαµεσολαβηµένη. Στην περίπτωση του κινηµατογράφου, ανάµεσα σε εµάς και στο 

φιλµ µεσολαβεί η κινηµατογραφική γλώσσα. Εποµένως, η κατάκτηση της 

κινηµατογραφικής γλώσσας, εκ των πραγµάτων, συνεπάγεται ερµηνείες της 

πραγµατικότητας. Η εισήγηση βασίζεται στην εµπειρία από τα µαθήµατα Κινηµατογράφου 

στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τα µόνα σχολεία της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα όπου το µάθηµα του Κινηµατογράφου 

βρίσκεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα σε όλες τις τάξεις. 

Λέξεις κλειδιά: κινηµατογράφος, φιλµ, καλλιτεχνικό, σχολείο, εκπαίδευση 

 

Abstract 

The way we watch and understand cinema films lies in the background for the development 

of an educational concept of cinema. We perceive film in a manner similar to the perception 

of reality, which is spontaneously and appears as already given. In fact, every perceptual 

judgment is mediated. In the case of cinema, between we and the film mediates a film 

language. Therefore, the acquisition of the film language involves interpretations of reality. 

The following presentation is based on the experience of film classes at Art School of 

Thessaloniki. Art School sare the only secondary schools in Greece where the film classe sare 

part of the curriculum. 

Keywords: cinema, film, art, school, education 

 

 

Εισαγωγή 

Θα αναφερθώ στην εµπειρία από τα µαθήµατα Κινηµατογράφου στο Καλλιτεχνικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης και µε αφορµή αυτή την εµπειρία θα επιχειρήσω κάποιες 

σκέψεις για τον Κινηµατογράφο ως διδακτικό αντικείµενο συνολικότερα στην 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι τα µόνα σχολεία 

στην Ελλάδα όπου το µάθηµα του Κινηµατογράφου βρίσκεται στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα από την πρώτη Γυµνασίου έως την Γ’ Λυκείου. Πιστεύω ότι η 

συσσωρευµένη εµπειρία των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι ιδιαίτερα πολύτιµη για 

την υπόθεση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στη χώρα µας. 

Επίσης, η εµπειρία δείχνει ότι το σινεµά ως διδακτικό αντικείµενο, πέρα από 

την ανάπτυξη επιµέρους γνώσεων και δεξιοτήτων, συµβάλλει σε µια γενικότερη 

αναβάθµιση του σχολείου σε προοδευτική κατεύθυνση και στη σύνδεσή του µε την 

καθηµερινότητα, τις εµπειρίες και τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα των µαθητών-

τριών.  
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Η συσχετισµός πραγµατικότητας και φιλµ 

Όλοι γνωρίζουµε για το σινεµά, έχουµε δει ταινίες και έχουµε µια άποψη για τον 

κινηµατογράφο. Αναφέροµαι στον Κινηµατογράφο γενικά, είτε τον 

αντιµετωπίσουµε σαν Τέχνη είτε σαν Βιοµηχανία. 

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο Κινηµατογράφος είναι µια αναπαράσταση µιας 

πραγµατικότητας, µε άµεσο ή µε έµµεσο τρόπο. Ακόµα, θα µπορούσαµε να πούµε, 

και µιας εξωφρενικής πραγµατικότητας, αν σκεφτούµε τον φανταστικό 

κινηµατογράφο. Το κινηµατογραφικό κάδρο λειτουργεί ως «παράθυρο» µέσα από 

το οποίο ο θεατής παρακολουθεί τα τεκταινόµενα. 

Ως συνέπεια, προσλαµβάνουµε και κατανοούµε τις ταινίες µε έναν τρόπο 

παρόµοιο µε αυτόν που προσλαµβάνουµε και κατανοούµε στην καθηµερινότητά 

µας την κοινωνική ή φυσική πραγµατικότητα. ∆ηλαδή, µε έναν τρόπο αυθόρµητο, 

ο οποίος προφανώς ενέχει µια νοητική επεξεργασία, ωστόσο την προσπερνάµε 

µηχανικά, δηλαδή χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. 

Φυσικά, γνωρίζουµε ότι ανάµεσα σε µας και στη φυσική πραγµατικότητα 

µεσολαβεί ένα πεδίο πρόσληψης της τελευταίας, χωρίς το οποίο η τελευταία δεν 

αποκτά νόηµα. Για να φτάσουµε σε µια εµπειρική έννοια πρέπει να είµαστε σε θέση 

να παράγουµε µια αντιληπτική κρίση, δηλαδή µια πράξη σύνθετη, «µια ερµηνεία 

των αισθητικών δεδοµένων στην οποία εµπλέκονται η µνήµη, η παιδεία, και η 

οποία συµπληρώνεται µε την κατανόηση της φύσης του αντικειµένου» (Eco, 1999: 

90). 

Αναλογικά, ανάµεσα στο θεατή του κινηµατογράφου και στην ταινία 

µεσολαβεί ένα πεδίο πρόσληψης της τελευταίας, µια γλώσσα, µια εναλλακτική 

γλώσσα, δηλαδή η κινηµατογραφική γλώσσα. Βασικά συστατικά της 

κινηµατογραφικής γλώσσας είναι η ελλειπτικότητα και η οπτική γωνία.  

Εντοπίζουµε µια διαφορά στη σύγκριση που κάναµε: η φυσική 

πραγµατικότητα δεν εµπεριέχει τη γλώσσα (πεδίο) πρόσληψης της, αντίθετα µε 

τον κινηµατογράφο που συντίθεται/συγκροτείται από την ίδια γλώσσα. ∆εν 

υπάρχει ταινία χωρίς τη γλώσσα της. Αν και αληθινή η διαπίστωση, δεν είναι 

απόλυτη: η Εικόνα σε µεγάλο βαθµό αντικειµενικοποιείται, ξεφεύγει δηλαδή από τις 

προθέσεις του δηµιουργού/κατασκευαστή και αναπαράγεται από µόνη της.  

Έχοντας υπόψη ότι βλέπουµε ταινίες όπως βλέπουµε την πραγµατικότητα, 

και τις κατανοούµε µε έναν τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που κατανοούµε τον κόσµο 

γύρω µας, προκύπτει µια σχέση ανάµεσα στην προσέγγιση του φιλµ και την 

προσέγγιση της πραγµατικότητας. Έτσι, κατανοώντας ένα φιλµ αναγκαστικά 

ερχόµαστε αντιµέτωποι µε πλευρές της πραγµατικότητας, και –θέλοντας και µη- 

ερµηνεύοντας το ένα ερµηνεύουµε και το άλλο.  

Το µάθηµα του κινηµατογράφου, ή ο Κινηµατογράφος ως διδακτικό 

αντικείµενο, είναι αναγκαστικά η κατάκτηση αυτής της γλώσσας µε σκοπό την 

κατανόηση της και/ή την αναπαραγωγή της.  

Η κινηµατογραφική παιδεία, ο κινηµατογραφικός γραµµατισµός, εισβάλλει σε 

αυτές της πτυχές της σχέσης των δυο «πραγµατικοτήτων», της φυσικής-

κοινωνικής και της φιλµικής.  

 

Η ήδη διαµορφωµένη άποψη των µαθητών 

Το µάθηµα του Κινηµατογράφου έχει να αντιµετωπίσει µια ιδιαιτερότητα: οι 
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µαθητές/τριες έχουν µια ήδη διαµορφωµένη άποψη για τον Κινηµατογράφο, από 

πριν και έξω από το σχολείο. Αυτή η άποψη είναι ισχυρή. Το γεγονός ότι το σινεµά 

συνδέεται µε την διασκέδαση ή την ψυχαγωγία ισχυροποιεί ακόµη περισσότερο 

αυτή την (ήδη διαµορφωµένη) άποψη.  

Ωστόσο η θεµελιωµένη άποψη των µαθητών για τον κινηµατογράφο 

εµφανίζεται ενισχυµένη όχι απλώς επειδή οι µαθητές έχουν δει ταινίες. Οφείλεται 

επίσης στην ίδια τη «φύση» του κινηµατογράφου. Υπάρχουν δύο στοιχεία του 

πραγµατολογικού κανόνα του κινηµατογράφου σύµφωνα µε τον οποίο όλα 

οφείλουν να έχουν µια εξήγηση και να παρουσιάζονται ως κανονικά και οµαλά 

(Deleuze, 2009: 32). Συνδυαζόµενα επιδρούν στο µαθητή/τρια στο επίπεδο των 

Γνώσεων: 

α) Όπως είπαµε, ο Κινηµατογράφος είναι µια σειρά από αναπαραστάσεις της 

πραγµατικότητας ή αναπαραστάσεις κάποιου περιβάλλοντος που µοιάζει πολύ µε 

το φυσικό περιβάλλον ή αναπαραστάσεις οι οποίες θα µπορούσαν υπό κάποιες 

(ακόµη και εξωφρενικές) συνθήκες να αποτελούν το φυσικό περιβάλλον 

(αναφέροµαι στις ταινίες φαντασίας). 

β) Ο Κινηµατογράφος κρύβει τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγµένος. Εδώ παίζει 

ρόλο το γεγονός ότι «οι µαθητές έχουν δει ταινίες». ∆ιότι οι ταινίες που έχει 

πρόσβαση και απολαµβάνει η πλειοψηφία των µαθητών στο σινεµά ή την 

τηλεόραση ανάγονται σε αυτό που ο Αντρέ Μπαζέν ονόµασε «κινηµατογράφο 

χωρίς µοντάζ», αναφερόµενος στην κυρίαρχη τάση του χολιγουντιανού 

κινηµατογράφου της δεκαετίας του ’30 (Bazin, 1988). ∆εν πρόκειται για 

αµοντάριστες ταινίες κυριολεκτικά, αλλά για ταινίες οι οποίες -µε κατάλληλες 

τεχνικές- στοχεύουν στο να αποπροσανατολίσουν το θεατή από τις «ραφές» και 

τις αλλαγές των πλάνων, δηµιουργώντας την εντύπωση µιας «αυθόρµητης» ή 

«φυσικής» συνέχειας και την αίσθηση ότι η ταινία είναι ένα ανεπιτήδευτο 

απόσπασµα πραγµατικότητας. Ο εµπορικός κινηµατογράφος βασίστηκε σε αυτή 

την παράδοση (η οποία εξάλλου γνώρισε µεγάλη επιτυχία σε συνδυασµό µε τις 

κοινωνικές συνθήκες της εποχής).  

Εποµένως, οι µαθητές γνωρίζουν τον κινηµατογράφο µέσα από αυτό το 

πρίσµα. Εννοείται πως την ίδια άποψη έχουν και οι ενήλικες. Για την ακρίβεια η 

άποψη των µαθητών θα εξελιχθεί στην άποψη των ενηλίκων, αν δεν υπάρξει 

παρέµβαση. Και ασφαλώς, µια ήδη-διαµορφωµένη άποψη για το σινεµά έχουν και 

οι εκπαιδευτικοί.  

Στο επίπεδο των ∆εξιοτήτων, οι µαθητές έρχονται σε επαφή και σε 

σηµαντικό βαθµό διαµορφώνουν µια άποψη για την τεχνολογία της κινούµενης 

εικόνας και το βίντεο (βιντεοκάµερες, κινητά τηλέφωνα κτλ). Λίγο ως πολύ, κάθε 

µαθητής έχει εµπειρία στο χειρισµό µια κάµερας. Πέρα από το πλεονέκτηµα αυτής 

της εµπειρίας:  

α) το γεγονός ότι αυτές οι κάµερες είναι αυτόµατες συνεπάγεται και τον 

«αυτόµατο», άρα και «αυτονόητο» χαρακτήρα της κινούµενης εικόνας για τον 

χειριστή. 

β) η άµεση και συνεχής διάθεση υποβαθµίζει την αισθητική αξία και το αισθητικό 

βάρος του κινηµατογραφικού πλάνου. Έτσι, σε αντίθεση µε τη ζωγραφική ή τη 

µουσική, καλλιεργείται η εντύπωση ότι δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες για τη 

δηµιουργία ταινιών.  

Οι µαθητές έρχονται, λοιπόν, στο σχολείο έχοντας (ή νοµίζοντας ότι έχουν) 
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σχηµατίσει µια άποψη για το τι είναι το σινεµά και τι είναι η κινούµενη εικόνα, 

αφού αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής τους εµπειρίας. Επίσης 

έχουν (ή πιστεύουν ότι έχουν) κάνει τις αισθητικές επιλογές τους.  

Εποµένως, ο εκπαιδευτικός που αναλαµβάνει να διδάξει κινηµατογράφο 

µοιάζει µε το φιλόλογο που διδάσκει µια γλώσσα την οποία ο µαθητής ήδη µιλά 

και καταλαβαίνει.  

 

Τεχνική και Θεωρία  

Συνηθίζουµε να προσεγγίζουµε τον κινηµατογράφο ως διδακτικό αντικείµενο από 

δύο κατευθύνσεις. Μια πρακτική-τεχνική και µία θεωρητική.  

Η θεωρητική κατεύθυνση στοχεύει στην ανάγνωση και την ερµηνεία των 

εικόνων, στην ερµηνεία του κινηµατογράφου ως πολιτιστικού φαινοµένου. 

Η τεχνική προσέγγιση στοχεύει ταυτόχρονα στην ανάλυση της τεχνικής και 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τη σύνθεση του πλάνου, τη θέση και την 

κίνηση της κάµερας, τη δνση φωτογραφίας, το µοντάζ, την υποκριτική και τα είδη 

και τις τεχνικές αφήγησης. Είναι αυτό που λέµε µε δύο λόγια «να µάθουµε να 

διηγούµαστε µια ιστορία µε εικόνες». 

Όπως γνωρίζουµε, ο Σελεστέν Φρενέ (Celestin Freinet) ήταν αυτός που 

πρώτος αξιοποίησε την κινηµατογραφική τεχνική στη εκπαίδευση, ίδρυσε 

κινηµατογραφική λέσχη, προχώρησε στην παραγωγή ταινιών µικρού µήκους κτλ. 

Για τον Φρενέ ήταν ένας τρόπος «κατάκτησης» του περιβάλλοντος, του κόσµου 

γύρω µας (και πράγµατι –όπως λέει ο φίλος ο Άκης Κερσανίδης- αυτός που 

κινηµατογραφεί αναπτύσσει έντονα το συναίσθηµα ότι «κατακτά» το αντικείµενο 

της κινηµατογράφησης, ότι το κάνει δικό του). Η ιδέα του Φρενέ είναι κοντινή µε 

αυτή που διατύπωσε ο Τζίγκα Βερτώφ για τον «Κινηµατογράφο-Αλήθεια» (Κινο-

Πράβντα), ότι, δηλαδή, το µάτι της κάµερας βλέπει περισσότερα (ή διαφορετικά) 

από το ανθρώπινο µάτι (Leyda, 1975). Για τον Φρενέ, λοιπόν, ο κινηµατογράφος 

είναι ένα εργαλείο. 

Ωστόσο, στη δεκαετία του ’20 και λίγο αργότερα, στην οποία ο Φρενέ 

αναπτύσσει αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα ο κινηµατογράφος είναι 

διαφορετικός από σήµερα. Εκτός από την τεχνολογική πλευρά, δηλαδή το γεγονός 

ότι οι ταινίες είναι βουβές, ασπρόµαυρες και µε µικρό βάθος πεδίου, υπάρχουν 

τέσσερις κρίσιµες διαφορές: 

α) ο αµερικάνικος χολιγουντιανός κινηµατογράφος δεν είναι κυρίαρχος. 

Κοιτάζοντας το πρόγραµµα ενός σινεµά της δεκαετίας του ’20 θα διαπιστώσουµε 

ότι αµερικάνικες, γερµανικές, ιταλικές, ισπανικές παραγωγές εµφανίζονται 

ισοµερώς.  

β) δεν έχουν εµφανιστεί οι ιδιότητες του «κινηµατογράφου χωρίς µοντάζ» που θα 

χαρακτηρίσουν/σφραγίσουν την µετέπειτα εξέλιξή του. 

γ) η Εικόνα δεν επιδρά στην καθηµερινότητα, ούτε  

δ) η πραγµατικότητα διαµορφώνεται από την Εικόνα. 

Η εξέλιξη που γνώρισε ο κινηµατογράφος κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 

και η κατεύθυνση που ακολούθησε η µεταπολεµική πολιτισµική θεωρία µας 

οδηγούν να τον αντιµετωπίζουµε σήµερα µε έναν τρόπο αντίστροφο από αυτόν 

του Φρενέ: ∆ηλαδή, όχι ως εργαλείο έρευνας αλλά ως το ίδιο το αντικείµενο 

έρευνας.  

Σήµερα, η Κινούµενη Εικόνα είναι τόσο ισχυρή που αυτονοµείται σε ένα 
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φάσµα που επιδρά άµεσα στις ανθρώπινες σχέσεις και στη σχέση των ανθρώπων 

µε την πραγµατικότητα και τις πραγµατικές συνθήκες ύπαρξης. Ως µέρος των 

εικονιστικών ΜΜΕ, ο κινηµατογράφος αποτελεί ένα «γενικό πολιτιστικό 

διαµεσολαβητή στις σχέσεις του ατόµου µε τους περισσότερους θεσµούς και τις 

διεργασίες που εκτυλίσσονται σε αυτούς» (Πλειός, 2005: 87).  

Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι συµβαίνει το εξής: Ο Φρενέ προσπάθησε να 

ερµηνεύσει και να «κατακτήσει» την πραγµατικότητα, πρωτίστως την κοινωνική 

πραγµατικότητα, µε εργαλείο τον Κινηµατογράφο- και καλώς έκανε. 

Σήµερα, ξεκινώντας από την προσέγγιση της «κατάκτησης» και της ερµηνείας 

της φιλµικής γλώσσας, ταυτόχρονα ερµηνεύουµε –µέσω αυτής- και την 

πραγµατικότητα και αναφέροµαι στο παράδειγµα του Φρενέ, γιατί µια εργαλειακή 

αντίληψη για τον Κινηµατογράφο υπάρχει στην Εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο 

λοιπόν, εµπλέκεται αξεδιάλυτα η τεχνική προσέγγιση µε τη θεωρητική.  

Οι µαθητές όταν καλούνται να φτιάξουν κινούµενες εικόνες στο σχολείο δεν 

το κάνουν µε την αφέλεια του πρωτόπειρου. Περισσότερο µιµούνται και 

επιχειρούν να αναπαράγουν στερεοτυπικές εικόνες και διαδικασίες. Επιδίδονται σε 

ένα παιχνίδι µίµησης που παραµένει σε ένα ψυχαγωγικό επίπεδο.  

Ο πρωταρχικός σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να «αποκαταστήσει» την 

«αθωότητα» στον τρόπο που ο µαθητής βλέπει και κατασκευάζει εικόνες και στη 

συνέχεια να προχωρήσει στο στάδιο της δηµιουργίας. 

 

Συµπερασµατικά 

Ο κινηµατογράφος είναι ένα πολιτιστικό φαινόµενο της καπιταλιστικής εποχής 

που συµβάλλει συνειδητά ή ασυνείδητα στην εµπέδωση της κυρίαρχης ιδεολογίας. 

Θεωρώ αυτή τη λειτουργία ως την καθοριστική για τη διαµόρφωση του ρόλου και 

της αποστολής του κινηµατογράφου (Αγραφιώτης, 2015; 2016). Όπως είδαµε, αυτή 

η λειτουργία υλοποιείται µε τη βοήθεια του τρόπου µε τον οποίο το κοινό βλέπει 

και κατανοεί τις ταινίες, δηλαδή µε έναν τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που παράγει 

αντιληπτικές κρίσεις για τη φυσική πραγµατικότητα. Έτσι, στο µεµονωµένο θεατή 

οι κινηµατογραφικές εικόνες φτάνουν σαν κάτι «οικείο και ταυτόχρονα 

πρωτοφανές» (Adorno & Horkheimer, 1996: 227). 

Συνεπώς, οι µαθητές/τριες έχουν µια ήδη διαµορφωµένη άποψη για τον 

Κινηµατογράφο πριν και έξω από το σχολείο. Επιπλέον, οι µαθητές/τριες στην 

καθηµερινότητά τους έρχονται σε επαφή και αποκτούν την εµπειρία του χειρισµού 

της τεχνολογίας της κινούµενης εικόνας. Η αυτοµατοποίηση αυτής της 

τεχνολογίας συνεπάγεται τον «αυτόµατο», άρα και «αυτονόητο» χαρακτήρα της 

κινούµενης εικόνας.  

Εξετάζοντας τον Κινηµατογράφο µέσα στο σχολείο έχουµε εκ των 

πραγµάτων να αντιµετωπίσουµε τον κόσµο στο σύνολο του. Λόγω της 

προνοµιακής σχέσης του κινηµατογράφου µε την πραγµατικότητα, µελετώντας 

την αισθητική, τους κώδικες και τη γλώσσα του συµβαίνουν δύο πράγµατα: µαζί µε 

την Εικόνα, ταυτόχρονα µελετάµε κριτικά την ίδια την πραγµατικότητα. 

Στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, λοιπόν, προσανατολιζόµαστε στην κατάκτηση της 

γλώσσας της Κινούµενης Εικόνας. Είναι πρωτεύουσας σηµασίας για µας, µέσα από 

την οποία συνδυάζουµε τη θεωρία µε την τεχνική. 

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα εργασίας στο Καλλιτεχνικό Σχολείο είναι 

η δηµιουργία µιας νέας ταινία µε πρώτη ύλη άλλες ταινίες, µικρού µήκους ή 
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αποσπάσµατα ταινιών. Ακολουθώντας τη θεωρία µοντάζ, οι µαθητές αξιοποιούν 

τους άξονες και τις οπτικές γωνίες, εξωτερικές και εσωτερικές κινήσεις του κάδρου, 

κινήσεις κάθετες, οριζόντιες και περιστροφικές, για να δηµιουργήσουν ένα νέο 

ενιαίο συµπαγές φιλµικό περιβάλλον. 
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Περίληψη  

Το νέο µηντιακό περιβάλλον επέβαλε νέους κανόνες στην επικοινωνία και στην 

πληροφόρηση. Η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε και επηρέασε τον τρόπο µε τον οποίο τα 

παλιά ΜΜΕ λειτουργούσαν, συµπεριφέρονταν και αντιδρούσαν στην κοινωνία. Οι χρήστες 

του διαδικτύου πλέον γίνονται οι παραγωγοί της πληροφορίας. Οι κυβερνοχρήστες 

ανταλλάσουν µηνύµατα, αξιολογούν, σχολιάζουν αναρτούν φωτογραφίες µιξάρουν ήχους 

και εικόνες και τα στέλνουν σ όλο τον πλανήτη. Συλλέγουν επαφές και οργανώνουν οµάδες 

µε κοινά ενδιαφέροντα. Ποιος είναι ο καινούριος ρόλος της εκπαίδευσης απέναντι σ αυτή 

την νέα πραγµατικότητα; Το δηµοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης έδωσε την 

δυνατότητα στους πολίτες της πόλης να δηµιουργήσουν τις δικές τους ζωντανές εκποµπές 

ώστε να αποκτήσουν µέσα από τον ηχητικό γραµµατισµό, την ικανότητα να παράγουν και 

να στέκονται πιο κριτικά απέναντι στην πληροφόρηση και στην ενηµέρωση  

Λέξεις κλειδιά: γραµµατισµός, κριτικός πολίτης, νέο ψηφιακό περιβάλλον  

 

 

Εδώ και µερικές δεκαετίες το µηντιακό τοπίο άλλαξε την καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων Η ψηφιακή τεχνολογία άλλαξε και επηρέασε τον τρόπο µε τον οποίο 

τα παλιά ΜΜΕ λειτουργούσαν, συµπεριφέρονταν και αντιδρούσαν στην κοινωνία . 

Οι χρήστες του διαδικτύου πλέον γίνονται οι παραγωγοί της πληροφορίας. Οι 

κυβερνοχρήστες ανταλλάσουν µηνύµατα, αξιολογούν, σχολιάζουν αναρτούν 

φωτογραφίες µιξάρουν ήχους και εικόνες και τα στέλνουν σ όλο τον πλανήτη. 

Συλλέγουν επαφές και οργανώνουν οµάδες µε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό το νέο 

µηντιακό περιβάλλον δηµιουργεί διαφορετικές συνθήκες πάνω στην οργάνωση και 

την λειτουργία των παραδοσιακών ΜΜΕ (Ασλανίδου, 2010) Τα νέα ψηφιακά µέσα 

επέβαλλαν στα παραδοσιακά διαφορετικούς οικονοµικούς και πολιτιστικούς 

παραµέτρους που άλλαξαν την ιδεολογία και την αντίληψη της λειτουργίας τους. 

Ευνόησαν ένα άνοιγµα στην κοινωνία και ένα πλησίασµα του πολίτη µε τα ΜΜΕ. Σ 

αυτήν προοπτική µπορούµε να τα θεωρήσουµε πιο δηµοκρατικά. Οι πολίτες 

µπορούν να κρίνουν, να επαληθεύουν, να διασταυρώνουν πιο εύκολα τις 

πληροφορίες. Αυτό το άνοιγµα ξεδίπλωσε µια σειρά από δραστηριότητες 

άγνωστες στο παρελθόν που λειτουργούν προς όφελος του πολίτη και της 

κοινωνίας. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα τα ΜΜΕ ήταν και είναι µέχρι σήµερα ο 

αποδιοποµπαίος τράγος για ότι κακό συνέβαινε στην κοινωνία. Την επίδραση τους 

µελετούν ακόµη πολλοί ερευνητές προσπαθώντας να περιγράψουν, να αναλύσουν 

τα αποτελέσµατα τους πάνω στην κοινωνία και στον άνθρωπο. ΜΜΕ και βία 

(Boyle, 2005), ΜΜΕ και εκπαίδευση, πολιτική, κατανάλωση οικονοµία είναι µερικά 

από τα πεδία έρευνας που οι ερευνητές µελετούν 

Ποια η κοινωνική ευθύνη των ΜΜΕ; Έχουν τα ΜΜΕ ένα πολιτικό ρόλο; Σε 

ποιο βαθµό επηρεάζουν την συµπεριφορά των νέων; (Βοιδάσκης,1992) Κάθε φορά 

που η κοινωνική ειρήνη ανατρέπεται τα ΜΜΕ αποτελούν στόχαστρο. 
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Η ιστορία των ΜΜΕ στην Ελλάδα διαγράφει µια διαδροµή τόσο ταραγµένη 

όσο η ιστορία του τόπου. Ο γραπτός τύπος ήταν ή εγγύηση της δηµοκρατίας 

(Καρυκόπουλος, 1984). Ήταν η βάση της πολιτικής αγωγής του πολίτη και σηµάδι 

της πολιτικής του ταυτότητας. Υπέστη διώξεις σε περιόδους πολιτικών 

αναταραχών Το ραδιόφωνο σύγχρονο µιας περιόδου εξίσου ταραγµένης 

ιδεολογικά απετέλεσε για πολλές δεκαετίες όργανο πολιτικής και ιδεολογικής 

προπαγάνδας (Mac Luhan, 1968) Ο ρόλος του την δεκαετία του 30 απετέλεσε το 

κατ εξοχήν αγαπηµένο θέµα των κοινωνιολόγων των ΜΜΕ. Για δεκαετίες ήταν 

µονοπώλιο του κράτους και η εξάρτηση του από την πολιτική ηγεσία ήταν 

καθοριστική για την ιδεολογική του προσέγγιση. Στην συνείδηση του κόσµου ήταν 

και είναι ένα µέσο διασκέδασης. Η δεκαετία του 80 σηµατοδοτεί την λειτουργία 

πλήθους παράνοµων ραδιοφώνων, «πειρατικά ή ελεύθερα» ‘όπως τα 

αποκαλούσαν, τα οποία διασκέδαζαν µε µουσικές εκποµπές το ελληνικό κοινό. 

Αρκετοί µουσικοί παραγωγοί απετέλεσαν τη µαγιά για να στελεχώσουν τα 

ραδιόφωνα είτε ιδιωτικά είτε δηµόσια που ιδρύθηκαν µετά την απελευθέρωση των 

συχνοτήτων το 1989. Οι µουσικοί παραγωγοί αυτής της περιόδου δηµιούργησαν 

το δικό τους κοινό το οποίο τους ακολούθησε στην µετέπειτα επαγγελµατική 

καριέρα. Μετά το 1989 το κοινό κουρασµένο από τις καταχρήσεις των πολιτικών 

παρεµβάσεων στα ΜΜΕ, δέχθηκε µε µεγάλο ενθουσιασµό την απελευθέρωση των 

ερτζιανών συχνοτήτων. Η άφιξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας, που µετά από καιρό 

διαπιστώσαµε ότι κάθε άλλο παρά ελεύθερη ήταν, θεωρήθηκε από το ελληνικό 

κοινό µια επανάσταση που γρήγορα έχασε το γόητρό της. Οι µύθοι και οι ήρωες 

που δηµιούργησε γρήγορα αποµυθοποιήθηκαν. Μέσα αυτό το ιστορικό πλαίσιο 

γεννήθηκε το δηµοτικό ραδιόφωνο, µέσα σ’ ένα περιβάλλον πολιτικών 

συγκρούσεων, µε βιαστικές αποφάσεις προσδίδοντας στην ίδρυσή του ένα 

επαναστατικό περιεχόµενο αντίστασης απέναντι στην τότε πολιτική ηγεσία. ∆ύο 

συχνότητες ξεπήδησαν τότε ο FM100 και FM100,6 . Για την πορεία τον χαρακτήρα 

και την φυσιογνωµία των δύο αυτών συχνοτήτων ειπώθηκαν και γράφτηκαν 

πολλά. ∆εν είναι του παρόντος να εµπλακούµε σε µια συζήτηση για παραλείψεις 

και λάθη χιλιοειπωµένα και για τα οποία η ιστορία οφείλει µια νηφάλια 

προσέγγιση. 

Από το 2011 µια αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του ∆ήµου προσανατολίστηκε 

περισσότερο σ ένα διαπολιτισµικό και πολυπολιτισµικό άνοιγµα του δήµου . Σ αυτή 

τη λογική προσανατολίστηκαν και τα δηµοτικά ΜΜΕ. Ν’ ανοίξουν την φωνή τους 

µέσα στην κοινωνία. ΟΙ επιστηµονικές µου ενασχολήσεις στον τοµέα των ΜΜΕ και 

της Εκπαίδευσης αλλά και η θέση ευθύνης που είχα στα δηµοτικά ΜΜΕ, µου 

έδωσαν την δυνατότητα να οδηγήσουµε τα δηµοτικά ΜΜΕ πιο κοντά στον πολίτη. 

Αυτό το πλησίασµα είχε σαν στόχο να καλλιεργήσει την εµπιστοσύνη ανάµεσα 

στον πολίτη και στα ΜΜΕ, να αποµυθοποιήσει τον ρόλο των ΜΜΕ, να ωθήσει τα 

δηµοτικά ΜΜΕ να εργαστούν πιο συµµετοχικά και να ανοίξουν έτσι ένα διάλογο µε 

τον πολίτη. 

Σ’ αυτή την προοπτική αποφασίσαµε να δώσουµε την Ραδιοφωνική 

συχνότητα 100,6 στους πολίτες της πόλης. 

Πώς εργαστήκαµε; Απευθύναµε ένα κάλεσµα στους πολίτες, αλλά και στα 

σχολεία να κάνουν προτάσεις για ραδιοφωνικές εκποµπές που να έχουν όµως 

χαρακτήρα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό. Αποκλείσαµε τις πολιτικές εκποµπές, για 

ευνόητους λόγους. Οργανώσαµε σεµινάρια 1-2 ηµερών µε το στελεχιακό δυναµικό 
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του επαγγελµατικού ραδιοφώνου fm100. Τα σεµινάρια περιλάµβαναν γνώσεις 

πάνω στον χειρισµό των µηχανηµάτων, πάνω στην δηµοσιογραφική δεοντολογία, 

στις απαγορεύσεις και στα όρια του χειρισµού ενός δηµόσιου µέσου, τον ρόλο του 

ραδιοτηλεοπτικού συµβουλίου και τους νόµους. Όλες οι εκποµπές είναι ζωντανές. 

Ταυτόχρονα προσέξαµε ώστε να δοθεί ρόλος σε αποκλεισµένες οµάδες όπως 

συλλόγους αναπήρων, οµοφυλοφίλων, µετανάστες και νέους. Μια οµάδα 

δηµοσιογράφων του fm 100 επεξεργάστηκε τις προτάσεις και συγκρότησε ένα 

πρόγραµµα µε µια κανονικότητα όµοια µε αυτή που έχει ένα επαγγελµατικό 

δηµοτικό ραδιόφωνο. Στόχος µας ήταν να δηµιουργήσουµε ένα πρόγραµµα 

πολυπολιτισµικό αλλά και διαπολιτισµικό. Οι πρωινές εκποµπές έχουν ενηµερωτικό 

χαρακτήρα ενώ από το µεσηµέρι και µετά ακολουθούν οι εκποµπές µαγκαζίνο και 

µουσικά αφιερώµατα. ∆ιάφοροι φορείς Ινστιτούτα, πανεπιστήµια, σχολεία, ΜΚΟ 

αλλά και πολίτες έχουν το δικό τους χώρο και χρόνο. Θεωρούµε σηµαντικό να 

επισηµάνουµε ότι 12-2 καθηµερινά υπάρχει ειδική ζώνη αφιερωµένη στα σχολεία 

της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Από το 2011 µέχρι σήµερα 

50-60 σχολεία κάθε χρόνο προετοιµάζουν και µε τους καθηγητές τους την δική 

τους ραδιοφωνική εκποµπή µε ποικίλο περιεχόµενο. Προηγείται ένα σεµινάριο µε 

τους εκπαιδευτικούς για την δεοντολογία, αλλά για την λειτουργία του στούντιο 

Υπάλληλος ηχολήπτης του σταθµού εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και την 

τεχνική υποστήριξη της εκποµπής. Η θεµατολογία επιλέγεται από τους µαθητές σε 

συνεργασία µε τον καθηγητή της τάξης. Αναφέρω ενδεικτικά τα θέµατα κάποιων 

εκποµπών: Ανακύκλωση, Ανάγνωση µύθων του Αισώπου, Η οικονοµική κρίση στην 

Ελλάδα, Τα µνηµεία της Θες/νικης, Η νεολαία σήµερα και χθες, Η ιστορία του 

ραδιοφώνου, Τα δικαιώµατα των παιδιών, Οι µεγάλοι έλληνες ποιητές, 

Μελοποιηµένη ποίηση. 

Οργανώσαµε συναντήσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών ώστε να ανταλλάξουν 

τις εµπειρίες τους. Θεωρώ επίσης να αναφέρω ότι στις συναντήσεις που έγιναν µε 

τους εκπαιδευτικούς θίγονταν θέµατα διδακτικής και παιδαγωγικής πρακτικής. Οι 

εκπαιδευτικοί από διάφορες ειδικότητες βρήκαν κοινά σηµεία µέσα από τις 

εκποµπές του ραδιοφώνου. Ψάξαµε να βρούµε στις διεθνείς πρακτικές και στην 

βιβλιογραφία παρόµοια εµπειρία, αλλά δυστυχώς δεν βρήκαµε όµοια και ως προς 

την οργάνωση αλλά και ως προς την φιλοσοφία του όλου εγχειρήµατος. ∆ηλαδή 

ένα δηµόσιο ραδιόφωνο να οργανώνει και να εκπέµπει από το πρωί µέχρι τις 12 

τα µεσάνυχτα ένα πρόγραµµα εναλλακτικό, να επιµορφώνει και να εκπαιδεύει 

τους συµµετέχοντες ώστε να γνωρίσουν τα «πρέπει» και τις δεσµεύσεις του µέσου. 

«Άκου τη φωνή σου» είναι το σλόγκαν του 100,6 που σηµατοδοτεί το 

άνοιγµα του µέσου στον κόσµο αλλά και του κόσµου στο µέσο. 

Το εγχείρηµα αυτό ήταν µια πρόκληση εκπαιδευτική αλλά πολιτιστική. 

∆ιότι: 

Η προετοιµασία µια ωριαίας εκποµπής σηµαίνει ότι οι δηµιουργοί οφείλουν να 

λάβουν 3 πραγµατικότητες 

1. Την πολιτική του προγράµµατος 

2. Την ένταξη του προγράµµατος σ ένα κεντρικό προγραµµατισµό 

3. Την ένταξη του προγράµµατος σε συγκεκριµένες ώρες της ηµέρα ή της 

εβδοµάδας 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
61 

4. Η προετοιµασία µιας ζωντανής ωριαίας εκποµπής σηµαίνει µια δηµόσια 

έκθεση. Τι σηµαίνει όµως δηµόσια έκθεση; Είναι κατ αρχήν µια άσκηση 

αυτορρύθµισης και ελέγχου των ορίων µας. 

Εκτίθεµαι σηµαίνει αναλαµβάνω τις υποχρεώσεις και τις δεσµεύσεις της 

λειτουργίας του µέσου που ο νόµος επιβάλλει. 

Σηµαίνει τη δόµηση µιας αφήγησης, την εικονοποίηση των λέξεων και των 

αναστεναγµών. Το ραδιόφωνο έχει ηχητικές εικόνες που παραπέµπουν στο 

φαντασιακό µας. 

Οι συµµετέχοντες έµαθαν ότι η προετοιµασία µιας εκποµπής απαιτεί ένα 

στρατηγικό σχεδιασµό και ένα συγκεκριµένο στόχο. Ο σχεδιασµός αυτός έχει να 

κάνει µε τον στρατηγικό σχεδιασµό του συνόλου του προγράµµατος του καναλιού. 

Ο ιδεολογικός προσανατολισµός κατ επέκταση παίζει σηµαντικό ρόλο. 

Οι συµµετέχοντες αντιλήφθηκαν ότι επικοινωνία µε το κοινό δεν είναι ούτε 

προφανής ούτε δεδοµένη. Στην πρόσληψη των µηνυµάτων παρεµβαίνουν πολλά 

πολιτιστικά δεδοµένα τα οποία συντελούν στην διαφορετική αποκωδικοποίηση 

και ερµηνεία των µηνυµάτων. 

Αυτή η άσκηση ήταν µια πρόκληση για τις εκπαιδευτικούς γιατί 

αντιλήφθηκαν ότι η προετοιµασία µιας εκποµπής είναι εξίσου επίπονη και 

απαιτητική όσο και η προετοιµασία µιας διδακτικής ώρας. Κατά την διάρκεια των 

συναντήσεων µας δήλωσαν ότι ξεδιάλυναν τις διαφορές ανάµεσα στην 

αντικειµενικότητα και την υποκειµενικότητα, την άποψη πάνω στο πραγµατικό και 

την πραγµατικότητα, ανάµεσα στο γεγονός και στην κατασκευή, την πληροφορία 

και την προπαγάνδα, ανάµεσα στο πείθω και στο διαδίδω. 

Ήταν µια πρόκληση για τους µαθητές που έµαθαν να δηµιουργούν µια 

εκποµπή Αντιλήφθηκαν ότι µια ραδιοφωνική εκποµπή είναι ένα κείµενο και κατ’ 

επέκταση µια κατασκευή που απαιτεί µια σκηνοθεσία, που παραπέµπει σε 

ιδεοληψίες, αλλά και σε ιδεολογίες όπου οι αναστεναγµοί, τα ρήµατα, οι σιωπές, οι 

διακοπές, οι ερωτήσεις, παίζουν ρόλο στην µετάδοση του µηνύµατος. 

Όταν µια πρόκληση γιατί έγιναν ενεργοί δέκτες ώστε αρχίσουν να γίνονται 

πιο απαιτητικοί, πιο κριτικοί και πιο συνειδητοί ακροατές. 

Για τους ίδιους λόγους ήταν µια πρόκληση για όλους τους πολίτες που 

συµµετείχαν σ αυτό το εγχείρηµα. Από το 2011 που άρχισε αυτή η προσπάθεια ο 

100,6 έχει γίνει σήµερα η εναλλακτική φωνή του πολίτη. 

Οι ιστορίες που τα ΜΜΕ µας αφηγούνται είναι ιστορίες των δηµιουργών 

τους που λειτουργούν σ ένα πλαίσιο οικονοµικό, ιδεολογικό πολιτιστικό. Αυτές τις 

ιστορίες καλούµαστε να κατανοήσουµε και αποκωδικοποιήσουµε αν θέλουµε να 

γίνουµε πιο ενεργοί πολίτες. 

Το να πει κάποιος ότι για όλα φταίνε τα ΜΜΕ σηµαίνει ότι αφήνει τον κόσµο 

ανυπεράσπιστο και έρµαιο στον κόσµο που επιβάλλουν τα ΜΜΕ. 

Η αγωγή στα ΜΜΕ βάζει καινούριες διαστάσεις στο θέµα της πρόσληψης και 

της ερµηνείας των µηνυµάτων των ΜΜΕ (Buckingham, 2003). 

Και το εγχείρηµα αυτό ήταν µια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
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Η ανάγνωση και δηµιουργία φωτογραφίας ως κατασκευή.  

Η φωτογραφία για την διαµόρφωση ενός κριτικού 

αναγνώστη - δηµιουργού που ερµηνεύει. 
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Περίληψη 

Στο εργαστήριο προσεγγίζεται η φωτογραφία ως προς τα δοµικά στοιχεία της και το 

περιεχόµενο. Εξετάζεται και αναλύεται πώς αυτά διαµορφώνουν την «ανάγνωση» που 

κάνει ο εκάστοτε «αναγνώστης», ο οποίος δίνει τη δική του ερµηνεία και την προσεγγίζει 

κριτικά, µέσα από µια σειρά δραστηριοτήτων συνολικής διάρκειας 160 λεπτών. 

Λέξεις κλειδιά: εργαστήριο, δραστηριότητες, ανάγνωση, ερµηνεία, φωτογραφία 

 

Abstract 

In the workshop, photography is been approached using its structural elements and its 

content. It is been examined and analyzed how all these form the “reading”, the activity of 

every “reader”, who gives his own interpretation and critical approach, through a series of 

activities of total duration 160 minutes. 

Keywords: workshop, activities, reading, interpretation, photography 

 

 

Εισαγωγή 

Μέσο είναι κάτι το οποίο χρησιµοποιούµε όταν θέλουµε να επικοινωνήσουµε 

έµµεσα µε τους άλλους. Τα µέσα δεν ανοίγουν παράθυρα στον κόσµο, προσφέρουν 

διαύλους µέσω των οποίων µεταδίδονται έµµεσα αναπαραστάσεις και εικόνες του 

κόσµου. Τα µέσα διαµεσολαβούν, προσφέρουν επιλεκτικές εκδοχές του κόσµου, όχι 

άµεση πρόσβαση σε αυτόν. Ο όρος «µέσο», περιλαµβάνει όλο το φάσµα των 

σύγχρονων µέσων επικοινωνίας (Buckingham, 2008: 37-38). 

Η φωτογραφία, η οποία αποτελεί το Μέσο το οποίο πραγµατεύεται το εν 

λόγω εργαστήριο, παίζει σήµερα κυρίαρχο ρόλο στην αποτύπωση της κοινωνικής 

και ατοµικής πραγµατικότητας. ∆εν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα που να 

µην τη χρησιµοποιεί µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Είναι απαραίτητο στοιχείο 

της επιστήµης, της βιοµηχανίας, της τέχνης της κοινωνικής ανάλυσης (Freund, 

1996: 9-11). 

Αποτελεί ενθύµιο προσωπικών στιγµών (επέτειοι, εκδροµές, οικογενειακές 

και φιλικές συναντήσεις, κλπ), πηγή πληροφορίας και ενηµέρωσης (έντυπα και 

ηλεκτρονικά MME), µέσο καλλιτεχνικής έκφρασης.  

Από την ανακάλυψη της φωτογραφίας µέχρι σήµερα έχουµε φωτογραφήσει 

σχεδόν τα πάντα ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Σύµφωνα µε την Susan Sontag 
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(1973: 15) «οι φωτογραφίες µεταβάλλουν και µεγεθύνουν τη γνώµη µας για το τι 

αξίζει να βλέπουµε και τι έχουµε δικαίωµα να παρατηρούµε. Είναι µια γραµµατική 

και, ακόµη πιο σηµαντικό, µια ηθική της όρασης». 

Κάθε εικόνα µεταφέρει ένα πολιτισµικό φορτίο, είναι πολυσηµική, καθώς 

εµπεριέχει πλήθος σηµαινοµένων και επιτρέπει πολλαπλές ερµηνείες. Η εικόνα είναι 

ένα ακόµη "κείµενο" προς κατανόηση, που παίζει κι αυτό το ρόλο του όπως τα 

άλλα κείµενα επίσης µπορεί και πρέπει να λέει περισσότερα από όσα λέει ο λόγος ή 

να λέει λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να σκεφτεί κι άλλα (Γρόσδος & 

Ντάγιου, 2005). 

Η φωτογραφία είναι µια γλώσσα επικοινωνίας που έχει το δικό της 

“λεξιλόγιο" και τους δικούς της “κανόνες γραµµατικής" (Σιγούρος, 2009: 139-153). 

Κάθε πρόγραµµα οπτικοακουστικού γραµµατισµού οφείλει να 

συµπεριλαµβάνει στο σχεδιασµό του εργαστήρια για την ανάγνωση και την 

κατανόηση των συµβάσεων της εικόνας άρα θα πρέπει να δοµείται ώστε να βοηθά 

τον εκπαιδευόµενο να κατανοεί την δοµή, την σύνθεση, το περιεχόµενο και το 

θέµα των εικόνων.  

Κάνοντας λόγο για εκπαιδευτικά προγράµµατα οπτικοακουστικής παιδείας, 

αναφερόµαστε σε προγράµµατα που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των 

µαθητών στην οπτικοακουστική έκφραση (Θεοδωρίδης, 1996).  

Με βάση τους παραπάνω ορισµούς το εργαστήριο αναπτύχθηκε παράλληλα 

σε δύο επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι η επεξεργασία, η ανάλυση και η 

κατανόηση των συµβάσεων της φωτογραφίας, και το δεύτερο επίπεδο αφορά την 

δηµιουργία φωτογραφιών από τους ίδιους τους συµµετέχοντες.  

Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου είναι να καλλιεργήσει και θα αξιοποιήσει 

δεξιότητες του οπτικοακουστικού γραµµατισµού (θέαση, κριτική επεξεργασία και 

κριτική αποτίµηση) και στη συνέχεια οι συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν οπτικό 

υλικό, ως ένα νέο πολιτισµικό προϊόν, που προωθεί την ανάπτυξη νέων 

προσεγγίσεων µάθησης µέσα στην τάξη. 

 

∆οµή εργαστηρίου 

Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος και αφού έχουν συσταθεί 

οι οµάδες συµµετεχόντων, έχει γίνει γνωριµία και έχουν δοθεί οι στόχοι του 

εργαστηρίου, προσεγγίζεται η φωτογραφία ως προς τα δοµικά στοιχεία της και το 

περιεχόµενο. 

Στο δεύτερο µέρος αναλύεται πώς τα στοιχεία της φωτογραφίας και το 

περιεχόµενό της διαµορφώνουν την «ανάγνωση» που κάνει ο κάθε συµµετέχων, ο 

οποίος δίνει τη δική του ερµηνεία και κριτική προσέγγιση, µέσα από την τελευταία 

δραστηριότητα του εργαστηρίου.  

 

∆ραστηριότητες εργαστηρίου 

∆ραστηριότητα 1η: Γνωριµία 

∆ηµιουργία οµάδων και γνωριµία των µελών της κάθε οµάδας µε την χρήση 

κοµµένων φωτογραφιών για την δηµιουργία παζλ. Τα µέλη των οµάδων 

γνωρίζονται µεταξύ τους και καλούνται να ανακαλύψουν το κοινό στοιχείο της 

οµάδας και να το αποτυπώσουν σε µία φωτογραφία. Παρουσιάζονται οι 

φωτογραφίες των οµάδων σε όλους και προσεγγίζεται µέσα από διάλογο η 
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φωτογραφία ως συνεκτικό στοιχείο της οµάδας καθώς και ως πληροφορία και 

ανάµνηση.  

Στόχοι της δραστηριότητας είναι να χωριστούν οι συµµετέχοντες σε οµάδες 

ανάλογα µε τον αριθµό τους και να σχηµατίσουν οµάδα βρίσκοντας ένα 

χαρακτηριστικό που τους ενώνει. Οι συµµετέχοντες να γνωρίσουν ότι η 

φωτογραφία αποτελεί µέσο επικοινωνίας και πληροφορίας. 

∆ραστηριότητα 2η: Κάδρα 

Επόµενη δραστηριότητα είναι η γνωριµία της έννοιας του φωτογραφικού κάδρου 

και αναγνώριση των 7 ειδών σε σειρά φωτογραφιών αναγνωρισµένων 

φωτογράφων. Με την ολοκλήρωση των οµάδων της αναγνώρισης των 

διαφορετικών κάδρων, γίνεται διάλογος µε σκοπό την κατανόηση της σηµασίας 

του κάδρου στην φωτογραφία.  

Στόχος της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν οι συµµετέχοντες την 

σηµασία της απόστασης λήψης στην φωτογραφία, αναγνωρίζοντας τα 7 είδη 

κάδρου.  

∆ραστηριότητα 3η: Γωνίες λήψης 

Οι συµµετέχοντες έρχονται σε επαφή µε τις γωνίες λήψης, φωτογραφίζοντας οι 

ίδιοι ένα µέλος της οµάδας τους µε περιορισµό όµως στην απόσταση λήψης γύρω 

από το “µοντέλο” και χωρίς την χρήση ζουµ του φακού της φωτογραφικής 

µηχανής. Με αυτούς τους περιορισµούς οι οµάδες ανακαλύπτουν µόνες τους της 

διαφορετικές γωνίες λήψεις και την χρήση τους καθώς και τις συµβάσεις που 

µεταφέρουν. Στο τέλος παρουσιάζονται οι φωτογραφίες από κάθε οµάδα στους 

υπόλοιπους και εξηγούν τις γωνίες που βρήκαν. 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψουν οι συµµετέχοντες την 

σηµασία της γωνίας λήψης και πως αυτή αποτελεί µία σύµβαση για την 

διαµόρφωση νοηµάτων.  

∆ραστηριότητα 4η: Ένα αντικείµενο, πέντε χρήσεις 

Επόµενη δραστηριότητα είναι η προσέγγιση ενός αντικειµένου µε την 

φωτογραφική αποτύπωσή του σε 5 διαφορετικές χρήσεις. Έτσι οι συµµετέχοντες 

ασχολούνται µε το περιεχόµενο της φωτογραφίας και συγκεκριµένες χρήσεις που 

µπορεί να έχει το περιεχόµενο αυτό σε διάφορους τοµείς της ζωής. Στο τέλος η 

κάθε οµάδα δείχνει τις φωτογραφίες της και οι υπόλοιπες οµάδες µαντεύουν τις 

διαφορετικές χρήσεις του ίδιου του αντικειµένου όπως αποτυπώνεται στις 

φωτογραφίες. Ακολουθεί διάλογος επάνω στους τρόπους αποτύπωσης, στα 

νοήµατα και στην διαµόρφωση της πραγµατικότητας που αναπαριστά η 

φωτογραφία. 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να καλλιεργηθεί η δηµιουργικότητα 

και η φαντασία τους έτσι ώστε να παραχθεί ένα αποτέλεσµα που θα τους 

ικανοποιεί χρηστικά και αισθητικά.  

∆ραστηριότητα 5η: Επίλογος 

Κάθε οµάδα επιλέγει µία φωτογραφία από όλες τις φωτογραφίες που 

παρουσιάστηκαν ή δηµιουργήθηκαν στο εργαστήριο και προσεγγίζει – παρουσιάζει 

την επιλογή της µε αναφορά στα δοµικά στοιχεία της και προσδίδει την δική της 

ερµηνεία µε µια εναλλακτική λήψη της φωτογραφίας από αυτήν. Στην συνέχεια 

γίνεται σύνοψη του εργαστηρίου από τους εµψυχωτές ως προς τον στόχο του 

εργαστηρίου (τις συµβάσεις της φωτογραφίας, τι κατασκευάζει, πως γίνεται η 
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αποτύπωση του συναισθήµατος) και πως αυτά µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν 

στην εκπαιδευτική τους διαδικασία 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η ανακεφαλαίωση για καλύτερη 

κατανόηση των δεξιοτήτων που κατέκτησαν οι συµµετέχοντες. 

 

∆ιδακτικό υλικό 

Φωτογραφίες αναγνωρισµένων φωτογράφων τυπωµένες σε Α4 σελίδες. 

 

Συµπεράσµατα 

Ανακεφαλαιώνοντας, η φωτογραφία όπως και τα υπόλοιπα µέσα, επικοινωνεί και 

κατασκευάζει νοήµατα. Είναι σηµαντική λοιπόν η κατάκτηση των συµβάσεων που 

χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία της φωτογραφίας ώστε να είναι δυνατή η 

«ανάγνωση της» φωτογραφίας µιας και αποτελεί την βάση για την κατανόηση 

αυτής της επικοινωνίας, της διαµεσολάβησης και της διαµόρφωσης της 

πραγµατικότητας. Το εργαστήριο έρχεται να καλύψει την ανάγκη για κατανόηση 

των συµβάσεων, του περιεχοµένου και των δοµικών στοιχείων της φωτογραφίας, 

µε σκοπό ο θεατής - αναγνώστης να γίνει δηµιουργός δίνοντας την δική του 

ερµηνεία στην πραγµατικότητα, να αποτυπώσει την δική του αλήθεια και την 

οπτική του στο κόσµο. 

Επιπλέον, το εργαστήριο συµβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

προσφέροντας εργαλεία στους εκπαιδευτικούς - συµµετέχοντες προκειµένου να τα 

χρησιµοποιήσουν στην δική τους εκπαιδευτική πράξη.  

Μια σηµαντική παρατήρηση είναι ότι καθ’ όλη την διάρκεια του εργαστηρίου 

η συµµετοχή ήταν ενεργή και ουσιαστική.  
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Περίληψη 

Η αδυναµία της κοινωνίας, να αποκωδικοποιήσει όλα τα οπτικοακουστικά µηνύµατα που 

κυριαρχούν στο ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, Κινηµατογράφο, Βίντεο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, 

Οπτικοακουστικές διαφηµίσεις, είναι εµφανής. Η σαγήνη της τεχνητής εικονοθέασης, χωρίς 

παρουσία µέτρου, έχει ως αποτέλεσµα την εισβολή της εικονικής πραγµατικότητας αλλά 

και της νέας επαυξηµένης εικονικής πραγµατικότητας στην κοινωνία µας, την 

αποδέσµευση των φυσικών ορίων της ζωής του ανθρώπου, (χώρου-χρόνου-ύλης), την 

ανακατανοµή του επίγειου χρόνου της ζωής του ανθρώπου και την εξάρτηση του από τη 

τεχνολογική σφαίρα της άνευ ορίων εικονικής ζωής του. Ζητούµενο και αναγκαίο είναι 

πλέον να διδαχθούµε όλοι ότι, ο νέος, καθιερωµένος, ηλεκτρονικός-εικονικός τρόπος ζωής 

που µας επιβάλλεται, τροποποιεί τον µέχρι τώρα επίγειο τρόπο ζωή µας µε τις ανάλογες 

συνέπειες. Οι στόχοι που πρέπει να θέσουµε είναι: η προσπάθεια αποκωδικοποίησης και 

κατανόησης όλων των οπτικοακουστικών µηνυµάτων που κυριαρχούν σ’ όλα τα µέσα, η 

διαχείριση των οπτικοακουστικών µηνυµάτων, η αγαθή προαίρεση του ανθρώπου, η ορθή 

ψηφιακή παιδεία, η σύγκριση και η διάκριση του πραγµατικού και εικονικού κόσµου ως 

µέτρον εσωτερικής αυτογνωσίας, η ορθή λήψη αποφάσεων, η προσωπική ανάπτυξη και η 

καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. 

Λέξεις κλειδιά: Εικονοθέαση, σαγήνη, φυσικά όρια, προσωπική ανάπτυξη, εικονική 

πραγµατικότητα. 

 

Abstract 

The inability of society to decode all the media messages that dominate the web, TV, Film, 

Video, TV, Radio, Audiovisual advertising, is evident. The fascination of artificial image view 

without presence measure results in invasion of virtual reality and the new augmented virtual 

reality in our society, the release of the natural boundaries of human life, (space-time-matter), 

the reallocation of earthly time of human life and the dependence of the technological sphere 

of life without virtual limits of. Desired and necessary now is to learn all that, the new, 

standard, electronic-virtual lifestyle imposed us modifies the hitherto earthly way our life have 

consequence. The objectives to be set are: decoding and comprehension effort of all 

audiovisual messages dominated in all media, the management of audiovisual messages, 

virtuous man's choice, the correct digital literacy, the comparison and the discrimination of 

the real and the virtual world as measure of internal self-awareness, good decision making, 

personal development and cultivating life skills. 

Keywords: Imageview, fascination, physical limits, personal development, virtual reality. 
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Εισαγωγή  

Μελετώντας ένα δοκίµιο που αφορούσε την θετική, αλλά και την µη θετική 

επίδραση της τεχνητής εικόνας στην ζωή του ανθρώπου, διαπιστώθηκε ότι η λύση 

είχε δοθεί πριν εξήντα ένα χρόνια (1955), σ’ ένα παρόµοιο συνέδριο όπως το δικό 

µας (Ε.Π. Παπανούτσος, Εφήµερα-Επίκαιρα-Ανεπίκαιρα, εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1980: 

313-315). Ο 20ος αιώνας σηµατοδοτήθηκε µε την δηµιουργία της τεχνητής εικόνας 

και τον καταιγισµό οπτικοακουστικών πληροφοριών µέσω των οπτικοακουστικών 

µέσων, ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, Κινηµατογράφο, Βίντεο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, 

Οπτικοακουστικές διαφηµίσεις και την όποια επίδραση επιφέρει σ’ εµάς, σήµερα. 

Ένας νέος τρόπος ζωής διαµορφώνεται µε την χρήση των οπτικοακουστικών 

µέσων. Καθιερώνεται νέος ηλεκτρονικός-εικονικός τρόπος ζωής. Νέος 

υποκατάστατος τρόπος επικοινωνίας. Ο νέος τρόπος ζωής δηµιουργεί µια νέα 

δυναµική, µια νέα πρόκληση. 

Η εικονική πραγµατικότητα κυριαρχεί παντού µέσα όλα τα οπτικοακουστικά 

µέσα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κάτι αληθινό, η εικονική πραγµατικότητα καθ’ 

εαυτή, δεν εµπεριέχει το στοιχείο του κακού, µας παρέχει όµως, την δυνατότητα να 

παρουσιάσουµε το ψεύτικο ως αληθινό. 

Οι αλλεπάλληλες, έντονες, πολλές, πραγµατικές ή µη αληθινές, εικονικές, 

ενίοτε και ειδωλικές παραστάσεις που παρουσιάζονται στην οθόνη µας, µέσω όλων 

των οπτικοακουστικών µέσων, αποτυπώνονται στα οπτικοακουστικά αισθητήρια, 

µειώνοντας δραστικά τον φυσιολογικό ανθρώπινο χρόνο απόκρισης της σκέψης 

του ανθρώπου. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί 

τα δεδοµένα που του προσφέρονται. Συνεπώς, όλα αυτά αγγίζουν άµεσα τη 

συγκινησιακή σφαίρα της ψυχής και το βάθος της προσωπικότητας του ανθρώπου, 

παραµερίζοντας την κρίση και την συνειδητή βούληση ως αποτέλεσµα λογικής 

επεξεργασίας. 

Η συµµετοχή του ανθρώπου σε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ερέθισµα, που 

του προσφέρεται ελεύθερα, άκριτα, από τον εντυπωσιακό, γοητευτικό, 

σαγηνευτικό κόσµο των οπτικοακουστικών µέσων, χωρίς η συνείδηση του να 

αντιδρά, κατά κάποιο τρόπο η ίδια συµµετέχει σ’ αυτό που βλέπει και ακούει και 

επειδή συνδυάζονται περισσότερες από µια αισθήσεις, όραση και ακοή, βιώνει το 

όλο γεγονός σαν να διαπράττεται από τον ίδιο. Τρόπον τινά χαίρεται µ’ αυτόν που 

βλέπει να χαίρεται, ασελγεί µ’ αυτόν που βλέπει να ασελγεί, οργίζεται µ’ αυτόν που 

βλέπει να οργίζεται, ταράσσεται µ’ αυτόν που βλέπει να ταράσσεται κ.ο.κ. 

Έτσι η “εικόνα” ως αντικείµενο επιβάλλεται στο συναισθηµατικό και 

βουλητικό µέρος της ψυχής του ανθρώπου και παίρνει την θέση του υποκειµένου, 

δίνοντας υποσυνείδητες εντολές στον ψυχικό του κόσµο. 

Εµείς στον 21ο αιώνα, είµαστε έτοιµοι να αποκωδικοποιήσουµε να 

κατανοήσουµε και να διαχειριστούµε όλα τα οπτικοακουστικά µηνύµατα, όλα αυτά 

τα νέα δεδοµένα που κυριαρχούν στο ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, Κινηµατογράφο, 

Βίντεο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Οπτικοακουστικές διαφηµίσεις; Η αδυναµία της 

κοινωνίας, να αποκωδικοποιήσει όλα τα οπτικοακουστικά µηνύµατα που 

κυριαρχούν σ’ όλα τα οπτικοακουστικά µέσα, είναι εµφανής. 

Στο σχολείο µας το 14ο Εσπερινό Επα.λ. Θεσ/νίκης δηµιουργήσαµε µια οµάδα 

και θέσαµε συγκεκριµένους στόχους και επιδιώξεις για την επίτευξη του ανωτέρω 

σκοπού. Οι στόχοι είναι: Η προσπάθεια Αποκωδικοποίησης και κατανόησης όλων 

των οπτικοακουστικών µηνυµάτων που κυριαρχούν στο ∆ιαδίκτυο, Τηλεόραση, 
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Κινηµατογράφο, Βίντεο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Οπτικοακουστικές διαφηµίσεις. Η 

διαχείριση των οπτικοακουστικών µηνυµάτων. Η αγαθή προαίρεση του ανθρώπου, 

η ορθή ψηφιακή παιδεία, η σχέση, η σύγκριση και η διάκριση του πραγµατικού και 

εικονικού κόσµου ως µέσον και µέτρον εσωτερικής αυτογνωσίας. Η ορθή λήψη 

αποφάσεων. Η προσωπική ανάπτυξη και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. 

 

Η σαγήνη της τεχνητής εικονοθέασης.  

Εικονο-θέαση σύνθετη λέξη, η εικόνα σηµαίνει ότι κάτι είναι όµοιο µε το 

πρωτότυπο, δεν είναι όµως το πρωτότυπο. Θέαση εις βάθος εξέταση της εικόνας 

και των µηνυµάτων µε συγκεκριµένο τρόπο, από ορισµένη σκοπιά. Τεχνητή κάτι 

που παράγεται από τον άνθρωπο και δεν είναι φυσικό. Σαγήνη ιδιαίτερη ελκτική 

και γοητευτική δύναµη που διαθέτει κάποιος ή κάτι, το οποίο δίνει την έννοια της 

παγίδευσης. Σαγήνη στα αρχαία ελληνικά σηµαίνει το δίχτυ, σαγηνεύω=ψαρεύω, 

στην κυριολεξία, αλλά και µεταφορικά, παγιδευόµαστε από µία κατάσταση, από 

ένα γεγονός και εφόσον το επιτρέπουµε, εγκλωβιζόµαστε. Εποµένως ο 

εγκλωβισµός, το ψάρεµα, η γοητεία αυτής της τεχνητής εικονοθέασης και πως θα 

µπορέσουµε να την διαχειριστούµε. 

 

Σύγκριση και διάκριση πραγµατικού και εικονικού κόσµου ως µέσον και 

µέτρον εσωτερικής αυτογνωσίας. 

Υπάρχει η φυσική και τεχνητή εικονοθέαση, η σχέση, η σύγκριση και η διάκριση 

µεταξύ τους, ούτως ώστε να µπορέσουµε να τα διαχειριζόµαστε σωστά. 

 

Φυσική εικονοθέαση 

Είναι η παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελείται από τον 

χώρο, τον χρόνο και την ύλη. Φύση-δηµιουργία: γένεση, πόρευση ζωής, φθορά, 

θάνατος. Αρχή, µέση και τέλος. Μια φυσική, συνεχής, σειριακή ακολουθία. 

∆ηµιουργία φυσικών, γεωγραφικών, χωρικών ορίων επί της γης. Η φύση οριοθετεί 

χωροταξικά τον κόσµο. Η φύση επίσης οριοθετεί χρονικά τον κόσµο. Από την 

ανατολή µέχρι την δύση του ηλίου, πρωί-µεσηµέρι-βράδυ, ηµέρα-µήνας-έτος 

τίθενται συνεχώς χρονικά όρια. Η φύση λοιπόν µας οριοθετεί χωροταξικά και 

χρονικά µε την παρουσία της ύλης ως µέσον και µέτρο της ζωής του ανθρώπου 

επί της γης. 

 Ο άνθρωπος ανήκει στην φύση, βρίσκεται σε µια συνεχή "αντιπαλότητα", 

γιατί τον περιορίζει και τον προσδιορίζει πως θα ζει πάνω στην γη. Του θέτει 

συνεχώς όρια, χωροταξικά και χρονικά και αυτός µε την λογική του προσπαθεί 

µέσω της τεχνολογίας, να υπερβεί, εφόσον θέλει, αυτά τα όρια.  

Ένας νέος παρατηρεί δύο γαλάζιους ουρανούς, τον εικονικό µέσω της 

τεχνολογίας και τον φυσικό τον πραγµατικό. Όταν γεννιέται όµως, συναντάει 

ποιόν; τον πραγµατικό ή τον εικονικό; Θα του δώσουµε την ευκαιρία να 

αναζητήσει και να αναγνωρίσει πρώτα τον πραγµατικό ή θα χαθεί πρώτα, µόνο 

µέσα στον εικονικό; Ίδια χρώµατα διαθέτουν και οι δύο ουρανοί.  

 Ο άνθρωπος ως ψυχοσωµατικό ον, είναι αδιάρρηκτα συνδεδεµένος µε την 

φύση. Οι φυσικοί νόµοι από µόνοι τους θέτουν φυσικά όρια στον επίγειο τρόπο 

ζωής µας. Η φύση ορίζει, καθορίζει, περιορίζει, προσδιορίζει τον επίγειο τρόπο 

ζωής του ανθρώπου. Η ύλη είναι το µέσον και το µέτρον της ζωής του ανθρώπου 

µε τη φύση.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
70 

∆εν µας αφήνει να υπερβούµε τα όρια µας, µας κρατάει γήϊνους. ∆εδοµένος ο 

επίγειος τρόπος ζωής και συµπεριφοράς µας. Τελικώς η φύση µας φιλοξενεί, µας 

εναρµονίζει, µας εξασφαλίζει µέσω µιας αυτόµατης, αέναης, γήϊνης, βιολογικής 

ζωής.  

Εµείς, οι δάσκαλοι και οι γονείς, που ζήσαµε στον 20ο αιώνα, που ακόµα 

µπορούµε να διαχωρίσουµε τον πραγµατικό και τον εικονικό κόσµο και τις 

συνέπειες που διέπουν τους δύο κόσµους, µπορούµε αυτές τις αλλαγές να τις 

διδάξουµε στους µαθητές µας και στα παιδιά µας. 

 

Τεχνητή εικονοθέαση. 

Τεχνολογία είναι κάθε τι, που τροποποιεί τους όρους διαβίωσης της ανθρώπινης 

ύπαρξης που επιβάλλει η φύση, και προεκτείνει τις ανθρώπινες δυνατότητες, 

(φυσικές-πνευµατικές). Στην δικιά µας περίπτωση η διάσταση της 

οπτικοακουστικής τεχνολογίας. 

 

Συνέπειες της χρήσης των οπτικοακουστικών µέσων. 

Παρατηρώντας έναν αλεξιπτωτιστή που πετά ψηλά, βλέπουµε ότι η διαχείριση της 

επιπλέον πνευµατικής και φυσικής δύναµης που απαιτείται για να πετά µε 

ασφάλεια εκεί ψηλά, απαιτεί ανάλογη ωριµότητα. Αυτός ο χρήστης µπορεί να θέλει 

να πετάξει από πέντε ή δέκα χρονών αλλά δεν µπορεί, πρέπει να µεγαλώσει να έχει 

µια αυτονοµία και να βρει και ένα δάσκαλο για να µάθει να πετάει. Ο άνθρωπος 

εύκολα γοητεύεται και σαγηνεύεται, πάντα θέλει να ξεπερνάει τα φυσικά του όρια 

γιατί είπαµε ότι ζει µονίµως µέσα στα φυσικά του, γήινα όρια (αρχή, µέση και 

τέλος). 

Η πτήση αυτή, πραγµατικά, µ’ αρέσει, µ’ ελκύει αυτή η θέα από κει ψηλά, 

ξεπερνάω τις επίγειες εµπειρίες, αδυναµίες και βιώνω µια υπέργεια εµπειρία. 

 Αλλά όµως µπορεί να θέλω να πετάω µε αλεξίπτωτο, αλλά µόνος µου δεν 

µπορώ, υπάρχει ένα δέος, ένας φόβος να διαχειριστώ µόνος µου το υλικό µέσο, θα 

χρειαστώ οπωσδήποτε ένα δάσκαλο για να µάθω να πετάω. Σ’ αυτή την 

περίπτωση το αλεξίπτωτο, ως υλικό µέσο, λειτουργεί ταυτοχρόνως και ως µέτρο 

ορθής χρήσης της υλικής τεχνολογίας. 

Στην εικονική πραγµατικότητα όµως τα παιδάκια, µπαίνουν από µικρά, 

προτού ακόµα γνωρίσουν καλά τον πραγµατικό κόσµο, χωρίς δάσκαλο, χωρίς 

αναστολές, χωρίς ένα φόβο, για την χρήση του µέσου, µε όποιες συνέπειες 

συνεπάγονται αυτό. ∆εν υπάρχει το φυσικό δέος του υλικού µέσου, που θα 

λειτουργήσει και ως µέτρο ορθής χρήσης του µέσου, να µπορέσει να αποτρέψει, να 

αναστείλει, αν χρειαστεί, λόγω κάποιων κινδύνων, την χρήση του εικονικού µέσου, 

που στερείται φυσικών ορίων. Η εικονική πραγµατικότητα είναι άυλη, το οπτικό 

ερέθισµα καταγράφεται κατευθείαν στο εγκέφαλο, δεν µεσολαβεί το υλικό µέσον, 

ως µέτρο ορθής χρήσης της οπτικοακουστικής τεχνολογίας.  

Ενώ στο πραγµατικό κόσµο η χρήση κάθε τεχνολογικού, υλικού µέσου π.χ. 

αλεξίπτωτο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο απαιτεί και την παρουσία δασκάλου, στον 

εικονικό κόσµο, χάριν της ψευδαίσθησης της εικονικότητας, της άυλης µορφής, της 

απουσίας του υλικού µέσου, απουσιάζουν το φυσικά όρια, έτσι φαινοµενικά 

µηδενίζονται οι κίνδυνοι και φαίνεται ότι δεν χρειάζεται ένας δάσκαλος. 
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Κοντολογίς, τα οπτικοακουστικά ερεθίσµατα δεν διέπονται από φυσικά όρια, 

αλλά η απουσία όλων αυτών των φυσικών ορίων, αλλάζει και διολισθαίνει την 

συµπεριφορά µας, και τον τρόπο ζωής µας, χωρίς να το αντιλαµβανόµαστε. 

Εάν η ίδια η φύση µας διδάσκει αυτόµατα, τον χωροταξικά-υλικά και χρονικά 

οριοθετηµένο κόσµο µας, τότε κάποιος πρέπει να µας διδάξει και να µας θέσει εκ 

νέου, όρια στον νέο οπτικοακουστικό, εικονικό κόσµο των µέσων, ο οποίος από 

µόνος του ως µη φυσικός χώρος, στερείται ορίων. 

Τα οπτικοακουστικά µέσα και ειδικά το διαδίκτυο, µας παρασέρνουν σ’ ένα 

ιδεατό, ιδανικό, ουτοπικό ψυχολογικό κόσµο του εαυτού µας, όπου, χωρίς 

ανάλογη γνώση και παιδεία, παρατηρούνται καταχρήσεις, παραχρήσεις, αλλαγή 

συµπεριφοράς, εθισµός, µήπως διαµορφώνεται ένας νέος τρόπος ζωής; 

 

Η επίδραση της κινούµενης εικόνας στον άνθρωπο 

Παρατηρώντας την οποιαδήποτε κινούµενη εικόνα π.χ. µιας ταινίας, βλέπουµε ότι 

µας καθηλώνει, µας αιχµαλωτίζει, µας αποσπά την προσοχή, και θέλουµε να την 

βλέπουµε συνεχώς. Έτσι η κινούµενη εικόνα µας καθηλώνει. Επιδρά όταν την 

βλέπουµε, προκαλεί την προσδοκία. Με την εκπλήρωση της προσδοκίας συνεχίζει 

η παρακολούθηση. 

 

Η θετική επίδραση της κινούµενης εικόνας στον άνθρωπο 

Τελικώς εάν η κινούµενη εικόνα είναι θετική, χορταίνει τον άνθρωπο, καλλιεργεί 

την ορθή κρίση, τον στερεώνει σε αρετές και αξίες. Να δούµε ένα παράδειγµα από 

την αρχαία Ελλάδα. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλέους, µίαν αρχαία Ελληνική 

τραγωδία, προβάλλονται τα ηθικά στοιχεία του ανθρώπου. Η Αντιγόνη θάβει τον 

νεκρό αδελφό της, Πολυνείκη, παρά την αντίθετη εντολή του βασιλιά της Θήβας 

Κρέοντα, να παραµείνει άταφος. Η Αντιγόνη Θυσιάζει την ζωή της, θέτοντας την 

τιµή των θεών και την αγάπη για τον αδερφό της, υπεράνω των νόµων των 

ανθρώπων.  

Κινείται αντίθετα στην αυθαιρεσία και τα πάθη του βασιλιά. Θέλει να θάψει 

τον αδελφό της, θυσιάζεται γι’ αυτή την ηθική αξία. Προβάλλεται εποµένως η 

αρετή και η ηθική αξία υπακούοντας στις ηθικές αρχές και λειτουργώντας 

αντίθετα στα άλογα πάθη της αυθαιρεσίας και της ανηθικότητας της εξουσίας. 

Η υγιής εικονοθέαση θεραπεύει τα πάθη, καλλιεργεί την αρετή της αγάπης, 

αντίθετα στην αυθαιρεσία του βασιλιά σαν αποτέλεσµα εγωϊσµού και οργής και 

άλλων παθών της εξουσίας. Παντού επί σκηνής στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

δεν παρουσιάζουν µε ρεαλιστικό, ζωντανό τρόπο, φόνο και βία, παρουσιάζεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν τον αποτροπιασµό του θεατή, ώστε να 

αντιλαµβάνεται ότι δεν έχει κάποια ηθική αξία, δεν είναι αρετή, ώστε τελικά αν 

αφαιρεθεί το πάθος που βιώνει ο άνθρωπος και να µείνει καθαρά µέσα του η 

πανανθρώπινη αξία των αρετών. 

 Μ’ αυτό τον τρόπο, η αρχαία ελληνική τραγωδία ξεκουράζει, αναπαύει, 

διδάσκει, γιατί έχει θεραπευτικό χαρακτήρα. 

 

Η µη θετική επίδραση της κινούµενης εικόνας στον άνθρωπο 

Αντίθετα, η µη θετική κινούµενη εικόνα, η βία, ο τρόµος, ο φόνος, ο ρεαλισµός 

στην απόδοση των µη θετικών συναισθηµάτων, τρέφει την προσδοκία χωρίς να 

ξεκουράζει, αιχµαλωτίζει, εξουθενώνει, νοιώθει ένα ατέλειωτο αίσθηµα 
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αγανάκτησης και µαταίωσης. ∆εν µπορεί να ξεκολλήσει απ΄ αυτό, συνεχώς ψάχνει 

να το βρει και δεν το βρίσκει και συνεχώς ελπίζει. Αυτά που προσλαµβάνει τελικώς 

δεν τον χορταίνουν, δεν τον ξεδιψούν. Τον παγιδεύουν, τον αλλοτριώνουν, µ΄ αυτή 

την αλλοτρίωση, διεγείρεται η άλογη κατάσταση µέσα στον άνθρωπο. ∆ηλαδή, η 

λογική παραµερίζεται και εµφανίζονται τότε τα άλογα πάθη µας, τα οποία µας 

κυβερνούν και σερνόµαστε πίσω απ’ αυτά. Τελικώς ο άνθρωπος πέφτει σ’ ένα 

φαύλο κύκλο. 

 

Η ορθή λήψη αποφάσεων  

Εκ του οράν, το εράν, λέγανε οι αρχαίοι, ότι βλέπω, …το επιθυµώ. 

Εάν βλέπουµε µπροστά µας µια όµορφη, προκλητική, συναρπαστική, γοητευτική 

εικόνα ενός κινητού, κατ΄ εξοχήν ενός επιθυµητού µέσου για τα παιδιά, τότε η 

επιθυµία για να το αποκτήσω είναι σφοδρή. 

Το βλέπω και µου προκαλεί την αίσθηση της επιθυµίας, να το αποκτήσω. Αντίθετα 

εκ του µη οράν, το µη εράν, δεν το βλέπω και αφού δεν το βλέπω δεν υπάρχει η 

αίσθηση της επιθυµίας να το αποκτήσω, τότε δεν το επιθυµώ. 

 

Κατάσταση αυτογνωσίας 

Αυτή είναι η σχέση που συνδέει το αισθητικό µε το βουλητικό µέρος της ψυχής του 

ανθρώπου. Η όραση και η ακοή είναι τα αισθητήρια εισόδου στον άνθρωπο, στην 

συνέχεια ο άνθρωπος είναι στο µέσον και συνδέεται αριστερά µε την είσοδο και οι 

επιθυµίες και οι παρορµήσεις είναι η έξοδος, δεξιά του ανθρώπου. Ισχύει: 

είσοδος=(οπτικοακουστικά ερεθίσµατα) → άνθρωπος → έξοδος=(επιθυµίες- 

παρορµήσεις). Εάν πραγµατικά ο άνθρωπος είναι στο µέσον της σχέσης αυτής, 

τότε πραγµατικά περιµένει να διέλθει απ’ αυτόν η οπτικοακουστική πληροφορία 

να επεξεργαστεί, να κριθεί εάν εξυπηρετεί πραγµατικές ανάγκες του ανθρώπου και 

όχι τεχνητές, εικονικές ή µη υπαρκτές ανάγκες, να ελεγχθούν οι περιττές 

παρορµήσεις και επιθυµίες, να αφαιρεθούν και µετά να δώσει εντολή ο άνθρωπος 

να εκτελεσθεί ή όχι η επιθυµία του. Αυτή είναι η φυσική, κλασσική, σειριακή 

ακολουθία, αρχή→ µέση→ τέλος.  

 

Έλλειψη αυτογνωσίας 

Όταν όµως ο άνθρωπος είναι στην αρχή, είσοδος στο σύστηµα, και µόνο 

τροφοδοτεί την οπτικοακουστική µηχανή, και η µηχανή βρίσκεται στο µέσον, και 

περιµένει να διέλθει απ’ αυτήν ο άνθρωπος, τότε την επεξεργασία την έχει 

αναλάβει η µηχανή και αυτή θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην έξοδο. Ισχύει 

(είσοδος=άνθρωπος)→µηχανή→ έξοδος. Το αποτέλεσµα όµως που θα εξαχθεί θα 

είναι, ένας “άνθρωπος µηχανοκίνητος”, προϊόν µηχανικής επεξεργασίας και όχι 

ανθρώπινης-λογικής επεξεργασίας. Θα ισχύει (είσοδος=άνθρωπος) → µηχανή → 

(έξοδος=“άνθρωπος µηχανοκίνητος”). 

Μερικές φορές όµως, ενώ ο άνθρωπος είναι στο µέσον της σχέσης αυτής, 

είσοδος→ άνθρωπος→ έξοδος, επιτρέπει απλώς να διέλθει απ’ αυτόν η 

οποιαδήποτε οπτικοακουστική πληροφορία, δηλ. να γίνει απλά ένας αγωγός 

παροχής οπτικοακουστικών πληροφοριών, χωρίς αντιστάσεις και αναστολές 

λογικές και συναισθηµατικές, καταλήγει απλά να γίνει ένας αποδέκτης ανάµικτων 

αλλά και περιττών πληροφοριών, και όχι ένας διαχειριστής πληροφοριών, που 

όφειλε να είναι σαν σκεπτόµενος άνθρωπος. Κατά αυτόν τον τρόπο, αφαιρώντας 
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και απενεργοποιώντας τις λογικές λειτουργίες του εγκεφάλου του, αποµένουν 

τότε, µόνο τα άλογα, παρορµητικά και µόνο επιθυµητά πάθη του. Η κατάσταση 

αυτή τελικά µετατρέπεται σε µια παθολογική σχέση στο σύστηµα άνθρωπος-

µηχανή, µε χαµένο βέβαια τον άνθρωπο, που καταντά από διαχειριστής των 

µέσων, υποχείριο αυτών.  

Από υποκείµενο της ανθρώπινης υπόστασης του να δράσει θετικά και 

ενεργητικά, να ελέγχει και να κατευθύνει κάθε οπτικοακουστική πληροφορία, να 

εκφυλίζεται σε αντικείµενο, να γίνεται αποδέκτης και µόνο των εντολών που 

προσφέρουν τα έτοιµα εικονικά υποκατάστατα. Η έλλειψη αυτογνωσίας που 

διακρίνεται σ’ αυτήν την κατάσταση, οδηγεί τον άνθρωπο σε µια ελλειµµατική 

διάθεση, µια απόσυρση από την πραγµατική ζωή και την µείωση της ικανότητας 

του να παρατηρεί την υγιή, φυσική, εξωτερική πραγµατικότητα. 

Τοιουτοτρόπως δηµιουργείται ένα είδος πλασµατικής, ψευδαίσθησης της 

ζωής, όπου «βολευόµαστε» τόσο καλά, ώστε χάνουµε την αίσθηση της 

πραγµατικής ζωής. 

 

Μεθοδολογία ορθής λήψης αποφάσεων  

Προσεγγίζοντας τον τρόπο απόκτησης της αυτογνωσίας, που ήταν άλλωστε και 

ένας βασικός στόχος, ακολουθήσαµε τα εξής διδακτικά βήµατα: 

Κατά το φυσικό πρότυπο αρχή → µέση → τέλος, όπως προαναφέρθηκε, στην 

περίπτωση µας είσοδος → άνθρωπος → έξοδος, χρησιµοποιήσαµε την δυναµική 

των εξής ρηµάτων µε την σειρά: Παρατηρώ - θυµάµαι, σκέφτοµαι - επεξεργάζοµαι, 

κατανοώ → ( συγκρίνω – διαλέγω - αφαιρώ), διακρίνω, επιλέγω-ρυθµίζω, ελέγχω, 

εφαρµόζω, αναλύω, αξιολογώ, δηµιουργώ, και τελικώς επιτυγχάνω. 

 

Απόκτησης της αυτογνωσίας 

Η πρωτοβουλία και η προσπάθεια του ανθρώπου, να λειτουργεί το λογικό µέρος 

του εγκεφάλου του, την δυνατότητα σκέψης, την παραγωγή του νου που κατέχει 

και µαζί µε την αντιληπτική ικανότητα που διαθέτει, ενεργοποιεί παράλληλα την 

διαδικασία να θέλει: να επεξηγεί, να ερµηνεύει και να αξιοποιεί καταλλήλως, όλη 

την δυναµική των ρηµάτων που προαναφέραµε. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, αξιολογώντας τα δεδοµένα που 

εισάγονται από τις αισθήσεις, όραση και ακοή, και αξιοποιώντας την σχετική 

ενσυναίσθηση που διαθέτει, να διακρίνει την θετική αλλά και την µη θετική οπτική 

και ακουστική πληροφορία, και αναπτύσσοντας την ικανότητα ελέγχου του 

εαυτού του, µπορεί να προβεί στην κατανόηση των οπτικοακουστικών 

µηνυµάτων, το σκοπό που θέλει να µεταφέρει το όποιο µήνυµα, σε γνωστικό-

λογικό, αλλά και συναισθηµατικό επίπεδο, χωρίς όµως ο ίδιος να επηρεάζεται 

συναισθηµατικά απ’ αυτό. 

Η ικανότητα ελέγχου του ανθρώπου, δηλ. η σχετική αυτογνωσία που 

διαθέτει, να αρχίζει να ιεραρχεί τις επιθυµίες του και να σταθµίζει τις δυνατότητες 

του, καλλιεργούν επιπλέον δεξιότητες ζωής και βελτιστοποιούν την προσωπική 

του ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος αρχίζει να δρα µε ανάλογες 

αντιστάσεις και αναστολές, σε κάθε µη θετικό οπτικοακουστικό ερέθισµα, να 

αποκτά τον έλεγχο των παρορµήσεων και επιθυµιών του, να ισχυροποιεί την 

δύναµη της εγκράτειας και τελικώς να είναι κυρίαρχος του εαυτού του, έναντι των 

εσωτερικών αλόγων παθών και επιθυµιών. Να επιλέγει τελικά, µόνο την θετική 
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οπτικοακουστική πληροφορία και να απορρίπτει την µη θετική. Σιγά-σιγά το 

πνεύµα του αναπτύσσεται και ενδυναµώνονται οι αξίες, οι αρετές και η αγαθή 

προαίρεση του ανθρώπου. 

 

Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε 

Έντυπα, διηγήσεις, αφηγήσεις και ψηφιακά οπτικοακουστικά µέσα, ταινίες, 

παρουσιάσεις. 

 

Αξιολόγηση. 

Μέσα από την βιωµατική εµπειρία των µελών της οµάδας µας και όχι µόνο, 

καταγράφεται η αδυναµία της κοινωνίας, να αποκωδικοποιήσει όλα τα 

οπτικοακουστικά µηνύµατα που κυριαρχούν στο ∆ιαδίκτυο, στην Τηλεόραση, 

Κινηµατογράφο, Βίντεο, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Οπτικοακουστικές διαφηµίσεις 

και να µπορέσει να τα διαχειριστεί σωστά. 

Η σαγήνη της τεχνητής εικονοθέασης, χωρίς παρουσία µέτρου, έχει ως 

αποτέλεσµα την εισβολή της εικονικής πραγµατικότητας στην κοινωνία µας, την 

αποδέσµευση των φυσικών ορίων της ζωής του ανθρώπου, (χώρου-χρόνου-ύλης), 

την ανακατανοµή του επίγειου χρόνου της ζωής του ανθρώπου και την εξάρτηση 

του από τη τεχνολογική σφαίρα της άνευ ορίων εικονικής ζωής του. 

Ζητούµενο και αναγκαίο είναι πλέον να διδαχθούµε όλοι, ότι, ο νέος, 

καθιερωµένος, ηλεκτρονικός-εικονικός τρόπος ζωής που µας επιβάλλεται, 

τροποποιεί τον µέχρι τώρα επίγειο τρόπο ζωή µας µε τις ανάλογες συνέπειες. 

Εν κατακλείδι, καταφαίνεται ότι, ο Οπτικοακουστικός Εγγραµµατισµός και η 

Οπτικοακουστική Εκπαίδευση είναι τα απαραίτητα µέσα οµαλής συµβίωσης µε την 

νέα ηλεκτρονική-εικονική πραγµατικότητα, σ’ ένα µεταβαλλόµενο παρόν και 

κτίζοντας σταθερά το µέλλον. 

 

Αποτελέσµατα 

Σαν αποτέλεσµα της εργασίας µας θα καταθέσουµε το προσωπικό βίωµα του 

Αντώνη Χαµαϊλίδη, ως µέλος της οµάδας µας:  

Είχα αφοµοιωθεί κι εγώ στον διαδικτυακό κόσµο και δεν µπορούσα να 

αντιληφθώ ότι µπορούσα να ελέγξω τον εαυτό µου. Στην οµάδα µας γνώρισα ένα 

νέο κόσµο που πίστευα ότι δεν υπήρχε. Την άγνωστη πλευρά του εαυτού µου. 

Μπόρεσα να καταλάβω ότι ο εικονικός διαδικτυακός κόσµος είναι ένας ‘∆ούρειος 

Ίππος’ ο οποίος µε µοναδικό τρόπο πολιορκεί τον καθένα µας. Ανέπτυξα την 

προσωπική µου άµυνα στην προσωπική µου Τροία. Η προσωπική µου άµυνα 

απέναντι στον εικονικό κόσµο του διαδικτύου πραγµατοποιήθηκε µε την 

Παρατήρηση – Σκέψη – Επεξεργασία – Επιλογή. Η Παρατήρηση και η Σκέψη είναι 

σαν µια παρτίδα σκάκι, που για να την κερδίσει κανείς απαιτεί Επεξεργασία, η 

οποία αποτελείται από επιµέρους εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως είναι η σύγκριση, 

η διαλογή, η αφαίρεση. Αν προηγηθούν όλα τα παραπάνω η επιλογή θα είναι η 

αποτροπή της άλωσης της Τροίας, άρα η απόφαση για ενδελεχή έλεγχο του 

δούρειου ίππου και επικράτηση του εγώ, στη σαγήνη της τεχνητής εικονοθέασης. 

Ακολουθούν και τα κείµενα των δύο άλλων µελών της οµάδας µας. 
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Συµπέρασµα  

Η εικονική πραγµατικότητα κυριαρχεί παντού µέσα σ’ όλα τα οπτικοακουστικά 

µέσα, ο καταιγισµός οπτικοακουστικών πληροφοριών µέσω των 

οπτικοακουστικών µέσων, διαµορφώνει ένα νέο τρόπο ζωής. Καθιερώνεται νέος 

ηλεκτρονικός-εικονικός τρόπος ζωής. Νέος υποκατάστατος τρόπος επικοινωνίας. 

Ο νέος τρόπος ζωής δηµιουργεί µια νέα δυναµική, µια νέα πρόκληση. Είµαστε 

έτοιµοι να διαχειριστούµε όλα αυτά τα νέα δεδοµένα; Στην οµάδα µας 

προσπαθήσαµε να αναγνωρίσουµε, να προσεγγίσουµε και να αντιµετωπίσουµε τον 

νέο ηλεκτρονικό τρόπο ζωής. Με την ικανότητα ελέγχου του ανθρώπου και την 

απόκτηση της αυτογνωσίας του, αρχίζει να ιεραρχεί τις επιθυµίες του και να 

σταθµίζει τις δυνατότητες του. Η απόκτηση της νέας δεξιότητας, καταδεικνύει ότι 

είναι απαραίτητος ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός στην εκπαίδευση µε την 

έννοια της αντίληψης, κατανόησης, αντιµετώπισης των οπτικοακουστικών 

µηνυµάτων και της ορθής επιλογής αυτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συµβολή 

της εργασίας µας και οι εφαρµογές της στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηµιουργεί 

ένα ασφαλές παιδαγωγικό πλαίσιο.  

 

∆έσποινα Ιατρού 

Τον Σεπτέµβριο του 2015 γράφτηκα στο 14ο Εσπ. Επα.λ. του Ευκλείδη στο τµήµα 

Φυσικοθεραπευτών. ∆ηµιουργήθηκε µια διαδικτυακή οµάδα για ανταλλαγή 

εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι, άνοιξα λογαριασµό στο facebook. Και ξεκίνησε το 

ταξίδι µου στον εκπληκτικό κόσµο της τεχνητής εικονοθέασης. Λόγω του 

παρορµητικού µου χαρακτήρα, µέσα σε δύο περίπου βδοµάδες, κατάλαβα ότι 

παγιδευόµουν στον κυκεώνα της κοινωνικής δικτύωσης. ∆εν έβλεπα την ώρα να 

γυρίσω σπίτι, να µπω στο facebook, να δω τις αναρτήσεις, να κάνω ατελείωτα 

λάικ, να κοινοποιήσω χωρίς όρια, χάνοντας χρόνο και από τον ύπνο µου ακόµη! 

Έφθασα σε σηµείο να κάψω το φαγητό µου, να µην ασχολούµαι καθόλου µε το 

σπίτι, και να µου λέει ο Σύζυγος: “∆έσποινα, φτάνει, είµαστε και µείς εδώ!!!” 

Εθίστηκα στο αέναο παιχνίδι της τεχνητής εικονοθέασης, έψαχνα τρόπους να 

απεγκλωβιστώ αλλά, πώς; 

Σαν από µηχανής Θεός, ήρθε ο κ. Ασσιόγλου µε το πρόγραµµα αγωγής 

παιδείας, “ζώντας στο διαδίκτυο”. Όπως η έλαφος ξεδιψάει από τα νάµατα των 

πηγών, έτσι ρουφούσα τα µηνύµατα που λάµβανα από τις συγκεντρώσεις µας. 

Μετά από αρκετές συζητήσεις κατάλαβα ότι το διαδίκτυο είναι το εργαλείο, που 

χρησιµοποιούµε για να επεκτείνουµε τις γνώσεις µας. Και όχι φυσικά να το 

κάνουµε υποκείµενο, να µας παρασύρει και να µας υποδουλώνει. Σε έξι περίπου 

µήνες κατάφερα να αυτοκυριαρχούµαι, να βάζω αριθµητικά όρια στις αναρτήσεις 

(πρώτα 35-40 µετά 10) και από ατελείωτες ώρες πλοήγησης σε µία. Αυτό έγινε µε 

την βοήθεια των δύο σχηµάτων ενός τριγώνου και ενός τετραγώνου, µε τα οποία 

αντιληφθήκαµε πως µπορούµε να βάλουµε µέτρο στη ζωή µας. Τα οπτικό-

ακουστικά ερεθίσµατα, δεν τα φιλτράριζα µε την λογική µου που είναι η βάση του 

τριγώνου, αλλά τα επέτρεπα, εν αγνοία µου, να µε παρασύρουν. Τα προωθούσα 

χωρίς επεξεργασία, χωρίς να σκεφτώ αν είναι αλήθεια, αν προσβάλλω κάποιον ή 

και ακόµη αν ορισµένοι κερδίζουν εις βάρος µου. Πρέπει να επεξεργαζόµαστε τα 

µηνύµατα, να τα κατανοούµε, να τα διαχειριζόµαστε µέσα από την λογική, για να 

λάβουµε µια σωστή απόφαση. Έτσι ανακάλυψα τον άγνωστο εαυτό µου και έβαλα 
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σε µια σειρά την ζωή µου. Επίσης διαπίστωσα ότι µπορώ να γράψω κείµενο, και να 

µιλήσω µπροστά σε κοινό.  

Τελικά µέσα από την διαδικασία του εθισµού και µε την βοήθεια της οµάδας 

µας, οδηγήθηκα σε απάνεµα λιµάνια. Και τώρα! µπορώ να πω ότι απέκτησα την 

ηρεµία και τον έλεγχο της ζωής µου... 

 

Μαρία Κουκουσίδου 

Είµαι και εγώ στην ίδια οµάδα µε την ∆έσποινα και τον Αντώνη. Με το διαδίκτυο 

και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούµαι τα τελευταία 6 χρόνια. Αρχικά 

ξεκίνησα αναζητώντας ιατρικές πληροφορίες. Από την πρώτη µέρα ενθουσιάστηκα 

τόσο πολύ ώστε ξέχναγα να φάω να πιω, τα µάτια διαρκώς κόκκινα. Είχα 

αποµονωθεί τελείως και συνεχώς αργούσα στην εργασία µου. Σερφάριζα 

αχαλίνωτα µέρα και νύχτα. Συνεχώς. Είχα αφεθεί στην παρόρµηση της στιγµής µη 

ελέγχοντας το συναισθηµατικό µου κόσµο µε την λογική. Το κενό µου, το γέµιζε 

ασυνείδητα η επιλογή κάποιων άλλων ατόµων, θέσεων, ιδεοληψιών, στάσεων, 

τρόπου ζωής. Αυτό συνεχίστηκε για 7 µήνες. ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΤΗΚΑ! ∆εν µπορούσα να 

διαχειριστώ τα οπτικοακουστικά µέσα. Είχα χάσει το µέτρο. Είχα ξεχάσει ότι για 

όλα τα πράγµατα υπάρχει ΑΡΧΗ-ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ. Και στο Facebook τα ίδια…. Με 

γοήτευε αυτό το ¨αλισβερίσι¨, το πἀρε-δώσε. Απουσίαζε όµως η κρίση και η λογική 

διαδικασία. Έβλεπα, ότι ήθελαν να δω οι άλλοι. Είχα χάσει την αληθινή 

επικοινωνία. Επικοινωνούσα αλλά είχα χάσει την αίσθηση της πρώτης 

ανακάλυψης, και τη θέση της πήρε η αλόγιστη χρήση. Έχασα τον Στόχο και κάτι 

έπρεπε να κάνω γι αυτό…. Έτσι µε πήγε 6 ολόκληρα χρόνια.  

Γι’ αυτό κάτι µε τσίµπησε όταν είδα µία ανάρτηση στην Σχολή µε θέµα 

“Ζώντας µε το ∆ιαδίκτυο”. Αρπάχτηκα από αυτό. Έγινα µέλος της Οµάδας της 

οποίας επικεφαλής είναι ο καθηγητής Κος Ασσιόγλου. Άρχισα να συνειδητοποιώ 

την προσωπική µου φθορά (σωµατική, ψυχική), το ατέλειωτο χάσιµο χρόνου σε 

µονοπάτια εικονικά, σαγηνευτικά, µαγικά… Η αρχή είχε γίνει µπαίνοντας η Οµάδα 

στην ζωή µου. Είχα µπει τόσο µπερδεµένη, αγχωµένη…. Άρχισα να βλέπω φως στο 

σκοτεινό τούνελ που είχα πέσει… Χρησιµοποιούσα την µέθοδο της παρατήρησης, 

της επεξεργασίας, της αφαίρεσης. Κάνοντας δύο βήµατα πίσω, έδινα στον εαυτό 

µου χρόνο να σκεφτεί και να αποφασίσει… Τελικά, ΕΧΩ ΕΠΙΛΟΓΗ. Η ζωντανή 

Οµάδα µου µε βοήθησε στο να µπορώ να αξιολογώ την ∆ιαδικτυακή µου Οµάδα.  

Γνώρισα καλύτερα τον άγνωστο εαυτό µου, ποια είµαι πραγµατικά, και τι θα 

µπορούσα να κάνω (αυτογνωσία). Να χρησιµοποιώ ορθή κρίση και λογική, 

αναπρογραµµατίζοντας την ζωή µου. Μέσω των οπτικοακουστικών µέσων 

ήρθαµε πιο κοντά µεταξύ µας και επ’ ευκαιρία του ¨Συνεδρίου¨ φυσικά. Τώρα 

νοιώθω πιο ήρεµη, πιο ισορροπηµένη και πιο αποφασισµένη, να βάλω, ΕΓΩ τα 

µέτρα και τα σταθµά στη ζωή µου. Είµαστε µέρος της φύσης και δεν µπορούµε να 

ζήσουµε έξω από αυτήν. Σκοπός του ανθρώπου είναι να είναι ΕΥΤΥΧΗΣ κάθε 

δευτερόλεπτο και µέσα από δοκιµασίες. Με σωστή ψηφιακή παιδεία, αλλάζω 

¨Ρότα¨ 180 µοιρών στη ζωή µου… ΜΠΟΡΩ… Και σεις µπορείτε… 
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Περίληψη 

Η εισήγηση επιχειρηµατολογεί υπέρ της πολιτικής αναγκαιότητας του οπτικοακουστικού 

εγγραµµατισµού. Ορίζει τον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό ως την ικανότητα 

κατανόησης και αποτελεσµατικού χειρισµού της οπτικοακουστικής γλώσσας, και 

διαπραγµατεύεται το σε τί συνίσταται και σε τί χρησιµεύει. Ξεκινά επεξηγώντας το 

θεωρητικό υπόβαθρο της επιλογής της συγκεκριµένης ορολογίας. Στη συνέχεια, διερευνά 

τους τρόπους µε τους οποίους ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός αρθρώνεται µε τη 

δυνατότητα συνειδητής και ενεργού πολιτειότητας, στις σύγχρονες συνθήκες αυξανόµενης 

κυριαρχίας της οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Τέλος, επικεντρώνει στο ζήτηµα της 

διαµεσολαβηµένης φύσης του οπτικοακουστικού κειµένου, η κατανόηση της οποίας 

συµβάλει στην αξιολόγηση της αξίας του ως τεκµηρίου. Έχοντας καταδείξει την πολιτική 

σηµασία του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού, υποστηρίζει την υιοθέτησή του ως 

πολιτική προτεραιότητα και την εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό 

σύστηµα. 

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός, πολιτική, πολιτειότητα, τεκµήριο 

 

Abstract 

The paper argues for the political necessity of audiovisual literacy. It defines audiovisual 

literacy as the ability to understand audiovisual language and use it effectively. It deals with 

what constitutes audiovisual literacy and how it can be used. It starts by explaining the 

theoretical background of terminological choices. Then, it investigates the multiple ways in 

which audiovisual literacy is articulated with active and conscious civic competence, in the 

contemporary context of the increasing social dominance of audiovisual communication. 

Finally, it focuses on the mediated nature of audiovisual texts, an understanding of which 

contributes to the ability to judge their evidence-value. Having demonstrated the political 

significance of audiovisual literacy, the paper argues for the adoption of audiovisual literacy as 

a political priority and the introduction of audiovisual education in school. 

Keywords: audiovisual literacy, politics, civic competence, evidence-value 

 

 
Εισαγωγή  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί µια γνωσιολογική προσέγγιση στο ζήτηµα του 

οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού, η οποία στοχεύει να αναδείξει την 

πρωτεύουσα πολιτική σηµασία του. Το θεωρητικό πλαίσιο της βασίζεται στη 

σηµειωτική, και στη θεµελιώδη της υπόθεση (Saussure, [1916] 1972), καθώς και πιο 

ειδικά στη σηµειωτική διαστρωµάτωση του Louis Hjelmslev ([1954] 1971) και στον 

ορισµό της κινηµατογραφικής ετερογένειας από τον Christian Metz (1964, 1971, 
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[1973] 1977). Η πρώτη ενότητα της εισήγησης ξεκινά από µια διαπραγµάτευση της 

ορολογίας και των θεωρητικών θέσεων που υπονοεί η χρήση της, προκειµένου να 

διευκρινίσει το σε τί ακριβώς συνίσταται ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός. Στη 

δεύτερη ενότητα, εντοπίζεται η σύνδεση του εγγραµµατισµού µε την πολιτειότητα 

ως κληρονοµιά του ∆ιαφωτισµού, και περιγράφεται η διεύρυνση του περιεχοµένου 

του στις σύγχρονες συνθήκες αυξανόµενης κυριαρχίας της οπτικοακουστικής 

επικοινωνίας. Η τρίτη και τέταρτη ενότητα εστιάζονται στο ερώτηµα της αξίας 

τεκµηρίου του οπτικοακουστικού κειµένου, η δυνατότητα αξιολόγησης της οποίας 

αποτελεί έναν από τους πολιτικά σηµαίνοντες στόχους του οπτικοακουστικού 

εγγραµµατισµού. Αναλύεται η διαµεσολαβηµένη φύση του οπτικοακουστικού 

κειµένου, η οποία και καταδεικνύεται µε τη βοήθεια ενός υποθετικού 

παραδείγµατος. 

 

Τι σηµαίνει «οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός»;  

Ως «οπτικοαουστικός εγγραµµατισµός» ορίζεται το σύνολο των γνώσεων και των 

ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατανόηση και τον αποτελεσµατικού χειρισµό της 

οπτικοακουστικής γλώσσας. Η χρήση των όρων «γλώσσα» και «εγγραµµατισµός», 

σε αυτό τον πλαίσιο, βασίζεται σε µια περισσότερο ή λιγότερο δοµική αναλογία µε 

τις λεκτικές γλώσσες, τις λεγόµενες «φυσικές», όπως τα ελληνικά και τα αγγλικά. 

Αυτό που συχνά διαφεύγει από όσους τους χρησιµοποιούν είναι το ότι δεν 

πρόκειται για µια επιφανειακή µεταφορά. Η σύγκριση του οπτικοακουστικού µέσου 

µε γλώσσα γίνεται στο πλαίσιο των σηµειωτικών θεωριών, που µελετούν όλους 

τους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης, µε βάση τη θεµελιώδη υπόθεση ότι 

µοιράζονται κάποια δοµικά χαρακτηριστικά (βλ. Saussure, [1916] 1972: 3). Τις 

γλώσσες µε την ευρύτερη αυτή έννοια, συχνά κατατάσσουµε και ονοµάζουµε 

σύµφωνα µε τα «κανάλια» µέσω των οποίων µας είναι προσβάσιµες, το υλικό από 

το οποίο αντλούν την κατά Hjelmslev «ουσία έκφρασής» τους (substance 

d’expression, Hjelmslev, [1954] 1971) ή τις αισθήσεις µέσω των οποίων τις 

προσλαµβάνουµε (Eco, [1976] 1979: 175). Πρόκειται για µη ακριβή σύµβαση, αφού – 

αν την πάρουµε κυριολεκτικά – δεν επιτρέπει π.χ. το διαχωρισµό ανάµεσα στις 

οµιλούµενες λεκτικές γλώσσες και τη µουσική, ή τις γραφές των λεκτικών γλωσσών 

και τη ζωγραφική. Την υιοθετούµε ελλείψει καλύτερης. Επίσης, δεν είναι του 

παρόντος η περίπλοκη θεωρητική συζήτηση για τα είδη των γλωσσών, και αν 

ειδικά η οπτικοακουστική αξίζει το συστηµατικότερο όρο langue, έναντι του 

γενικότερου όρου langage (Metz, 1964). Αρκεί η διαπίστωση ότι η χρήση των όρων 

«οπτικοακουστική γλώσσα» και «οπτικοακουστικό κείµενο» δεν είναι µεταφορική, 

αφού αντιστοιχούν σε έναν τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης, ο πρώτος, και στην 

υποστασιοποίησή του, ο δεύτερος. Αντίστοιχα, δεν είναι µεταφορική και η χρήση 

του όρου «οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός». 

Οπτικοακουστική γλώσσα ονοµάζεται ο τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης 

µέσω κινούµενων (συνήθως φωτογραφικών) εικόνων, µε ή χωρίς τη συνοδεία 

θορύβων, µουσικής ή/και οµιλίας, αλλά και στατικών εικόνων, γραµµάτων και 

γραφισµών (Metz, 1964: 71; 1971: 10, 17-18; 1977: 112-113). Υποστασιοποιήσεις 

αυτής της γλώσσας, κείµενά της δηλαδή, είναι οι κινηµατογραφικές ταινίες, 

µυθοπλασίας και τεκµηρίωσης, οι τηλεοπτικές εκποµπές όλων των ειδών, οι 

ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, οι σειρές, οι εµπορικές και πολιτικές διαφηµίσεις, τα reality 

shows, αλλά και τα µουσικά βιντεοκλίπ, τα βίντεο που διακινούνται στο διαδίκτυο, 
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τα βιντεοπαιχνίδια. Ο προσδιορισµός «οπτικοακουστική» (audiovisual/audiovisuel) 

αναφέρεται, προφανώς, στο γεγονός ότι συναποτελείται από οπτικά και 

ακουστικά στοιχεία. Όµως ο όρος αυτός δεν είναι παρά ένας, ανάµεσα σε πολλούς 

που την περιγράφουν –όλοι λίγο-πολύ εξίσου δόκιµοι. Η αιτία για αυτήν την 

πληθώρα όρων είναι το γεγονός ότι η οπτικοαουστική γλώσσα, ως αντικείµενο 

επιστηµονικής µελέτης, έχει µια αρκετά σύντοµη, αλλά περίπλοκη και 

συγκρουσιακή ιστορία, που έχει καθορισθεί από τις προτεραιότητες των 

διαφορετικών ακαδηµαϊκών πεδίων οπού εντάχθηκε, καθώς και από τις πολιτικές 

και εθνικές κουλτούρες που την πλαισίωσαν. Στη συνέχεια, αναλύω τα θεωρητικά 

κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία επιλέγω τον όρο «οπτικοακουστικός» ως 

προσδιοριστικό για τη γλώσσα και τον εγγραµµατισµό της.  

Μια εναλλακτική επιλογή, δίνει έµφαση στην «κινούµενη εικόνα» (moving 

image), την οποία θεωρεί το σηµειωτικά καθοριστικό στοιχείο της συγκεκριµένης 

γλώσσας. Και πράγµατι, αυτό ισχύει. Η κινούµενη εικόνα είναι που τη διαφοροποιεί 

από κάθε άλλο είδος γλώσσας. Επιπλέον, την καθιστά την νεότερη ιστορικά, αφού 

έγινε τεχνολογικά εφικτή µόλις στο τέλος του 19ου αιώνα. Από τη στιγµή όµως της 

επινόησης του οµιλούντα κινηµατογράφου, η γλώσσα αυτή απέκτησε ένα δεύτερο 

θεµελιώδες χαρακτηριστικό, εκτός από την κινούµενη εικόνα: την ετερογένεια 

(Metz, 1971: 75-79). Αποτελείται από συστήµατα που παράγουν σηµασία κατά 

τρόπο µη οµοιογενή, διαφορετικό το καθένα, ενώ το τελικό νόηµα του εκάστοτε 

κειµένου της δεν ταυτίζεται µε τα νοήµατα των επιµέρους συστηµάτων που το 

αποτελούν. Ας υποθέσουµε π.χ. ένα οπτικοακουστικό κείµενο που αποτελείται από 

την κινηµατογραφηµένη εικόνα ενός ροµαντικού φιλιού σε συνδυασµό µε την 

ηχογράφηση ενός πολιτικού λόγου. Το νόηµά του θα είναι άλλο τόσο από αυτό 

του φιλιού όσο και εκείνο του πολιτικού λόγου. Η επιλογή του όρου 

«οπτικοακουστικός» τονίζει αυτήν την ετερογενή υπόσταση. 

Η πιο συνήθης επιλογή, την οποία κι εγώ συχνά ακολουθώ, είναι ο 

προσδιορισµός «κινηµατογραφικός» (cinematic/cinématographique). Ο όρος αυτός, 

θεωρητικά εστιάζει στο χαρακτηριστικό της κινούµενης εικόνας (γραφή της 

κίνησης). Πρακτικά, φέρει τη συνδήλωση µιας προνοµιακής σχέσης µε την τέχνη 

του κινηµατογράφου. Αυτήν τη συνδήλωση προτιµώ να αποφύγω στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο συζήτησης. Αναµφίβολα, ο κινηµατογράφος είναι τέχνη της 

οπτικοακουστικής γλώσσας, και ιστορικά η πρώτη υποστασιοποίησή της. Αποτελεί 

το βασικό εργαστήριο πειραµατισµού και καινοτοµίας της, καθώς και ανεκτίµητο 

θησαυρό πολιτισµικού πλούτου. Όµως δεν παύει να είναι τέχνη µιας γλώσσας που, 

τόσο θεωρητικά όσο και εµπειρικά, την υπερβαίνει. Κείµενα αυτής της γλώσσας 

είναι εξίσου ο Καθρέφτης (1975) του Ταρκόφσκι όσο και το βιντεάκι µιας γάτας που 

καταγράφεις µε το κινητό σου, αλλά και οι ειδήσεις των εννιά, το Warcraft και µια 

video-art εγκατάσταση. Φυσικά διαφέρουν µε πολλούς τρόπους, από τις 

λειτουργίες που επιτελούν ως την πολυπλοκότητα των χειρισµών τους, αλλά δεν 

παύουν να είναι κείµενα της ίδιας γλώσσας. Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τις 

παρανοήσεις που συνοδεύουν συχνά τον προσδιορισµό του ως 

«κινηµατογραφικό», ο εγγραµµατισµός για τον οποίο µιλάµε ούτε αφορά µόνο 

τους επαγγελµατίες του κινηµατογράφου ούτε συνεπάγεται τη σινεφιλία, χωρίς 

φυσικά να την αποκλείει.  

Στα αγγλικά και στα γαλλικά, χρησιµοποιούνται δυο όροι για τον 

κινηµατογράφο: «cinema/cinéma» και «film», διαφοροποιώντας ανάµεσα στον 
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κινηµατογράφο ως γλώσσα και θεσµό, από τη µια, και στον κινηµατογράφο ως 

σύνολο κείµενων και υλικότητα από την άλλη (ο όρος «film» µεταφράζει και την 

ταινία). Οπότε, ο προσδιορισµός της γλώσσας και του εγγραµµατισµού ως 

«film/filmique», χρησιµοποιείται ως συνώνυµο του «κινηµατογραφικού», µε µια 

προτεραιότητα στην υποστασιοποίηση και το υλικό υπόβαθρο. Ο προφανής 

αντίλογος σε αυτήν την επιλογή είναι ότι όχι µόνο δεν περιορίζεται η 

οπτικοακουστική γλώσσα στις ταινίες, αλλά πλέον και οι περισσότερες ταινίες δεν 

γίνονται µε υλικό το φιλµ.  

Επικαιροποίηση του όρου, είναι η επικέντρωση στην «οθόνη» (screen / des 

écrans). Πράγµατι, στα οπτικοακουστικά κείµενα έχουµε πρόσβαση µόνο µέσω µιας 

οθόνης: κινηµατογραφικής, τηλεοπτικής, του υπολογιστή, του τηλεφώνου ή της 

έξυπνης συσκευής µας. Ακόµα και αν πρόκειται για προβολή πάνω σε ένα 

αντικείµενο, όπως ονειρεύτηκαν οι Φουτουριστές και δοκίµασαν οι σύγχρονοι 

εικαστικοί καλλιτέχνες, πάλι µπορούµε να µιλήσουµε για οθόνη µε την ευρεία 

έννοια. Όµως, η επικέντρωση αυτή στο υλικό υπόβαθρο έχει την αρνητική 

επίπτωση να αποµακρύνει την προσοχή από τη σηµειωτική φύση της 

οπτικοακουστικής γλώσσας. Το υλικό υπόβαθρο δεν αλλάζει τη σηµειωτική φύση 

µιας γλώσσας. Σε χαρτί γράφω ένα ποίηµα και ζωγραφίζω µια εικόνα, παρά το ότι 

ανήκουν σε διαφορετικό είδος επικοινωνίας, ενώ ένα απόφθεγµα τυπωµένο σε 

χαρτί ή χαραγµένο σε µάρµαρο δεν ανήκει σε διαφορετικό κάθε φορά είδος 

επικοινωνίας. Και ας θυµηθούµε ότι σε οθόνες διαβάζουµε και γράφουµε 

συχνότητα και τις λεκτικές γλώσσες -το κείµενο αυτό µάλλον διαβάζετε στην 

οθόνη του υπολογιστή σας κι εγώ το έγραψα στην οθόνη του δικού µου. Όµως 

αυτή η πρακτική δεν αποτελεί ένδειξη οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού.  

Η αποφυγή στην επικέντρωση στο υλικό υπόβαθρο οδηγεί και την 

πεποίθηση µου ότι ο διαχωρισµός ανάµεσα στη γλώσσα της τηλεόρασης και τη 

γλώσσα του κινηµατογράφου, είτε είναι µια µεταφορική γενίκευση που περιγράφει 

τις πολλές διαφορές των δυο µέσων είτε είναι λανθασµένος. Η γλώσσα που 

χρησιµοποιεί η τηλεόραση δεν είναι διαφορετική από αυτή του κινηµατογράφου. 

Σκεφτείτε την ίδια ταινία προβαλλόµενη στην κινηµατογραφική αίθουσα, στην 

τηλεόραση σας ή στην οθόνη του υπολογιστή: πολλά αλλάζουν, από τις αναλογίες 

και την ποιότητα, µέχρι την κοινωνική λειτουργία της, αυτό που δεν αλλάζει όµως 

είναι η γλωσσική διάστασή της, όπως δεν επηρεάζεται το νόηµα ενός 

µυθιστορήµατος από το αν είναι τυπωµένο σε γυαλιστερό χαρτί.  

Ο «εγγραµµατισµός των µέσων» (media literacy) θεωρητικά είναι ευρύτερος 

από τον «οπτικοακουστικό», παρά το ότι πρακτικά συχνά καταλήγει να 

περιγράφει το ίδιο αντικείµενο. Ο όρος «µέσο» έχει δυο διαφορετικές σηµασίες, 

δύσκολα διακριτές. Από τη µια, σηµαίνει τον τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης και, 

από την άλλη, σηµαίνει το επικοινωνιακό κανάλι. Με τον πρώτο ορισµό, «µέσο» 

και «γλώσσα» είναι ταυτόσηµα, και «τα µέσα» είναι το υπερσύνολο που περιέχει 

τόσο τις λεκτικές όσο και τις οπτικοακουστικές γλώσσες, καθώς και κάθε άλλο 

είδος γλώσσας. Με το δεύτερο ορισµό, «µέσο» είναι κάθε θεσµός, τεχνολογία και 

υλικό υπόβαθρο που επιτρέπει την επικοινωνία και έκφραση. Κατά αυτήν την 

έννοια, ο κινηµατογράφος και η τηλεόραση είναι διαφορετικά µέσα. Η ένστασή µου 

στη θεωρητική εστίαση στα «µέσα» είναι ότι µέσα στο γενικότερο πεδίο κινδυνεύει 

να λησµονηθεί η ιδιαιτερότητα των οπτικοακουστικών γλωσσών και του είδους 

των ικανοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση και τον αποτελεσµατικό 
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χειρισµό τους. Επειδή ακριβώς ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός δεν είναι 

επαρκώς διαδεδοµένος στις κοινωνίες µας, ούτε καν στις οµάδες υψηλού λεκτικού 

εγγραµµατισµού, η συζήτηση περί µέσων τείνει να εξαερώνει την οπτικοακουστική 

γλώσσα στους θεσµούς και στις τεχνολογίες που την υποστηρίζουν.  

Οι ασχολούµενοι µε τον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό, ασφαλώς, 

γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό αντικείµενο από τον «ψηφιακό» 

ή/και «τεχνολογικό εγγραµµατισµό», παρά τις όποιες περιοχές τοµής τους. 

Πρόκειται όµως για συνηθισµένη σύγχυση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι όροι αυτοί 

περιγράφουν διαφορετικά σύνολα γνώσεων και ικανοτήτων. Ο ψηλού επιπέδου 

ψηφιακός εγγραµµατισµός, π.χ., περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό, αλλά όχι τη 

σηµειωτική ανάλυση, ενώ η γνώση προγραµµατισµού δεν αποτελεί στοιχείο 

οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού. Επιπλέον, δεν αρκεί να συµπληρώσεις τον 

ψηφιακό εγγραµµατισµό µε µετα-ικανότητες, όπως η κριτική ικανότητα, για να 

προκύψει ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός. Μια προγραµµατίστρια µπορεί να 

έχει εξαιρετικά ανεπτυγµένη την κριτική της ικανότητα, κι όµως να µη µπορεί να 

αναλύσει µια τηλεοπτική διαφήµιση, γιατί της λείπει η γνώση των 

οπτικοακουστικών κωδίκων. ∆εν αρκεί ο συνδυασµός του ψηφιακού 

εγγραµµατισµού µε την κριτική ικανότητα για να καλυφτεί το πεδίο γνώσεων και 

ικανοτήτων του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού. 

 

Οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός και πολιτειότητα 

Όπως είδαµε, ο οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός είναι µια οµάδα ικανοτήτων 

σηµειωτικής φύσης, δηλαδή -µε την ευρεία έννοια- γλωσσικής φύσης, και για αυτό 

η χρήση του όρου «εγγραµµατισµός» δεν είναι µεταφορική. Όµως, ενώ έχουµε 

αναπτύξει πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα είδη επικοινωνίας δεν είναι άπειρα 

ούτε τα χρησιµοποιούµε όλα στον ίδιο βαθµό και µε τον ίδιο τρόπο. Παρά την 

τεράστια σηµασία όλων των τρόπων επικοινωνίας, και τη θεωρητική, εν δυνάµει 

ισοτιµία τους, οι λεκτικές γλώσσες έχουν υπάρξει µέχρι σήµερα ο κυρίαρχος 

τρόπος επικοινωνίας. Σε αυτές έχουµε µεταφράσει τις περισσότερες εµπειρίες µας 

και κυρίως αυτές επιτελούν τη λειτουργία µεταγλώσσας για τις υπόλοιπες µορφές 

επικοινωνίας. Η γραπτή εκδοχή τους καθορίζει την αρχή της Ιστορίας, ενώ έχει 

αποτελέσει για χιλιετίες τη βασική πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση και, 

άρα, στην εξουσία. Αυτή η πολιτική διάσταση του λεκτικού εγγραµµατισµού, τον 

καθιστά αναπόσπαστο από την νεωτερική αντίληψη του πολίτη, όπως την 

διαµόρφωσε ο ∆ιαφωτισµός και την υιοθέτησαν οι κοινωνικές επαναστάσεις που 

τον ακολούθησαν. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Γαλλική Επανάσταση υποστήριξε τη 

δηµόσια και καθολική σχολική εκπαίδευση.  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η αποκλειστικότητα της κυριαρχίας των 

λεκτικών γλωσσών έχει κλονιστεί. Όλο και περισσότερο ζούµε σε ένα σύµπαν 

πλασµένο από οπτικοακουστικά κείµενα, ενώ ένα όλο και µεγαλύτερο ποσοστό της 

πρόσβασής µας στον πραγµατικότητα διαµεσολαβείται από την οπτικοακουστική 

επικοινωνία. ∆υο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, οι λεκτικές γλώσσες, τόσο στην 

προφορική όσο και στη γραπτή εκδοχή τους, δεν έχουν χάσει την πρωτοκαθεδρία 

τους. Όταν κάποιος µιλά ή στέλνει γραπτά µηνύµατα από το κινητό του, όταν 

µετέχει σε διαδικτυακά fora ή σχολιάζει διαδικτυακές αναρτήσεις, συνεχίζει να 

χρησιµοποιεί τις λεκτικές γλώσσες. Και επιπλέον, βασικά εργαλεία της πρόσβασης 

στην εξουσία, όπως τα νοµικά έγγραφα, συνεχίζουν να εκφράζονται στις λεκτικές 
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γλώσσες. ∆εύτερον, παρά µια εµφανή τάση προς την πολυτροπικότητα που 

εµφανίζει πρόσφατα η ανθρώπινη επικοινωνία, δεν χρησιµοποιούνται όλοι οι µη 

λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας εξίσου. ∆εν είναι ούτε οι µυρωδιές ούτε οι γεύσεις 

που αποτελούν τον δεύτερο κυρίαρχο είδος πρόσβασης στην πληροφορία, στη 

γνώση και στην εξουσία. Είναι ειδικά οι εικόνες, στατικές και κινούµενες.  

Συνεπώς, το δεύτερο κυρίαρχο, και µε αυξητικές τάσεις, είδος γλωσσών µετά 

τις λεκτικές, είναι οι οπτικοακουστικές. Όµως, σε αντίθεση µε τις λεκτικές που τις 

διδασκόµαστε όλοι και για πολλά χρόνια, τις οπτικοακουστικές δεν τις 

διδασκόµαστε, µε εξαίρεση τους ειδικούς σε αυτές. Τις µαθαίνουµε εµπειρικά, στην 

πράξη. Ακόµα και οι περισσότεροι επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού χώρου 

δεν τις γνωρίζουν ενσυνειδήτως. Είναι σαφές ότι οι κοινωνίες µας έχουν ένα 

επίπεδο οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού εντυπωσιακά αναντίστοιχο µε το 

βαθµό χρήσης τους των οπτικοακουστικών γλωσσών. Σε τέτοιο βαθµό µάλιστα, 

ώστε να µην έχουν συνείδηση της έλλειψης τους αυτής.  

Η πολιτική σηµασία του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού, ασφαλώς 

υπερβαίνει την πολιτειότητα µε τη στενή έννοια, και εντάσσεται στο γενικότερο 

πρόταγµα της κοινωνικής ισότητας. Η πλήρης και καθολική πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, στις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, στη γνώση και στην 

πληροφορία, στην καλλιέργεια και στον πολιτισµικό πλούτο της ανθρωπότητας, 

έχει πολύ ευρύτερη σηµασία από την κρίσιµη συνεισφορά της στην πολιτειότητα. 

Περιοχές του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού που είναι ιδιαίτερα σηµαίνουσες 

για την πολιτειότητα είναι η δυνατότητα αποκωδικοποίησης των λανθάνοντων 

µηνυµάτων, όπως και των µηχανισµών χειραγώγησης των οπτικοακουστικών 

κειµένων, ώστε να µην καθίσταται κανείς ασυνείδητος και παθητικός δέκτης τους. 

Ειδικής βαρύτητας είναι επίσης η δυνατότητα αξιολόγησης της αξίας τεκµηρίου 

των κειµένων αυτών. Στη συνέχεια, εστιάζω στη γνωσιολογική σχέση των 

οπτικοακουστικών κειµένων µε την πραγµατικότητα. 

 

Το οπτικοακουστικό κείµενο ως κατασκευή 

Από τη στιγµή της εµφάνισής της, η φωτογραφική εικόνα συνοδεύεται από την 

παρανόηση της αµεσότητας: τη λανθασµένη εντύπωση, δηλαδή, ότι προσφέρει µια 

προνοµιακά αδιαµεσολάβητη πρόσβαση στην πραγµατικότητα. Η παρανόηση 

αυτή πολλαπλασιάστηκε εκθετικά µε την είσοδο των τεχνολογιών που επέτρεψαν 

την κινούµενη εικόνα, και µετά τη συνοδεία της µε ήχο. Μια από τις πιο λόγιες 

εκφράσεις αυτής της παρανόησης αποτελεί η θεωρία του ρεαλισµού του André 

Bazin (1958), η οποία βασίζεται στην οντολογία της φωτογραφικής εικόνας ως 

αποτύπωµα-ίχνος της πραγµατικότητας. Μια πιο απλοϊκή εκδοχή της, θα 

µπορούσε να συµπυκνωθεί στη φράση «το είδα στις ειδήσεις», που εν µέρει 

βασίζεται στην αυξηµένη αξία τεκµηρίου που δίνουµε στην αίσθηση της όρασης, η 

οποία παραδοσιακά συνδέεται µε την εµπειρία του αυτόπτη µάρτυρα: «το είδα µε 

τα µάτια µου». Και το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι: «τι ακριβώς είδες;» ∆ιότι, 

βέβαια, µπορείς να βλέπεις στην τηλεόρασή σου λιοντάρια να τρέχουν χαρούµενα 

στην αφρικανική σαβάνα, πολύ καιρό αφότου αυτά έχουν γίνει σκόνη και χωρίς 

ποτέ να πατήσεις το πόδι σου στην Αφρική. 

Ας ξεκινήσουµε µε την υπόθεση ότι όντως υπάρχει κάτι µπροστά στην 

κάµερα, κάποια αντικείµενα ή κάποιες πράξεις, και ας τις ονοµάσουµε «το 

συµβάν». Το µόνο σίγουρο είναι ότι ως θεατής αυτό που βλέπεις στην οθόνη δεν 
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είναι ποτέ ακριβώς το συµβάν. Το οπτικοακουστικό κείµενο δεν είναι παράθυρο 

στην πραγµατικότητα ούτε καθρέφτης της. Η φωτογραφική τεχνολογία πράγµατι 

αποτυπώνει κάτι, αλλά αυτό το κάτι είναι σχέσεις φωτός και σκιάς και χρωµάτων. 

Το κατά πόσο το οπτικοακουστικό κείµενο αποτελεί επίσης πρόσβαση στο συµβάν 

και σε ποιο βαθµό, εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Το βασικό στοιχείο της 

οντολογικής υπόστασής του είναι ακριβώς το ότι είναι κείµενο, δηλαδή κατασκευή 

και ισχυρότατη διαµεσολάβηση. Αυτό δε σηµαίνει ότι χάνει εντελώς τη δυνατότητα 

του να λειτουργήσει ως τεκµήριο. Το ζήτηµα είναι τίνος πράγµατος αποτελεί 

τεκµήριο, µε ποιους τρόπους και ποιους περιορισµούς. Πρόκειται για ένα είδος 

ερωτήσεων που πάντα θέτουµε στα κείµενα της λεκτικής γλώσσας, χωρίς να 

παύουµε να τα χρησιµοποιούµε ως τεκµήρια. Έτσι αναγνωρίζουµε ένα κείµενο περί 

φυλής από τη Γερµανία της δεκαετίας του 1930 ως κοινωνιολογικό τεκµήριο της 

ρατσιστικής ιδεολογίας της εποχής, και όχι ως αντικειµενική περιγραφή της 

ανθρώπινης φυσιολογίας, ενώ από το έργο Τίµων ο Αθηναίος (1607) του Σαίξπηρ 

αντλούµε πληροφορίες για την ελισαβετιανή Αγγλία, και όχι για την κλασσική 

Αθήνα. Αντίστοιχα, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η Κλεοπάτρα (1963) µε την 

Ελίζαµπεθ Τείλορ λέει περισσότερα για την Αµερική της δεκαετίας του 1960 παρά 

για την Αίγυπτο του 1ου αιώνα π.Χ., αλλά και ότι οι ειδήσεις των εννιά είναι κάτι 

πολύ διαφορετικό από ένα παράθυρο στον κόσµο.  

Μια από τις προϋποθέσεις για να αξιολογήσει κανείς την αξία τεκµηρίου ενός 

οπτικοακουστικού κειµένου, είναι η δυνατότητα να αναγνωρίζει τις επιλογές που 

ενσωµατώνονται στη διαδικασία κατασκευής του. Οι επιλογές αυτές είναι 

πάµπολλες και ποτέ δεν είναι όλες συνειδητές. Επίσης, δεν είναι πάντα όλες 

σηµαίνουσες ούτε σηµαίνουσες στον ίδιο βαθµό. Καθώς δε θα ήταν δυνατόν να τις 

απαριθµήσω διεξοδικά, και πολύ λιγότερο στα όρια αυτού του κειµένου, τις 

οµαδοποιώ σε τέσσερις «περιοχές απόφασης».  

Η πρώτη απόφαση, αναπόφευκτη και αναπόφευκτα σηµαίνουσα, είναι η 

επιλογή της καταγραφής ή µη του συµβάντος. Μπορεί κάλλιστα να γίνεται µια 

επανάσταση στο διπλανό δωµάτιο. Αν κανείς δε στρέψει µια κάµερα ή ένα 

µικρόφωνο προς τα εκεί, δε θα υπάρξει οπτικοακουστικό τεκµήριο για αυτήν. Το 

συµβάν της επανάστασης δε θα είναι λιγότερο πραγµατικό, απλώς δε θα αφήσει 

οπτικοακουστικό ίχνος. 

∆εύτερο επίπεδο επιλογών είναι ο χειρισµός του «προ-φιλµικού», δηλαδή 

των πράξεων και αντικείµενων που βρίσκονται µπροστά από την κάµερα, πριν 

αυτή αρχίσει να τραβάει. Στην περίπτωση του µυθοπλαστικού κινηµατογράφου, 

αναγνωρίζουµε σχετικά εύκολα τα σκηνικά, τα κοστούµια, τους φωτισµούς, την 

καθοδηγούµενη ηθοποιία. Το προ-φιλµικό όµως σχεδόν πάντα υπόκειται σε 

χειρισµούς και στα µη µυθοπλαστικά οπτικοακουστικά κείµενα. Ας θυµηθούµε την 

πρόσφατη περίπτωση της ενορχήστρωσης από τον ρεπόρτερ της ανατροπής µιας 

καρδάρας µε γάλα κατά τη διάρκεια της ειδησεογραφικής κάλυψης των 

κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων. Η συγκεκριµένη λαθροχειρία έτυχε να 

αποτυπωθεί σε ένα άλλο οπτικοακουστικό κείµενο, που µας επέτρεψε µέσω της 

σύγκρισης την αξιολόγηση του προηγούµενου. Όµως, χειρισµός του προ-φιλµικού 

υφίσταται και όταν δεν υπάρχει πρόθεση λαθροχειρίας. Οι χειρισµοί αυτοί 

ποικίλουν, από το συνολικό στήσιµο του ελεγχόµενου σκηνικού χώρου ενός 

τηλεοπτικού πάνελ, µέχρι τη διακριτική διόρθωση του φωτισµού σε ένα εξωτερικό 

πλάνο. Ακόµα και στην ακραία περίπτωση του cinéma vérité (κινηµατογράφος-
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αλήθεια), όπου ενσυνείδητα δε γίνεται καµιά παρέµβαση στο προ-φιλµικό για 

λόγους αρχής, η γνώση από τους κινηµατογραφούµενους της παρουσίας της 

κάµερας προκαλεί αλλαγή του προ-φιλµικού συµβάντος. 

Τρίτο επίπεδο αποφάσεων είναι εκείνες που λαµβάνονται ως προς τη λήψη 

της εικόνας και του ήχου. Αυτό το είδος αποφάσεων δε µπορεί να αποφύγει 

οποιοσδήποτε χρησιµοποιεί παραγωγικά ένα οπτικοακουστικό µέσο, ανεξάρτητα 

του πόσο ενσυνείδητα το κάνει, είτε πρόκειται για σκηνοθέτη-δηµιουργό είτε για 

κάποιον που παίρνει µια λήψη µε την κάµερα του κινητού του τηλεφώνου. 

Περιλαµβάνει από το ποια µηχανήµατα θα χρησιµοποιήσεις και πού θα τα 

τοποθετήσεις, µέχρι το πότε θα αρχίσεις και πότε θα σταµατήσεις την 

κινηµατογραφείς. Αποφάσεις σχετικά µε το «κάδρο» αφορούν τα στοιχεία που 

εµφανίζονται µέσα στο παραλληλόγραµµο (συνήθως) πλαίσιο που αποτελεί τον 

κόσµο του οπτικοακουστικού κειµένου: ποιες σχέσεις έχουν µεταξύ τους τα 

στοιχεία αυτά, από ποια απόσταση και ποια γωνία κινηµατογραφούνται κ.λπ. 

Αποφάσεις σχετικά µε το «πλάνο», αφορούν τη διάρκεια συνεχόµενης λήψης, 

καθώς και τις πιθανές κινήσεις του φακού ή της κάµερας. 

Τέταρτο επίπεδο, αποτελούν οι επιλογές της µετα-παραγωγής (post-

production), δηλαδή της εκ των υστέρων επεξεργασίας της εικόνας και του ήχου, 

και του συνδυασµού τους, που οδηγεί στην κατασκευή του τελικού 

οπτικοακουστικού κειµένου. Το µοντάζ, δηλαδή η σύνδεση δυο κοµµατιών 

συνεχόµενης λήψης, αποτελεί µια από τις συνηθέστερες διαδικασίες για την 

παραγωγή των περισσότερων οπτικοακουστικών κειµένων κάποιου βαθµού 

περιπλοκότητας και, συγχρόνως, έναν από τους ισχυρότερους µηχανισµούς 

παραγωγής νοήµατος. Όπως έδειξαν τα πειράµατα του Κουλεσώφ ήδη από τη 

δεκαετία του 1920, το µοντάζ κατασκευάζει χωρικές και λογικές σχέσεις, και 

υποβάλει στους θεατές νοήµατα που δεν υπήρχαν στα αρχικά πλάνα που συνδέει. 

Εκτός του µοντάζ, υπάρχει πλήθος άλλων δυνατοτήτων επέµβασης στην εικόνα, 

από την απλή αλλαγή στο «κοντράστ», µέχρι τα ψηφιακά εφέ που ζωγραφίζουν 

κόσµους που ποτέ δεν υπήρξαν ως προ-φιλµικά συµβάντα. Τέλος, ο σχεδιασµός 

και η µείξη του ήχου, περιλαµβάνουν επίσης πλήθη αποφάσεων και επηρεάζουν 

αποφασιστικά τη σηµασία του τελικού οπτικοακουστικού κειµένου. Να σηµειωθεί 

εδώ ότι η δυνατότητα της ζωντανής µετάδοσης, που η τεχνολογία της τηλεόρασης 

προσέθεσε στο οπλοστάσιο της οπτικοαουστικής επικοινωνίας, δεν αλλάζει 

καθόλου τα πρώτα τρία επίπεδα επιλογών που περιέγραψα. Αλλά και η µετα-

παραγωγή, παρά το ότι σε αυτήν την περίπτωση δε γίνεται «σε δεύτερο χρόνο», 

συνεχίζει να υφίσταται: υπάρχει το σύγχρονο µοντάζ και η σύγχρονη µείξη ήχου. 

 

Ένα παράδειγµα 

Για να υποστηρίξουµε το επιχείρηµα της διαµεσολαβηµένης φύσης του 

οπτικοακουστικού κειµένου, και να καταδείξουµε τη δύναµη των επιλογών και 

αποφάσεων στη διαδικασία κατασκευής του, ας φανταστούµε ένα υποθετικό 

παράδειγµα. Ας φανταστούµε ένα συµβάν. Έστω µια µικρή συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας στην πλατεία Ναυαρίνου της Θεσσαλονίκης. Το συµβάν αποτελείται 

από µια µικρή οµάδα διαδηλωτών και µια περίπου ισάριθµη µε αυτούς οµάδα 

αστυνοµικών, µεταξύ τους υπάρχει ένταση, ενώ ένας κάδος φλέγεται. Και έστω ότι 

βρισκόµαστε εκεί µε ένα συνεργείο µε σκοπό να «τραβήξουµε» το συµβάν.  
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Ας δούµε πώς οι αποφάσεις µας επηρεάζουν το νόηµα του οπτικοακουστικού 

κειµένου που παράγεται (Σχήµα 1).  

 

 
Σχήµα 1. 

 

Αν επιλέξουµε ένα «σφικτό» κάδρο, που το χώρο του να γεµίζουν οι βασικοί 

«χαρακτήρες» του συµβάντος (διαδηλωτές-αστυνοµικοί-κάδος), δίνουµε µεγάλη 

σηµασία στο συµβάν. Αλλά, βέβαια, άλλες συνδηλώσεις παράγει ένα κάδρο που 

περιέχει µόνο διαδηλωτές µε τον κάδο (Σχήµα 1Α), και άλλες εκείνο που περιέχει 

µόνο αστυνοµικούς µε τον κάδο (Σχήµα 1Β). Επίσης, αν η κάµερα βρίσκεται από 

την µεριά των διαδηλωτών, κοιτώντας προς τους αστυνοµικούς, τείνει να οδηγεί 

στην ταύτιση µε τους διαδηλωτές και στην πρόσληψη των αστυνοµικών ως 

αντιπάλων, ενώ η τοποθέτηση της ανάµεσα στους αστυνοµικούς, παράγει την 

αντίστροφη ταύτιση.  

Ας επιλέξουµε όµως ένα τελείως άλλο κάδρο, ένα γενικό κάδρο που 

περιλαµβάνει µεγάλο κοµµάτι της πλατείας (Σχήµα 1Γ). Ξαφνικά το συµβάν που 

συζητούµε χάνει την κεντρική σηµασία του, σχετικοποιείται. Παιδιά παίζουν, 

άνθρωποι περνούν βιαστικοί µε πλαστικές σακούλες, άλλοι παίρνουν τον καφέ 

τους στα τραπεζάκια γύρω-γύρω. Σε αυτήν την εκδοχή ο θεατής µπορεί να δει ότι 

όλη η ένταση µεταξύ διαδηλωτών και αστυνοµικών δεν έχει επηρεάσει την 

καθηµερινότητα στην πλατεία και, άρα δε συµβαίνει και κάτι το τόσο 

συνταρακτικό. Μια αντιδιαµετρικά αντίθετη εκδοχή θα ήταν ένα κοντινό κάδρο 

πάνω στο φλεγόµενο κάδο (Σχήµα 1∆), επιλογή που θα παρήγαγε πολύ µεγάλη 

ένταση.  

Ας εξετάσουµε τώρα δυο ακόµα πιο ακραίες επιλογές (Σχήµα 2).  
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Σχήµα 2. 

 

Έστω ένα πλάνο που, ξεκινώντας από το κοντινό κάδρο στον κάδο που 

περιγράψαµε πριν (Σχήµα 2Α), ζουµάρει αργά µέσα στα φλεγόµενα σκουπίδια και 

καταλήγει σε έναν κάδρο όλο καλυµµένο από φωτιά (Σχήµα 2Β). Και έστω ότι 

συνοδεύουµε αυτό το πλάνο µε τον ήχο που ηχογραφήσαµε τοποθετώντας το 

µικρόφωνό µας πολύ κοντά στον κάδο: τον έντονο συρριχτό ήχο της φωτιάς που 

καταβροχθίζει. Το τελικό οπτικοακουστικό κείµενο δίνει µια εµπειρία κολασµένη. 

Κανείς από τους παρόντες εκείνο το απόγευµα στην πλατεία Ναυαρίνου δεν είχε 

ούτε θα µπορούσε να έχει ποτέ αυτήν την εµπειρία. Τίποτα δε συνδέει χωρο-

χρονικά αυτό το οπτικοακουστικό κείµενο µε εκείνο το απόγευµα στη Ναυαρίνου. 

Κι όµως, το υλικό που χρησιµοποιήσαµε το αντλήσαµε όλο από εκεί.  

Ας φανταστούµε τώρα µια άλλη επιλογή. Έστω ότι τοποθετούµε την κάµερά 

µας δίπλα σε ένα από τα τραπεζάκια που βρίσκονται στα άκρα της πλατείας, έτσι 

ώστε να έχουµε σε πρώτο πλάνο ένα ζευγάρι που πίνει τον καφέ του και συζητάει 

(Σχήµα 2Γ, 2∆). Το γενικό πλάνο που είχαµε επιλέξει σε προηγούµενο παράδειγµα 

(Σχήµα 1Γ) είναι τώρα το φόντο στο καινούριο µας κάδρο, πίσω από το ζευγάρι 

(Σχήµα 2Γ), ενώ το συµβάν της διαµαρτυρίας δεν είναι παρά µια λεπτοµέρεια σε 

αυτό. Και έστω ότι τοποθετούµε επίσης το µικρόφωνό µας κοντά στο ζευγάρι, 

ώστε σε ηχητικό πρώτο πλάνο να ακούµε τη συζήτησή τους. Στο οπτικοακουστικό 

κείµενο που προκύπτει, το συµβάν της διαµαρτυρίας είναι ελαχίστως σηµαντικό. 

Αν µάλιστα η συζήτηση του ζευγαριού είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ή έντονη, 

είναι εντελώς πιθανό ο θεατής να µην προσέξει καν το συµβάν της διαµαρτυρίας.  

Ας σηµειωθεί ότι στα οπτικοακουστικά κείµενα που περιέγραψα, 

κινηµατογραφούνται µη σκηνοθετηµένα συµβάντα, ενώ δεν αξιοποιείται καµιά 

από τις δυνατότητες επέµβασης στη µετα-παραγωγή, όπως η αλλαγή της χρονικής 

σειράς των συµβάντων ή η προσθήκη υλικού διαφορετικής προέλευσης. Οι 

παραλλαγές του παραδείγµατος µας, που δεν είναι παρά ελάχιστες από µια άπειρη 

ποικιλία δυνατοτήτων, καταδεικνύουν ότι τίποτα δεν είναι φυσικό στο 

οπτικοακουστικό κείµενο. 
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Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εισήγηση υποστήριξε ότι στις σύγχρονες συνθήκες αυξανόµενης 

κυριαρχίας της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, ο οπτικοακουστικός 

εγγραµµατισµός δεν πρέπει να αποτελεί πλέον εξειδικευµένη γνώση, αλλά γνώση 

βάσης. Όρισε τον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό ως το σύνολο των γνώσεων 

και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κατανόηση και τον αποτελεσµατικό χειρισµό 

της οπτικοακουστικής γλώσσας, ενώ διευκρίνισε τις θεωρητικές και πολιτικές 

θέσεις που θεµελιώνουν την επιλογή της συγκεκριµένης ορολογίας. Απέδειξε την 

ισχυρά διαµεσολαβηµένη φύση του οπτικοακουστικού κειµένου, ανασκευάζοντας 

την παρανόηση για την προνοµιακή αµεσότητά του. Μέσω του συγκεκριµένου 

παραδείγµατος, κατέδειξε τη χρησιµότητα του οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού 

στην αξιολόγηση της αξίας τεκµηρίου του οπτικοακουστικού κειµένου. Καθώς η 

γνώση του κόσµου που µας περιβάλει διαµεσολαβείται σε µεγάλο βαθµό από την 

οπτικοακουστική επικοινωνία, η συνείδηση της ύπαρξης αυτής της 

διαµεσολάβησης, καθώς και των τρόπων που κατασκευάζεται και λειτουργεί, 

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της ενσυνείδητης και ενεργού πολιτειότητας. 

Συνεπώς, εάν στοχεύουµε σε µια δηµοκρατική και κοινωνικά δίκαιη κοινωνία, ο 

οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός δεν πρέπει να αποτελεί ταξικό προνόµιο, αλλά 

οφείλει να αναγνωριστεί ως δικαίωµα και να γίνει κτήµα όλων. Ο 

αποτελεσµατικότερος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι µέσω της δηµόσιας, 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, υποστηρίζω την υιοθέτηση του 

οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού ως πολιτική προτεραιότητα και την εισαγωγή 

της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στο σχολικό σύστηµα. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Bazin, A. (1958). Qu'est-ce que le cinéma?. 1, Ontologie et langage. Paris: Cerf. 

Eco, U. ([1976] 1979). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University. 

Hjelmslev, L. ([1954] 1971). La stratification du langage. In Essais Linguistiques. (pp. 

44-76). Paris: Minuit.  

Metz, C. (1964). Le cinéma: langue ou langage. In Communications, 4, 52-90. 

Metz, C. (1971). Langage et cinéma. Paris: Larousse. 

Metz, C. ([1973] 1977). Sémiologie audio-visuelle et linguistique générative. In Essais 

sémiotiques. (pp. 109-128). Paris: Klincksiek.  

Saussure, F. de ([1916] 1972). Cours de linguistique générale. Paris: Payot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
88 

“Ώρα για διαφηµίσεις”: Τα παιδιά παραγωγοί 

οπτικοακουστικών διαφηµιστικών µηνυµάτων 
 

 

Λίνα Π. Βαλσαµίδου 

Μ.Ed., M.Sc., M.A., υποψ. ∆ιδάκτωρ “Επικοινωνία και Νέα ∆ηµοσιογραφία”-

Α.Π.ΚΥ., Ερευνήτρια Advanced Media Institute 

pvalsamidou@gmail.com 

 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εφαρµογή αφορά ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης στα Μέσα, προσανατολισµένο 

στον γραµµατισµό στη διαφήµιση, που υλοποιήθηκε µέσα σε δύο σχολικά τρίµηνα. Τα 

παιδιά έδειξαν να αναπτύσσουν σταδιακά κριτική στάση απέναντι στα περιεχόµενα των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, να χρησιµοποιούν µε άνεση και χαρά τις ΤΠΕ και να 

εµπλέκονται µε ικανοποίηση κι επιτυχία στα στάδια της παραγωγής των δύο 

διαφηµιστικών µηνυµάτων που σχεδίασαν. Οι διαφηµίσεις αλλά και το συνολικό 

πρόγραµµα, ανέδειξαν ρητά τον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης αλλά και το 

πρόγραµµα σπουδών της ως ένα πρόσφορο πεδίο ενσωµάτωσης συναφών 

προγραµµάτων εκπαίδευσης στα Μέσα, ενώ από τα πιο σηµαντικά σηµεία αποτελεί το 

γεγονός ότι τα παιδιά µπόρεσαν να εκφράσουν ρητά όσα γνώριζαν ήδη σιωπηρά και να 

µετατραπεί έτσι η «παθητική» γνώση τους σε «ενεργητική».  

Λέξεις κλειδιά: γραµµατισµός στη διαφήµιση, νηπιαγωγείο, εκπαίδευση στα µέσα 

 

 

Abstract 

The current application is concerned with a media education training course, oriented on 

advertisement literacy, realized in two school terms. The children appeared to gradually 

develop a critical stance toward the content of advertisement messages, to utilize ICT 

effortlessly and joyfully, and to be successfully involved in the stages of the production of the 

two advertisement messages they had designed themselves. The advertisements and the 

entire course as well clearly highlighted the field of Early Childhood Education and its 

curriculum as a breeding ground for incorporating relative media education training courses, 

while one of the most important points is the fact that the children were able to clearly 

express what they already knew implicitly and thus to turn their "passive" knowledge into 

"active". 

Keywords: advertisement literacy, kindergarten, media education 

 

 

Εισαγωγή 

Γραµµατισµός και εκπαίδευση στα Μέσα 

Η εκπαίδευση στα Μέσα επικοινωνίας (media education) σύµφωνα µε τον 

Buckingham (2008) αφορά στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης σχετικά µε τα 

ΜΜΕ, ενώ ο γραµµατισµός στα ΜΜΕ (media literacy) αφορά στο αποτέλεσµα αυτής 

της διαδικασίας, δηλαδή τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται µέσω 

αυτής (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007). Ειδικότερα, ο γραµµατισµός στα Μέσα ορίζεται 

ως «η ικανότητα ποικιλότροπης πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και 

επικοινωνίας µηνυµάτων» (Aufderheide & Firestone, 1993: 8) και περιλαµβάνει -



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
89 

ιδιαιτέρως τονίζει, «τις δεξιότητες της κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης µε τη 

χρήση οπτικοακουστικών κειµένων, εργαλείων και τεχνολογιών» (Hobbs, 2007: 59).  

Σύµφωνα µε τον Buckingham (2007: 14) ο γραµµατισµός στα Μέσα «είναι η 

ικανότητα της πρόσβασης, κατανόησης και δηµιουργίας µορφών επικοινωνίας 

εντός µιας ποικιλίας πλαισίων». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση περιλαµβάνει τις 

απαιτούµενες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να ανακαλύψει κάποιος/α τα 

περιεχόµενα των µέσων, χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες τεχνολογίες και το 

αντίστοιχο λογισµικό. Η κατανόηση περιλαµβάνει την ικανότητα 

αποκωδικοποίησης ή ερµηνείας των περιεχοµένων των µέσων, τη γνώση των 

διαδικασιών παραγωγής και την ικανότητα της κριτικής των µέσων. Τέλος, η 

δηµιουργία περιλαµβάνει την ικανότητα της χρήσης των µέσων επικοινωνίας για 

την κατασκευή και την επικοινωνία µηνυµάτων είτε για λόγους αυτό-έκφρασης 

είτε για λόγους επιρροής και αλληλεπίδρασης µε τους άλλους.  

 

Γραµµατισµός στη διαφήµιση 

Ο γραµµατισµός στη διαφήµιση (advertising literacy), κατ’ επέκταση, αφορά στις 

ικανότητες της ανάλυσης, αξιολόγησης και δηµιουργίας πειστικών µηνυµάτων 

εντός µιας ποικιλίας πλαισίων και Μέσων (Young, 2003 στο Livingstone & Helsper, 

2006: 562). Οι Livingstone & Helsper (2006), σηµειώνουν ότι ως προς τη σχέση της 

ηλικίας των παιδιών και του αναπτυσσόµενου γραµµατισµού τους στα Μέσα και 

στη διαφήµιση, στηριζόµενοι/ες στην θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη 

(John, 1999; Valkenburg, 2000; Young, 2003), δύο παράγοντες θεωρούνται κρίσιµοι: 

η ικανότητα διάκρισης των διαφηµίσεων από τα υπόλοιπα προγράµµατα και η 

ικανότητα αναγνώρισης των βαθύτερων πειστικών προθέσεων και σκοπών της 

διαφήµισης. Αναφέρουν ότι πολλές µελέτες µε τα στάδια εξέλιξης του Piaget, έχουν 

χρησιµοποιηθεί για να διαµορφώσουν τα χαρακτηριστικά των τριών κυριότερων 

σταδίων του γραµµατισµού στη διαφήµιση (ηλικίες 2-7/αντιληπτικό στάδιο, 7-

12/αναλυτικό στάδιο και 12+/αντανακλαστικό στάδιο) (Bandyopadhyay et al., 2001; 

Hastings et al., 2003; Kunkel, 1990; Kunkel et al., 2004; Oates et al., 2002; Valkenburg 

& Cantor, 2001; Young, 2003; Young et al., 1996) και υπογραµµίζουν ότι σύµφωνα 

µε αυτές φαίνεται ότι τα παιδιά πριν από τα 5 τους χρόνια δεν διακρίνουν µε 

συνέπεια τη διαφήµιση από τα υπόλοιπα προγράµµατα και θεωρούν έτσι τη 

διαφήµιση ως ψυχαγωγία ή ως πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα παρά ως 

πειθώ (Blosser & Roberts, 1985; Buijzen & Valkenburg, 2003α, 2003b; Wartella, 1980). 

Στο πλαίσιο αυτό, η χρησιµοποίηση των διαφηµιστικών µηνυµάτων στην 

τάξη από τους/τις εκπαιδευτικούς, αποσκοπεί στην έµφαση των δεξιοτήτων της 

ανάλυσης και της αξιολόγησης των διαφηµίσεων, ώστε να προσδιορίσουν τον 

σκοπό των µηνυµάτων, το κοινό-στόχο που απευθύνονται, την άποψη που 

εµπεριέχουν και τις χρησιµοποιούµενες πειστικές τεχνικές (Buckinghm, 2008). 

 

Η παραγωγή στη σχολική τάξη 

Σε σχέση µε την παραγωγή στη σχολική τάξη, αρχικά, ο Masterman (1994 στο Νίκα, 

2007: 199) υποστήριξε πως η διαδικασία της παραγωγής δεν είναι αυτοσκοπός, 

αλλά ένα µέσο, ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά στην κριτική κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας των ΜΜΕ και των προϊόντων τους.  

Κατά τον Buckingham (2008: 154-155), η παραγωγή Μέσων επικοινωνίας στη 

σχολική τάξη ή καλύτερα η πρακτική ενεργός χρήση της τεχνολογίας των ΜΜΕ, 
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«αποτελεί τον πιο άµεσο, ελκυστικό και αποτελεσµατικό τρόπο διερεύνησης ενός 

θέµατος», αλλά και την πτυχή της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ µε τις περισσότερες 

πιθανότητες να ενθουσιάσει τους/τις µαθητές/τριες. Η πρακτική εξάσκηση 

προσφέρει έναν σχετικά «ασφαλή» χώρο, µέσα στον οποίον τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να διερευνήσουν τις συναισθηµατικές επενδύσεις τους στα Μέσα 

επικοινωνίας και να εκφράσουν τον ενθουσιασµό αλλά και τους προβληµατισµούς 

τους. H παραγωγή Μέσων επικοινωνίας, συνιστά κεντρικό και αναπόσπαστο 

στοιχείο της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ, µια που η έννοια του γραµµατισµού στα Μέσα 

εµπεριέχει την άρρηκτη σύνδεση της «ανάγνωσης» και της «γραφής» των ΜΜΕ.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος, οι Κούρτη & Λεωνίδα (2007: 88), υπογραµµίζουν ότι 

η παραγωγή αποτελεί στοιχείο-κλειδί στην εκπαίδευση στα ΜΜΕ, εντός και εκτός 

σχολικού πλαισίου και οι εκπαιδευόµενοι/ες θα πρέπει να καταστούν ικανοί/ές, όχι 

µόνο να αναλύουν και να ασκούν κριτική στα προϊόντα ή στα «κείµενα» (για την 

έννοια του κειµένου πβ. Barthes, 1988; Fairclough, 1995; Lavoinne, 2004) των ΜΜΕ, 

αλλά και να παράγουν οι ίδιοι/ες µηνύµατα (Buckingham, 1988; Θεοδωρίδης, 2002; 

Livingstone, 2003).  

Ως προς την παραγωγή του προϊόντος, στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής και 

της ∆ιδακτικής των Μέσων, οι Kron & Σοφός (2007:217) αναφέρουν ότι όταν 

γίνεται λόγος για προϊόν, εννοείται ο µετασχηµατισµός των πληροφοριών σε νέα 

γνώση και «η ενσωµάτωση της νέας γνώσης στην προϋπάρχουσα σε κάποιο 

υψηλότερο επίπεδο».  

Σχετικά µε τη δυνατότητα που δίνεται στα παιδιά να δηµιουργήσουν το δικό 

τους µεσοποιηµένο υλικό, οι Νίκα κ.α. (2007) σηµειώνουν ότι επέρχεται η 

εξοικείωση µε τα Μέσα, το περιεχόµενο και τις τεχνικές τους, επέρχεται η 

αποµυθοποίηση των Μέσων, η µείωση των φόβων απέναντι στην τεχνολογία και 

εν τέλει καθίστανται τα Μέσα ένα ελεγχόµενο εργαλείο που οι µαθητές/τριες 

µπορούν να το ενσωµατώσουν στη ζωή τους και να το χρησιµοποιήσουν προς 

όφελός τους. 

 

Σκοπός της διδακτικής εφαρµογής 

Η Ντάβου (2007: 5) τονίζει ότι η «εκπαίδευση στα µέσα επικοινωνίας εφαρµόζεται 

σε άλλες χώρες µε συγκεκριµένα προγράµµατα και από πολύ µικρές ηλικίες, γιατί 

έχει αποδειχθεί πως όσο νωρίτερα ξεκινά, τόσο πιο αποτελεσµατική είναι». Τα 

προγράµµατα που αφορούν στην προσχολική ηλικία, σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στην εγγενή αντίδραση του νηπίου απέναντι σε κάθε 

παιχνίδι: θα το πάρει στα χέρια του, θα το παρατηρήσει, θα το 

αποσυναρµολογήσει (µε σκοπό να µάθει τη λειτουργία του) και όταν κατανοήσει 

τους µηχανισµούς του, θα το ξανασυναρµολογήσει.  

Η παρούσα εισήγηση, που αποτελεί µελέτη περίπτωσης µε στοιχεία έρευνας-

δράσης, αφορά διδακτική εφαρµογή που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

στα Μέσα/Γραµµατισµός στη διαφήµιση. Στηρίζεται στις «βασικές ικανότητες» που 

προωθεί το Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011:9) και ορίζονται από την 

εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία: την επικοινωνία, τη 

δηµιουργική και κριτική σκέψη, την προσωπική ταυτότητα και αυτονοµία και τις 

κοινωνικές-πολιτειακές ικανότητες.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
91 

Σκοπός της διδακτικής εφαρµογής είναι η εκπαίδευση στα Μέσα 

µαθητών/τριών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης/Νηπιαγωγείου, ενώ οι επιµέρους 

στόχοι της είναι:  

(α) η ανάπτυξη κριτικής στάσης των µαθητών/τριών στα περιεχόµενα των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων  

(β) η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και  

(γ) η παραγωγή διαφηµιστικών µηνυµάτων από τους µαθητές/τριες.  

Η εφαρµογή, παράλληλα, ανιχνεύει το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης 

ως πεδίο ενσωµάτωσης ή µη, προγραµµάτων εκπαίδευσης στα Μέσα επικοινωνίας.  

Σηµειώνεται, πως η εν λόγω εφαρµογή βραβεύτηκε µε το Βραβείο Αριστείας 

και Καινοτοµίας για το έτος 2013, στο πλαίσιο του θεσµού «Αριστεία και ανάδειξη 

καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» του 

Υπουργείου Παιδείας. 

 

Στοιχεία εφαρµογής  

Η εφαρµογή σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε σε δηµόσιο Νηπιαγωγείο αστικής 

περιοχής, µε 21 µαθητές/τριες, 12 κορίτσια και 9 αγόρια. ∆ιήρκεσε 2 διδακτικά 

τρίµηνα- από τον Σεπτέµβριο του 2012 ως και τον Φεβρουάριο του 2013. 

Η δράση προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο της ενασχόλησης της τάξης µε 

την εφηµερίδα του Νηπιαγωγείου και τη θεµατική ενότητα «ΜΜΕ». Για την 

προετοιµασία του φύλλου, επεξεργαστήκαµε –µεταξύ άλλων- έντυπες διαφηµίσεις 

και το ερώτηµα αν µπορούµε να φτιάξουµε και διαφήµιση για την τηλεόραση, 

αναδύθηκε αυτόµατα. Άλλωστε τα τηλεοπτικά διαφηµιστικά µηνύµατα ανήκουν 

στα άµεσα βιώµατα και εµπειρίες των παιδιών και είναι πολύ ελκυστικά γι αυτά.  

 

Γνωστικά αντικείµενα 

Τα εµπλεκόµενα γνωστικά αντικείµενα ήταν τα ακόλουθα:  

-Γλώσσα (προφορική επικοινωνία-γραφή- ανάγνωση)  

-Πληροφορική (γνωριµία µερών υπολογιστή, χρήση διαδικτύου, χρήση ψηφιακών 

µέσων-ψηφιακή βιντεοκάµερα)  

-Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜΜΕ, διαφήµιση)  

-∆ηµιουργία και Έκφραση (εικαστικά-δραµατοποίηση)  

 

Υλικό 

Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν τα τετράδια επικοινωνίας του Ινστιτούτου 

Οπτικοακουστικών Μέσων, το εγχειρίδιο «Μ’ αρέσει η τηλεόραση» των Λαστρέγκο 

και Τέστα στις ενότητες που αφορούν τις διαφηµίσεις, οπτικοακουστικές 

διαφηµίσεις από το διαδίκτυο και εγγεγραµµένες διαφηµίσεις σε αφαιρούµενο 

δίσκο. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στο 

γνωστικό υπόβαθρο των µαθητών/τριών της πρώιµης παιδικής ηλικίας και 

βασίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαίδευση και τον γραµµατισµό στα 

Μέσα /στη διαφήµιση (πβ. Buckingham, 2008; Craggs, 2002).  

 

Μοντέλο διδασκαλίας 

Οι δραστηριότητες στην τάξη, στηρίχθηκαν στην οµαδοσυνεργατική µέθοδο και τη 

µέθοδο project. Το µοντέλο διδασκαλίας που υιοθετήθηκε αντικατέστησε την 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
92 

παραδοσιακή διδασκαλία -που είχε ως επίκεντρο τον εκπαιδευτικό 

«θεµατοφύλακα αξιών και γνώσεων» και «µεταλαµπαδευτή» αυτών στους 

νεότερους (Νίκα, 2007: 46)- µε την «µαθητοκεντρική προσέγγιση» [student-

centered approach], σύµφωνα µε την οποία ο µαθητής ανακαλύπτει µόνος του τη 

γνώση µε την απλή καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού (Νίκα, 2007: 47). Στην 

προσέγγιση αυτή δίνεται έµφαση κυρίως στην ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων 

µεταξύ των µαθητών/τριών και στη συναγωγή των δικών τους συµπερασµάτων 

για τα θέµατα που συζητούνται (Buckingham, 2008: 135). Σηµειώνεται, πως η 

κυρίως µέθοδος που προτείνεται για τον γραµµατισµό στα Mέσα, δεν είναι η 

παραδοσιακή «διδασκαλία» σχετικά µε το τι είναι τα Mέσα και ποιος ο ρόλος τους 

στη ζωή µας ή ποια «κρυφά» µηνύµατα προσπαθούν να διακινήσουν, αλλά η 

βοήθεια των µαθητών/τριών να ανακαλύψουν οι ίδιοι/ες τις απαντήσεις (Νίκα & 

Ντάβου, 2008). Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση, η 

παρατήρηση, η δραµατοποίηση, ο καταιγισµός ιδεών, το παιχνίδι, η επίλυση 

προβλήµατος.  

 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού-ερευνήτριας ήταν συντονιστικός, διευκολυντικός, 

επεξηγηµατικός, καθοδηγητικός και πληροφοριακός. 

 

Τρόπος αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της εφαρµογής πραγµατοποιήθηκε αρχική, διαµορφωτική και 

τελική αξιολόγηση, καταιγισµός ιδεών ή/και εννοιολογικός χάρτης, 

αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση, παρατήρηση, συζήτηση ενώ κρατήθηκε και 

ηµερολόγιο από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια.  

 

∆ιδακτικά βήµατα 

Τα στάδια/βήµατα στα οποία στηρίχθηκε και εξακτινώθηκε η εφαρµογή 

εµπεριέχουν τις τέσσερις «βασικές έννοιες», που υπογραµµίζει ο Buckingham (2008: 

111), την παραγωγή, τη γλώσσα, την αναπαράσταση και το κοινό. Στην 

προσέγγιση αυτή –που στηρίζεται σε ένα σύνολο «βασικών εννοιών»- δεν 

καθορίζονται συγκεκριµένα αντικείµενα µελέτης, µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση στα 

Μέσα επικοινωνίας να µπορεί να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στους 

ενθουσιασµούς των µαθητών/τριών, αλλά ούτε και καθορίζει ένα δεδοµένο 

σύνολο γνώσεων, το οποίο σε αυτό το συγκεκριµένο πεδίο, σύντοµα θα φαινόταν 

παρωχηµένο. 

 

Πρώτο στάδιο: Πρόσβαση 

Στο πρώτο στάδιο, της πρόσβασης, στην ολοµέλεια της τάξης πραγµατοποιήθηκε 

συζήτηση για τα Μέσα επικοινωνίας, που εστιάστηκε στην πληθώρα των µέσων 

που υπάρχουν σήµερα. Στη συνέχεια, η συζήτηση οδηγήθηκε στις διαφηµίσεις, 

όπου έγινε η αρχική αξιολόγηση µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών (Παράρτηµα 

1). Στην εισαγωγική συζήτηση διαπιστώθηκαν οι αρχικές γνώσεις των παιδιών και 

η προτίµησή τους σε συγκεκριµένα διαφηµιστικά µηνύµατα. Τα ερωτήµατα που 

τέθηκαν για τις διαφηµίσεις οδήγησαν τα παιδιά σε εποικοδοµητική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων µε την παράλληλη παρακολούθηση στο διαδίκτυο 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, µε έµφαση σε αυτά που προτιµούσαν και γνώριζαν. Τα 
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ερωτήµατα που συζητήθηκαν ήταν: Τι είναι τα µέσα επικοινωνίας; Σε τι µας 

βοηθούν; Τι είναι οι διαφηµίσεις; Γιατί υπάρχουν διαφηµίσεις; Σε ποιους 

απευθύνονται; Ποιος είναι ο στόχος τους; Πού συναντούµε διαφηµίσεις; Ποια µέσα 

χρησιµοποιούνται στην προβολή των διαφηµίσεων; Ποιο είναι το περιεχόµενό 

τους;  

 

∆εύτερο στάδιο: Κατανόηση 

Στο δεύτερο στάδιο, της κατανόησης, στην ολοµέλεια της τάξης 

πραγµατοποιήθηκε συζήτηση και έγινε προσπάθεια ανάλυσης κι ερµηνείας των 

διαφηµίσεων, µε παράλληλη παρακολούθηση διαφηµιστικών µηνυµάτων από το 

διαδίκτυο και µε εστιασµό σε παιδικές διαφηµίσεις-καταναλωτικές και 

ανθρωπιστικές. Οι συζητήσεις/ερµηνείες στηρίχθηκαν στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

Ποια τα είδη της διαφήµισης; Ποιους τρόπους χρησιµοποιούν οι διαφηµιστές για 

να κάνουν το προϊόν τους πιο ελκυστικό και για να πείσουν τους καταναλωτές; Τι 

είδους λεξιλόγιο/ποιες λέξεις χρησιµοποιούν για το λόγο αυτό; Ποιες εικόνες 

χρησιµοποιούν/επιλέγουν; Τι είδους χρώµατα; Ποια µουσική; Τι αποκρύπτουν τα 

διαφηµιστικά µηνύµατα; Τι κρύβεται πίσω από αυτό που λέγεται και ακούµε; 

Ποιοι/ες εµφανίζονται σε κάθε διαφήµιση; Πως εµφανίζονται τα παιδιά; 

Εµφανίζονται αγόρια ή κορίτσια και σε ποιες διαφηµίσεις εµφανίζονται αγόρια ή 

κορίτσια ή αγόρια-κορίτσια µαζί; Οι διαπιστώσεις αφορούσαν τις τεχνικές, τα 

λόγια, τη µουσική, τις εικόνες των µηνυµάτων, τα κρυµµένα νοήµατα. 

Οι ανωτέρω δραστηριότητες κατέδειξαν ρητά, πως τα παιδιά µπορούσαν να 

συζητήσουν τα ερωτήµατα αυτά µε µεγαλύτερη ευκολία, όταν η συζήτηση 

αφορούσε σε συγκεκριµένο και αγαπητό τους διαφηµιστικό µήνυµα. Κατά 

συνέπεια, προχωρήσαµε στην ανάδειξη, µέσω ψηφοφορίας, της πιο αγαπηµένης 

διαφήµισης των παιδιών, το παριζάκι Υφαντής, και επιχειρήθηκε ακολούθως στην 

ολοµέλεια της τάξης η σε βάθος ανάλυσή της, µέσω της διδακτικής στρατηγικής 

της ανάλυσης κειµένου (πβ. Buckingham, 2008: 137-141). Αυτού του είδους η 

ανάλυση, όπως υπογραµµίζεται (Buckingham, 2008: 138), σηµαίνει τη «µετατροπή 

του οικείου σε ανοίκειο», δηλαδή ζητείται από τους/τις µαθητές/τριες να 

εστιαστούν σε κάτι που γνωρίζουν εξαιρετικά καλά, να εξετάσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο έχει δοµηθεί αλλά και να σκεφτούν για ποιο λόγο δοµήθηκε µε αυτό τον 

τρόπο. 

Αρχικά ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν αυτά που είδαν και 

άκουσαν στο διαφηµιστικό µήνυµα. Ζητήθηκε να προσέξουν τα λόγια, να 

µετρήσουν και να παρατηρήσουν τα πλάνα αλλά και να συζητήσουν για τις 

αλλαγές που διαπίστωσαν σε κάθε πλάνο. Στη συνέχεια, µετά την στοχαστική 

παρατήρηση και τη λεπτοµερή περιγραφή, ζητήθηκε από τα παιδιά να εξετάσουν 

το νόηµα του κειµένου, όπως τα χρώµατα, τον ήχο, τη µουσική, τα πλάνα. Τέλος, 

τα παιδιά ωθήθηκαν να διατυπώσουν την άποψή τους σχετικά µε τις αξίες ή 

ιδεολογίες που εντόπισαν στο διαφηµιστικό µήνυµα: τα θετικά 

χαρακτηριστικά/ιδιότητες που αποδίδονται στο συγκεκριµένο διαφηµιζόµενο 

προϊόν. Η ανάλυση της αγαπηµένης διαφήµισης των παιδιών, αντιµετωπίστηκε µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καθολική συµµετοχή, διότι αφορούσε στα άµεσα 

ενδιαφέροντα και βιώµατά τους, είχε νόηµα και ουσία γι’ αυτά και στηρίχθηκε σε 

πρακτικούς τρόπους.  

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
94 

Αποτελέσµατα πρώτου και δεύτερου σταδίου 

Γενικότερα, µέσα από τα δύο αναφερόµενα στάδια και ως προς την ανάπτυξη 

κριτικής στάσης των µαθητών/τριών του νηπιαγωγείου στα περιεχόµενα των 

διαφηµιστικών µηνυµάτων, διαπιστώθηκε ότι κατά το στάδιο της πρόσβασης, τα 

παιδιά σταδιακά άρχισαν να προσδιορίζουν µε ευκολία το περιεχόµενο –κυρίως 

στις διαφηµίσεις που τους άρεσαν και τους ήταν οικείες-, αλλά πιο δύσκολα το 

στόχο, ενώ ιδιαίτερα ευχάριστη δραστηριότητα αποδείχτηκε ο εντοπισµός των 

µέσων ή των υλικών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των διαφηµίσεων.  

Κατά το στάδιο της κατανόησης, διαπιστώθηκε πως τα παιδιά γνώριζαν 

πολλές διαφηµίσεις και µπορούσαν να ανακαλέσουν µε µεγάλη ευκολία τα λόγια 

και κυρίως τα σύντοµα τραγούδια των µηνυµάτων. Στη συζήτηση αναδείχτηκε το 

γεγονός ότι τα διαφηµιστικά µηνύµατα δεν δείχνουν πάντα τα προϊόντα στο 

αληθινό τους µέγεθος, ενώ η ανταλλαγή απόψεων εστιάστηκε στα όµορφα 

τραγούδια, στα λόγια, στα έντονα χρώµατα, σε στοιχεία δηλαδή τεχνικών 

εντυπωσιασµού. Οι µαθητές/τριες σταδιακά µετέβησαν σε διαπιστώσεις και κρίσεις 

σχετικά µε την εµφάνιση των παιδιών στις διαφηµίσεις, την υπεροχή του ενός 

φύλου αντί του άλλου σε συγκεκριµένα διαφηµιστικά µηνύµατα (παιδικών 

παιχνιδιών), γεγονός που υποδηλώνει ότι πλέον είχαν µετέλθει στο στάδιο της 

στοχαστικής παρατήρησης. 

 

Τρίτο στάδιο: ∆ηµιουργία 

Στο τρίτο στάδιο, της δηµιουργίας, σχεδιάστηκαν και δηµιουργήθηκαν δύο 

διαφηµιστικά µηνύµατα που ανήκαν σε δύο είδη (πβ. Κουτσουλέλου-Μίχου, 

2004:27-28): καταναλωτική και ανθρωπιστική διαφήµιση. Η καταναλωτική 

αφορούσε ένα τοπικό φρούτο, τα µήλα της Νάουσας και η ανθρωπιστική την 

Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. Και οι δύο επιλογές αναδύθηκαν από τις θεµατικές 

ενότητες που προσεγγίζονταν κάθε φορά στο σχολικό πρόγραµµα-η πρώτη από 

τη θεµατική ενότητα «Φθινοπωρινά φρούτα-το µήλο» και η δεύτερη από την 

ενότητα «ΜΜΕ-∆ιαδίκτυο» και τη συµµετοχή της σχολικής µονάδας στην Ηµέρα 

Ασφαλούς ∆ιαδικτύου-Safer Internet Day 2013.  

Το στάδιο της δηµιουργίας υλοποιήθηκε µέσα από τα ακόλουθα βήµατα, που 

αφορούν το πρώτο διαφηµιστικό µήνυµα: 

Βήµα 1ο: Στην ολοµέλεια της τάξης προτάθηκαν και προσκλήθηκαν τα άτοµα 

από το περιβάλλον των παιδιών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στο σχεδιασµό 

και το στήσιµο της διαφήµισης: µηλοπαραγωγός και διαφηµιστής. Σε επίπεδο 

οµάδων, πραγµατοποιήθηκε η προετοιµασία για την υποδοχή των επαγγελµατιών 

και τα ερωτήµατα που θα συζητούνταν. Μετά τις συναντήσεις/συζητήσεις 

επιλέχθηκαν και συγκεντρώθηκαν από τις οµάδες τα υλικά και τα µέσα που θα 

χρησιµοποιούνταν για την παραγωγή, όπως διαφηµιζόµενα προϊόντα, ψηφιακή 

βιντεοκάµερα, τρίποδας, υλικά εικαστικών ενώ έγινε εξάσκηση στα πλάνα 

(κοντινό-µεσαίο-µακρινό) µε χάρτινη φωτογραφική µηχανή (πβ. Νίκα, 2007:278) 

και στη συνέχεια µε την ψηφιακή βιντεοκάµερα. 

Βήµα 2ο: Στην ολοµέλεια, καθορίστηκε το γενικό πλάνο του περιεχοµένου της 

διαφήµισης και διαχωρίστηκαν οι οµάδες για την κάθε ενότητά της ανάλογα µε τα 

ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις και τις κλίσεις των παιδιών. Κατά συνέπεια, 

ετοιµάστηκε το εικονογραφηµένο σενάριο (storyboard), που αποτυπώθηκε σε 

χάρτινα κοµµάτια φιλµ, µεµονωµένα, ώστε να είναι εφικτή η αλλαγή των σκηνών 
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κατά την αξιολόγηση της πορείας του σχεδιασµού (Εικόνα 1), επιλέχθηκαν τα λόγια 

και η µουσική ενώ ορίστηκε και ετοιµάστηκε το σκηνικό για την κάθε σκηνή.  

 

 
Εικόνα 1. Εικονογραφηµένο σενάριο/storyboard 

 

Βήµα 3ο: Οµαδοσυνεργατικά σειροθετήθηκε το εικονογραφηµένο σενάριο και 

δραµατοποιήθηκε από τα παιδιά. Ακολούθησε η βιντεοσκόπηση των σκηνών του 

σεναρίου (Εικόνα 2). Κάθε γύρισµα προβαλλόταν στην οθόνη της ψηφιακής 

κάµερας και τα παιδιά έβλεπαν άµεσα το αποτέλεσµα της δουλειάς τους. Αν 

κάποιο πλάνο δεν άρεσε, η λήψη επαναλαµβανόταν, κάνοντας τις απαραίτητες 

διορθώσεις. Με την ολοκλήρωση των γυρισµάτων πραγµατοποιήθηκε συνολική 

προβολή των πλάνων και συζήτηση για τη σειρά των ενοτήτων της διαφήµισης 

ενώ ακολούθησε αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση µεταξύ των µαθητών/τριών 

και ενδιάµεση/διαµορφωτική αξιολόγηση για την πορεία του προγράµµατος. 

 

 
Εικόνα 2. Βιντεοσκόπηση σκηνών του σεναρίου 

 

Βήµα 4ο: Στην ολοµέλεια της τάξης έγινε επίδειξη συνάρµοσης εικόνας/µοντάζ 

µέσα από το δωρεάν πρόγραµµα OnetrueMedia. Ετέθησαν προβληµατισµοί για τον 

τρόπο συνάρµοσης των πλάνων, τον χρόνο που απαιτείται και τις γνώσεις που 

είναι απαραίτητες και αποφασίστηκε οµόφωνα η πρόσκληση πατέρα µαθητή-

συναρµοστή εικόνας στην τάξη. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µε συζήτηση και 

επίδειξη από µέρους του επαγγελµατία απλής συνάρµοσης εικόνας και από µέρους 

των παιδιών της µέχρι στιγµής εργασίας τους από όλες τις εµπλεκόµενες οµάδες. 

Παραδόθηκε στον µοντέρ -µε την παράκληση να ενοποιηθεί- το υλικό, το 

εικονογραφηµένο σενάριο και η µουσική. 
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Βήµα 5ο: Παρακολούθηση του µονταρισµένου διαφηµιστικού µηνύµατος και 

αξιολόγηση από τα παιδιά. Παρουσίαση στους γονείς και συζήτηση για τις 

εντυπώσεις τους.  

Το διαφηµιστικό µήνυµα παρουσιάστηκε το ∆εκέµβριο στους γονείς, οι οποίοι 

το υποδέχτηκαν µε περιέργεια και ενθουσιασµό και τα παιδιά δήλωσαν πως 

θέλουν να αποσταλεί σε τηλεοπτικούς σταθµούς. Τον Ιανουάριο, προέκυψε η 

επιθυµία να δηµιουργηθεί και δεύτερη διαφήµιση – «ανθρωπιστική» ως προς την 

κατηγορία - για την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, στην οποία συµµετείχαµε και 

δουλεύαµε στην τάξη. Αυτή τη φορά, τα παιδιά εργάστηκαν για την παραγωγή της 

διαφήµισης πιο συντονισµένα/πιο προγραµµατισµένα/πιο ευέλικτα. Ο σχεδιασµός 

και η υλοποίηση κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, µόνο που συµµετείχαν όλοι/ες ως 

πρωταγωνιστές/τριες ενώ η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια µόνη της τελούσε χρέη 

οπερατέρ. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν στη συζήτηση ζητήµατα σηµάτων 

καταλληλότητας και πνευµατικών δικαιωµάτων-ζητήµατα που προέκυψαν από 

την επεξεργασία της θεµατικής ενότητας του σχολικού προγράµµατος «ΜΜΕ».  

Στη διαφήµιση της Ηµέρας Ασφαλούς ∆ιαδικτύου, ενσωµατώθηκε το 

ανάλογο σήµα (Εικόνα 3) και δηλώθηκαν στο τέλος τα στοιχεία του µοντέρ και του 

µουσικού. Την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου τα παιδιά παρακολούθησαν τη 

διαφήµισή τους ολοκληρωµένη (Εικόνα 4), ενώ προσκλήθηκαν και οι γονείς –τις 

επόµενες µέρες- για να παρακολουθήσουν τη διαφήµιση. Οι εντυπώσεις ήταν 

εξαιρετικές και ενθουσιώδεις από όλους τους γονείς-κηδεµόνες. Κατά την 

ολοκλήρωση του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση και 

δηµιουργήθηκε εννοιολογικός χάρτης (Παράρτηµα 2). 

 

 
Εικόνα 3. Το σήµα καταλληλότητας στη διαφήµιση για την Ηµέρα Ασφαλούς 

∆ιαδικτύου 

 

 
Εικόνα 4. Πλάνο από τη διαφήµιση για την Ηµέρα Ασφαλούς ∆ιαδικτύου  
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Αποτελέσµατα τρίτου σταδίου 

Το στάδιο της παραγωγής, στην οποία εστιάζει ως επί το πλείστον, η παρούσα 

εισήγηση, στηρίχθηκε σε δραστηριότητες που προχώρησαν –όπως περιγράφηκε- 

βήµα-βήµα, διότι όπως συµβαίνει και µε οποιαδήποτε άλλη µορφή «γραφής», οι 

δεξιότητες παραγωγής πρέπει να κατακτώνται µε τρόπο δοµηµένο και σταδιακό 

(Buckingham, 2008). 

Η παραγωγή των διαφηµιστικών µηνυµάτων, ήταν ένα στάδιο που 

ενθουσίασε και ενεργοποίησε θετικά τα παιδιά, ενώ το τελικό τους δηµιούργηµα, 

το παρακολουθούσαν επανειληµµένως στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Βέβαια, η παραγωγή δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό, αλλά τρόπο δηµιουργικής και 

καλλιτεχνικής έκφρασης, τρόπο επικοινωνίας, αφορµή για συνεργασία µεταξύ των 

παιδιών σε ένα πρόγραµµα κοινών στόχων, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να 

επιλύουν τις διαφορές τους, να µοιράζονται ευθύνες, να λύνουν προβλήµατα, να 

εξερευνούν, να ανακαλύπτουν, να αξιολογούν, να αυτοαξιολογούνται και να 

αναστοχάζονται συστηµατικά, βασικά σηµεία της εκπαίδευσης στα Μέσα (πβ. 

Buckingham, 2008). 

Ειδικότερα, κατά τη δηµιουργία, τα παιδιά εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 

από το γεγονός της εντιµότητας και της αλήθειας που υπηρετούσε το κάθε 

διαφηµιστικό τους µήνυµα. Οι µαθητές/τριες, επιπρόσθετα, έδειξαν να κατακτούν 

κι ένα τεχνικό λεξιλόγιο, όπως π.χ. τα είδη των πλάνων (κοντινό-µεσαίο-µακρινό) 

αλλά και την ειδική ορολογία, όπως π.χ. µήνυµα, εγγραφή, µοντάζ.  

Η δηµιουργία του εικονογραφηµένου σεναρίου/storyboard πριν την έναρξη 

των γυρισµάτων, ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία, διότι συνετέλεσε αφενός 

στη συνειδητοποίηση της διαδοχής των σκηνών, των αλλαγών και των πλάνων κι 

αφετέρου αποτέλεσε µια ωφέλιµη «άσκηση επί χάρτου» κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής των σκηνών των διαφηµίσεων.  

 

Γενικά αποτελέσµατα  

Συγκεντρωτικά, σε όλα τα στάδια του προγράµµατος, δόθηκε έµφαση στη 

µεταγνωστική πλευρά της σκέψης των παιδιών, µέσω των στρατηγικών του 

αναστοχασµού και της αυτοαξιολόγησης, συνδυασµένες µε την επίλυση 

προβληµάτων που ανέκυπταν κατά την υλοποίηση της εφαρµογής αλλά και κατά 

την τελική αποτίµηση της παραγωγής των διαφηµιστικών µηνυµάτων. 

Η καθολική αποδοχή της εφαρµογής, όπως προέκυψε και από τη συζήτηση 

κατά την τελική αξιολόγηση, θεωρούµε ότι, εν πολλοίς, οφείλεται αφενός στην 

ουσιαστική ενασχόληση των παιδιών µε το συγκεκριµένο είδος-διαφηµίσεις, που 

τα µετέτρεψε σε «ειδικούς» και αφετέρου, στην ψηφιακή τεχνολογία που 

χρησιµοποιήθηκε, µια που τα παιδιά αποδείχτηκαν εξαιρετικά ικανοί χρήστες της. 

Οι νέες τεχνολογίες, άλλωστε, αποτελούν καινοτοµίες που έχουν πολλές 

σηµαντικές συνέπειες στο χώρο της µάθησης, ενώ προσφέρουν έναν πιο 

διαισθητικό και «διασκεδαστικό» τρόπο κατανόησης των καίριων θεµάτων, 

ενθαρρύνοντας µια πιο αναστοχαστική προσέγγιση (Buckingham, 2008:156).  

 

Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα εργασία και µέσα από µια συνεχή συζήτηση µε τη βιβλιογραφία, 

έγινε η παρουσίαση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης στα Μέσα, 

προσανατολισµένο στον γραµµατισµό στη διαφήµιση, που υλοποιήθηκε µέσα σε 
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δύο σχολικά τρίµηνα και συνδυάστηκε µε τα υπόλοιπα θέµατα και τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες του σχολικού προγράµµατος. 

Ο Γραµµατισµός και η Εκπαίδευση στα Μέσα επικοινωνίας προϋποθέτουν 

την κριτική στάση και τον κριτικό στοχασµό των παιδιών απέναντι στα 

περιεχόµενα των µέσων. Οι διαφηµίσεις ως σύντοµα, εύληπτα και ελκυστικά 

κείµενα αποδεικνύονται ιδανικό θέµα για τον σκοπό αυτό, όπως διαπιστώθηκε και 

από τη συγκεκριµένη διδακτική εφαρµογή, καθώς η ανάλυσή τους αποτελεί ένα 

χρήσιµο µονοπάτι για την εξάσκηση της κριτικής σκέψης των µαθητών/τριών 

(Hobbs et al., 2015). Οι δύο διαφηµίσεις που σχεδιάστηκαν από τα παιδιά, αλλά και 

η συνολική εφαρµογή, αναδεικνύουν ρητά τον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης 

αλλά και το πρόγραµµα σπουδών της ως ένα πρόσφορο πεδίο ενσωµάτωσης 

συναφών προγραµµάτων εκπαίδευσης στα Μέσα.    

Το πρόσφορο αλλά και γόνιµο έδαφος διαφαίνεται και από τα πρώτα 

ψήγµατα εκπαίδευσης στα Μέσα επικοινωνίας, που πλέον συναντώνται στο 

Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011: 255 κ.ε.) και στη µαθησιακή περιοχή 

«Τέχνες», όπου µία από τις πέντε µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης αποτελεί και η 

Οπτικοακουστική Έκφραση. Στις ενότητες των περιεχοµένων της, παρατηρούµε 

µαθησιακούς στόχους, δραστηριότητες και µεθοδολογικές προσεγγίσεις που 

χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση στα Μέσα (πβ. συγκεκριµένα 279-284). Βέβαια, 

έρευνες στον ελληνικό χώρο, εδώ και αρκετά χρόνια, σηµειώνουν την ανάγκη 

ένταξης της εκπαίδευσης στα Μέσα επικοινωνίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 

και στο Νηπιαγωγείο ή την αντίστοιχη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της 

προσχολικής ηλικίας (Θεοδωρίδης, 2002; Κούρτη 2003, 2004; Κούρτη & Λεωνίδα, 

2007; Κωνσταντινίδου- Σέµογλου, 2005; Χαραµής, 2001). 

Συνολικά, οι αρχικοί στόχοι που θέσαµε στην παρούσα εφαρµογή 

επιτεύχθηκαν, καθώς τα παιδιά έδειξαν να αναπτύσσουν σταδιακά κριτική στάση 

απέναντι στα περιεχόµενα των διαφηµιστικών µηνυµάτων, να χρησιµοποιούν µε 

άνεση και χαρά τις ΤΠΕ και να εµπλέκονται µε ικανοποίηση κι επιτυχία στα στάδια 

της παραγωγής των διαφηµιστικών µηνυµάτων, συνειδητοποιώντας ότι τα Μέσα 

ή τα προϊόντα τους, που αρέσκονται να χρησιµοποιούν στο σπίτι, µπορούν να 

είναι χρήσιµα και στην τάξη. Από τα πιο σηµαντικά σηµεία, τα παιδιά µπόρεσαν να 

εκφράσουν ρητά όσα γνώριζαν ήδη σιωπηρά και να µετατραπεί έτσι η «παθητική» 

γνώση τους σε «ενεργητική», καίριο σηµείο που υπογραµµίζεται στη βιβλιογραφία 

(Buckingham, 2008: 135). Η χρήση των ψηφιακών µέσων από τους/τις 

µαθητές/τριες αποτέλεσε πρακτική εύκολη και οικεία ενώ, παράλληλα, λειτούργησε 

και αντισταθµιστικά, διότι -σαφώς- η εµπλοκή στη διαδικασία πλοήγησης, χρήσης 

αλλά και παραγωγής οδηγεί στη γνωριµία ή καλύτερη κατανόηση των 

χαρακτηριστικών των οπτικοακουστικών µέσων από όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 

οικονοµικής/κοινωνικής κατάστασης ή θέσης, φύλου ή φυλής. 

Επιπρόσθετα, η εµπλοκή των γονιών-συγγενών των µαθητών/τριών στη 

µαθησιακή διαδικασία, συνέβαλε στη θετική στάση τους απέναντι στο σχολικό 

πρόγραµµα και στις καινοτοµίες που προωθεί, στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ 

των εµπλεκόµενων µερών και στην υποστήριξη και ανάδειξη του κύρους της 

εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο.  
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Επίλογος 

Ο γραµµατισµός στα Μέσα θα παραµείνει ελλιπής εκτός αν οι µαθητές/τριες 

λάβουν αρκετές εµπειρίες στο να γράφουν όπως και να διαβάζουν κείµενα των 

Μέσων (Hobbs, 1998). Όµως, είναι κρίσιµο, τα σχολεία να ανακαλύψουν τον 

γραµµατισµό στα Μέσα. Ακόµη και νέοι/ες εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να 

αναλύουν οπτικά ή ηλεκτρονικά µηνύµατα, πώς να δηµιουργούν µηνύµατα 

χρησιµοποιώντας τα Μέσα και την τεχνολογία κι εποµένως «η ενδυνάµωση των 

δεξιοτήτων του γραµµατισµού στα Μέσα των νέων ανθρώπων στον 21ο αιώνα, θα 

συνεχίσει να αποτελεί µια τεράστια πρόκληση» (Hobbs, 2004:57).  
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Περίληψη 

Η διδακτική εφαρµογή υλοποιήθηκε σε µαθητές/τριεςΑ΄ Λυκείου του 2
ου

 Γενικού Λυκείου 

Έδεσσας, τη σχολική χρονιά 2012-13, στα πλαίσια του µαθήµατος “Ερευνητική εργασία-

Project”. Βασικοί στόχοι ήταν η βιωµατική µελέτη των σχέσεων και συναισθηµάτων στο 

σχολικό περιβάλλον, η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού και η διεξαγωγή 

έρευνας. Αρχικά, οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, µελέτησαν τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα τεσσάρων ιστορικών περιόδων, µπήκαν στη θέση των 

µαθητών/τριών της υπό µελέτη περιόδου και αποτύπωσαν τα συναισθήµατά τους. Σε 

επόµενη φάση, προβλήθηκε στην τάξη η ταινία “Ο κύκλος των χαµένων ποιητών” και 

ζητήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες να µελετήσουν τις κοινωνικές σχέσεις στο σχολικό 

περιβάλλον της ταινίας και να γράψουν ένα άλλο τέλος. Σε επόµενη δραστηριότητα, 

ζητήθηκε από τους µαθητές/τριες να καταγράψουν θετικές και αρνητικές εµπειρίες στο 

σχολείο και τα αντίστοιχα συναισθήµατα που τους προκαλούν. Τέλος, οι µαθητές/τριες 

διεξήγαγαν έρευνα µε ερωτηµατολόγια, προκειµένου να διερευνήσουν αν η ποιότητα της 

σχολικής ζωής συσχετίζεται µε τα συναισθήµατά τους.  

Λέξεις κλειδιά: συναισθηµατική και κοινωνική µάθηση, ποιότητα σχολικής ζωής, θετικό και 

αρνητικό συναίσθηµα.  

 

Abstract 

The didactic application implemented for students first graduate of the 

2
nd

GenikoLykeioEdessas, during the school year 2012-13, for the course ‘‘Research-Project’’. 

The main aims were the experiential study of the school environment relationships and affect, 

the use of audio-visual literacy and the researchdrafting. Initially, students were divided into 

four groups, they studied educational systems of four historical periods, they entered the 

position of students of the period under study and they wrote down those students’ 

emotions. In the next phase, students watched in the classroom the movie “Dead poets’ 

society” and were asked to study the social relations of the film and give another ending. In 

the next activity, students asked to write down positive and negative experiences in school 

and the corresponding emotions that cause them. Finally, students conducted research with 

questionnaires in order to examine the correlation between their beliefs about the quality of 

school life and their own emotions.  

Keywords: social and emotional learning, quality of school life, positive and negative affect.  

 

 

Εισαγωγή    

Η συναισθηµατική και κοινωνική µάθηση (Social and Emotional Learning·SEL), 

σύµφωνα µε τους Elias και συνεργάτες (1997), περιλαµβάνει τις εξής δεξιότητες: την 

αυτεπίγνωση (κατανόηση σκέψεων και συναισθηµάτων του εαυτού), τη διαχείριση 

(ρύθµιση αρνητικών συναισθηµάτων), τα κίνητρα (εσωτερικά/εξωτερικά), την 

ενσυναίσθηση (αναγνώριση και βίωση των συναισθηµάτων των άλλων) και τις 

κοινωνικές δεξιότητες (καλές σχέσεις µε τους άλλους, συνεργασία).  
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Παρόλο που αρκετές µελέτες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της ένταξης 

στα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ανάπτυξης και της προώθησης της 

συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης, µέσω της εκµάθησης συναισθηµατικών 

ικανοτήτων (π.χ. Izard, etal., 2004· Maurer & Brackett, 2004· Zins,etal., 2004), ωστόσο 

στη χώρα µας δεν προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα αντίστοιχα 

προγράµµατα. Τα συναισθήµατα και οι κοινωνικές σχέσεις µελετώνται σε κάποια 

µαθήµατα, αλλά η εκµάθηση συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων δεν 

αποτελεί επίσηµα θεσπισµένη διαδικασία.  

Αντίθετα, σε σχολεία στις Ηνωµένες Πολιτείες εκπονούνται πολλά 

προγράµµατα κοινωνικής και συναισθηµατικής µάθησης, που έχουν σχεδιαστεί για 

να βελτιώσουν τις συναισθηµατικές ικανότητες των µαθητών (π.χ., Zeidner, 

Matthews, & Roberts, 2009· Zins, etal., 2004), δηλαδή για να βοηθήσουν τους 

µαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα τα δικά τους και των άλλων, να 

διαχειρίζονται και να ρυθµίζουν τα συναισθήµατά τους, και να αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση (Zins, etal., 2007a). Ενδεικτικά, σχολεία που ακολούθησαν τέτοιου 

είδους προγράµµατα, µε στόχο την οικοδόµηση σταθερών, ζεστών και 

υποστηρικτικών σχέσεων, παρουσίασαν µείωση των αντικοινωνικών 

συµπεριφορών και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και βελτίωση της 

ακαδηµαϊκής στάσης, των κινήτρων και της συµπεριφοράς των µαθητών 

(Battistich, etal., 2000). 

Η κοινωνική και συναισθηµατική µάθηση συσχετίζεται µε ποικίλα θετικά 

ακαδηµαϊκά αποτελέσµατα των µαθητών, όπως αύξηση της επίδοσης στα 

µαθηµατικά και στη γλώσσα, καλύτερη επίλυση των προβληµάτων και ευρύτερη 

χρήση συλλογισµών υψηλότερου επιπέδου (Zins, etal., 2007b). Πρόσφατα 

αναφέρθηκαν συγκριτικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από 213 µελέτες και 

συνολικό δείγµα 270.034 µαθητών από το νηπιαγωγείο µέχρι το λύκειο, σε σχολεία 

που εφαρµόζουν προγράµµατα συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης, όπου οι 

συµµετέχοντες έδειξαν σηµαντικές βελτιώσεις στις κοινωνικές και συναισθηµατικές 

δεξιότητες, στη συµπεριφορά και στην αύξηση της ακαδηµαϊκής τους επίδοσης, 

τόσο σε τεστ όσο και στους βαθµούς (Durlak, etal., 2011).  

Ακριβώς αυτήν την έλλειψη του αναλυτικού προγράµµατος επιδίωξε να 

καλύψει, όσο βέβαια αυτό ήταν δυνατό, η παρούσα διδακτική εφαρµογή, η οποία 

διεξάχθηκε σε µαθητές/τριες της A΄ Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Έδεσσας, το 

πρώτο τετράµηνο της σχολικής χρονιάς 2012-13, στα πλαίσια του µαθήµατος 

“Ερευνητική εργασία-Project”. Αφόρµηση για την επιλογή του θέµατος αποτέλεσε η 

ενότητα του σχολικού βιβλίου της Έκφρασης-Έκθεσης της Α΄ Λυκείου που 

αναφέρεται στην εφηβεία. Η διδακτική εφαρµογή είχε ως στόχους οι µαθητές: να 

καλλιεργήσουν τη συναισθηµατική και κοινωνική µάθηση µέσω της βιωµατικής 

µελέτης των σχέσεων και των συναισθηµάτων µέσα στο σχολικό περιβάλλον, να 

αξιοποιήσουν το διαδίκτυο και τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό και να 

διεξαγάγουν έρευνα µε ερωτηµατολόγια για το πώς αντιλαµβάνονται την 

ποιότητα της σχολικής ζωής και πώς νιώθουν στο σχολείο τους. 

 

Σώµα 

Μέθοδος 

Εφαρµόστηκε η οµαδοσυνεργατική µέθοδος. Μέρος της διδασκαλίας του 

µαθήµατος διεξήχθη στο εργαστήριο της πληροφορικής. Αξιοποιήθηκαν τα 
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προγράµµατα Office-word/powerpoint/excel και Tagxedo. Στην αίθουσα 

προβολώντου σχολείου προβλήθηκε κινηµατογραφική ταινία. 

 

∆ιδακτική εφαρµογή 

Αρχικά, οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και έκαναν διαδικτυακή 

έρευνα, προκειµένου να µελετήσουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα τεσσάρων 

ιστορικών. Στόχος της δραστηριότητας ήταν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο και να 

συλλέξουν πληροφορίες για την εκπαίδευση των µαθητών περιόδων στην Αρχαία 

Αθήνα, στο Βυζάντιο, στην εποχή του Καποδίστρια, και στη δεκαετία του ’60). Στη 

συνέχεια, ζητήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες κάθε οµάδας να µπουν στη θέση 

των µαθητών/τριών της υπό µελέτη περιόδου και να αποτυπώσουν σε ηµερολόγιο 

τα συναισθήµατά τους. Στόχος της δραστηριότητας ήταν η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης, που αποτελεί βασική συνιστώσα της συναισθηµατικής µάθησης.  

Σε επόµενη φάση, προβλήθηκε µέσα στην τάξη η ταινία “Deadpoets’ society” 

και ζητήθηκε από τους/τις µαθητές/τριες να παρατηρήσουν τις κοινωνικές σχέσεις 

των µαθητών, όπως διαµορφώνονται στο σχολικό περιβάλλον της ταινίας (µε 

συµµαθητές, καθηγητές, γονείς και το άλλο φύλο), και να γράψουν σε word ένα 

άλλο τέλος για την ταινία. Στόχος της δραστηριότητας ήταν η αξιοποίηση του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού και η καλλιέργεια δύο δεξιοτήτων της 

συναισθηµατικής και κοινωνικής µάθησης, τηςδιαχείρισηςτων σχέσεων και της 

ανάπτυξης των κινήτρων.  

Σε επόµενη δραστηριότητα, ζητήθηκε από τους µαθητές/τριες να 

εκφραστούν δηµιουργικά, και να καταγράψουν σε συννεφόλεξο θετικές και 

αρνητικές εµπειρίες στο σχολείο που τους προκαλούν τέσσερα βασικά 

συναισθήµατα (χαρά, λύπη, θυµό, φόβο). Στόχος της δραστηριότητας ήταν να 

ενισχύσουν οι µαθητές/τριες µια ακόµα δεξιότητα της συναισθηµατικής και 

κοινωνικής µάθησης, την αυτεπίγνωση, ώστε να κατανοήσουν τα συναισθήµατα 

που βιώνουν οι ίδιοι/ες στο σχολικό περιβάλλον, ανάλογα µε τις εµπειρίες τους.  

Επιπλέον, οι µαθητές/τριες διεξήγαγαν ποσοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγια 

στο σχολείο. Στόχος της δραστηριότητας ήταν να διερευνήσουν, αν ο τρόπος που 

αντιλαµβάνονται οι µαθητές/τριες την ποιότητα της σχολικής ζωής συσχετίζεται 

µε τα συναισθήµατά τους. Στην έρευνα συµµετείχαν 154 µαθητές/τριες του 

σχολείου (52 αγόρια και 102 κορίτσια), οι οποίοι/ες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο 

αυτοαναφοράς(Παράρτηµα). Το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από δύο κλίµακες: 

την κλίµακα για την ποιότητα της σχολικής ζωής (Quality of school life Scale· 

QSL·Karatzias, Power, & Swanson, 2001), που περιείχε 8 ερωτήσεις για την 

ικανοποίηση ή µη από τις κοινωνικές σχέσεις και από τη διαδικασία της µάθησης 

στο σχολικό περιβάλλον και την κλίµακα για το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα 

(The Positive and Negative Affect Schedule· PANAS· Watson, Clark, & Tellegen, 1988), 

που περιείχε 4 θετικά και 4 αρνητικά συναισθήµατα. Τα δεδοµένα που προέκυψαν 

από την έρευνα περάστηκαν από τους µαθητές/τριες σε αρχείο excel και στη 

συνέχεια βγήκαν οι τρεις µέσοι όροι, οι οποίοι συσχετίστηκαν µεταξύ τους, δηλαδή 

η ποιότητα της σχολικής ζωής, το θετικό συναίσθηµα των µαθητών/τριών και το 

αρνητικό συναίσθηµα των µαθητών/τριών. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε από 

τη διδάσκουσα µε το πρόγραµµα SPSS.Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ποιότητα 

της σχολικής ζωής συσχετίζεται σηµαντικά θετικά µε το θετικό και µέτρια αρνητικά 

µε το αρνητικό συναίσθηµα των µαθητών/τριών στο σχολείο. Με άλλα λόγια, όσο 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
106 

καλύτερη αντιλαµβάνονται την ποιότητα της σχολικής ζωής οι µαθητές/τριες, 

τόσο περισσότερο θετικό συναίσθηµα βιώνουν στο σχολείο, ενώ όσο χειρότερη 

αντιλαµβάνονται την ποιότητα της σχολικής ζωής οι µαθητές/τριες, τόσο 

περισσότερο αρνητικό συναίσθηµα βιώνουν στο σχολείο (Πίνακας).  

 

∆ΕΙΓΜΑ=154 µαθητές Θετικό  

συναίσθηµα 

µαθητών 

Αρνητικό  

συναίσθηµα 

µαθητών 

Ποιότητα σχολικής ζωής 0,97** 0,18* 

Πίνακας. Ποιότητα σχολικής ζωής και συναίσθηµα µαθητών/τριών 

 

Με βάση τα ερωτήµατα της κλίµακας, φάνηκε ότι, για να νιώθουν οι 

µαθητές/τριες καλά στο σχολικό περιβάλλον, χρειάζονται ένα σχολείο µε αξίες, που 

να καλύπτει τις ανάγκες τους, να έχουν καλές σχέσεις µε τους καθηγητές και τους 

συµµαθητές τους, να εφαρµόζονται ποικίλες µέθοδοι διδασκαλίας και να 

διδάσκονται ενδιαφέροντα µαθήµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα 

αποτελέσµατα άλλων ερευνών, σύµφωνα µε τα οποία η αντίληψη ευηµερίας των 

µαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον καθορίζεται από παράγοντες που 

συσχετίζονται µε το σχολείο και τις εµπειρίες που βιώνουν στη σχολική ζωή 

(Karatzias, Power, & Swanson, 2001). 

Στο τέλος του τετραµήνου, οι µαθητές/τριες παρουσίασαν µε powerpoint τις 

δραστηριότητες της διδακτικής εφαρµογής και τα αποτελέσµατα της έρευνας που 

διεξήγαγαν στο σχολείο τους.  

 

Συµπεράσµατα  

Η διδακτική εφαρµογή αξιολογήθηκε θετικά, καθώς επιτεύχθηκαν οι στόχοι που 

είχαν διατυπωθεί στην αρχή του τετραµήνου. Οι µαθητές/τριες µελέτησαν 

βιωµατικά τις σχέσεις και τα συναισθήµατα µέσα στο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε 

παλαιότερες ιστορικές περιόδους όσο και σε κινηµατογραφικό σενάριο, 

αξιοποιώντας συγχρόνως το διαδίκτυο και τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό. 

Επίσης, παρατήρησαν τις εµπειρίες τους στο σχολείο και τα θετικά ή αρνητικά 

συναισθήµατα που τους προκαλούν. Τέλος, συµµετείχαν σε όλα τα στάδια 

πραγµατοποίησης µιας έρευνας, από την επιλογή του ερωτηµατολογίου µέχρι τη 

συζήτηση των αποτελεσµάτων. Βέβαια, το δείγµα της έρευνας είναι µικρό και 

προέρχονται µόνο από µία σχολική µονάδα και,ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα 

δεν µπορούν να γενικευτούν σε όλο το µαθητικό πληθυσµό. Επίσης, κατά τη 

χρονολογία διεξαγωγής του προγράµµατος δεν είχε τεθεί σε λειτουργία η 

ιστοσελίδα του σχολείου, η οποία δηµιουργήθηκε ένα χρόνο αργότερα, όπου θα 

µπορούσε να αναρτηθεί το υλικό της διδακτικής εφαρµογής για άµεση πρόσβαση 

από τους επισκέπτες της.  

Συµπερασµατικά, η παρούσα διδακτική µελέτη στο σύνολό της προτείνει να 

θεσπιστούν επίσηµα και να εφαρµοστούν προγράµµατα συναισθηµατικής και 

κοινωνικής µάθησης και στα ελληνικά σχολεία, για να καλλιεργήσουν οι 

µαθητές/τριες τις συναισθηµατικές τους ικανότητες, ώστε να ενισχυθούν οι θετικές 

εµπειρίες και τα θετικά τους συναισθήµατα µέσα στο σχολείο και κατ’ επέκταση η 
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ευηµερία και η επίδοσή τους. Αξίζει να τονιστεί, ότι οι µαθητές/τριες 

κινητοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθµό, κυρίως λόγω της χρήσης 

οπτικοακουστικών µέσων, της διαδικτυακής έρευνας και της παρακολούθησης της 

γνωστής κινηµατογραφικής ταινίας από άλλη οπτική. Εποµένως, µε την 

αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού, η εφαρµογή ανάλογων 

προγραµµάτων µπορεί να έχει µεγαλύτερη απήχηση και καλύτερη αποδοχή από 

τους/τις µαθητές/τριες, λόγω της δυνατότητας που τους δίνεται για βιωµατική 

προσέγγιση των σχέσεων και των συναισθηµάτων.  
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Παράρτηµα:  

 

Ερωτηµατολόγιο έρευνας 

Α. Ερωτηµατολόγιο για την ποιότητα της σχολικής ζωής 

Σε ποιο βαθµό συµφωνείς ή διαφωνείς µε τις παρακάτω προτάσεις (διαφωνώ 

απόλυτα, διαφωνώ, συµφωνώ, συµφωνώ απόλυτα); 

1. Το σχολείο µου καλύπτει τις προσωπικές µου ανάγκες   

2. Το σχολείο µου χαρακτηρίζεται από αξίες (π.χ., ισότητα/δικαιοσύνη, πειθαρχεία) 

3. Το σχολείο µου θα µε βοηθήσει στη µελλοντική επαγγελµατική καριέρα µου 

4. Οι σχέσεις µου µε τους δασκάλους µου είναι καλές   

5. Οι σχέσεις µου µε τους συµµαθητές µου είναι καλές   

6. Οι καθηγητές µου χρησιµοποιούν ποικίλες µεθόδους διδασκαλίας  

7. Τα µαθήµατά µου καλλιεργούν την κριτική µου σκέψη   

8. Τα µαθήµατά µου κινητοποιούν το ενδιαφέρον µου   

 

Β. Ερωτηµατολόγιο για το θετικό και αρνητικό συναίσθηµα στο σχολείο 

Σε ποιο βαθµό νιώθεις τα παρακάτω συναισθήµατα (καθόλου, λίγο µέτρια, αρκετά, 

πολύ); 

1. ∆υνατός/ή  

2. Τροµαγµένος/η  

3 .Ενθουσιασµένος/η  

4 .Με Έµπνευση  

5. Απογοητευµένος/η  

6. Φοβισµένος/η  

7. Γεµάτος/η ενέργεια  

8. Ταραγµένος/η  
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Περίληψη 

Το παρόν σχέδιο εργασίας (project) έχοντας ως θέµα την προσφυγιά, αποτελεί Πρόγραµµα 

Πολιτιστικών Θεµάτων που υλοποιήθηκε µε την Τετάρτη τάξη ενός δηµοτικού σχολείου 

της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Τοπικού ∆ικτύου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων το σχολικό έτος 2015-2016 και είχε διάρκεια επτά µηνών. Πέρα από άλλα 

πολυτροπικά κείµενα που χρησιµοποιούµε (on-line βιβλία, φωτογραφίες, εικόνες), κύρια 

εστιάζουµε στην ανάλυση ταινιών µικρού µήκους, όπως και στην παραγωγή ταινιών από 

τα παιδιά λόγω του ότι είναι πιο ευέλικτες και διερευνούνται οι δυνατότητες για Κριτικό 

Γραµµατισµό στα Μέσα και κοινωνική παρέµβαση µέσα από τη συµβολή του 

απελευθερωτικού θεάτρου. Τα παιδιά µέσα από τη µέθοδο project από την πλευρά της 

κριτικής παιδαγωγικής, δηµιούργησαν ολιγόλεπτες ταινίες κινουµένων σχεδίων για την 

προσφυγιά. Στο σχεδιασµό των δραστηριοτήτων συνέβαλαν και οι τρεις εισηγήτριες και 

υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης.  

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός Γραµµατισµός στα Μέσα, Κριτική Παιδαγωγική, Απελευθερωτικό 

θέατρο, παραγωγή ταινιών, µέθοδος project 

 

Abstract 

This project is focused on the refugee crisis and is implemented as a Cultural Affairs 

Programme, invoking the 4
th

 class of a primary school of Eastern Thessaloniki. It was realized 

as a part of the Local Network for Human Rights during the school year 2015-2016 and it took 

7 months up to its completion. Additionally to other multimedia we use (i.e. on-line books, 

photographs, pictures) we primarily focus on the analysis of short films and to the production 

of films by the students, since it is a more flexible media and the potential for critical media 

literacy and social intervention can be investigated, through the contribution of the liberating 

theater. Through the project approach and from a critical pedagogy methodology, the 

students created short animated movies for the refugee matter. All three authors were 

engaged in the design of the activities and the project was realized by an educationalist of the 

class. 

Key words: Critical Media Literacy, Critical Pedagogy, Liberating Theatre, Movie Production, 

Project Method 
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Εισαγωγή 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιήθηκε και στο άλλο τµήµα της τετάρτης τάξης 

µε την αµέριστη συνεργασία και υποστήριξη της εκπαιδευτικού του, ενώ πολύ 

σηµαντική υπήρξε και η συµβολή της εκπαιδευτικού των εικαστικών του σχολείου, 

η οποία υλοποίησε παρόµοιο πρόγραµµα σχετικά µε το προσφυγικό µε το άλλο 

τµήµα και σαν τελικό αποτέλεσµα παρήγαγαν ένα εικονογραφηµένο παραµύθι µε 

ζωγραφιές και κείµενα των παιδιών. Ωστόσο, λόγω της συνάφειας των δύο 

προγραµµάτων, από την αρχή συµφωνήσαµε µε την εκπαιδευτικό των εικαστικών 

όλες οι δράσεις για το παραµύθι να υλοποιούνται και στα δύο τµήµατα.  

 

∆ηµόσια Παιδαγωγική 

Καθώς ζούµε σήµερα σε µία κοινωνία της οπτικής κουλτούρας (Carpenter & 

Sourdot, 2010: 444) και σε µία κουλτούρα των µέσων γενικά, όλα αυτά συνιστούν 

µια µορφή παιδαγωγικής, η οποία διδάσκει κανονικές αλλά και ακατάλληλες 

συµπεριφορές, ρόλους των φύλων, αξίες, και γνώση για τον κόσµο, δια µέσου της 

οποίας τα άτοµα συχνά εκπαιδεύονται χωρίς να το γνωρίζουν, εφόσον η 

παιδαγωγική της είναι συνήθως αόρατη. Τα µέσα παίζουν έντονα επιδραστικό 

ρόλο στη µορφή, την οργάνωση και τη διάδοση πληροφοριών, αξιών και ιδεών και 

όπως υποστηρίζει ο Giroux, δηµιουργούν µια πολύ ισχυρή δηµόσια παιδαγωγική 

(Kellner & Share, 2005: 371-372, 2007: 3 ). Ιδιαίτερα οι ταινίες, στις οποίες και 

εστιάζουµε, σύµφωνα µε τον Giroux (2001: 585, 2002: 3) και ψυχαγωγούν και 

εκπαιδεύουν. 

 

Στόχοι: 

Η στοχοθεσία του προγράµµατος είναι διπλή, καθώς από τη µια επιδιώκεται η 

ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα και η κοινωνική 

τους παρέµβαση κι από την άλλη, να καταστούν τα παιδιά ενεργητικοί και κριτικοί 

αποδέκτες των Μέσων και ειδικότερα των ταινιών µικρού µήκους, όπως και 

δηµιουργοί τους. 

Ειδικότεροι στόχοι: 

Για το προσφυγικό ζήτηµα 

Να κατανοήσουν τα παιδιά: 

● τις έννοιες του πρόσφυγα του µετανάστη, του αποίκου, του µετοίκου, του 

παλλινοστούντα, του νόστου και τις µεταξύ τους διακρίσεις όπως και να 

επιχειρηµατολογούν αναφορικά µ’αυτές, 

● την έννοια του ασύλου, τις αιτίες που δηµιουργούν την προσφυγιά, τις δυσκολίες 

στο ταξίδι διαφυγής, τις άσχηµες συνθήκες διαβίωσης,  

● να συνδέουν το προσφυγικό µε το ευρύτερο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο. 

Να ευαισθητοποιηθούν:  

● απέναντι στο προσφυγικό ζήτηµα,  

● να αναπτύξουν πνεύµα αλληλεγγύης και συνεργασίας µε άλλους λαούς. 

Για τον Κριτικό Γραµµατισµό στα Μέσα 

● Να αντιµετωπίζουν κριτικά τις 5 ερωτήσεις κλειδιά που απορρέουν από τις 5 

βασικές αρχές {ποιος/α δηµιούργησε αυτό το µήνυµα, τι τεχνικές 

χρησιµοποιήθηκαν για να τραβήξουν την προσοχή µου, πώς γίνεται και 

διαφορετικά άτοµα καταλαβαίνουν αυτό το µήνυµα διαφορετικά από µένα, τι 
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αξίες, απόψεις, τρόποι ζωής αναπαριστώνται σε-ή απουσιάζουν από- αυτό το 

µήνυµα, γιατί στάλθηκε αυτό το µήνυµα (Thoman & Jolls, 2003: 20). 

● Να αποκωδικοποιούν το βαθύτερο µήνυµα µιας ταινίας. 

● Να κατανοήσουν τα στάδια δηµιουργίας µιας ταινίας µέσω της δικής τους 

εµπλοκής. 

● Να παράξουν απλές εναλλακτικές και αντιηγεµονικές ταινίες µικρού µήκους 

(animation), όπου µέσα από αυτές να στείλουν τα δικά τους µηνύµατα και 

προτάσεις.  

 

Μεθοδολογία:  

Μέθοδος project στα πλαίσια της Κριτικής Παιδαγωγικής 

Κατά τη δουλειά µε τη µέθοδο project ενώ λαµβάνονται υπόψη τα βασικά στάδια 

του Frey, ωστόσο ακολουθούµε την τυπολογία που προτείνουν οι Γρόλλιος κ.ά. 

(1998: 35), σύµφωνα µε τους οποίους από τα πιο σηµαντικά στοιχεία της µεθόδου 

συνιστούν ο ορισµός της σύνθεσης των οµάδων, η οµαδική επιλογή υποθεµάτων 

και ο καταµερισµός της εργασίας µέσα σ’ αυτές. Επίσης, από την αρχή της 

συγκρότησης των οµάδων, τέθηκε ως βασικός στόχος, να παραχθεί στο τέλος ένα 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα το οποίο θα έχει κοινωνική επίδραση (Γρόλλιος & 

Λιάµπας, 2002: 14).  

  

Κρικός Γραµµατισµός στα Μέσα από την οπτική της Κριτικής Παιδαγωγικής  

Μολονότι, υπάρχουν διαφορετικές και συχνά αντικρουόµενες παιδαγωγικές 

αντιλήψεις για τον γραµµατισµό στα µέσα, ωστόσο γενικά, ο όρος γίνεται 

κατανοητός ως «η ικανότητα κάποιου να διαβάζει, να βλέπει και να ερµηνεύει 

µορφές του έντυπου και οπτικού γραµµατισµού». Εµείς ακολουθούµε την 

προσέγγιση του Κριτικού Γραµµατισµού στα Μέσα στα πλαίσια της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, η οποία αναλύει την κουλτούρα των µέσων ως προϊόντα 

κοινωνικής παραγωγής, διδάσκει στους/στις µαθητές/τριες να είναι κριτικοί σε 

σχέση µε τις αναπαραστάσεις των µέσων, τονίζει τη σηµασία που έχει η µάθηση 

της χρήσης των µέσων ως τρόπων αυτο-έκφρασης και κοινωνικού ακτιβισµού 

(Kellner & Share, 2005: 372), ενώ παράλληλα, βασιζόµαστε και στις αντιλήψεις της 

απελευθερωτικής παιδαγωγικής του Paulo Freire (2000), ο οποίος στήριξε τη 

µέθοδό του στις έννοιες της συνειδητοποίησης και του διαλόγου. Κατά τον ίδιο 

άλλωστε, η κριτική κατανόηση των καταστάσεων οδηγεί στην κριτική πράξη 

(Nyirenda,1996: 6). 

Επίσης, εφαρµόζουµε τις πέντε αρχές κλειδιά (key concepts) του Center for 

Media Literacy (CML), ενός ανεξάρτητου οργανισµού στην Αµερική που υποστηρίζει 

τη φιλοσοφία της ενδυνάµωσης διαµέσου της εκπαίδευσης και που έχει πάρει 

πολλές από τις θεµελιώδεις ιδέες για τον γραµµατισµό στα µέσα, τις απλοποίησε 

(Thoman & Jolls, 2003: 15-18, Kellner & Share, 2005: 374-377) και είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αρχή της µη-διαφάνειας: Όλα τα µηνύµατα των µέσων 

«κατασκευάζονται». 

2. Κώδικες και Συµβάσεις: Τα µηνύµατα των µέσων κατασκευάζονται 

χρησιµοποιώντας µια δηµιουργική γλώσσα µε τους δικούς της κανόνες. 

3. Τα ακροατήρια αποκωδικοποιούν: Άτοµα µε διαφορετικές εµπειρίες 

αποκωδικοποιούν το ίδιο µήνυµα διαφορετικά. 

4. Περιεχόµενο και Μήνυµα: Τα µέσα έχουν ριζωµένες αξίες και απόψεις. 
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5. Κίνητρα: Τα µέσα οργανώνονται για να αυξήσουν κέρδη και/ή εξουσία. 

 

Αναγκαιότητα του Κριτικού Γραµµατισµού στα Μέσα  

Η κριτική παιδαγωγική και οι πολιτισµικές σπουδές επισηµαίνουν ότι είναι 

απαραίτητο να αναγνωριστεί από όλους/ες η αναγκαιότητα για γραµµατισµό στα 

µέσα που θα ασχολείται µε τα ζητήµατα της πολυπολιτισµικότητας, του 

ρατσισµού, της φυλής, της τάξης, του φύλου και άλλων προκαταλήψεων (Kellner & 

Share, 2005: 370). 

Επίσης, οι οπαδοί της κριτικής παιδαγωγικής υπογραµµίζουν την σηµασία 

που έχει η εναλλακτική παραγωγή των µέσων από τα παιδιά , ωστόσο για να 

µπορέσουν οι µαθητές/τριες να παράγουν εναλλακτικές αναγνώσεις των µέσων, 

θα πρέπει να εµπλακούν προηγούµενα σε κριτική πολιτιστική έρευνα (Kellner & 

Share, 2007). 

 

Η συµβολή του απελευθερωτικού θεάτρου στον κριτικό γραµµατισµό στα 

µέσα  

Στην παρέµβαση χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό και η θεατρική δράση ως 

εργαλείο. Η διερεύνηση και αποκωδικοποίηση των ταινιών βασίστηκε θεατρικά 

στις αρχές του Boal (2002), ο οποίος ίδρυσε το θέατρο των καταπιεσµένων 

εφαρµόζοντας τη θεωρία της κριτικής συνειδητοποίησης κι ενδυνάµωσης του 

Freire στη θεατρική πράξη και δείχνει πως το θέατρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στον µετασχηµατισµό και την απελευθέρωση του καθενός. Το θέατρο του 

καταπιεσµένου, µέσα από τις διάφορες τεχνικές θεάτρου, αποσκοπεί πρωταρχικά 

στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγµατικότητας και στη συνέχεια στην 

αλλαγή της (Babbage, 2004: 35-36). 

 

Εφαρµογή 

 Αφορµή για την έναρξη του προγράµµατος αποτέλεσαν τα πρώτα κιόλας 

µαθήµατα της ιστορίας, όπου χρειάστηκε να αποσαφηνιστούν και να οριστούν οι 

έννοιες της µετανάστευσης, του αποίκου, του µετοίκου στην αρχαία Αθήνα, η 

οποία ταυτίζονταν µε την έννοια του µετανάστη. Αν και τα παιδιά είχαν πολλές και 

πρόσφατες εµπειρίες από τα ΜΜΕ για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα, 

ωστόσο, διαπιστώθηκε από την εκπαιδευτικό της τάξης, ότι ταύτιζαν τις έννοιες 

των µεταναστών και των προσφύγων. Επηρεασµένα από τις ειδήσεις, τα βίντεο, τις 

φωτογραφίες που έβλεπαν, αποφάσισαν να ασχοληθούν µε το προσφυγικό ζήτηµα 

για να µάθουν τους λόγους που ωθούν ανθρώπους στη δυσάρεστη κατάσταση της 

προσφυγιάς και τις αρνητικές συνέπειες που αυτή επιφέρει. Έτσι, τα παιδιά 

επέλεξαν το θέµα «της προσφυγιάς», ενώ ήταν ήδη χωρισµένα σε οµάδες. 

Στη συνέχεια κι ενώ τα υποθέµατα δηµιουργήθηκαν µε τη µορφή του 

καταιγισµού ιδεών από τα παιδιά, κάθε οµάδα επέλεξε να ασχοληθεί µε ένα από 

αυτά. Τα υποθέµατα ήταν: α) οι αιτίες που δηµιουργούν την προσφυγιά, β) οι 

συνέπειες της προσφυγιάς, γ) δράσεις αλληλεγγύης, δ) εθελοντικές οργανώσεις, ε) 

φωτογραφίες προσφύγων, στ) η ζωή των προσφύγων πριν. Ωστόσο, από την αρχή 

ειπώθηκε στα παιδιά πως τα συµπεράσµατά τους στο τέλος, θα τα δείξουν µε 

θεατρική µορφή και µε τη δηµιουργία ταινίας clay-mation, που τα ενθουσίασε 

ιδιαίτερα.  
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Κατόπιν, παιδιά και εκπαιδευτικός, έφερναν υλικό σχετικό µε τα υποθέµατά 

τους, όπως κείµενα, online βιβλία, φωτογραφίες, σκίτσα και ταινίες µικρού µήκους 

και ξεκίνησε από τις οµάδες η επεξεργασία του υλικού, κύρια στις ώρες της 

ευέλικτης ζώνης, αλλά και διαθεµατικά όποτε οι συνθήκες το ευνοούσαν. Αρκετές 

ήταν άλλωστε οι περιπτώσεις που δίνονταν ευκαιρίες µέσα από όλα τα γνωστικά 

αντικείµενα. Ωστόσο, αξίζει να επισηµανθεί ότι κατά τη διάρκεια του όλου project 

γίνονταν συχνά διαλείµµατα αλληλοενηµέρωσης των οµάδων µεταξύ τους, καθώς 

πολλές έννοιες που συναντούσε η µία οµάδα ήταν κοινές µε αυτές που δούλευαν 

άλλες οµάδες, ενώ επίσης συχνά, όταν µία οµάδα κατέληγε σε συµπεράσµατα ή 

δηµιουργούσε µία κατασκευή, εξέφραζε την επιθυµία να την παρουσιάσει στην 

ολοµέλεια. Στη συνέχεια ακολουθούσε διάλογος από τα παιδιά.  

Κατά την επεξεργασία του υλικού σε οµάδες (κύρια µέσα από πολυτροπικά 

διαδικτυακά κείµενα, τα παιδιά ερεύνησαν σχετικές έννοιες, έµαθαν να τις 

διαχωρίζουν, όπως επίσης εντόπισαν και τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις κι 

επιχειρηµατολόγησαν γι’ αυτά, ανέλυσαν φωτογραφίες προσφύγων, µπήκαν µέσα 

από τις βιωµατικές δράσεις βασισµένες στο θέατρο του καταπιεσµένου του Boal 

στη θέση του «άλλου» του πρόσφυγα, ένιωσαν συναισθήµατα. 

Παράλληλα, τα παιδιά παρήγαγαν υλικό ανά οµάδες, όπως: κολάζ και power 

point, άρθρα στην εφηµερίδα της οµάδας, ζωγραφιές και σκίτσα, µπήκαν στη θέση 

του/της πρόσφυγα εκφράζοντας σκέψεις για τους/τις φίλες που άφησαν πίσω. 

Επίσης, ανέλαβαν δράση στέλνοντας στον κόσµο τα δικά τους µηνύµατα 

συµπαράστασης κι αλληλεγγύης, µέσα από τα τραγούδια που δηµιούργησαν, 

καθώς έγραψαν στίχους και βρήκαν µελωδίες κι έστησαν από µόνα τους 

ευρηµατικές χορογραφίες. Στη συνέχεια, δηµιούργησαν οµαδικά µακέτες µε 

πλαστελίνη, όπου αναπαριστώνταν πρόσφυγες στη διάρκεια του ταξιδιού και ως 

τελικό προϊόν προέκυψε ένα απλό ολιγόλεπτο animation µε την απλή τεχνική της 

φωτογράφισης και την επεξεργασία στο movie maker από τα ίδια τα παιδιά. 

Η τελική παρουσίαση του project έγινε τις τελευταίες µέρες της σχολικής 

χρονιάς στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου µε θεατρικό δρώµενο, το 

σενάριο του οποίου δηµιούργησαν τα παιδιά µε βάση τις βιωµατικές δράσεις που 

αναφέρονται παρακάτω και έπονται µετά τη θέαση της κάθε ταινίας. Τα παιδιά 

µέσα από επιλεγµένες µουσικές αναπαρίσταναν µε παντοµίµα τις αιτίες, το ταξίδι 

και τις συνέπειες της προσφυγιάς, ενώ έλεγαν σε ορισµένα δυναµικά σηµεία, 

φράσεις από ποιήµατα που αναφέρονταν στην προσφυγιά. Έπειτα, ακολούθησε η 

προβολή των clay-mation που δηµιούργησαν οι οµάδες. 

Η αρχική προσέγγιση από την οπτική του Κριτικού Γραµµατισµού στα Μέσα 

για την ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών έγινε µέσα από την ακρόαση και 

θέαση online παιδικών βιβλίων σχετικά µε τους πρόσφυγες και κάθε φορά 

ακολουθούσε σχολιασµός και γίνονταν διευκρινίσεις. Τα βιβλία ήταν: 

● «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές» του Πάνου Χριστοδούλου. Το βιβλίο 

επικεντρώνεται στην προσφυγιά, ενώ επεκτείνεται και στο ρατσισµό και την 

ξενοφοβία. 

● «Ξένοι στο Αιγαίο» της Σύρµως Μιχαήλ. Αναφέρεται στο φαινόµενο της 

µετανάστευσης, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας αλλά και στη φιλία που 

αναπτύσσεται µεταξύ ενός καβουριού κι ενός διαφορετικού ψαριού που βρέθηκαν 

σε ξένη θάλασσα. 
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Η κύρια όµως εστίαση δόθηκε στον κριτικό κινηµατογραφικό γραµµατισµό 

µε την προβολή ταινιών µικρού µήκους, όπως και βίντεο που έκαναν παιδιά, όλα 

σχετικά µε τις αιτίες ανάδειξης της προσφυγιάς, το ταξίδι και τις δύσκολες 

συνθήκες διαβίωσης των προσφυγόπουλων, όπως και εικόνες και φωτογραφίες 

προσφύγων. Μετά από την θέαση των ταινιών ακολουθούσαν κάθε φορά δράσεις. 

 

Θέαση ταινιών και δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα δίνουν έµφαση 

στην κατανόηση καταστάσεων, στην αλληλεγγύη και στη δράση. Ο ρόλος της 

εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός, βοηθάει στο σχεδιασµό του project και 

υποδεικνύει τα βήµατα µε πολύµορφες δηµιουργικές διαδικασίες.  

Προβλήθηκαν µε την σειρά που παρατίθεται παρακάτω οι ακόλουθες ταινίες: 

Προσφυγικό «Unfairy Tales- Άδικα Παραµύθια»: Κάποια παραµύθια δεν είναι 

για παιδιά. 

Η UNICEF παρουσιάζει µια σειρά από ολιγόλεπτες ταινίες κινουµένων σχεδίων τα 

«Unfairy Tales» για τα δεκάδες εκατοµµύρια παιδιά και νέους ανθρώπους που είναι 

σήµερα πρόσφυγες παγκοσµίως. Είναι µια σειρά παραµυθιών που παρουσιάζουν 

το επικίνδυνο ταξίδι χιλιάδων συνοδευµένων ή ασυνόδευτων παιδιών προς το 

άγνωστο. Πρόκειται για τις ταινίες «Mustafa», «Η Ivine και το Μαξιλάρι» και «Η 

Malak και η Βάρκα». Τα Unfairy Tales συνιστούν ένα τρίπτυχο ολιγόλεπτων 

κινουµένων σχεδίων. Προβλήθηκαν και οι τρεις η µία µετά την άλλη, γι’αυτό και οι 

δράσεις που ακολουθούν µετά τις προβολές τους, αλληλοσυµπληρώνονται. 

Ωστόσο, µετά την προβολή της κάθε ταινίας ακολουθούσε συζήτηση. 

1η ταινία: «Mustafa» 

Η ταινία εστιάζει στην ιστορία του Mustafa, που αφού εγκατάλειψε το σπίτι του, 

αναρωτιέται ποιος έµεινε πλέον για να γίνει φίλος του. Μετά τη θέαση της ταινίας 

τα παιδιά που προηγούµενα παρακολουθούσαν µε µεγάλη προσοχή, 

αντιλήφθηκαν το πώς µπορεί να νιώθει ένα παιδί που εξαναγκάζεται να 

εγκαταλείψει το σπίτι του και την πατρίδα του, αφήνοντας πίσω αγαπηµένα 

πρόσωπα και αντικείµενα. Επεσήµαναν το πόσο δύσκολο και άσχηµο µπορεί να 

είναι αυτό για τον καθένα. 

2η ταινία: «Η Ivine και το Μαξιλάρι»  

Στην ταινία παρουσιάζεται η αληθινή ιστορία της 14χρονης Ivine και του 

µαξιλαριού της, του Pillow. Μετά από µια ριψοκίνδυνη απόδραση από τη χώρα της 

όπου γινόταν πόλεµος, η Ivine εγκαταστάθηκε τελικά σ’ έναν καταυλισµό 

προσφύγων στη Γερµανία, όπου κι εκεί αντιµετώπισε νέες προκλήσεις. Τα παιδιά 

σ’αυτή την ταινία, εστίασαν στο πόσο άσχηµο είναι για ένα µικρό παιδί να βιώνει 

τόσο αρνητικά συναισθήµατα. 

3η ταινία: «Η Malak και η βάρκα » 

Η ταινία «Η Malak και η Βάρκα», αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού και 

του ταξιδιού του µέσα σε µια βάρκα που βούλιαζε. 

Το όνειρο της Malak για τη θάλασσα µετατρέπεται σε εφιάλτη. Τα όνειρα για την 

Ευρώπη διαλύονται.  

Τονίζουµε ότι τόσο η ιστορία της Malak, όσο και οι άλλες δύο ιστορίες 

αναφέρονται σε πραγµατικά γεγονότα.  
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Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

πρόσφυγες www.unhcr.gr/refugeestories/ µπορούµε να αναζητήσουµε αληθινές 

ιστορίες προσφύγων. 

Σ’ αυτή την ταινία, µεγάλη εντύπωση έκαναν στα παιδιά που τα άλλα άτοµα 

που ήταν µέσα στη βάρκα ήταν όλα µε µαύρες φιγούρες εκτός από την Malak που 

απεικονίζονταν κανονικά και το γεγονός αυτό το απέδωσαν στις αρνητικές 

καταστάσεις που περνούσαν, αλλά και στο γεγονός ότι στο τέλος η Malak ήταν η 

µόνη που επέζησε. 

∆ράση 1η 

Καθώς στην αρχή της πρώτης ταινίας φαίνεται η οικογένεια του Mustafa να είναι 

συγκεντρωµένη στο τραπέζι, στη συνέχεια να ξεσπάει πόλεµος κι έπειτα ο Mustafa 

φοβισµένος και µόνος να παίρνει το δρόµο της προσφυγιάς, αγκαλιά µε τα 

αγαπηµένα του παιχνίδια, προτείνεται στα παιδιά να βγουν έξω στην αυλή του 

σχολείου, να χωριστούν σε πενταµελείς οµάδες και να σχηµατίσουν οικογένειες 

προσφύγων, παίρνοντας ο καθένας και η καθεµιά έναν ρόλο. Μόλις 

σχηµατίστηκαν οι οµάδες, προτάθηκε στα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο για να 

επικοινωνούν όλοι/ες καλύτερα. Έπειτα, κάθε παιδί πήρε µια αυτοκόλλητη ετικέτα 

και έγραψε µε µαρκαδόρο τον ρόλο του µε µεγάλα γράµµατα. Ακολούθησαν από 

την εκπαιδευτικό οι οδηγίες: «Σχηµατίστε και πάλι τις οικογένειές σας και δείξτε η 

κάθε οικογένεια µια ευτυχισµένη στιγµή στο σπίτι µε βάση τον ρόλο σας». Ενώ 

κάθε οµάδα έκανε τη δική της δράση, ξαφνικά και χωρίς να το γνωρίζουν τα 

παιδιά, ακούγεται έντονος θόρυβος από σφυρίχτρες και τα παιδιά αντιδρούν: άλλα 

δείχνοντας φόβο, άλλα αγκαλιάζοντας το ένα το άλλο κι άλλα προσπαθώντας να 

τρέξουν και να κρυφτούν. Έπειτα, ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τα 

συναισθήµατα που βίωσαν και τα παιδιά επεσήµαναν ότι ένιωσαν φόβο και την 

επιθυµία να κρυφτούν. 

∆ράση 2η  

Εξηγούµε στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν: «Η κάθε οικογένεια προσπαθήστε να 

φτιάξετε µια παγωµένη εικόνα σαν να είναι φωτογραφία, που να δείχνει το ταξίδι 

της προσφυγιάς. Κάθε παιδί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο που του 

αντιστοιχεί. Στη φωτογραφία δε θα µιλάτε, ούτε θα κινείστε. Έχετε 8΄ για την 

προετοιµασία.». Οι οµάδες παρουσιάζουν µε τη σειρά την παγωµένη εικόνα τους. 

Καλούµε τα υπόλοιπα παιδιά να παρατηρήσουν καλά την εικόνα της κάθε οµάδας. 

Σχολιάζουµε οµοιότητες και διαφορές.  

Όταν η οµάδα λάβει θέση, ρωτάµε τα άλλα παιδιά: «Τι να σκέφτονται άραγε 

τα πρόσωπα αυτή τη στιγµή; Τι αισθάνονται; Ποιος θα ήθελε να δώσει φωνή στις 

σκέψεις και στα συναισθήµατα του κοριτσιού που είναι µέσα στη βάρκα; Το παιδί 

που θα έρθει θα σταθεί πίσω από την ηρωίδα στη φωτογραφία και θα µιλήσει σα 

να µιλάει η ίδια. Π.χ. “Φοβάµαι τη θάλασσα. Θέλω να τρέξω πίσω στο σπίτι µου. 

Στη γιαγιά…”.» Αφήνουµε να ακουστούν δυο - τρεις φωνές για κάθε ήρωα. Οι 

υπόλοιποι µαθητές ακούνε προσεκτικά.  

Καθισµένοι στις οµάδες τώρα συζητάµε αυτά που παρατηρήσαµε. Θέτουµε 

το ερώτηµα: «Θα µπορούσε άραγε να έχει εξελιχθεί αλλιώς η σκηνή; Θα ήθελε 

κάποια οµάδα να δηµιουργήσει µια νέα παγωµένη εικόνα που να δείχνει αυτή τη 

διαφορετική εξέλιξη;». Αφήνουµε λίγο χρόνο στις οµάδες να σκεφτούν. 

∆ιευκρινίζουµε ότι σε περίπτωση που δεν γίνει κατανοητό αυτό που θα δείξει εκ 

νέου η οµάδα µε την εικόνα της, µπορεί να βοηθήσει εξηγώντας κάποιο µέλος της. 
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∆ίνουµε χρόνο σε όλες τις οµάδες που θέλουν να παρουσιάσουν. Στο τέλος, 

καθόµαστε πάλι όλοι σε κύκλο και συζητάµε σε ολοµέλεια τις σκέψεις που 

γεννήθηκαν από το δρώµενο. 

∆ράση 3η 

Τα παιδιά κάνουν µε τα σώµατά τους τις βάρκες και άλλα παιδιά που κάνουν τους 

πρόσφυγες µπαίνουν µέσα και ξεκινά το δύσκολο ταξίδι τους σε µια 

φουρτουνιασµένη θάλασσα, την οποία επίσης κάνουν µε τα σώµατά τους άλλα 

παιδιά. 

4η ταινία: «Κραυγή» 

Η ταινία είναι ένα animation που δηµιούργησαν µαθητές/τριες του δηµοτικού 

σχολείου Κατσικά Ιωαννίνων σε ένα «πάντρεµα» µε το ποίηµα της Κενυάτισσας 

ποιήτριας Ουαρσάν Σάιρ µε τίτλο «HOME» κι έχει ως θέµα τους πρόσφυγες. Είναι 

ολόκληρη µια κραυγή απέναντι στην τραγική πορεία και εξέλιξη της ζωής των 

προσφύγων από τη στιγµή της φυγής τους µέχρι την εγκατάστασή τους σε εχθρικό 

ή φιλικό περιβάλλον. 

Μετά τη θέαση της ταινίας την οποία τα παιδιά παρακολούθησαν µε 

αµείωτο ενδιαφέρον ακολούθησε συζήτηση αναφορικά µε το θέµα και το µήνυµα 

της ταινίας, όπου τα παιδιά κατανόησαν ότι µία από τις αιτίες της προσφυγιάς 

είναι και ο πόλεµος κι ότι οι άνθρωποι δεν φεύγουν από την πατρίδα τους επειδή 

το θέλουν, αλλά επειδή κινδυνεύει η ζωή τους. Επίσης, εντόπισαν το ρατσισµό και 

την ξενοφοβία, τα σχολίασαν αρνητικά κι επισήµαναν ότι σε κανέναν δε θα άρεσε 

να βρίσκεται σ’αυτή τη θέση. 

∆ράση 1η 

Με τη συνδροµή του Θεάτρου του Boal, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο οµάδες : α) 

των υπερασπιστών των προσφύγων και β) αυτών που είναι εχθρικοί απέναντί 

τους. Κάθε οµάδα αναλαµβάνει µία θέση και την υποστηρίζει µε επιχειρήµατα, 

ώστε να διατηρηθεί η ένταση (debate) µεταξύ των δύο οµάδων. 

Οι µεν παίρνουν θέση εκδίκησης απέναντί τους και χρησιµοποιούν τόσο 

δικές τους φράσεις όσο και φράσεις µέσα από την ταινία από το ποίηµα της 

Ουαρσάν Σάιρ, όπως: «Γυρίστε στην πατρίδα σας…. Μυρίζετε περίεργα… Και η 

αντίθεση από την οµάδα των υπερασπιστών:… Ελάτε µπορούµε να σας 

βοηθήσουµε… Ήµασταν κάποτε κι εµείς πρόσφυγες… σας καταλαβαίνουµε…». 

5η ταινία: «Η Εκδροµή» 

Μια ταινία µικρού µήκους για τους πρόσφυγες από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων. Στην 

αρχή της ταινίας παρουσιάζεται η µεγάλη αντίθεση στη ζωή της οικογένειας του 

ήρωα µε την οικογένεια ενός προσφυγόπουλου. Στην ξένοιαστη ζωή του ήρωα µια 

οµάδα παιδιών πηγαίνουν µια εκδροµή όπου στην περιπλάνησή τους 

ανακαλύπτουν προσωπικά αντικείµενα και σωσίβια που έχει ξεβράσει η θάλασσα… 

∆ράση 1η 

Η ταινία προβλήθηκε χωρίς να έχει γίνει προηγούµενα συζήτηση σε ήρεµη και 

χαλαρή ατµόσφαιρα και τα παιδιά απλά ζωγράφιζαν σκηνές που τα 

εντυπωσίασαν. Μετά την προβολή τα παιδιά αφέθηκαν να εκφραστούν ελεύθερα 

και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις ζωγραφιές τους.  

Αργότερα ξαναπροβλήθηκε η ταινία εστιάζοντας αυτή την φορά την 

προσοχή των παιδιών στα συναισθήµατα των ανθρώπων. Έπειτα, ζητείται από τα 

παιδιά να πάρουν διάφορες εκφράσεις σε κλίµα ηρεµίας και αυτοσυγκέντρωσης, 

(να κατσουφιάσουν, να κλείσουν τα µάτια τους, να χαµογελάσουν, να σηκώσουν 
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τα φρύδια τους, να ανοίξουν διάπλατα τα µάτια τους). Η δράση αυτή επιλέγεται 

ως προετοιµασία για τα θεατρικά δρώµενα που θα ακολουθήσουν.  

Κατόπιν, τα παιδιά αφού συζήτησαν στην οµάδα αποφάσισαν να µάθουν 

περισσότερα για τους πρόσφυγες ξεκινώντας µε µία σειρά δράσεων που θα 

περιλάµβανε ένα πλήθος εκφράσεων κι εκφάνσεων. Ξεκίνησαν µε το σχεδιασµό 

ενός θεατρικού δρώµενου, µε βάση το Θέατρο του Boal, κάτι στο οποίο ήταν ήδη 

εξοικειωµένα από άλλες δράσεις παρόµοιες.  

Έκαναν χρήση του σωµατικού θεάτρου, καθώς τα παιδιά χρησιµοποίησαν τα 

σώµατά τους για να αναπαραστήσουν τις βάρκες διάσωσης και τα σωσίβια που 

περιβάλλουν τους συνανθρώπους µας. 

Έγραψαν στίχους και µελοποίησαν δικά τους τραγούδια και έκαναν 

χορογραφίες. Ετοίµασαν πολύ εµπνευσµένες χορογραφίες από την διαδροµή των 

προσφύγων όπου µία από αυτές µοιάζει µε ανθρώπινο ποτάµι. 

∆ράση 2η 

Τα παιδιά στην ταινία χάνονται σε µια ερηµική παραλία και προς µεγάλη τους 

έκπληξη βρίσκουν σωσίβια κι έναν σάκο. Ανοίγοντάς τον ανακαλύπτουν ότι 

πρόκειται για τα προσωπικά αντικείµενα ενός ανθρώπου. Από αυτό το σηµείο η 

εκπαιδευτικός σκέφτεται να ξεκινήσει η δράση της «Λίστας». Σε κάθε οικογένεια, το 

κάθε µέλος φτιάχνει την προσωπική του λίστα πραγµάτων που θα έπαιρνε µαζί 

του σε περίπτωση βίαιης φυγής από τον τόπο του. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες: 

«Στη ζωή σας έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Πρέπει να φύγετε. Πρέπει να γλιτώσετε 

και να αφήσετε πίσω σας τα πάντα, εκτός από πέντε αντικείµενα που µπορεί να 

πάρει µαζί του το κάθε άτοµο. 

Η επιβίωση της οικογένειάς σας ίσως να εξαρτηθεί από τα αντικείµενα που 

θα επιλέξετε. Κατά τη διαδροµή θα χαθούν τρία αντικείµενα. Αποφασίστε ποια θα 

είναι τα δύο αντικείµενα που θα διαφυλάξετε».  

Κάθε παιδί αποφασίζει να πάρει κάποια πράγµατα από τη λίστα κι εξηγεί 

γιατί διαλέγει τα συγκεκριµένα. Κατόπιν αναπτύσσεται διάλογος µεταξύ των 

παιδιών για το πού ενδεχοµένως θα τους χρειαστούν αυτά τα αντικείµενα. 

∆οµείται σενάριο από την πλευρά των παιδιών. Ίσως, για παράδειγµα, να µου 

χρειαστεί ένα λεξικό για να προσπεράσω το πρόβληµα της γλώσσας. Στη συνέχεια 

τα παιδιά ανακαλύπτουν πόσα ίδια πράγµατα θα µπορούσαν να πάρουν µαζί 

τους, όπως το καπέλο στην ταινία, που ίσως να µην αποτελεί απαραίτητο 

αντικείµενο επιβίωσης αλλά αντικείµενο που συνδέει το παιδί-προσφυγόπουλο µε 

τη συναισθηµατικότητά του. Ωστόσο, η δράση της «Λίστας» θα µπορούσε να γίνει 

και µετά τις προβολές του «Mustafa» και της «Ivine και το Μαξιλάρι», καθώς ο µεν 

Mustafa στο ταξίδι της προσφυγιάς παίρνει µαζί του τα αγαπηµένα του παιχνίδια 

και στην πορεία τα εγκαταλείπει γιατί είναι βαριά, η δε Ivine παίρνει το αγαπηµένο 

της µαξιλάρι. 

6η ταινία: «Η Ειρήνη»  

Η ταινία αυτή, της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ, τονίζει το µεγάλο πρόβληµα των 

ασυνόδευτων παιδιών και το επικίνδυνο και εξοντωτικό ταξίδι τους σε έναν 

άγνωστο κόσµο µε έντονες αντιθέσεις και διαφορετικούς ανθρώπους. Η ταινία 

αναδεικνύει στερεότυπα που στην περίπτωση της Ειρήνης υψώνουν τοίχους 

ανάµεσα στους ανθρώπους. 

∆ράση 1η 
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Ενώ υπάρχει ήδη ο σχηµατισµός των οµάδων-οικογενειών, αυτές έρχονται τώρα 

αντιµέτωπες µε το νέο περιβάλλον, τη νέα χώρα εγκατάστασης που δέχτηκε να 

τους αναγνωρίσει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Μόλις φτάνουν στο µέρος που 

πρόκειται να είναι από δω και πέρα η νέα τους κατοικία, σε µια παράξενη γειτονιά. 

Οι γείτονες δε µοιάζουν καθόλου µε αυτούς και δεν τους καταλαβαίνουν, όταν 

προσπαθούν να επικοινωνήσουν µαζί τους. Πρέπει µε κάποιο τρόπο να γίνουν 

κατανοητοί, αν θέλουν πραγµατικά να καταφέρουν να εγκατασταθούν και να 

τακτοποιηθούν. Κάθε µέλος της οικογένειάς τους θα προσπαθήσει να 

επικοινωνήσει µε έναν κάτοικο της περιοχής. Τα παιδιά των οικογενειών θα 

ψάξουν να βρουν ντόπια παιδιά και οι µεγάλοι συνοµηλίκους. Προσπαθούν να 

συνεννοηθούν στα Αγγλικά, µε νοήµατα µε τη γλώσσα του σώµατος για απλά 

καθηµερινά πράγµατα. Το Θέατρο του Boal προσφέρει την συνειδητοποίηση που 

απαιτείται για να µπούνε τα παιδιά και οι µεγάλοι στο ρόλο τους. 

Ως επέκταση της παραπάνω δράσης τα παιδιά δηµιουργούν «λεξικό τοίχου» 

στην τάξη µε λέξεις από τις γλώσσες που µιλούν καθώς και άλλες γλώσσες που 

γνωρίζουν. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, όσα παιδιά θυµόντουσαν µια λέξη 

από τη χώρα καταγωγής τους, σηκωνόντουσαν και την κατέγραφαν µαζί µε την 

αντίστοιχη ερµηνεία της στην ελληνική. 

7η ταινία: «Αρχίζω να συνηθίζω» 

Πρόκειται για µια σπαρακτική ταινία που αφηγείται την οδύσσεια των 

προσφυγόπουλων και δηµιουργήθηκε µε ζωγραφιές από παιδιά µέσα από τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια animation της Camera Zizanio, του Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους. Στην ταινία αυτή τα παιδιά 

ζωγραφίζουν και επισηµαίνουν ότι «∆εν επιλέξαµε να γεννηθούµε σε µια 

πατρίδα που βοµβαρδίζεται», σκιαγραφώντας την πορεία µιας οικογένειας 

προσφύγων η οποία από τη µια έρχεται αντιµέτωπη µε τον πόλεµο στην χώρα της 

κι από την άλλη µε τις δυσκολίες που συναντά στην Ευρώπη.  

∆ράση 1η 

Μετά την προβολή της ταινίας τα παιδιά επικεντρώνονται στο ότι οι πρόσφυγες 

δεν συναντούν εµπόδια µόνο στην πατρίδα τους, αλλά και στις χώρες που θέλουν 

να πάνε και ξεκινάει διάλογος σχετικά µε το ποια µπορεί να είναι αυτά τα εµπόδια. 

Ακόµη, ιδιαίτερη εντύπωση τους έκανε το ότι η ταινία απαρτίζονταν από 

ζωγραφιές, ενώ στο τέλος της προβάλλονταν και φωτογραφίες από τη δουλειά 

των παιδιών κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας, κάτι που σκέφτηκαν ότι θα 

µπορούσαν να κάνουν και τα ίδια.  

Καθώς από την αρχή του project είχε αποφασιστεί το τελικό αποτέλεσµα να 

είναι µία ταινία που θα δηµιουργούσαν τα ίδια όπως κι ένα δικό τους θεατρικό, 

αναφορικά µε την ταινία αποφάσισαν να δηµιουργήσει η κάθε οµάδα µακέτες από 

πλαστελίνη οι οποίες θα απεικόνιζαν σκηνές από το ταξίδι των προσφύγων και 

στη συνέχεια να στήσουν από ένα σενάριο και να φωτογραφίσουν. Έτσι, από την 

επόµενη µέρα ξεκίνησαν την κατασκευή των µακετών. 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι µακέτες, η εκπαιδευτικός µαζί µε την δασκάλα των 

εικαστικών, έκαναν ένα κινηµατογραφικό µάθηµα όπου έδειξαν στα παιδιά πώς να 

χειρίζονται τον τρίποδα και τη φωτογραφική µηχανή, τις διαρκείς µικρές κινήσεις 

που πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν στο φόντο και τον φωτισµό κι 

έδειξαν ένα παράδειγµα φωτογράφισης κι αλληλουχίας κινήσεων. Τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν µε την όλη διαδικασία και στη συνέχεια η πρώτη οµάδα ξεκίνησε 
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τη φωτογράφιση του σεναρίου που είχε στήσει. Τις επόµενες µέρες ολοκλήρωσαν 

τη φωτογράφιση του σεναρίου τους και οι άλλες οµάδες. 

∆ράση 2η 

Εφόσον ολοκληρώθηκαν οι λήψεις από όλες τις οµάδες, η εκπαιδευτικός κάνει ένα 

δεύτερο µάθηµα µοντάζ µε το movie maker και δείχνει ένα παράδειγµα µε 

φωτογραφίες µιας οµάδας. Ο ενθουσιασµός των παιδιών είναι µεγάλος, ρωτάνε 

για λεπτοµέρειες, όπως για µουσική και ηχογράφηση, τίτλους. Κάθε οµάδα 

αποφασίζει για τη µουσική που θα βάλει ως επένδυση στην ταινία της, τον τίτλο 

και το κοινωνικό µήνυµα που θα στέλνει και στη συνέχεια ξεκινάει την επεξεργασία 

της, ενώ όταν την ολοκληρώνει την προβάλλει στην ολοµέλεια της τάξης. Το ίδιο 

κάνουν και οι άλλες οµάδες.  

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις καταδεικνύουν πως ο Κριτικός Γραµµατισµός στα 

Μέσα, η µέθοδος project στα πλαίσια της Κριτικής Παιδαγωγικής και το 

απελευθερωτικό θέατρο του Boal, οδηγούν στην ενδυνάµωση και στη 

συνειδητοποίηση των παιδιών και τα καθιστούν ενεργούς συµµετέχοντες σε µία 

δηµοκρατική κοινωνία. 

 

Αξιολόγηση 

Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε από την ενεργό συµµετοχή και το ενδιαφέρον των 

παιδιών σε όλη τη διάρκεια, όπως κι από τη θετική ανταπόκρισή τους τόσο στις 

δηµιουργίες των ταινιών τους, όσο και στο θεατρικό τους όπου θέλησαν να 

περάσουν τα µηνύµατά τους για τους πρόσφυγες, όπως αυτό της αλληλεγγύης.  

 

Συµπεράσµατα 

● Η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών µόνο θετικά µπορεί να επιφέρει. 

Τα παιδιά έµαθαν:  

● Να εντοπίζουν τα βαθύτερα µηνύµατα µιας ταινίας, χρησιµοποιώντας τις πέντε 

ερωτήσεις κλειδιά. 

● Να διακρίνουν τις διαφορές στις έννοιες του µετανάστη και του πρόσφυγα και 

να εντοπίζουν τη λανθασµένη χρήση τους και να επιχειρηµατολογούν γι’αυτές µε 

στοιχεία. 

● Να µπαίνουν στη θέση του άλλου µέσα από τις βιωµατικές δράσεις του 

απελευθερωτικού θεάτρου του Boal και να κατανοούν τις ανάγκες του. 

● Να εκφράζονται δηµιουργικά µέσα από τη συγγραφή τραγουδιών και τη 

µελοποίησή τους. 

● Για το έργο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, των γιατρών 

χωρίς σύνορα κι άλλων εθελοντικών οργανώσεων. 

● Να είναι κριτικά απέναντι σε στερεότυπα και προκαταλήψεις και να τα 

εντοπίζουν όπου αυτά υπάρχουν (π.χ. στην ταινία «η Ειρήνη»). 

● Να δηµιουργούν σενάρια για τις ταινίες τους, εστιάζοντας στα µηνύµατα που 

θέλουν να στείλουν. 

● Μέσα από τη δηµιουργία των ταινιών τους κατανόησαν τα βασικά στάδια για 

την παραγωγή ταινίας µικρού µήκους-claymation (animation), (δηµιουργία 

µακετών µε πλαστελίνη, σενάριο, λήψεις, προσθήκη µουσικής, µοντάζ) κι 

ενθουσιάστηκαν µε την όλη διαδικασία. 
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● Οι µαθητές/τριες µέσα από την παραγωγή claymation, βγαίνουν από τον ρόλο 

των απλών παθητικών αποδεκτών και καταναλωτών των Μέσων και γίνονται 

ενεργητικοί συµµετέχοντες/ουσες στη δηµιουργία µηνυµάτων και νοηµάτων, 

παίρνοντας αποφάσεις, προτείνοντας λύσεις και σκεπτόµενοι/ες ανεξάρτητα, πέρα 

από προκαταλήψεις και στερεότυπα, σχετικά µε το προσφυγικό ζήτηµα.  
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Φιλµογραφία 

«Mustafa»-1η ταινία, «Unfairy Tales- Άδικα Παραµύθια» της UNICEF, (∆ιαθέσιµο: 

https://www.youtube.com/watch?v=cnP-90uUO3o). 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
121 

«Η Ivine και το Μαξιλάρι» -2η ταινία «Unfairy Tales- Άδικα Παραµύθια» της UNICEF, 

(∆ιαθέσιµο:https://www.youtube.com/watch?v=DiY2wulTEuw). 

«Η Malak και η βάρκα » -3η ταινία «Unfairy Tales- Άδικα Παραµύθια» της UNICEF, 

(∆ιαθέσιµο:https://www.youtube.com/watch?v=83xddaLj7f8). 

«Κραυγή» -Ταινία του δηµοτικού σχολείου Κατσικά Ιωαννίνων, (∆ιαθέσιµο: 

https://www.youtube.com/watch?v=2JWWGQK6Vk8). 

«Η Εκδροµή»- Ταινία των µαθητών/τριών του 2ου Γυµνασίου Χανίων, (∆ιαθέσιµο: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cwcTj479DM). 

«Η Ειρήνη» -Ταινία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ, ((∆ιαθέσιµο: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo). 

«Αρχίζω να συνηθίζω» -Ταινία του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για 

Παιδιά και Νέους, µέσα από τα εκπαιδευτικά του εργαστήρια animation της Camera 

Zizanio µε υπεύθυνο τον Κώστα Κατράκη, (∆ιαθέσιµο: 

http://www.iefimerida.gr/news/254706/mia-sparaktiki-tainia-gia-prosfygiko-i-

odysseia-ton-prosfygopoylon-mesa-apo-zografies#ixzz41yb79MAw). 

 

Oline Παιδικά βιβλία 

Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές (Πάνος Χριστοδούλου) 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip28/Default.html 

Ξένοι στο Αιγαίο (Σύρµω Μιχαήλ) 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip39/Default.html 
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Περίληψη 

Η ταινία HUGO βασισµένη στο βιβλίο «Η εφεύρεση του Ουγκό Καµπρέ», επιλέχτηκε για 

εφαρµογή Οπτικοακουστικού Γραµµατισµού στο Γυµνάσιο στο πλαίσιο πολιτιστικού 

προγράµµατος κυρίως. Η διδακτική εφαρµογή, µε δέκα φύλλα εργασίας διάρκειας 16 

διδακτικών ωρών σε τρεις φάσεις, καθοδηγεί τον µαθητή-θεατή σε κριτικό θεατή, απέναντι 

σε ένα οπτικοακουστικό έργο. Παροτρύνειτους µαθητές να αναζητούν και να εστιάζουν 

στα κοµβικά σηµεία της ταινίας τα οποία καθορίζουν τη βαθύτερη κατανόησή της. Ο 

κριτικός στοχασµός των µαθητών-θεατών προωθείται όταν διαπραγµατεύονται 

οµαδοσυνεργατικά θέµατα του οπτικοακουστικού έργου, συγγράφουν κριτικές και 

µελετούν την ανατροφοδότηση των κριτικών τους. Σκοπός της διδακτικης εφαρµογής είναι 

η διερεύνηση είδους δραστηριοτήτων κατάλληλων να κινητοποιούν µαθητές και σταδιακά 

να τους µετατρέπουν σε «παραγωγούς» µέσα από αυτοτελή και αλληλένδετα φύλλα 

εργασίας όπως, «Από το κάδρο στο πλάνο και τούµπαλιν», «Οπτικές γωνίες λήψης & είδη 

ήχων», «Οπτικοακουστική Αφήγηση», «Φωτοαφήγηση & Λεζάντες», «Σηµειολογικά Στοιχεία 

Εικόνας», «Ταξινόµηση-Τεχνικές-Τεχνολογία», «Συνέντευξη από ειδικό κινηµατογράφου», 

«Συγγραφή Κριτικής», «∆ηµιουργία Οπτικοακουστικού έργου», «Παρουσίαση-Αξιολόγηση 

έργου».  

Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραµµατισµός, οπτικοακουστική εκπαίδευση, 

Κινηµατογράφος, Φύλλα Εργασίας, ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

 

Abstract 

The movie HUGO, based on the book "The Invention of Hugo Cabret", was selected for the 

implementation of Audiovisual Literacy in a Secondary Education School as a cultural 

program, mainly. The educational intervention, which was based in three phases with ten 

worksheets for 16 hours, leads students from the spectator roleto become more critical and 

finally a producer of an audiovisual work. It encourages students to research and focus on the 

key points of a film which leads them to a deeper understanding. The critical thinking is 

promoted bycollaborative negotiation on issues of an audiovisual project, writing reviews and 

studying the feedback of their critics. The aim our educational intervention is to find out 

activities appropriate to motivate our students and gradually “transform” them to producers 

through independent and interrelated worksheets as, "From frame to plan and…vice versa", 

"Shooting angles and sounds", "Audiovisual Narration", "Image Narration & Captions", 

"Semantics", "Categorization-Techniques-Technology of Films", "Interview with cinema 

expert", "Critical Writing", "Creating Audiovisual products", "Presentation and Evaluation". 

Keywords: Audio Visual Literacy, Audio-Visual Education, Cinema, worksheets, Secondary 

Education 
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Εισαγωγή 

Η διδακτική εφαρµογή του Οπτικοακουστικού Γραµµατισµού (ΟΑΓ) στο Γυµνάσιο 

πραγµατοποιήθηκε µε µαθητές Γυµνασίου (

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του 8

πλαίσιο κυρίως ενός πολιτιστικού προγράµµατος µε τίτλο «Ζήσε το όνειρο: Ούγκο 

Καµπρέ»(Σχήµα 1) αλλά και στο πλαίσιοτων µαθηµάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας, και Πληροφορικής τη σχολική χρονιά 2014

µηνών (σε 16 διδακτικές ώρες).

 

Σχήµα 1: Αφίσα για το πολιτιστικό πρόγραµµα διδακτικής εφαρµογής του ΟΑΓ

 

Η διδακτική εφαρµογή είναι µέρος έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο µεταπτυχιακής διατριβής µε τίτλο «

οπτικοακουστικού γραµµατισµού στη βασική εκπαίδευση».

διερεύνηση προσεγγίσεων και πρακτικών για τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό 

στην βασική εκπαίδευση, ώστε να προσδιοριστούν διδακτικές παρεµβάσεις µε τις 

οποίες ο µαθητικός πληθυσµός, από

θέση να παρατηρεί, αναλύει, αποκωδικοποιεί, ερµηνεύει, συγκρίνει, διασταυρώνει, 

αναστοχάζεται, και σταδιακά να ανασκευάζει, να συνθέτει, να δηµιουργεί και να 

εκφράζεται µε βάση τις δικές του ευαισθησίες, εµπειρίες, γνώσεις, ανάγκες, αρχές, 

αξίες και ιδανικά σε δικά του οπτικοακουστικά έργα. 

Ο Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός (

γραµµατισµού που θεωρούνται όλο και περισσότερο αναγκαίες στην σύγχρονη 

κοινωνική πραγµατικότητα και παραπέµπει κυρίως στον κινηµατογράφο (γίνεται 

λόγος και για τον κινηµατογραφικό γραµµατισµό cineliteracy σαν ένα υποσύνολο 

του ΟΑΓ). Ο ΟΑΓ καλύπτει την ανάγκη ερµηνείας της πολυτροπικότητας των 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων και περιεχοµένων σε ένα περιβάλλον όπου 

κυριαρχούν τα ΜΜΕ. Παράλληλα µέσω του ΟΑΓ κατακτώντ

ανακαλυπτικές µαθησιακές διαδικασίες, παραγωγή λόγου γραπτού
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Η διδακτική εφαρµογή του Οπτικοακουστικού Γραµµατισµού (ΟΑΓ) στο Γυµνάσιο 

πραγµατοποιήθηκε µε µαθητές Γυµνασίου (Β’ και Γ’) του Πειραµατικού Σχολείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του 8ου (Β’) Γυµνασίου Θεσσαλονίκης στο 

πλαίσιο κυρίως ενός πολιτιστικού προγράµµατος µε τίτλο «Ζήσε το όνειρο: Ούγκο 

Καµπρέ»(Σχήµα 1) αλλά και στο πλαίσιοτων µαθηµάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας, και Πληροφορικής τη σχολική χρονιά 2014-2015, για 

µηνών (σε 16 διδακτικές ώρες). 

 
Αφίσα για το πολιτιστικό πρόγραµµα διδακτικής εφαρµογής του ΟΑΓ

Η διδακτική εφαρµογή είναι µέρος έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο µεταπτυχιακής διατριβής µε τίτλο «Νέες ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

οακουστικού γραµµατισµού στη βασική εκπαίδευση». Αντικείµενό της ήταν η 

διερεύνηση προσεγγίσεων και πρακτικών για τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό 

στην βασική εκπαίδευση, ώστε να προσδιοριστούν διδακτικές παρεµβάσεις µε τις 

οποίες ο µαθητικός πληθυσµός, από όσο το δυνατό µικρότερη ηλικία, να είναι σε 

παρατηρεί, αναλύει, αποκωδικοποιεί, ερµηνεύει, συγκρίνει, διασταυρώνει, 

αναστοχάζεται, και σταδιακά να ανασκευάζει, να συνθέτει, να δηµιουργεί και να 

εκφράζεται µε βάση τις δικές του ευαισθησίες, εµπειρίες, γνώσεις, ανάγκες, αρχές, 

ά του οπτικοακουστικά έργα.  

Ο Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός (ΟΑΓ) είναι µία από τις πολλές µορφές 

γραµµατισµού που θεωρούνται όλο και περισσότερο αναγκαίες στην σύγχρονη 

κοινωνική πραγµατικότητα και παραπέµπει κυρίως στον κινηµατογράφο (γίνεται 

για τον κινηµατογραφικό γραµµατισµό cineliteracy σαν ένα υποσύνολο 

του ΟΑΓ). Ο ΟΑΓ καλύπτει την ανάγκη ερµηνείας της πολυτροπικότητας των 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων και περιεχοµένων σε ένα περιβάλλον όπου 

Παράλληλα µέσω του ΟΑΓ κατακτώνται ερευνητικές

ανακαλυπτικές µαθησιακές διαδικασίες, παραγωγή λόγου γραπτού
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Η διδακτική εφαρµογή του Οπτικοακουστικού Γραµµατισµού (ΟΑΓ) στο Γυµνάσιο 

του Πειραµατικού Σχολείου 

Γυµνασίου Θεσσαλονίκης στο 

πλαίσιο κυρίως ενός πολιτιστικού προγράµµατος µε τίτλο «Ζήσε το όνειρο: Ούγκο 

Καµπρέ»(Σχήµα 1) αλλά και στο πλαίσιοτων µαθηµάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 

2015, για διάρκεια 5 

Αφίσα για το πολιτιστικό πρόγραµµα διδακτικής εφαρµογής του ΟΑΓ 

Η διδακτική εφαρµογή είναι µέρος έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο 

Νέες ∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

Αντικείµενό της ήταν η 

διερεύνηση προσεγγίσεων και πρακτικών για τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό 

στην βασική εκπαίδευση, ώστε να προσδιοριστούν διδακτικές παρεµβάσεις µε τις 

όσο το δυνατό µικρότερη ηλικία, να είναι σε 

παρατηρεί, αναλύει, αποκωδικοποιεί, ερµηνεύει, συγκρίνει, διασταυρώνει, 

αναστοχάζεται, και σταδιακά να ανασκευάζει, να συνθέτει, να δηµιουργεί και να 

εκφράζεται µε βάση τις δικές του ευαισθησίες, εµπειρίες, γνώσεις, ανάγκες, αρχές, 

ΟΑΓ) είναι µία από τις πολλές µορφές 

γραµµατισµού που θεωρούνται όλο και περισσότερο αναγκαίες στην σύγχρονη 

κοινωνική πραγµατικότητα και παραπέµπει κυρίως στον κινηµατογράφο (γίνεται 

για τον κινηµατογραφικό γραµµατισµό cineliteracy σαν ένα υποσύνολο 

του ΟΑΓ). Ο ΟΑΓ καλύπτει την ανάγκη ερµηνείας της πολυτροπικότητας των 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων και περιεχοµένων σε ένα περιβάλλον όπου 

αι ερευνητικές-

ανακαλυπτικές µαθησιακές διαδικασίες, παραγωγή λόγου γραπτού-προφορικού, 
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έκφραση αισθητική, αποκλίνουσα σκέψη, φαντασία, εικαστική δηµιουργία, 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας. 

Στη «∆ιακήρυξη για την Αγωγή στα ΜΜΕ» ( UNESCO,1982) προβλέφθηκε «... 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης µε σκοπό την ανάπτυξη της γνώσης, των 

δεξιοτήτων και των στάσεων που θα επιτρέψουν την αύξηση της κριτικής 

επίγνωσης και κατά συνέπεια, της ικανότητας εκείνων που χρησιµοποιούν τα 

ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» καθώς και στο νόµο 1566/85 (Αρ.1, §1) όπου 

αναφέρονται µεταξύ άλλων: «…Να αναπτύσσουν δηµιουργική και κριτική σκέψη 

και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαµβάνουν 

πρωτοβουλίες και µε την υπεύθυνη συµµετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά 

στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου ...Να κατανοούν τη σηµασία της τέχνης, της 

επιστήµης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να 

διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισµό… Να αναπτύσσουν πνεύµα φιλίας και 

συνεργασίας µε όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσµο 

καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό..» 

Στη «σύγκρουση» του ραγδαία εξελισσόµενου «πολιτισµού της εικόνας» µε 

τις πρακτικές του σχολείου εµφανίζεται µια αναπόφευκτη αλλαγή της έννοιας της 

γνώσης καθώς οι µαθητές καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρο όγκο 

πληροφοριών και ερεθισµάτων στην ανθρώπινη ιστορία και παράλληλα 

αµφισβητούνται πλέον πολύ εύκολα η µονολιθικότητα της γνώσης, της έννοιας της 

αλήθειας, της αντικειµενικότητας και του ρόλου του εκπαιδευτικού (Πλειός, 2005). 

Η βασική εκπαίδευση προσδοκάται, αν όχι επιβάλλεται, να προάγει την κριτική 

σκέψη και τον ΟΑΓ. ∆ιαπιστώνεται ωστόσο ότι δεν υπάρχει στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδών τόσο στην Α/θµια όσο και στην Β/θµια µέριµνα για τέτοιου 

είδους αναφορές ούτε ως ανεξάρτητο µάθηµα, ούτε ως διδακτικές ενότητες 

ενταγµένες στα «παραδοσιακά» µαθήµατα (Γρόσδος, 2008: 11). Συνήθως, 

επαφίεται σε αποσπασµατικές δράσεις και δραστηριότητες που επιλέγουν κατά 

βάση µε δική τους πρωτοβουλία, εκπαιδευτικοί, µέσα στο πλαίσιο διαθεµατικής 

εργασίας, ή εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ο Πασχαλίδης αρκετά νωρίτερα (2000) 

επισηµαίνει για τον µιντιακό γραµµατισµό ότι, «…έχει υιοθετηθεί στις πρώτες 

βαθµίδες της εκπαίδευσης διεθνώς, λόγω του καθοριστικού ρόλου του στην 

πληροφόρηση, πολιτική, ιδεολογία ηθική, τέχνη πολιτισµό».  

Όσο γιγαντώνεται η εξουσιαστική σχέση των εικόνων απέναντι στον 

σύγχρονο πολίτη, ο γραµµατισµός της εικόνας προβάλλει ως ανάγκη και 

εκπαιδευτικό ζητούµενο στα πλαίσια των πολυγραµµατισµών. Σε αντίθεση µε την 

έντυπη επικοινωνία στην οποία κυριαρχεί ο λόγος, η οπτική (και ακουστική) 

επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκο επικοινωνιακό φαινόµενο που συνίσταται σ’ ένα 

παιχνίδι λεκτικών, ηχητικών και εικονιστικών µηνυµάτων. Τα λεκτικά και τα 

ηχητικά µηνύµατα, αν και καθορίζουν τη λειτουργία της κωδικοποίησης και της 

αποκωδικοποίησης των εικόνων και επηρεάζονται απ’ αυτές, στηρίζονται στους 

δικούς τους ανεξάρτητους κώδικες. Η εικόνα δίνει την αίσθηση της αµεσότητας και 

του ρεαλισµού, διεγείρει συναισθήµατα. Το εικονιστικό µήνυµα που παρουσιάζεται 

µε τη µορφή της κινούµενης εικόνας είναι αυτόνοµο, έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά. και εισάγει νέους τρόπους αντίληψης και καταγραφής της 

πραγµατικότητας. Οι νέοι αυτοί τρόποι λειτουργούν ως εφαλτήριο κριτικής 

προσέγγισης από τους µαθητές της ταινίας και των ποικιλοτρόπως εκπεµπόµενων 

µηνυµάτων του (Γρόσδος, 2008) . 
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Σκοπός της διδακτικής εφαρµογής είναι η επιλογή δραστηριοτήτων που 

θεωρούνται κατάλληλες να κινητοποιούν τους µαθητές και σταδιακά να τους 

µετατρέπουν από παθητικούς θεατές -δέκτες-καταναλωτές, σε ενεργητικούς 

θεατές και εν συνεχεία σε παραγωγούς οπτικοακουστικών (ΟΑ) προϊόντων. 

Εστιάζει στην καταγραφή των στοιχείων των ΟΑ προϊόντων, για τα οποία οι 

µαθητές µπορούν να απαντούν σε ερωτήµατα (τι, πού, πότε, ποιος, πώς και γιατί). 

Στη συνέχεια υπάρχει και η ανάλογη έρευνα µε πιο συγκεκριµένα ερωτήµατα όπως 

: ποιοι παράγοντες, βοηθούν τους θεατές να απολαµβάνουν την ψυχαγωγία ενός 

ΟΑΓ έργου, σε ποιο βαθµό καλλιεργούν την κριτική ικανότητα οι διάφορες 

δραστηριότητες, σε ποιο βαθµό αναπτύσσονται δεξιότητες-ικανότητες του 

«δηµιουργού», που εµβαθύνει κατά τη θέαση καθώς και ο προφορικός, γραπτός 

και οπτικοποιηµένος λόγος, πόσο συντελεί στην ανακαλυπτική και διερευνητική 

µάθηση, και προωθεί τη συνεργασία των µαθητών; 

Η δοµή της παρούσας εργασίας περιλαµβάνει 5 ενότητες. Μετά την εισαγωγή 

παρουσιάζονται τα στοιχεία εφαρµογής της διδακτικής πρότασης καθώς και το 

υλικό που χρησιµοποιήθηκε στα διδακτικά βήµατα µε τα φύλλα εργασίας. Στην 

συνέχεια ακολουθούν ηαξιολόγηση, τααποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα.  

 

Στοιχεία εφαρµογής, διδακτικά βήµατα και υλικό  

Η διδακτική προσέγγιση οπτικοακουστικού γραµµατισµού (ΟΑΓ) περιλαµβάνει 

δραστηριότητες που βασίζονται σε τέσσερις άξονες: α) θέαση ταινίας-κριτική 

στάση, β) µελέτη-έρευνα ταινίας, γ) παραγωγή ταινίας και δ) 

οµαδοσυνεργατικότητα. Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, 

συντονιστικός, διευκολυντικός και όχι ως ειδικός, αλλά ως µελλοντικός θεατής που 

αλληλεπιδρά µε τους δηµιουργούς/µαθητές. ∆ύο ήταν οι καθοδηγητικοί άξονες της 

εφαρµογής: η έκφραση των συναισθηµάτων και ο Οδηγός εκπαιδευτικού. 

Ειδικότερα ο Γρόσδος (2010) αναφέρει: «Στο παιχνίδι της αυθόρµητης έκφρασης 

συναισθηµάτων δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις. Ο 

αναπόφευκτος διάλογος του παιδιού µε τις εικόνες (ουσιαστικά µε τους 

δηµιουργούς της) είναι µία σχέση προσωπική. Κάθε σχόλιο, κάθε γέλιο, κάθε 

επιφώνηµα είναι µια ευκαιρία για επικοινωνία. Ενθαρρύνουµε την ψηφιακή γενιά 

να εξερευνήσει τα δικά της συναισθήµατα και να οικοδοµήσει τις δικές της 

απόψεις». Ο οδηγός εκπαιδευτικού εστιάζει στην Οπτικοακουστική Έκφραση & 

προτείνει Πρόγραµµα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση Αισθητική 

Παιδεία για όλες τις βαθµίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Θεοδωρίδης 2013).  

Ο σχεδιασµός της διδακτικής εφαρµογής (Σχήµα 2) προέβλεπε την ανίχνευση 

των προσδοκιών των µαθητών (καθώς το παιδί πρέπει να απολαύσει κάτι αρχικά 

για να εµβαθύνει στη συνέχεια, άρα να µπορεί και να επιλέγει). Ακολούθως 

καθορίστηκε το παιδαγωγικό και τεχνολογικό πλαίσιο (διδακτικές µέθοδοι και 

τρόποι συνεργασίας και ανταλλαγής περιεχοµένων κλπ όπως Wiki, αίθουσες 

εργαστηρίων κλπ ) και τέλος η φάση της αξιολόγησης που έπρεπε να σχεδιαστεί µε 

βάση τα αρχικά ερευνητικά ερωτήµατα, να υλοποιηθεί (µε ερωτηµατολόγια – 

συνεντεύξεις – παρατήρηση), να καταγραφούν τα αποτελέσµατα και να εξαχθούν 

συµπεράσµατα. 
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Σχήµα 2: Σχεδιασµός της διδ

 

Το διδακτικό υλικό που διατίθεται στους µαθητές είναι: α) το βιβλίο «Η

Εφεύρεση του Ούγκο Καµπρέ», 2011, Σέλζνικ, Εκδ. Πατάκη. Οι εκδόσεις Πατάκη σε 

µια ευγενική χορηγία µας διέθεσαν 15 αντίτυπα της 

µαθητές/µαθήτριες να έχουν την χαρά της αρχικής προσωπικής ανάγνωσης, χωρίς 

να αισθάνονται υποχρεωµένοι να το αγοράσουν εξαρχής, β) η ταινία HUGO (2012, 

Σκορτσέζε), η οποία αξιοποιείται και ως µια ιστορική αυθεντική αναφορά στην 

πρώτη εποχή του κινηµατογράφου,

του βιβλίου για πιο γρήγορη επεξεργασία, 4) τα Φύλλα Εργασίας (ΦΕ) για την 

σταδιακή απόκτηση γνώσεων µε οµαδικές δραστηριότητες (µέσω dropbox ή/και 

του wiki). Όλο το ψηφιακό διδακτικό υλι

τοπικού δικτύου του εργαστηρίου (ΣΕΠΕΗΥ) και έχει προκύψει από επεξεργασία µε 

ελεύθερο (δωρεάν) λογισµικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

εξαγωγή) των στιγµιότυπων έγινε µε σκοπό να διατηρηθεί η λεπτοµέρε

καταγραφή σε συνδυασµό µε τη µικρότερη αναγκαία χωρητικότητα των 

ψηφιακών αρχείων. Συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι ένα στιγµιότυπο ανά 

δευτερόλεπτο µπορεί να είναι µια ικανοποιητική αναπαράσταση της δίωρης 

ταινίας µε ακίνητες εικόνες, χωρίς να χάνεται 

συνολικός χώρος 1,1 GB για τις 7207 φωτογραφίες (µέση τιµή απαιτούµενου 

χώρου αποθήκευσης περίπου 160 ΚΒ, µε διακύµανση από µερικές δεκάδες ως 

µερικές εκατοντάδες ΚΒ, για κάθε στιγµιότυπο 

που προκύπτει αυτόµατα από το πρόγραµµα.

Μεθοδολογικά ακολουθήθηκε

Collaborative Learning in Programming (

την δηµιουργία-σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης (∆ιερευνητική και 

Συνεργατική στον Προγραµµατισµό) σε τρία βήµατα: 1)

οικοδόµηση γνώσης µε διερεύνηση και συνεργασία

εκλέπτυνση (πειραµατισµοί, εναλλακτικές επιλογές, αξιολόγηση µεταξύ τους). Ο 
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Σχεδιασµός της διδακτικής εφαρµογής του ΟΑΓ και της αντίστοιχης 

έρευνας 

Το διδακτικό υλικό που διατίθεται στους µαθητές είναι: α) το βιβλίο «Η

Εφεύρεση του Ούγκο Καµπρέ», 2011, Σέλζνικ, Εκδ. Πατάκη. Οι εκδόσεις Πατάκη σε 

µια ευγενική χορηγία µας διέθεσαν 15 αντίτυπα της έκδοσης, ώστε όλοι οι 

µαθητές/µαθήτριες να έχουν την χαρά της αρχικής προσωπικής ανάγνωσης, χωρίς 

να αισθάνονται υποχρεωµένοι να το αγοράσουν εξαρχής, β) η ταινία HUGO (2012, 

η οποία αξιοποιείται και ως µια ιστορική αυθεντική αναφορά στην 

εποχή του κινηµατογράφου, γ) επιλεγµένα αποσπάσµατα της ταινίας και 

του βιβλίου για πιο γρήγορη επεξεργασία, 4) τα Φύλλα Εργασίας (ΦΕ) για την 

σταδιακή απόκτηση γνώσεων µε οµαδικές δραστηριότητες (µέσω dropbox ή/και 

του wiki). Όλο το ψηφιακό διδακτικό υλικό βρίσκεται στη διάθεσή τους µέσω του 

τοπικού δικτύου του εργαστηρίου (ΣΕΠΕΗΥ) και έχει προκύψει από επεξεργασία µε 

ελεύθερο (δωρεάν) λογισµικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η επιλογή (και η

εξαγωγή) των στιγµιότυπων έγινε µε σκοπό να διατηρηθεί η λεπτοµέρε

καταγραφή σε συνδυασµό µε τη µικρότερη αναγκαία χωρητικότητα των 

ψηφιακών αρχείων. Συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι ένα στιγµιότυπο ανά 

δευτερόλεπτο µπορεί να είναι µια ικανοποιητική αναπαράσταση της δίωρης 

ταινίας µε ακίνητες εικόνες, χωρίς να χάνεται σηµαντική λεπτοµέρεια. Απαιτήθηκε 

συνολικός χώρος 1,1 GB για τις 7207 φωτογραφίες (µέση τιµή απαιτούµενου 

περίπου 160 ΚΒ, µε διακύµανση από µερικές δεκάδες ως 

µερικές εκατοντάδες ΚΒ, για κάθε στιγµιότυπο - φωτογραφία (JPG) µε αρίθµηση, 

υ προκύπτει αυτόµατα από το πρόγραµµα. 

ακολουθήθηκε κυρίως το πλαίσιο e-CliP (Exploratory and 

Collaborative Learning in Programming (Γόγουλου κ.ά., 2008). Είναι ένα πλαίσιο για 

σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης (∆ιερευνητική και 

Συνεργατική στον Προγραµµατισµό) σε τρία βήµατα: 1) δηµιουργία

οικοδόµηση γνώσης µε διερεύνηση και συνεργασία και 3) εφαρµογή και 

(πειραµατισµοί, εναλλακτικές επιλογές, αξιολόγηση µεταξύ τους). Ο 
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ακτικής εφαρµογής του ΟΑΓ και της αντίστοιχης 

Το διδακτικό υλικό που διατίθεται στους µαθητές είναι: α) το βιβλίο «Η 

Εφεύρεση του Ούγκο Καµπρέ», 2011, Σέλζνικ, Εκδ. Πατάκη. Οι εκδόσεις Πατάκη σε 

έκδοσης, ώστε όλοι οι 

µαθητές/µαθήτριες να έχουν την χαρά της αρχικής προσωπικής ανάγνωσης, χωρίς 

να αισθάνονται υποχρεωµένοι να το αγοράσουν εξαρχής, β) η ταινία HUGO (2012, 

η οποία αξιοποιείται και ως µια ιστορική αυθεντική αναφορά στην 

γ) επιλεγµένα αποσπάσµατα της ταινίας και 

του βιβλίου για πιο γρήγορη επεξεργασία, 4) τα Φύλλα Εργασίας (ΦΕ) για την 

σταδιακή απόκτηση γνώσεων µε οµαδικές δραστηριότητες (µέσω dropbox ή/και 

κό βρίσκεται στη διάθεσή τους µέσω του 

τοπικού δικτύου του εργαστηρίου (ΣΕΠΕΗΥ) και έχει προκύψει από επεξεργασία µε 

Η επιλογή (και η 

εξαγωγή) των στιγµιότυπων έγινε µε σκοπό να διατηρηθεί η λεπτοµέρεια στην 

καταγραφή σε συνδυασµό µε τη µικρότερη αναγκαία χωρητικότητα των 

ψηφιακών αρχείων. Συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι ένα στιγµιότυπο ανά 

δευτερόλεπτο µπορεί να είναι µια ικανοποιητική αναπαράσταση της δίωρης 

σηµαντική λεπτοµέρεια. Απαιτήθηκε 

συνολικός χώρος 1,1 GB για τις 7207 φωτογραφίες (µέση τιµή απαιτούµενου 

περίπου 160 ΚΒ, µε διακύµανση από µερικές δεκάδες ως 

φωτογραφία (JPG) µε αρίθµηση, 

CliP (Exploratory and 

Είναι ένα πλαίσιο για 

σχεδιασµό δραστηριοτήτων µάθησης (∆ιερευνητική και 

δηµιουργία-κινήτρου, 2) 

εφαρµογή και 

(πειραµατισµοί, εναλλακτικές επιλογές, αξιολόγηση µεταξύ τους). Ο 
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χρόνος της εφαρµογής καθορίστηκε στις 16 ώρες για οκτώ (8) βιωµατικά 

εργαστήρια στα οποία εκπονούνται δέκα (10) ΦΕ (Σχήµα 3) στο πλαίσιο των 

µαθηµάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ’ Γυµνασίου µε 

έµφαση (ΦΕ8) στη συγγραφή κριτικής ταινίας και στο µάθηµα της Πληροφορικής 

(ΦΕ9) όπου οι µαθητές εξοικειώνονται και µε τα εργαλεία των ΤΠΕ για την 

παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων.  

 
Σχήµα 3: Μορφή των Φύλλων Εργασίας (ΦΕ) που καλούνται να εκπονήσουν οι 

µαθητές 

 

Ο χρονοπρογραµµατισµός της εφαρµογής µε τα εργαστήρια και τα ΦΕ στις 

αντίστοιχες τρεις φάσεις (Θεατή-Κριτικού-∆ηµιουργού) προέβλεπε 16 διδακτικές 

ώρες, γνωρίζοντας ωστόσο ότι εξαρχής θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, 

ειδικά για την τελική φάση όπου οι µαθητές θα δηµιουργούσαν τη δική τους ταινία 

µικρού µήκους, αλλά και στην αρχή όπου θα έπρεπε να προβληθεί µια ταινία 

διάρκειας πάνω από δύο ώρες. Ωστόσο σύµφωνα µε τον σχεδιασµό κα στα 

πλαίσια και του πολιτιστικού προγράµµατος οι ώρες αυτές κατανεµήθηκαν στις 3 

φάσεις (θεατή – κριτικού – δηµιουργού) µε διάρκεια σε διδακτικές ώρες 5, 7 και 4 

αντίστοιχα.  

Tα 10 ΦΕ είναι: 1) «Από το κάδρο στο πλάνο και … τούµπαλιν», 2) «Οπτικές 

γωνίες λήψης & είδη ήχων», 3) «Οπτικοακουστική Αφήγηση», 4) «Φωτοαφήγηση & 

Λεζάντες», 5) «Σηµειολογικά Στοιχεία Εικόνας», 6) «Ταξινόµηση–Τεχνικές– 

Τεχνολογία», 7) «Συνέντευξη από ειδικό κινηµατογράφου», 8) «Συγγραφή Κριτικής 

Οπτικοακουστικού έργου», 9) «∆ηµιουργία Οπτικοακουστικού έργου», 10) 

«Παρουσίαση-Αξιολόγηση Οπτικοακουστικού έργου». 

Η πρώτη φάση, ο ρόλος του θεατή, σχεδιάστηκε να είναι τρίωρης διάρκειας 

για την προβολή της ταινίας και τις απαραίτητες ενέργειες και αµέσως µε την 

προβολή, τη συµπλήρωση, ενός σύντοµου φύλλου παρατήρησης. Για τα δυο 

πρώτα ΦΕ (ΦΕ1, ΦΕ2) ο εκτιµώµενος χρόνος ήταν µία ώρα για το καθένα µε 
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εστίαση στα δοµικά στοιχεία ενός οπτικοακουστικού έργου δηλαδή τις έννοιες: 

πλάνο, κάδρο, γωνίες λήψης, ήχος. Η δεύτερη φάση, ο ρόλος του κριτικού, 

περιλαµβάνει τα επόµενα έξι ΦΕ, τα οποία αφορούν την κριτική και στοχαστική 

στάση των µαθητών απέναντι στην ταινία. Ειδικότερα, καθοδηγούνται στην 

κριτική συζήτηση και µε απώτερο σκοπό τη συγγραφή ενός κειµένου κριτικής για 

την ταινία. Θεωρώντας ότι η ύπαρξη ενοτήτων για την απόκτηση νέας γνώσης 

ή/και δεξιοτήτων βοηθά τη µαθησιακή διαδικασία, τα ΦΕ οργανώθηκαν έτσι ώστε 

να συγκροτούν κάθε φορά ένα «βιωµατικό εργαστήρι» (ΒΕ). Έτσι έχουµε αρχικά τα 

δύο πρώτα βιωµατικά εργαστήρια: ΒΕ1για την προβολή της ταινίας και ΒΕ2 για την 

εκπόνηση των ΦΕ1 και ΦΕ2. Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του ΒΕ3 εκπονούνται 

δύο ΦΕ (ΦΕ3, ΦΕ4), στο 4ο ΒΕ εκπονείται το ΦΕ5, στο ΒΕ5 τα ΦΕ6, ΦΕ7, και στο έκτο 

ΒΕ, το τελευταίο της δεύτερης φάσης του ρόλου του κριτικού το ΦΕ8. Στην τρίτη 

φάση όπου οι µαθητές αναλαµβάνουν το ρόλο του δηµιουργού, υλοποιείται το 7ο 

ΒΕ µε την εκπόνηση του 9ου ΦΕ που εστιάζει στη δηµιουργία ταινίας από τους 

µαθητές σε οµάδες και το τελευταίο, ΒΕ8, όπου µε το ΦΕ10 οι µαθητές 

παρουσιάζουν τα έργα των οµάδων τους και τα συζητούν αξιολογικά και κριτικά. 

Πιο αναλυτικά, στην πρώτη φάση, ο µαθητής-θεατής παρακολουθεί την 

ταινία. Είναι πολύ σηµαντικό, να γίνει η προβολή και στο χώρο του εργαστηρίου 

πληροφορικής, όπου άλλωστε θα εκπονηθούν στη συνέχεια και όλα τα ΦΕ, ώστε 

εξαρχής η ολοµέλεια να βιώσει τη χαρά της θέασης από κοινού, για να αρχίζουν να 

συµµερίζονται συναισθήµατα, παρατηρήσεις, σχόλια, και τις πρώτες τους 

προσωπικές εκφράσεις. Στη συνέχεια µέσω αποσπασµάτων της ταινίας 

εξοικειώνεται µε σηµαντικά κοµβικά τµήµατά της, κατακτώντας έννοιες όπως 

κάδρο, πλάνο, σκηνή, οπτικές γωνίες λήψης, ήχοι και τα διάφορα είδη τους µε τις 

δραστηριότητες του ΦΕ1.  

Στη δεύτερη φάση ο µαθητής-κριτικός αποκωδικοποιεί τα µηνύµατα της 

ταινίας και εξοικειώνεται µε κινηµατογραφικές έννοιες εκπονώντας το 3ο ΦΕ: 

αφήγηση, ανάλυση ενός πλάνου, τους διαλόγους, περιγραφή της δράσης και της 

ατµόσφαιρας, εντοπισµό των πρωταγωνιστικών στοιχείων και χαρακτήρων, και τις 

συνδέσεις τους (µοντάζ). Στο επόµενο ΦΕ (4ο), οι µαθητές αντιλαµβάνονται 

καλύτερα τον ρόλο του σκηνοθέτη µέσα από τις διάφορες επιλογές για τα πλάνα 

και τον τρόπο που δηµιουργούνται, ώστε να κατευθύνουν την προσοχή του θεατή 

σ’ εκείνο το σηµείο που θεωρείται πιο σηµαντικό για την αφήγηση της ιστορίας, 

των γεγονότων κλπ. Σταδιακά «χτίζεται» η κριτική µατιά και ικανότητα και 

καταγράφονται οι πρώτες επισηµάνσεις σε ιδιαίτερα συµβολικά στοιχεία της 

ταινίας και οι αρχικές αναφορές στη σηµειολογία, και στη σηµαντικότητά της (5ο 

ΦΕ)µε περιγραφή του σεναρίου και θέτοντας ερωτήσεις όπως «για ποιο σκοπό 

δηµιουργήθηκε µια εικόνα;», «τι έχει παραλειφθεί, τι έχει αλλάξει ή έχει περιληφθεί 

σε µια εικόνα;» «Τι προσθέτει ή τι αφαιρεί στην ιστορία µας;» κλπ. Στο 6ο ΦΕ, 

αναφέρονται τα είδη κινηµατογραφικών έργων, και ανάλογα µε διάφορα κριτήρια 

όπως µυθοπλασίας ή αφηγηµατικές, ειδησεογραφικός κινηµατογράφος, 

ντοκιµαντέρ, ή διάφορες ταινίες πιο σύντοµης διάρκειας (διαφηµίσεις, βιντεοκλίπ 

κλπ) ή ανάλογα µε τις τεχνικές παραγωγής (Κινηµατογραφικές, Κινουµένων 

σχεδίων-Animation) αλλά και άλλα κριτήρια (όπως ταινίες µεγάλου ή µικρού 

µήκους, Βουβές ή Οµιλούσες, ταινίες στούντιο, υπερπαραγωγές ή «δεύτερης 

κατηγορίας» (B-movies), ανεξάρτητες (indie), avant-garde, πειραµατικές, 

underground, ερασιτεχνικές, δισδιάστατες (2-D), τρισδιάστατες (3-D) ή 
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στερεοσκοπικές, ασπρόµαυρες ή έγχρωµες, ελληνικές ή ξενόγλωσσες µε υπότιτλους 

ή µεταγλωττισµένες, πρωτότυπες, επανακυκλοφορίες, συνέχειες (sequel) ή 

διασκευές (remakes), καθώς και κριτήρια που διαφοροποιούν τις ταινίες ως προς 

την ηλικιακή καταλληλότητα, το σκοπό-µήνυµα, το περιεχόµενο και το κυρίως 

θέµα (πχ µελόδραµα, western, ταινία τρόµου, κωµωδία, δράσης-περιπέτειας, 

αστυνοµικές, πολεµικές, Μιούζικαλ, επιστηµονικής φαντασίας, ιστορικές, πολιτικές 

κλπ ). Στο 6ο ΦΕ οι µαθητές µπορούν να διακρίνουν και να αναζητούν τους πιο 

σηµαντικούς συντελεστές στην παραγωγή µιας ταινίας (Σεναριογράφος, 

Σκηνοθέτης, Παραγωγός, ∆ιευθυντής Φωτογραφίας, Οπερατέρ/Cameraman, 

Ηχολήπτης, Σχεδιαστής ήχου, Μουσικός, Σκηνογράφος-Ενδυµατολόγος, 

Φροντιστής, Φωτογράφος πλατώ, Μακιγιέζ, Γραµµατέας Λήψεων (Σκριπτ), 

Μοντέρ) και τους ρόλους τους µέσα από ενηµερωµένους ιστότοπους (όπως 

www.cine.gr,www.cinephilia.gr, 

http://www.imdb.com/title/tt0970179/fullcredits?ref_=ttloc_sa_1, www.ert.gr/cinema, 

http://www.filmsite.org/, 

http://cinefil.pblogs.gr/,www.filmfestival.gr,http://www.imdb.com/). Στο 7ο ΦΕ οι 

µαθητές καλούνται σε µία βιωµατική και ερευνητική δράση που µπορεί να είναι 

πολύ αποκαλυπτική σε προσωπικό επίπεδο καθώς καλούνται να αναζητήσουν και 

να οργανώσουν µια πρωτόγνωρη, πιθανότατα, συνέντευξη µε ειδικό του 

κινηµατογράφου (πχ. έναν σκηνοθέτη, κινηµατογραφιστή, κριτικό κλπ).Η δεύτερη 

φάση της εφαρµογής ολοκληρώνεται µε το 8ο ΦΕ που στοχεύει στο να 

συγγράψουν πλέον µια κριτική για την ταινία, λαµβάνοντας µια πιο µεθοδική, 

συνολική και ολοκληρωµένη και θέση απέναντί της ως καλλιτεχνικό και 

πνευµατικό δηµιούργηµα.  

H Τρίτη φάση είναι και η πιο χρονοβόρα και απαιτητική µιας και οι µαθητές 

στο 9ο ΦΕ καλούνται να συνθέσουν όλη την εµπειρία και γνώση που αποκόµισαν 

από τα προηγούµενα ΦΕ. Παροτρύνονται να εκφράσουν δηµιουργικά τις ιδέες και 

τις απόψεις τους, συνεργαζόµενοι σε µικρές οµάδες, λαµβάνοντας αποφάσεις 

σεβόµενοι τις προτάσεις όλων των µελών, για τη δηµιουργία ταινίας µικρού 

µήκους. Η επιλογή του θέµατος γίνεται από τους ίδιους ελεύθερα, ωστόσο τους 

προτείνονται και κάποιες σκηνές από την ίδια ταινία ώστε να εξοικονοµηθεί 

πολύτιµος χρόνος και να προλάβουν να εστιάσουν στα άλλα σηµεία της 

παραγωγής τους. Στο 10ο ΦΕ έχουν την ευκαιρία να «απολαύσουν» και να 

µοιραστούν τον κόπο, την ενέργεια, την ευαισθησία, το ταλέντο, τις ιδέες και τις 

επιλογές τους όλοι µαζί, «φωτίζοντας» τις παραγωγές τους µε σχόλια και 

παρατηρήσεις από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες σε µια διαδικασία 

αξιολόγησης, αναστοχασµού και ανασκόπησης µιας διδακτικής παρέµβασης 16 –

τουλάχιστον- ωρών, πάνω στον οπτικοακουστικό γραµµατισµό που βασίστηκε σε 

µια ξεχωριστή κινηµατογραφική ταινία µε ιστορικές αναφορές στην πρώτη εποχή 

του ίδιου του κινηµατογράφου.  

 Ενδεικτικά, στο πρώτο ΦΕ, που είναι αυτό που εκπονείται µετά ακριβώς 

από το 1ο Εργαστήριο (την οµαδική θέαση της ταινίας που για κάποιους µπορεί να 

µην είναι η πρώτη φορά), υπάρχουν έξι (6) δραστηριότητες σύντοµης διάρκειας 

ώστε να µπορούν να ολοκληρωθούν σε µία διδακτική ώρα µε τη βοήθεια 

κατάλληλων επεξηγήσεων και αν χρειαστεί και την άµεση βοήθεια του 

εκπαιδευτικού (Σχήµατα 4, 5).  
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Σχήµα 4: Οι πρώτες δύο δραστηριότητες του 1ου ΦΕ που καλούνται να εκπονήσουν 

οι µαθητές 
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Σχήµα 5: Οι δραστηριότητες 3,4 και 5 του 1ου ΦΕ που καλούνται να εκπονήσουν οι 

µαθητές 

 

ΤΟ ΦΕ ολοκληρώνεται µε το φύλλο αυτοαξιολόγησης και περιεκτικές 

σηµειώσεις θεωρητικών εννοιών στο τέλος. Ο σκοπός του ΦΕ «Από το κάδρο στο 

πλάνο και … τούµπαλιν» είναι να διακρίνουν οι µαθητές τα διαφορετικά είδη 

κάδρων και πλάνων και πώς το ένα συνδέεται µε το άλλο, σε συνδυασµό µε το 

βιβλίο µε την γραπτή περιγραφή ή/και την εικονογράφηση που µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει). Το ένα απόσπασµα της ταινίας που δίνεται, αφορά τη σκηνή 

στην οποία ο Ουγκό παρατηρεί από ψηλά, από το ρολόι του σταθµού, τον Ζωρζ 

Μελιές να κάθεται στον πάγκο του καταστήµατος παιχνιδιών. ∆ίνεται επίσης το 

αντίστοιχο απόσπασµα από το βιβλίο µε τα αντίστοιχα σκίτσα.  

Οι µαθητές τέλος ενθαρρύνονται και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

απαντήσουν τα σύντοµα φύλλα αυτοαξιολόγησης (Σχήµα 6) που προηγούνται των 

σύντοµων σηµειώσεων µε θεωρητικά δεδοµένα (Σχήµα 7). 
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Σχήµα 6: Η τελευταία δραστηριότητα του 1ου ΦΕ που καλούνται να εκπονήσουν οι 

µαθητές 
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Σχήµα 7: Το φύλλο αυτοαξιολόγησης και οι σύντοµες θεωρητικές σηµειώσεις του 

1ου ΦΕ 
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Αξιολόγηση 

Η εφαρµογή του ΟΑΓ καθοδηγεί τον µαθητή-θεατή σε κριτικό θεατή ώστε να 

κατανοεί βαθύτερα και να στέκεται κριτικά απέναντι στην επιλεγµένη ταινία. 

Βοηθήθηκαν να αναζητούν και να εστιάζουν πιο γρήγορα και εύστοχα τα κοµβικά 

σηµεία της ταινίας τα οποία καθορίζουν τη βαθύτερη κατανόησή της. Τα σύντοµης 

διάρκειας αποσπάσµατα της ταινίας που επιλέχτηκαν βοήθησαν στην κατανόηση 

του ρόλου του µοντάζ στην δηµιουργία πχ. αγωνίας και µυστηρίου. Ο κριτικός 

στοχασµός των µαθητών-θεατών ενισχύθηκε όταν διαπραγµατεύθηκαν 

οµαδοσυνεργατικά τα σηµαντικότερα ή/και λιγότερο σηµαντικά κατά την αρχική 

τους κρίση θέµατα της ταινίας και έγραψαν κριτικές µελετώντας µάλιστα την 

ανατροφοδότηση των κριτικών τους. Η διδακτική εφαρµογή ολοκληρώθηκε µε 

ενθουσιασµό στη φάση “µαθητής- παραγωγός”, όπου αξιοποιήθηκαν 

οπτικοακουστικά εργαλεία και ΤΠΕ, για να δηµιουργήσουν οι µαθητές τα δικά τους 

οπτικοακουστικά προϊόντα.  

Η αποτίµηση της αξιοποίησης της παρούσας εφαρµογής ΟΑΓ µε τα 

αντίστοιχα κριτήρια για τις διάφορες φάσεις βασίστηκε στα εξής:  

1. Κατά τη θέαση της ταινίας και την πρώτη κριτική στάση απέναντί της 

ανιχνεύτηκε ο βαθµός «απόλαυσης» και κατανόησης της ταινίας 

διερευνώντας την πρόκληση συναισθηµάτων, την προσέλκυση προσοχής, τη 

διατήρηση του ενδιαφέροντος καθώς και εκτιµήσεις για το είδος της ταινίας, 

το περιεχόµενο, το σενάριο, τη µουσική επένδυση.  

2. Κατά τη µελέτη-έρευνα ταινίας αναζητήθηκε η επιδιωκόµενη αλλαγή του 

ρόλου του µαθητή-θεατή σε µαθητή κριτικό µε εστίαση στον εντοπισµό των 

εκφραστικών µέσων της πλοκής, του σεναρίου και του ύφους του έργου.  

3. Κατά τη παραγωγή ταινίας καταγράφηκε η επιδιωκόµενη ανάπτυξη 

δεξιοτήτων του µαθητή ως παραγωγού ταινίας, οµαδοσυνεργατικά, µε τη 

χρήση απλού εξοπλισµού (φωτογραφικής µηχανής και αλληλουχία στατικών 

και κινούµενων εικόνων, και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης) µε έµφαση 

στις βασικές έννοιες (κάδρα-πλάνα, γωνία λήψης, τεχνικές και ρόλος της 

τεχνολογίας) και στο µήνυµα της ταινίας. ∆ιερευνήσαµε το βαθµό ορθής 

χρήσης/αξιοποίησης των θεµελιωδών εννοιών του οπτικοακουστικού 

προϊόντος, την επιλογή µηνύµατος για το θεατή της, και το βαθµό 

ολοκλήρωσής του οπτικοακουστικού προϊόντος της κάθε οµάδας των 

µαθητών.  

Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αποτίµηση της εκπαιδευτικήςµεθοδολογίας 

και της οµαδοσυνεργατικότητας εστιάζοντας στη µαθητοκεντρική προσέγγιση 

διδασκαλίας και το ρόλο του εκπαιδευτικού ως καθοδηγητής, συντονιστής, 

διευκολυντής των µελών της κάθε οµάδας χωριστά αλλά και όλων των οµάδων 

µαζί. ∆ιερευνήσαµε το βαθµό συνεργασίας των οµάδων και της υλοποίησης των 

παραδοτέων της µε την παρατήρηση των εκπαιδευτικών. ∆ιερευνήσαµε την 

αποτελεσµατικότητα των Φύλλων Εργασίας στην απόκτηση νέων γνώσεων και 

δεξιοτήτων και το βαθµό ενδιαφέροντος που έδειξαν οι µαθητές καθώς και την 

άποψή τους για το βαθµό της διαθεµατικότητας και διεπιστηµονικότητας των ΦΕ, 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων, την ευκολία εκπόνησής τους 

και την προσωπική ανάπτυξη των συµµετεχόντων.  
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Αποτελέσµατα 

Ενθαρρυντικό στοιχείο για την εφαρµογή του ΟΑΓ στο Γυµνάσιο είναι ότι σε 

εντυπωσιακό ποσοστό οι µαθητές θέλουν να ξανασυµµετάσχουν σε ανάλογη 

εφαρµογή και θεωρούµε ότι

εφαρµογής για τον ΟΑΓ (Σχήµα 8). Είνα

που µας ευχαρίστησαν εξαρχής µόλις είδαν την ταινία η οποία τους άγγιξε και 

τους κινητοποίησε κάτι που φυσικά αποτελεί επίσης κοµβική επιλογή για ανάλογη 

εφαρµογή.  

Σχήµα 8: µέτρο της «επιτυχίας» της διδακτικής ε

µαθητών να ξανασυµµετάσχουν σε δράσεις του ΟΑΓ.

 

Από τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και 

της συνέντευξης και µε την παράλληλη παρατήρηση του εκπαιδευτικού ώστε να 

προκύπτει τριγωνοποίηση για την 

Manion, 1994) προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία που θεωρούµε ότι θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό, βελτιστοποίηση 

σε νέες εφαρµογές τέτοιου είδους εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. 

Υπάρχουν δραστηριότητες που βοήθησαν τους µαθητές να αποκτήσουν

πιο «προσεκτική» παρατήρηση κατά τη θέαση

όπως: το κύριο θέµα και το δευτερεύον θέµα της ταινίας, το χώρο και το χρόνο, τη 

συµπεριφορά του πρωταγωνιστή, τα χα

πρωταγωνιστών, τη σκηνή που προκάλεσε σύγχυση, έκπληξη, αµηχανία ή δίληµµα, 

έντονα, αντιφατικά συναισθήµατα, το χαρακτήρα 

πιο κοντά κλπ. 

Η ανάπτυξη της κριτικής στάσης απέναντι στην ταινία ενισχύ

δραστηριότητες και ερωτήσεις σύντοµης διάρκειας και απάντησης που 

περιελάµβαναν ήχο, εικόνα και κείµενο όπως αφήγηση και ερµηνεία µιας εικόνας ή 

αποσπάσµατος ταινίας, παρότρυνση εντοπισµού ενοτήτων ή πλάνων και της 

«κεντρικής τους ιδέας». 

Η δηµιουργικότητα των µαθητών παροτρύνθηκε µε δραστηριότητες/

ερωτήµατα όπως: «σε τι βαθµό θα θέλατε στοιχεία της ταινίας (σενάριο, πλοκή, η 

αρχή, το τέλος, χαρακτήρες 

να τα δείτε µε άλλο τρόπο» ή ζητήθηκε να φτιάξουν µια δική τους παραλλαγή, 

βασισµένοι σε δικές τους εµπειρίες 

άτοµο που γνωρίζουν. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει 

14-15 ετών είναι πιο εύκολο και βατό ίσως να µιλήσουν για κάποιον «άλλο» παρά 

για τον εαυτό τους.  
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Ενθαρρυντικό στοιχείο για την εφαρµογή του ΟΑΓ στο Γυµνάσιο είναι ότι σε 

εντυπωσιακό ποσοστό οι µαθητές θέλουν να ξανασυµµετάσχουν σε ανάλογη 

εφαρµογή και θεωρούµε ότι είναι και ένα µέτρο της «επιτυχίας» της διδακτικής 

εφαρµογής για τον ΟΑΓ (Σχήµα 8). Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι υπήρξαν µαθητές 

που µας ευχαρίστησαν εξαρχής µόλις είδαν την ταινία η οποία τους άγγιξε και 

τους κινητοποίησε κάτι που φυσικά αποτελεί επίσης κοµβική επιλογή για ανάλογη 

µέτρο της «επιτυχίας» της διδακτικής εφαρµογής,η ένθερµη πρόθεση των 

µαθητών να ξανασυµµετάσχουν σε δράσεις του ΟΑΓ. 

Από τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και 

της συνέντευξης και µε την παράλληλη παρατήρηση του εκπαιδευτικού ώστε να 

προκύπτει τριγωνοποίηση για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων (Cohen & 

Manion, 1994) προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία που θεωρούµε ότι θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό, βελτιστοποίηση – προσαρµογή 

σε νέες εφαρµογές τέτοιου είδους εκπαιδευτικών παρεµβάσεων.  

χουν δραστηριότητες που βοήθησαν τους µαθητές να αποκτήσουν

πιο «προσεκτική» παρατήρηση κατά τη θέαση και εστίαση σε σηµαντικά στοιχεία 

όπως: το κύριο θέµα και το δευτερεύον θέµα της ταινίας, το χώρο και το χρόνο, τη 

συµπεριφορά του πρωταγωνιστή, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 

τη σκηνή που προκάλεσε σύγχυση, έκπληξη, αµηχανία ή δίληµµα, 

έντονα, αντιφατικά συναισθήµατα, το χαρακτήρα - πρόσωπο που αισθάνθηκαν 

Η ανάπτυξη της κριτικής στάσης απέναντι στην ταινία ενισχύ

δραστηριότητες και ερωτήσεις σύντοµης διάρκειας και απάντησης που 

εικόνα και κείµενο όπως αφήγηση και ερµηνεία µιας εικόνας ή 

αποσπάσµατος ταινίας, παρότρυνση εντοπισµού ενοτήτων ή πλάνων και της 

γικότητα των µαθητών παροτρύνθηκε µε δραστηριότητες/

ερωτήµατα όπως: «σε τι βαθµό θα θέλατε στοιχεία της ταινίας (σενάριο, πλοκή, η 

χαρακτήρες - πρωταγωνιστές, το µήνυµα ) που παρακολουθήσατε 

να τα δείτε µε άλλο τρόπο» ή ζητήθηκε να φτιάξουν µια δική τους παραλλαγή, 

βασισµένοι σε δικές τους εµπειρίες – ιστορίες, συναισθήµατα ή για κάποιο άλλο 

άτοµο που γνωρίζουν. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι για τους έφηβους 

15 ετών είναι πιο εύκολο και βατό ίσως να µιλήσουν για κάποιον «άλλο» παρά 

Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  
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Ενθαρρυντικό στοιχείο για την εφαρµογή του ΟΑΓ στο Γυµνάσιο είναι ότι σε 

εντυπωσιακό ποσοστό οι µαθητές θέλουν να ξανασυµµετάσχουν σε ανάλογη 

και ένα µέτρο της «επιτυχίας» της διδακτικής 

ι επίσης αξιοσηµείωτο ότι υπήρξαν µαθητές 

που µας ευχαρίστησαν εξαρχής µόλις είδαν την ταινία η οποία τους άγγιξε και 

τους κινητοποίησε κάτι που φυσικά αποτελεί επίσης κοµβική επιλογή για ανάλογη 

 
φαρµογής,η ένθερµη πρόθεση των 

 

Από τις απαντήσεις των µαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και 

της συνέντευξης και µε την παράλληλη παρατήρηση του εκπαιδευτικού ώστε να 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων (Cohen & 

Manion, 1994) προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία που θεωρούµε ότι θα πρέπει να 

προσαρµογή – εστίαση 

χουν δραστηριότητες που βοήθησαν τους µαθητές να αποκτήσουν µια 

και εστίαση σε σηµαντικά στοιχεία 

όπως: το κύριο θέµα και το δευτερεύον θέµα της ταινίας, το χώρο και το χρόνο, τη 

ρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 

τη σκηνή που προκάλεσε σύγχυση, έκπληξη, αµηχανία ή δίληµµα, 

πρόσωπο που αισθάνθηκαν 

Η ανάπτυξη της κριτικής στάσης απέναντι στην ταινία ενισχύθηκε µε 

δραστηριότητες και ερωτήσεις σύντοµης διάρκειας και απάντησης που 

εικόνα και κείµενο όπως αφήγηση και ερµηνεία µιας εικόνας ή 

αποσπάσµατος ταινίας, παρότρυνση εντοπισµού ενοτήτων ή πλάνων και της 

γικότητα των µαθητών παροτρύνθηκε µε δραστηριότητες/ 

ερωτήµατα όπως: «σε τι βαθµό θα θέλατε στοιχεία της ταινίας (σενάριο, πλοκή, η 

πρωταγωνιστές, το µήνυµα ) που παρακολουθήσατε 

να τα δείτε µε άλλο τρόπο» ή ζητήθηκε να φτιάξουν µια δική τους παραλλαγή, 

ιστορίες, συναισθήµατα ή για κάποιο άλλο 

για τους έφηβους 

15 ετών είναι πιο εύκολο και βατό ίσως να µιλήσουν για κάποιον «άλλο» παρά 
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Ως προς το τεχνολογικό οργανωτικό τοµέα τα κυριότερα ευρήµατα δείχνουν 

ότι βελτιώθηκαν (κατά φθίνουσα σειρά) στη χρήση λογισµικού παρουσιάσεων, στη 

βιντεοσκόπηση, στο movie maker, στη χρήση wiki, στην ηχογράφηση, ακόµη και 

στη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (αν και προτιµούν τα κοινωνικά 

δίκτυα) ενώ ανέδειξαν τις προτιµήσεις τους για πραγµατοποίηση οµαδικής 

εργασίας προτεινόµενης από τον εκπαιδευτικό παρά µιας ιδέας/πρωτοβουλίας 

ατοµικής ή συµµαθητών.  

 

Συµπεράσµατα 

Στο παιχνίδι της αυθόρµητης έκφρασης συναισθηµάτων δεν υπάρχουν σωστές ή 

λανθασµένες απαντήσεις. Ο αναπόφευκτος διάλογος του παιδιού µε τις εικόνες 

(ουσιαστικά µε τους δηµιουργούς της) είναι µία σχέση προσωπική. Κάθε σχόλιο, 

κάθε γέλιο, κάθε επιφώνηµα είναι µια ευκαιρία για επικοινωνία. Ενθαρρύνουµε τα 

παιδιά να εξερευνήσουν τα δικά τους συναισθήµατα και να οικοδοµήσουν τις δικές 

τους απόψεις (Γρόσδος, 2009).  

Η διδακτική εφαρµογή για τον ΟΑΓ βασίστηκε στην µελέτη και τον σχεδιασµό 

δέκα φύλλων εργασίας µε σκοπό η εκπόνηση τους από τους µαθητές να τους 

βοηθήσει σύµφωνα µε ισχύουσες παιδαγωγικές θεωρίες, µεθόδους και τεχνικές να 

γίνουν πιο αποτελεσµατικοί στον κριτικό τους λόγο προοδεύοντας όχι µόνο στον 

οπτικοακουστικό λόγο αλλά και στον προφορικό και γραπτό, ανακαλύπτοντας 

µυστικά της τέχνης του κινηµατογράφου που τόσο τους γοητεύει, αλλά και τη 

χαρά της συνεργασίας και δηµιουργίας δικών τους έργων που θα τους επιτρέπει 

να εκφράζουν τη δηµιουργικότητά τους, εξάπτοντας και τη φαντασία τους σε ένα 

κόσµο «φτιαγµένο από όνειρα».  

Η συνεργασία-πρόκληση µεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων, 

ίδιων ή/και διαφορετικών ειδικοτήτων, δηµιούργησε την προσδοκία συνεργασίας 

µε σχολεία και του εξωτερικού στο πλαίσιο έργων e-twinning, σε επόµενες σχολικές 

χρονιές. 

Το παραγόµενο αποτέλεσµα της εφαρµογής του ΟΑΓ στο πλαίσιο του 

µαθήµατος ΤΠΕ κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, δηµιουργικό και ελκυστικό απότους 

µαθητές. Σαν εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει και στον εκπαιδευτικό που 

µπορεί να υλοποιήσει τις ιδέες του µε την δηµιουργία αντίστοιχων διδακτικών 

παρεµβάσεων και διαθεµατικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας οπτικοακουστικά 

προϊόντα.  

Η συµβολή της εφαρµογής εντοπίζεται κυρίως στην εκπόνηση των ΦΕ από 

τους µαθητές, µε οµαδοσυνεργατική αυτενέργεια, επιτρέποντας µια πρόοδο στα 

τρία στάδια που έχει προτείνει ο Γρόσδος (2010), δηλαδή του θεατή - κριτικού-

παραγωγού εξωτερικεύοντας τις δικές τους ευαισθησίες, εµπειρίες, γνώσεις, 

ανάγκες, αρχές, αξίες και ιδανικά σε δικά τους τεχνουργήµατα και 

οπτικοακουστικές παραγωγές. Σταδιακά µε την κατάκτηση και του κριτικού λόγου 

που εξασκεί κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, µε την αναγκαία λήψη 

αποφάσεων, ο µαθητής είναι σε θέση να αποµυθοποιεί µέσα στο «ταξίδι» του στην 

γνώση, τις κυρίαρχες «µιντιακές» παραγωγές και εκποµπές και να στέκεται κριτικά 

και διαλογικά, µε εµπειρίες και ελεύθερη βούληση στις επιλογές του. Ο µαθητής 

φτάνοντας στο στάδιο του «παραγωγού», διασώζοντας δηλαδή, µικρές και 

καθηµερινές ή και πιο ιστορικές εµπειρίες µε µια ερασιτεχνική ταινία, βελτιώνει τις 

ικανότητες ανάλυσης και επεξεργασίας τους, κατανόησης και κριτικής. Αυτό 
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άλλωστε, συµβάλλει ως παιδαγωγική πρακτική και διαδικασία στην ανάπτυξη, 

απελευθέρωση και εκδηµοκρατισµό της επικοινωνίας και στα ΜΜΕ (Ασλανίδου, 

2005), κάτι που είναι διαρκώς επίκαιρο τις τελευταίες πέντε τουλάχιστον δεκαετίες 

και στον ελλαδικό χώρο. 

Η περαιτέρω αξιοποίηση της προτεινόµενης διδακτικής προσέγγισης µπορεί 

να προσφέρει πολύτιµα συµπεράσµατα για την διδασκαλία και άλλων µαθηµάτων 

µέσω του ΟΑΓ υπό την έννοιατης πιο εύστοχης, κριτικής και αποτελεσµατικής 

χρήσης του, ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες του γνωστικού αντικειµένου και την 

σηµειολογία του µηνύµατος και της πληροφορίας που επιθυµείται να µεταδοθεί.  

Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο που προτείνεται να λαµβάνεται υπόψη στο 

σχεδιασµό εκπαιδευτικών παρεµβάσεων αξιοποίησης του ΟΑΓ είναι ο χρονικός 

παράγοντας, όπως αποδείχτηκε και στη συγκεκριµένη εφαρµογή. Η παραγωγή 

ενός ΟΑ φαίνεται να είναι µια πολύ απαιτητική διαδικασία που εµπλέκει πολλούς 

συντελεστές και θεωρητικά έχει απεριόριστα περιθώρια βελτιώσεων. Αυτό 

σηµαίνει δυσκολία λήψης αποφάσεων, υλοποίησης και ολοκλήρωσης µιας 

παραγωγής, κάτι που απαιτεί και την παράλληλη εκπαίδευση στην διαχείριση 

έργου µε συνετό και συνεπή χρονοπρογραµµατισµό.  

Μια πρόταση-ιδέα για µελλοντική έρευνα και βελτιστοποίηση της παρούσας 

διδακτικής εφαρµογής αφορά τη διάρκεια της. Ανάλογες έρευνες µελλοντικά. θα 

µπορούσαν να είναι πιο πολύ εστιασµένες στον ακουστικό τοµέα του ΟΑΓ, µια που 

ο ήχος (και ιστορικά στον κινηµατογράφο) έρχεται πάντα «δεύτερος» σε σχέση µε 

την κυριαρχούσα εικόνα. Η διδακτική εφαρµογή και η αντίστοιχη έρευνα ανέδειξε 

και άλλα πεδία που αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως ο τρόπος συµµετοχής 

των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα και η διαχείριση των οπτικοακουστικών 

προϊόντων που αντιµετωπίζουν και επιλέγουν καθηµερινά. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τη συγκεκριµένη εφαρµογή και την έρευνα, προέκυψε και το ενδιαφέρον 

για τη συσχέτιση των απαντήσεων των µαθητών, µεταξύ των πιο δραστήριων και 

των πιο αποστασιοποιηµένων (για λόγους π.χ. επιλογής της ταινίας, της σύνθεσης 

οµάδων εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου), καθώς και η πιλοτική εφαρµογή και σε 

εξωσχολικά περιβάλλοντα (π.χ. σε κατασκηνώσεις κ.α.). 

Προσδοκάται η παρούσα έρευνα να συµβάλλει στη διδακτική του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού, ως γνωστικού αντικειµένου, αλλά και στη 

διδακτική κάθε γνωστικού αντικειµένου µέσω του ΟΑΓ. Με προϋπόθεση την 

αναγκαία περαιτέρω έρευνα, θα ήταν εξαιρετικά δηµιουργικό να διδάσκονται 

θεµατικές περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος της βασικής εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας τον Οπτικοακουστικό Γραµµατισµό. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσουµε µία πρόταση οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού. Τα νήπια του 12
ου

 νηπιαγωγείου Βέροιας, στα πλαίσια των δράσεων του 

δικτύου τοπικής ιστορίας της Α/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηµαθίας, δηµιούργησαν ένα 

διαφηµιστικό σποτ και µία αφίσα για το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, µε σκοπό να 

προκαλέσουν το ενδιαφέρον, τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης κοινότητας, ώστε 

να επισκεφτούν το Βυζαντινό µουσείο. Ζούµε σε εποχή που χαρακτηρίζεται για την 

πολυτροπικότητά της και καλούµαστε να εφοδιάσουµε τους µαθητές µας µε δεξιότητες και 

στρατηγικές, που θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία δηµιουργικά και 

παράλληλα να µάθουν να κατανοούν, να προσεγγίζουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες 

που δέχονται.  

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραµµατισµός, ΤΠΕ, πολυτροπικότητα 

 

Abstract 

The main purpose of this hypothesis is to present a proposal of audiovisual literacy. Six-year-

old infants from the “12
th

 Kindergarten of Veria” as part of the actions of the local history 

network of Elementary Education of the prefecture of Imathia have created an advertisement 

and a poster for the Byzantine Museum of Veria, designed to stimulate the interest of both 

schools and the wider community to visit the Byzantine Museum. This day and age is 

characterized by multimodality, thus we are obliged to equip our students with skills and 

strategies that will help them exploit technology creatively while learning to understand, 

access and evaluate the information they receive. 

Keywords: audiovisual literacy, New Technologies, multimodality 

 

 
Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια µε την είσοδο των Νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο έχουν 

δηµιουργηθεί νέες προκλητικές για τους εκπαιδευτικούς συνθήκες µάθησης. Ένας 

σηµαντικός αριθµός ερευνών δείχνει τις θετικές επιδράσεις των ΤΠΕ στη µάθηση 

των µικρών παιδιών, όταν αυτές λειτουργούν συµπληρωµατικά στις άλλες 

δραστηριότητες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει στον εκπαιδευτικό την ευελιξία να σχεδιάσει 

ελκυστικές δραστηριότητες, που προάγουν την ενεργητική µάθηση και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες δυτικού τύπου τα παιδιά καθηµερινά έρχονται σε 

επαφή µε ένα πλήθος πολυτροπικών κειµένων µαζικής κουλτούρας. Πολύ συχνά 

µάλιστα, παρατηρείται το φαινόµενο η εικόνα να υπερτερεί έναντι του λόγου. 

Ζώντας σε κοινωνίες όπου κυριαρχεί η χρήση των Νέων Τεχνολογιών, τα παιδιά 

από πολύ µικρή ηλικία αφιερώνουν µεγάλο µέρος του ελεύθερου χρόνου τους 

στην επαφή µε Μέσα µαζικής Ενηµέρωσης (Νάκου, 201: 1). Θεωρητικοί, όπως ο 

Eisner, τονίζουν τη σηµασία της διδασκαλίας του οπτικού γραµµατισµού στα 

παιδιά (Eisner 1994 στο Κάντζου 2016: 2). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι αλλάζει το 

περιεχόµενο της έννοιας του γραµµατισµού. Οι Παπούλια και Τάφα ορίζουν τον 

γραµµατισµό ως «την ικανότητα του ατόµου να λειτουργεί στον κόσµο του 

γραπτού λόγου µε τη διπλή όψη της ανάγνωσης και της γραφής» (Παπούλια & 

Τάφα, 2004: 13). Ως απόρροια όµως των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων στον 

τοµέα της επικοινωνίας, εµφανίζεται το πρόταγµα της εξοικείωσης παιδαγωγών 

και µαθητών µε πολλά είδη νέων γραµµατισµών (Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 2016: 1). 

Μία από τις σύγχρονες µορφές γραµµατισµού είναι ο γραµµατισµός των ΜΜΕ 

(media literacy), ο οποίος αφορά στην ικανότητα αξιολόγησης των 

αναπαραστάσεων της εφηµερίδας και των ραδιοτηλεοπτικών µέσων, µε στόχο τη 

δυνατότητα κατασκευής από την πλευρά των αποδεκτών, όσο το δυνατόν 

περισσότερο αντικειµενικών νοηµάτων (Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 2016: 1).  

Καλείται λοιπόν ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να εφοδιάσει τα παιδιά µε τις 

απαραίτητες δεξιότητες και στρατηγικές, ώστε να καταστούν ικανά να 

αποκωδικοποιούν κριτικά τα οπτικά µηνύµατα που δέχονται και συγχρόνως να 

συνθέτουν τα δικά τους οπτικοακουστικά µηνύµατα (Κάντζου 2016: 2). Ο µαθητής 

παύει να είναι παθητικός δέκτης και γίνεται ενεργός επιτελεστής (perfomer) της 

διαδικασίας της επικοινωνίας (Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 2016: 3). Τα παιδιά από την 

προσχολική ηλικία πρέπει να εκπαιδευτούν στο να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε 

επικοινωνιακές περιστάσεις, ώστε να γίνουν αργότερα κριτικοί αναγνώστες και 

τηλεθεατές. 

Σύµφωνα µε το ΑΠΣ (2011), σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα 

νήπια να αποκτήσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό επικοινωνιακής 

ικανότητας και γλωσσικού-κριτικού γραµµατισµού (ΑΠΣ, 2011: 205). Προκειµένου 

να το πετύχει αυτό ο εκπαιδευτικός δύναται να οργανώσει δράσεις, µέσω των 

οποίων, τα νήπια θα έρθουν σε επαφή µε αυθεντικά κείµενα, τα οποία θα τους 

δώσουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν, αφενός µε τη γλωσσική και υφολογική 

ποικιλία της γλώσσας µας και να διαπιστώσουν στην πράξη την ευκαµψία του 

γλωσσικού κώδικα και αφετέρου, να συνδέσουν τα διδασκόµενα µέσα στην τάξη 

µε τη φυσιολογική χρήση της γλώσσας έξω από αυτήν (Μήτσης, 2004: 235). 

Στη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση προσπαθήσαµε - αξιοποιώντας τις 

ΤΠΕ και έχοντας υπόψη ότι, ο ΗΥ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τα παιδιά, τα οποία 

δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον και χαρά (Ljung-Djärf et al., 2005, McCarrick & Li, 2007, 

όπως αναφ. στο Νικολοπούλου Κ., 2013) -αναπτύξουµε την επικοινωνιακή 

ικανότητα των νηπίων. Τα νήπια είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν µε το 

κειµενικό είδος του διαφηµιστικού λόγου, αντιλήφθηκαν την επικοινωνιακή 

διάσταση της γλώσσας και έµαθαν να διαχωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει 
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να διαµορφωθεί ένα κείµενο, ανάλογα µε το αν είναι άρθρο, πρόσκληση, αφίσα 

(Νάκου, 2010: 22). Συγχρόνως, λαµβάνοντας υπόψη το θεωρητικό υπόβαθρο της 

παιδαγωγικής των πολυγραµµατισµών, προσπαθήσαµε µέσα από τις 

δραστηριότητες που σχεδιάσαµε, να επιτύχουµε τη γλωσσική και κοινωνική 

ενδυνάµωση των παιδιών, καθώς αυτά ως ενεργοί πολίτες κριτικά σκεπτόµενοι, 

πρέπει να µπορούν να αντιλαµβάνονται τους διάφορους τρόπους παραγωγής 

νοήµατος και να προετοιµάζουν κατάλληλα το µέλλον τους (∆ουµανίδου κ.ά., 2016: 

10). 

 

∆ιδακτική παρέµβαση 

Μεθοδολογία 

Η διδακτική παρέµβαση «Υιοθετώ το Βυζαντινό µουσείο Βέροιας» υλοποιήθηκε τον 

Απρίλιο και τον Μάιο του 2016 στο κλασικό και το ολοήµερο τµήµα του 12ου 

Νηπιαγωγείου Βέροιας. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ήταν κοινές και στα 

δύο τµήµατα. Συµµετείχαν 46 µαθητές και 3 νηπιαγωγοί. 

Οι ειδικοί σκοποί της δράσης και οι επιµέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν 

σύστοιχοι µε το ∆ΕΠΠΣ (2003) και το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα για το 

Νηπιαγωγείο (2011). Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελεί ένα σχέδιο εργασίας 

στο οποίο ακολουθήθηκε η βιωµατική - συνεργατική µέθοδος, διότι προάγει τη 

συνεργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις.  

Χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές όπως, η αφήγηση, η συζήτηση, η επίλυση 

προβληµάτων και η λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση του κοινού στόχου, 

όπως η δηµιουργία βίντεο και αφίσας. Τα νήπια εργάστηκαν σε µικρές οµάδες, 

στην ολοµέλεια, αλλά και ατοµικά. Οι νηπιαγωγοί των τµηµάτων καθ’ όλη τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων συντόνιζαν και υποστήριζαν τη µαθησιακή 

διαδικασία.  

Σκοπός του Σεναρίου  

Η δηµιουργία κειµένων µαζικής κουλτούρας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στρατηγικών κατανόησης πολυτροπικών κειµένων. 

Προαπαιτούµενες γνώσεις των παιδιών 

Τα νήπια ήταν εξοικειωµένα µε τη χρήση του Η/Υ και γνώριζαν τα λογισµικά που 

χρησιµοποιήθηκαν. 

Λογισµικά που χρησιµοποιήθηκαν 

Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου χρησιµοποιήθηκαν τα 

παρακάτω λογισµικά: παρουσιάσεων (power point), επεξεργασίας βίντεο (movie 

maker), µηχανή αναζήτησης Google junior και η πολυµεσική εφαρµογή Ytube . Τα 

λογισµικά που προαναφέρθηκαν είναι ανοιχτού τύπου, εύκολα στη χρήση τους και 

προάγουν τη διερευνητική - ανακαλυπτική µάθηση. 

Στόχοι των δραστηριοτήτων  

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας:  

• Να εξοικειωθούν µε το κειµενικό είδος του διαφηµιστικού λόγου 

• Να τοποθετούν στο χρόνο γεγονότα. 

• Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να επιλέγουν, να εκφράζουν σκέψεις και 

προτιµήσεις για έργα τέχνης. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών:  

• Να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και να αναζητούν πληροφορίες. 

• Να εξοικειωθούν µε την εφαρµογή: movie maker  
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Ως προς τη µαθησιακή διαδικασία:  

- Να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να ανταλλάσουν 

απόψεις και να διαπραγµατεύονται για την παραγωγή κοινού έργου. 

∆ιδακτικό υλικό  

Φωτογραφίες του κτιρίου από την αρχική του χρήση έως σήµερα, για τη 

δηµιουργία του διαφηµιστικού σποτ. Τα εκθέµατα του Βυζαντινού Μουσείου στην 

πραγµατική τους διάσταση, καθώς και οι φωτογραφίες τους, οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή της αφίσας. Υλικό από το διαδίκτυο. 

 

Περιγραφή και ∆ραστηριότητες ∆ιδακτικής Παρέµβασης 

Εισαγωγική ∆ραστηριότητα - Έναυσµα: Στα πλαίσια της συµµετοχής του 

νηπιαγωγείου µας στο σχολικό δίκτυο τοπικής ιστορίας µας προτάθηκε, να 

δηµιουργήσουµε ένα διαφηµιστικό σποτ σχετικό µε το µνηµείο της γειτονιάς µας, 

το οποίο έχουµε «υιοθετήσει». Τα νήπια ενηµερώνονται σχετικά µε την αποστολή 

τους και καταγράφουµε στην ολοµέλεια της τάξης τις ιδέες τους.  

1η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια γνωρίζουν την ιστορία του κτιρίου του µουσείου (η 

αρχική χρήση ήταν αλευρόµυλος), µέσα από την αφήγηση ενός παππού νηπίου 

µας, που ήταν πρώην εργάτης του µύλου και στη συνέχεια µέσα από µια 

παρουσίαση φωτογραφιών που έχουν ετοιµάσει οι νηπιαγωγοί στο λογισµικό 

παρουσιάσεων (power point) και σχετικών βίντεο που παρακολουθούν στο 

youtube. Την επόµενη µέρα τα παιδιά µε τη βοήθεια των νηπιαγωγών εκτυπώνουν 

κάποιες από τις φωτογραφίες της παρουσίασης και δηµιουργούν τη δική τους 

ιστοριογραµµή. 

2η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια επισκέπτονται το Βυζαντινό µουσείο και χωρισµένα σε 

µικρές οµάδες αναλαµβάνουν να εξερευνήσουν και να φωτογραφήσουν τόσο τον 

εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό χώρο. Επιστρέφοντας στο νηπιαγωγείο 

ζωγραφίζουν ατοµικά το µουσείο και ό,τι τους εντυπωσίασε. 

3η ∆ραστηριότητα: Οι νηπιαγωγοί εισάγουν τις φωτογραφίες που τράβηξαν τα 

παιδιά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η κάθε οµάδα παρουσιάζει στα υπόλοιπα 

παιδιά τα εκθέµατα που φωτογράφισε. 

4η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια παρακολουθούν στο Yutube διαφηµιστικά σποτ 

σχετικά µε µουσεία και αποφασίζουν να δηµιουργήσουν το δικό τους διαφηµιστικό 

σποτ (εικόνα 1), χρησιµοποιώντας τις φωτογραφίες της ιστοριογραµµής που είχαν 

δηµιουργήσει. Στην ολοµέλεια της τάξης γράφουν το κείµενο του διαφηµιστικού, 

εισάγουν µε τη βοήθεια των νηπιαγωγών τις φωτογραφίες στην εφαρµογή movie 

maker, αφηγούνται το κείµενο και επιλέγουν τη µουσική επένδυση του 

διαφηµιστικού τους. 
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Εικόνα 1 : ∆ιαφηµιστικό σποτ (διαθέσιµο στο http://dipe.ima.sch.gr/gray/ ) 

 

5η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κοινοποιούν το 

σποτάκι τους στα υπόλοιπα µέλη του τοπικού δικτύου ιστορίας και στην υπεύθυνη 

αρχαιολόγο του Βυζαντινού µουσείου, προκειµένου να το αναρτήσει στην υπό 

κατασκευή επίσηµη ιστοσελίδα του µουσείου. 

6η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μουσείων (19 

Μαΐου) αποφασίζουν να φτιάξουν µία αφίσα (εικόνα 2) για το Βυζαντινό µουσείο, 

αξιοποιώντας τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει. Η κάθε οµάδα επιλέγει τις 

φωτογραφίες των εκθεµάτων που θέλει να περιλαµβάνονται στην αφίσα. 

 
Εικόνα 2 : Αφίσα 

 

7η ∆ραστηριότητα: Τα νήπια επισκέπτονται το Βυζαντινό µουσείο και δωρίζουν 

στους υπεύθυνους την αφίσα τους. Την επόµενη µέρα επισκέπτονται δηµόσιους 

χώρους της πόλης (∆ηµαρχείο, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, ∆ιεύθυνση 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) και αναρτούν αντίγραφα της αφίσας που έφτιαξαν. 

Επίσης, στα πλαίσια της οµαλής µετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό 

επισκέπτονται το συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο και ενηµερώνουν τους µαθητές 

και τους δασκάλους για τις δράσεις τους και τους προσφέρουν ένα αντίγραφο της 

αφίσας τους. 

8η ∆ραστηριότητα Τελική - Αξιολογική ∆ραστηριότητα: Στις 8 Ιουνίου 2016 στο 

Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Βέροιας πραγµατοποιείται ανοικτή εκδήλωση 

παρουσίασης των έργων όλων των σχολείων που συµµετείχαν στο τοπικό δίκτυο 

ιστορίας. Τα νήπια παρουσιάζουν το διαφηµιστικό τους και παρακολουθούν τα 

διαφηµιστικά των άλλων σχολείων. Την επόµενη µέρα στο νηπιαγωγείο ψηφίζουν 

το διαφηµιστικό που τους άρεσε περισσότερο και εκφράζουν την επιθυµία να 

επισκεφθούν το µνηµείο που διαφήµιζε. 

 

Αποτελέσµατα ∆ιδακτικής Παρέµβασης – Συµπεράσµατα 

Οι δράσεις της συγκεκριµένης παρέµβασης αντανακλούσαν τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών έδωσε σε όλα τα 

παιδιά την ευκαιρία να συµµετέχουν ενεργά και τα βοήθησε στην οικοδόµηση των 

νέων γνώσεων µέσω της βιωµατικής – συνεργατικής µάθησης .  

Κατά την υλοποίηση των δράσεων τα παιδιά έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον 

και ένιωσαν τη χαρά της δηµιουργίας. Προσέγγισαν ένα νέο κειµενικό είδος, τον 

διαφηµιστικό λόγο και δηµιούργησαν τα δικά τους αυθεντικά πολυτροπικά 
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κείµενα. Έµαθαν να συνεργάζονται και να δουλεύουν οµαδικά για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου, τη δηµιουργία ταινίας και αφίσας.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλες τις δραστηριότητες ήταν υποστηρικτικός, 

καθοδηγητικός, διαµεσολαβητικός και ενθαρρυντικός, ώστε να εξασφαλίζονται 

ισότιµες συνθήκες µάθησης για όλα τα παιδιά.  

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα µέσο διδασκαλίας, το 

οποίο συµβάλει στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού γραµµατισµού. Τα παιδιά 

σταδιακά έµαθαν να ερµηνεύουν και να επεξεργάζονται οπτικά µηνύµατα, να 

συνθέτουν τα δικά τους πολυτροπικά κείµενα και να κοινωνούν µε άνεση τα 

µηνύµατά τους στην ευρύτερη κοινότητα. 
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Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζουµε µια δραστηριότητα που πραγµατοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια µιας διδακτικής εφαρµογής ετήσιας διάρκειας το σχολικό έτος 2012-13 στην Α΄ 

τάξη ενός γενικού λυκείου στην οποία οι µαθητές ενεπλάκησαν στο µάθηµα της 

λογοτεχνίας µε λεκτικά και οπτικοακουστικά κείµενα, καθώς και την ανταπόκριση των 

µαθητών σε αυτήν. Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα οι µαθητές επεξεργάστηκαν 

παράλληλα µια ταινία µικρού µήκους και ένα διήγηµα. Επιδίωξή µας ήταν η ανάπτυξη της 

αναγνωστικής ικανότητας των µαθητών ως προς τόσο τα λεκτικά όσο και τα 

οπτικοακουστικά κείµενα. Στη δραστηριότητα οι µαθητές εργάζονται µε τρόπο ώστε να 

συνειδητοποιήσουν τη σχέση λεκτικού και οπτικοακουστικού κειµένου, να γνωρίσουν 

τεχνικές µε τις οποίες η λογοτεχνία και ο κινηµατογράφος κατασκευάζουν και 

παρουσιάζουν εικόνες και αναπαραστάσεις και να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνική και η 

κινηµατογραφική αφήγηση µπορεί να αναπαράγει και να τροποποιεί ή να ανατρέπει 

στερεότυπα και να αναστοχαστούν πάνω στις προσωπικές τους εµπειρίες και σκέψεις. 

Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνική εκπαίδευση, κινηµατογραφική εκπαίδευση, κριτικός 

γραµµατισµός 

 

Abstract 

In this paper we present a lesson conducted as part of the subject “literature” in first year 

senior high school. Students had to work with a short film and a short story. It is also 

represented the students’ response. The lesson took place in the school year 2012-13 and it 

was part of a bigger project in which students worked with literary and audiovisual texts. The 

aim was to develop the students’ reading skills in both literary and audiovisual texts, and to be 

able for them to understand the relationship between these two genres. Furthermore to learn 

the techniques that literature and film use to build and present images and representations 

and to understand that the literary and cinematic narrative can reproduce and modify or 

reverse stereotypes. Moreover, another aim was for the students to reflect on personal 

experiences and thoughts. 

Keywords: literature teaching, film education, critical literacy 

 

 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 στο µάθηµα της λογοτεχνίας της Α΄ λυκείου σε 

ένα γενικό λύκειο της ελληνικής περιφέρειας εφαρµόστηκαν δύο διδακτικά σενάρια 

στα οποία εµπλέκονται ισότιµα λεκτικά και οπτικοακουστικά κείµενα, κυρίως 

αφηγηµατικά κείµενα, δηλαδή κείµενα του συµβολικού λόγου, όπως λογοτεχνικά 

κείµενα, κινηµατογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Η διδακτική εφαρµογή 

πραγµατοποιήθηκε σε δύο τµήµατα 22 µαθητών το καθένα.  

Πρόκειται για µια έρευνα δράσης, η οποία διερευνούσε το ερώτηµα: Πώς 

είναι δυνατόν ο κινηµατογράφος ως κειµενικό είδος στο µάθηµα της λογοτεχνίας 

να βοηθήσει τους µαθητές και τις µαθήτριες να παράγουν νόηµα και όχι απλώς να 

υιοθετούν το νόηµα του κειµένου ή του εκπαιδευτικού, δηλαδή πώς µπορεί να 
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συµβάλει στο γραµµατισµό τους, µε την έννοια του κριτικού γραµµατισµού; 

Επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε πιο συγκεκριµένα την ανταπόκριση των µαθητών 

στο µάθηµα της λογοτεχνίας σε δραστηριότητες στις οποίες συνυπήρχαν 

κινηµατογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που σχετίζονταν µε συγκεκριµένα 

λογοτεχνικά κείµενα είτε αποτελούσαν µεταφορά τους είτε είχαν παρόµοια 

θεµατολογία. Μας απασχόλησε η ανταπόκρισή των µαθητών ως προς την 

ερµηνεία των κειµένων και το στοχασµό που αναπτύσσουν, την επίγνωση του 

πλαισίου (context) -του κειµένου, της εποχής του δηµιουργού, της δικής µας-, ως 

προς την κατανόηση των συµβάσεων της λογοτεχνικής και της κινηµατογραφικής 

αφήγησης και ως προς τα κείµενα που οι µαθητές παράγουν.  

Γίνεται εποµένως φανερό ότι η επιδίωξη της διδακτικής εφαρµογής ήταν οι 

µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση λεκτικού και οπτικοακουστικού κειµένου, 

να γνωρίσουν τεχνικές µε τις οποίες η λογοτεχνία και ο κινηµατογράφος 

κατασκευάζουν και παρουσιάζουν εικόνες και αναπαραστάσεις, να κατανοήσουν 

ότι η λογοτεχνική και η κινηµατογραφική αφήγηση µπορεί να αναπαράγει και να 

τροποποιεί ή να ανατρέπει στερεότυπα, να κατανοήσουν ότι ο δηµιουργός δεν 

ταυτίζεται µε τους ήρωες της αφήγησης, να ανασύρουν προσωπικές τους 

εµπειρίες, σκέψεις και στερεότυπα και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτά. Εποµένως 

η διδασκαλία υπερβαίνει τα όρια που συνήθως θέτει η διδασκαλία της λογοτεχνίας 

και τείνει προς µια διδασκαλία σχετικά µε την κουλτούρα και την επικοινωνία 

(Buckingham, 2008: 106), δηλαδή αντιµετωπίζουµε τη λογοτεχνία ως ένα σύνθετο 

πολιτιστικό φαινόµενο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παιδείας, 2011) µε 

µεγάλη σηµασία για την αγωγή των µαθητών (Αποστολίδου, 2015: 82-84 και 

Langer, 1995: 5-7).  

Η διδακτική εφαρµογή οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε υπό τη 

θεωρητική σκέπη αφενός της θεωρίας της αισθητικής πρόσληψης και της 

ανταπόκρισης (reader response theory). ∆ηλαδή µας απασχολούσε η περιγραφή της 

προσέγγισης του αναγνώστη στο κείµενο και η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο 

οι αναγνώστες παράγουν νόηµα κάνοντας συσχετίσεις (Culler, 2000: 123). Πηγή 

έµπνευσης επίσης αποτελούν οι προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

της Judith Langer (Langer, 1995). Και αφετέρου της θεωρίας του κριτικού 

γραµµατισµού (critical literacy) και ειδικότερα του κριτικού γραµµατισµού των 

µέσων (critical media literacy), που συνδέεται µε τους πολυγραµµατισµούς 

(multiliteracies) και µε τις πολιτιστικές σπουδές (culture studies). Θεωρούµε δηλαδή 

τα λογοτεχνικά βιβλία και τις κινηµατογραφικές ταινίες διαµεσολαβηµένες εκδοχές 

και αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας, άρα περιλαµβάνονται στον όρο «µέσα» 

(Buckingham, 2008: 37-38) και αποδεχόµαστε την έννοια του γραµµατισµού όχι 

απλώς ως ένα σύνολο γνωστικών εργαλείων χάρη στο οποίο κατανοούµε τα µέσα, 

αλλά σχετίζεται µε την ανάλυση, την αξιολόγηση και τον κριτικό αναστοχασµό, 

που συνεπάγεται την ικανότητα περιγραφής των µορφών και των δοµών των 

διαφόρων τρόπων επικοινωνίας και περιλαµβάνει µια ευρύτερη κατανόηση του 

κοινωνικού, του οικονοµικού και του θεσµικού πλαισίου (Buckingham, 2008: 89). 

Μας απασχολούσε η επεξεργασία των λεκτικών και οπτικοακουστικών κειµένων 

να έχει ως στόχο την κριτική αξιολόγηση των τρόπων µε τους οποίους το µήνυµα 

των µέσων δηµιουργείται, από ποιον και ποια πρόθεση. Έτσι οι µαθητές 

µετατρέπονται από παθητικούς αποδέκτες σε ενεργητικούς κατασκευαστές του 

µηνύµατος που ταιριάζει σ’ αυτούς. Επίσης λάβαµε υπόψη την παιδαγωγική των 
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«κειµενικών ειδών» (genre literacy pedagogy). ∆ηλαδή θεωρήσαµε τα κειµενικά 

είδη όχι µόνο ως [γλωσσικές] µορφές, αλλά ως µορφές ζωής, τρόποι ύπαρξης, 

περιβάλλοντα για µάθηση, χώροι, εντός των οποίων παράγεται νόηµα (Bazerman 

1997: 19), η µετάφραση του αποσπάσµατος της Ελένης Χοντολίδου, Χοντολίδου, 

2013: 4). Αντιµετωπίζουµε το κείµενο (text) ως µια έννοια που αφορά κάθε είδος 

επικοινωνίας που εµπεριέχει τη γλώσσα είτε προφορική είτε γραπτή είτε οπτική 

είτε συνδυασµό τους (South Australian Curriculum, Standards and Accountability 

(SACSA) Framework. Senior Years Band - English. Curriculum Scope and Standards, 

2006 και Giotopoulou, 2009: 12), δηλαδή αφορά τόσο τα λεκτικά κείµενα της 

λογοτεχνικών έργων όσο και τα οπτικά κείµενα των κινηµατογραφικών έργων, 

των τηλεοπτικών σειρών, video κλπ. Αντίστοιχα η έννοια αναγνώστης αναφέρεται 

τόσο στον αποδέκτη λεκτικών, όσο και οπτικοακουστικών κειµένων. Εποµένως 

αντιµετωπίσαµε τις ταινίες όχι ως παρέκκλιση ή διασκέδαση, αλλά ως ένα ακόµη 

είδος κειµένου να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές. Κατ’ επέκταση 

ήταν παρούσα η έννοια της διακειµενικότητας, η σχέση δηλαδή συνύπαρξης και 

διαρκούς επικοινωνίας ανάµεσα στα κείµενα, που διέπει τη δηµιουργία µα και την 

ανάγνωσή τους (Ζερβού, 2014: 166). Μερικά ακόµη ζητήµατα που συνεπλάκησαν 

ήταν η θεωρητική συζήτηση περί κινηµατογραφικής µεταφοράς (film adaptation 

theory), η συζήτηση περί πιστότητας των κινηµατογραφικών µεταφορών ως προς 

τα λογοτεχνικά βιβλία (fidelity discourse), η προβληµατική σχετικά µε την 

αντιµετώπιση της κινηµατογραφικής ταινίας ως αυτοτελές έργο τέχνης και 

αφήγηµα ή ως συµπλήρωµα της ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειµένων, καθώς 

και οι προβληµατισµοί που αναπτύσσονται για την οπτικοακουστική και 

κινηµατογραφική αγωγή στο σχολείο (Γιωτοπούλου, 2013). Και όλα αυτά κάτω από 

το πρίσµα της διερευνητικής-ανακαλυπτικής διαδικασίας και της 

οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  

Τα δυο διδακτικά σενάρια που εφαρµόσαµε εντάσσονται στο νέο πρόγραµµα 

σπουδών (Π.Σ.) του µαθήµατος της λογοτεχνίας που ισχύει στην Α΄ λυκείου από το 

Σεπτέµβριο του 2011, που συνέταξε η οµάδα εργασίας µε µέλη τις Βενετία 

Αποστολίδου, υπεύθυνη της συντακτικής οµάδας, Νικολίνα Κουντουρά, Κατερίνα 

Προκοπίου και Ελένη Χοντολίδου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παιδείας, 

2011). Η ίδια οµάδα έχει σχεδιάσει µε την ίδια φιλοσοφία το Π.Σ. της λογοτεχνίας 

για όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, γεγονός που συµβαίνει για 

πρώτη φορά σε σχέση µε ένα µάθηµα (Αποστολίδου, 2015: 80). Το νέο Π.Σ. 

προσέδωσε στο µάθηµα έναν πολύ διαφορετικό προσανατολισµό από αυτόν που 

είχε µέχρι τότε. Θέτει ως βασικό σκοπό της διδασκαλίας της λογοτεχνίας την 

«κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό», ως στόχο τη δηµιουργία «κοινότητας 

αναγνωστών», την «προώθηση της φιλαναγνωσίας», «την καλλιέργεια µιας 

ποικιλίας αναγνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέσα από την 

αξιοποίηση κειµένων από όλο το φάσµα της πολιτισµικής παραγωγής, από όλα 

δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, θεατρικής και µαζικής επικοινωνίας και 

την ανάπτυξη της κριτικής σχέσης των µαθητών µε το σύγχρονο κοινωνικό και 

πολιτισµικό περιβάλλον» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παιδείας, 2011). 

Εποµένως τα οπτικοακουστικά κείµενα και η κινηµατογραφική ταινία βρίσκουν 

θέση στη µελέτη της λογοτεχνίας στο σχολείο.  

Το Π.Σ. προτείνει 3 διδακτικές ενότητες: 1. Τα φύλα στη λογοτεχνία. 2. 

Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση. 3. Θέατρο. Τα δύο διδακτικά 
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σενάρια που δηµιουργήθηκαν αναφέρονται στις διδακτικές ενότητες «Τα φύλα στη 

λογοτεχνία» και «Θέατρο».  

Ως προς τη µεθόδευση της διδασκαλίας, κάθε ενότητα οργανώνεται σε τρεις 

φάσεις: Πριν από την ανάγνωση: οι µαθητές προβληµατίζονται, εξοικειώνονται µε 

το θέµα της ενότητας επιστρατεύοντας προσωπικά βιώµατα και προηγούµενες 

γνώσεις και εµπειρίες τους. Η κυρίως ανάγνωση: οι µαθητές σε οµάδες διαβάζουν, 

επεξεργάζονται και παρουσιάζουν µεγαλύτερα κείµενα. Μετά την ανάγνωση: οι 

µαθητές παράγουν δικό τους λόγο γύρω από το θέµα της ενότητας. 

Χρησιµοποιήσαµε πλήρως το πλαίσιο αυτό για να δηµιουργήσουµε διδακτικά 

σενάρια που στηρίζονται και δίνουν έµφαση στη χρήση της κινηµατογραφικής 

ταινίας στο µάθηµα της λογοτεχνίας.  

 

Η διδακτική εφαρµογή 

Το πρώτο διδακτικό σενάριο που εφαρµόσαµε είχε τον τίτλο «Τα φύλα σε 

λογοτεχνικές σελίδες και κινηµατογραφικές εικόνες». Για το δεύτερο που είχε τίτλο 

«Από τον κινηµατόγραφο στο θέατρο» δεν θα γίνει λόγος στην παρούσα εργασία. 

Χρησιµοποιήθηκαν λεκτικά και οπτικοακουστικά κείµενα που ταιριάζουν στις 

δυνατότητες των µαθητών, µε θέµατα που πιστεύαµε ότι ενδιαφέρουν τους 

µαθητές, φέρνουν σε επαφή µε µια καινούργια οπτική γωνία, διαφορετική από τη 

δική τους κουλτούρα, κείµενα µε µια ποικιλία ως προς τη µορφή, τις τεχνικές, το 

ύφος και το κίνηµα που ανήκουν, κείµενα τόσο µε σηµαντική θέση στην εθνική 

λογοτεχνική παράδοση και κινηµατογραφική ιστορία, όσο και κείµενα διεθνή που 

ανήκουν ακόµη και στη λεγόµενη λαϊκή κουλτούρα (Αποστολίδου, 1999).  

Στην πρώτη φάση, πριν την ανάγνωση, επιχειρήθηκε η ενεργοποίηση, η 

εισαγωγή, η ευαισθητοποίηση των µαθητών µε τη θεµατική του φύλου και η 

εξοικείωση µε την «ανάγνωση» οπτικοακουστικών κειµένων. Επιδιώκαµε µέσω της 

ανάλυσης οπτικοακουστικών κειµένων να εξοικειωθούν µε αρχές της ανάλυσης 

των λεκτικών κειµένων και αντίστροφα. Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης, 

δηµιουργήθηκαν αναγνωστικές οµάδες που µελέτησαν εκτενή λογοτεχνικά κείµενα 

ή ακόµη και ολόκληρα λογοτεχνικά βιβλία, και παράλληλα κινηµατογραφικές 

ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές. Ακριβώς σε αυτό το σηµείο και πριν τις οµαδικές 

δραστηριότητες πραγµατοποιήθηκε η δραστηριότητα που αποτελεί το θέµα της 

παρούσας εργασίας, µια δραστηριότητα που µπορεί να λειτουργήσει και 

αυτοτελώς. Στην τρίτη φάση, µετά την ανάγνωση, οι µαθητές παρήγαγαν δικό 

τους λόγο µε ατοµικές εργασίες γύρω από το θέµα της ενότητας και εξέφρασαν 

προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις.  

 

Πίστοµα 

Η δραστηριότητα που παρουσιάζουµε λοιπόν εντάσσεται στη φάση της κυρίως 

ανάγνωσης, είχε διάρκεια δύο διδακτικές ώρες και αποτελούσε «µοντέλο» για τον 

τρόπο που θα δουλέψουν οι µαθητές σε οµάδες στη συνέχεια. Πρόκειται για µια 

διδακτική πρακτική που µπορεί να ενταχτεί στην ανάλυση κειµένου και τη 

µετάφραση σύµφωνα µε τη κωδικοποίηση των στρατηγικών διδασκαλίας των 

µέσων που κάνει ο David Buckingham (Buckingham, 2008: 137-141 και 148-150). 

Ακολουθήσαµε τα εξής βήµατα:  

Α. Προβλήθηκε η ταινία µικρού µήκους «Πίστοµα» του Γιώργου Φουρτούνη (2011), 

διάρκειας 18 λεπτών, το σενάριο της οποία είναι εµπνευσµένο από το οµώνυµο 
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διήγηµα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, στο οποίο ένας αντάρτης, επιστρέφει στο 

σπίτι του απ’ το βουνό και βρίσκει τη γυναίκα του µε το παιδί κάποιου άλλου. 

Χωρίσαµε την ταινία σε 4 µέρη ολίγων λεπτών και η προβολή διακόπτονταν για να 

τεθεί το ερώτηµα: «Πώς αισθάνθηκες κατά τη διάρκεια της σκηνής; Με ποιους 

τρόπους ο δηµιουργός της ταινίας σε έκανε να αισθανθείς έτσι; (πλάνα, γωνίες 

λήψης, κινήσεις της κάµερας, φωτισµός, ήχοι, χώρος, σκηνικό, κουστούµια, 

υποκριτική). Τι νοµίζεις για τους χαρακτήρες, την πλοκή, τον τόπο και τι 

προβλέπεις ότι θα γίνει; Πού το στηρίζεις;». Να σηµειώσουµε ότι είχε προηγηθεί 

σχετικό µάθηµα εξοικείωσης µε τις συµβάσεις της κινηµατογραφικής αφήγησης και 

την κινηµατογραφική γλώσσα, µια απλή δραστηριότητα εµπνευσµένη από 

ανάλογες δραστηριότητες που υπάρχουν σε εγχειρίδια για την κινηµατογραφική 

εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία (Golden, 2001: 1-26 και Film Education, 2000) και 

στην Ελλάδα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Υπουργείο Παιδείας, 2011β). Οι µαθητές 

είχαν στα χέρια τους ένα διάγραµµα στο οποίο κρατούσαν σηµειώσεις, καθώς 

παρακολουθούσαν την ταινία και κατά τη διάρκεια της συζήτησης.  

Παρόλο που η ταινία δεν συγκαταλέγεται σε αυτές που θεωρούνται 

δηµοφιλείς σε εφήβους, τράβηξε το ενδιαφέρον τους και παρακολούθησαν µε 

προσήλωση. Εξέφρασαν τα συναισθήµατα που τους προκάλεσε, έκαναν 

προβλέψεις για το τέλος, διατύπωσαν τη γνώµη τους για τους ήρωες και την 

πλοκή. Μάλιστα στο διάλειµµα ξεκίνησε µια έντονη συζήτηση µε προβλέψεις για το 

τέλος της ταινίας, κάποιοι µαθητές εξέφρασαν αγωνία για τη συνέχεια και µε την 

επιστροφή στο µάθηµα η συζήτηση για τις προβλέψεις κορυφώθηκε. Στο τελευταίο 

µέρος της ταινίας οι µαθητές παρακολουθούσαν αναστατωµένοι, µουρµούριζαν, 

προέβλεπαν, σχολίαζαν. Όταν οι µαθητές συνειδητοποίησαν το τέλος της ταινίας, 

σοκαρίστηκαν, αναστατώθηκαν, ακούστηκαν επιφωνήµατα.  

Το πιο σηµαντικό είναι ότι τόσο στη συζήτηση στην τάξη όσο και στις 

σηµειώσεις που κρατούσαν κατά τη διάρκεια της προβολής και της συζήτησης 

συσχέτισαν τα συναισθήµατα, τις προβλέψεις και τα σχόλια µε τον τρόπο που 

εξελίσσεται η δράση, τα κουστούµια και το σκηνικό, και κυρίως µε τις τεχνικές και 

τους κώδικες της κινηµατογραφικής αφήγησης. ∆ηλαδή τα συσχέτισαν µε τα 

τεχνικά στοιχεία που µεταβίβαζαν σ’ αυτούς τα συναισθήµατα που αισθάνθηκαν 

και τις εντυπώσεις που δηµιούργησαν. 

Ακολουθούν ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα από το λόγο των 

µαθητών. 

Από αυτές τις παρατηρήσεις που καταγράφτηκαν κάποιες αφορούν τα 

συναισθήµατα τόσο των θεατών όσο και των ηρώων, το κλίµα της ταινίας και πώς 

απορρέουν αυτά από τα στοιχεία κατασκευής της ταινίας. 

Οι µαθητές παρατήρησαν για το πρώτο απόσπασµα ότι αισθάνθηκαν 

«αγωνία», ότι υπάρχει «κατάθλιψη» και «στενάχωρο ύφος», που προκαλεί η 

«οµίχλη», η «σκοτεινή σκηνή», η «βροχερή µέρα και ο άνθρωπος που διανύει ένα 

µακρύ δρόµο». Συσχέτισαν το συναίσθηµά τους µε τις «πατηµασιές µέσα στην 

πολλή ησυχία» που ακούγονταν. Εντόπισαν ότι «σ’ αυτό συνέβαλαν τα αργά 

πλάνα, ο χαµηλός φωτισµός και οι ήχοι της φύσης», σηµείωσαν ότι «δεν υπήρχαν 

οµιλίες», εντόπισαν τον ήχο «του αέρα [που] δηµιουργεί ένα κλίµα», «οι ήχοι που 

ακούγονται [είναι] το περπάτηµα του ηθοποιού», που δηµιουργούν την αίσθηση 

της «κούρασης», του «φόβου» και της «αγωνίας». Σηµείωσαν για άλλο απόσπασµα 

ότι υπάρχει «αίσθηση αποξένωσης και µοναξιάς» και αυτό συνδέθηκε µε τα πλάνα 
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κλειστού χώρου. Επίσης για το επόµενο απόσπασµα ότι αισθανόµαστε 

«µελαγχολία», «λύπη», «στενάχωρα συναισθήµατα» και «αγωνία», γιατί «η γυναίκα 

προχωρεί σ’ ένα µακρύ δρόµο χωρίς να ξέρουµε τι απόφαση έχει πάρει», γιατί 

«κάτι θα συµβεί». Μια µαθήτρια σχολίασε ότι η ταινία «δηµιουργεί ερωτήµατα και 

αγωνία στο θεατή προς τα πού κατευθύνεται [η γυναίκα]». Μια άλλη σχολίασε το 

χώρο ως χώρο «εγκατάλειψης» και ότι «βαδίζει προς το άγνωστο» και εξήγησε ότι 

τα συναισθήµατα αγωνίας και φόβου που πολλοί ανέφεραν δηµιουργούνται από 

τα «κοντινά πλάνα στα πρόσωπα και τα µακρινά πλάνα στο χώρο». Για την τελική 

σκηνή µια µαθήτρια σχολίασε ότι η γυναίκα ήταν «στενοχωρηµένη», «χλωµή», 

όπως φαίνεται από «το κοντινό στο πρόσωπο της, ο αέρας που την χτυπούσε». «Τα 

κοντινά πλάνα εξάλλου δείχνουν», είπε, «πώς νιώθει ο άντρας και πώς η γυναίκα». 

Επίσης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για τη δράση, την εξέλιξη της πλοκής, 

και πώς αυτή επιτυγχάνεται µέσω των στοιχείων κατασκευής της ταινίας.  

Είπαν ότι «ο σκηνοθέτης κατάφερε µέσα από σκοτεινά µακρινά αργά πλάνα 

και την απόφαση να παρουσιάσει τον ηθοποιό να περπατάει διαρκώς κουβαλώντας 

ένα βάρος στον ώµο του να µας µεταδώσει την κούραση και την αγωνία για το τι 

θα συµβεί». Τα «γενικά πλάνα µας δίνουν πιο πολλές πληροφορίες για τον τόπο». 

Εντόπισαν «τα κοντινά πλάνα» στα πόδια, το πρόσωπο του ήρωα και το φτυάρι 

και ότι τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπο φανερώνουν «έναν κουρασµένο άνθρωπο, 

που πάει να βρει κάτι ή κάποιον κουβαλώντας πράγµατα». Άλλος ανέφερε τις 

«εικόνες της ερηµιάς», άλλος τα «σπασµένα κτήρια» και µια µαθήτρια σχολίασε ότι 

αυτά υποδηλώνουν «αποξένωση, µοναξιά» και πρόσθεσε «ότι το χωρίο είχε 

υποστεί µια καταστροφή, έδειχνε την ερήµωσή του». Οι µαθητές σηµείωσαν ότι 

υπάρχει «ένταση», που οφείλονται και στην «αναπνοή της γυναίκας, το τρίξιµο της 

πόρτας, το βλέµµα της γυναίκας, το χαµηλό φωτισµό, τον εσωτερικό χώρο», «η 

γυναίκα ξεροκαταπίνει». Υπάρχει «κοντινό σε κάποιο µαγειρικό σκεύος όπου πλένει 

τα χέρια του». Μια µαθήτρια σχολίασε ότι ο άντρας «όταν ξαπλώνει, αναπνέει λίγο 

έντονα […] σαν να σκέπτεται» και µια άλλη είπε ότι σκέπτεται «τι θα κάνει». Σε 

κάποιο απόσπασµα ένας µαθητής εντόπισε ότι «σε σχέση µε τα προηγούµενα είχε 

περισσότερη δράση, αν µπορούµε να την πούµε δράση» και η διαπίστωση αυτή 

προέρχεται από το ότι «δύο άνθρωποι περπατάνε», «ήταν πιο φωτεινά», τα 

«γρηγορότερα βήµατα». Για το τρίτο απόσπασµα σηµείωσαν ότι ο σκηνοθέτης 

«κάνει µακρινά πλάνα, γιατί ίσως θέλει να µας δείξει ότι είναι (η γυναίκα) πλέον 

µόνη της» και «για να δούµε τον τόπο». Η δράση γίνεται σε «πιο φωτεινό και 

εξωτερικό χώρο», που χαρακτηρίζεται από «ερηµιά». «Ακούγονται ο ήχος των 

βηµάτων τους». Στο τέλος της ταινίας µια µαθήτρια σχολίασε ότι «έβαλε 

προστακτική» για τη φράση «βάλτο», που υποδηλώνει ότι «της επιβάλλει να το 

κάνει». Αρκετοί ξεχώρισαν τη χρήση της προστακτικής και µία µαθήτρια είπε ότι 

«η προστακτική κλέβει την παράσταση».  

Κατά τη διάρκεια του σχολιασµού της ταινίας, βρήκαµε την ευκαιρία να 

θέσουµε τον προβληµατισµό ώστε να σκεφτούν οι µαθητές πώς ένα λογοτεχνικό 

κείµενο θα αποτύπωνε την ίδια αίσθηση, να θέσουµε ζητήµατα σχετικά µε τους 

αφηγηµατικούς τρόπους, όπως περιγραφή και διήγηση.  

Β. Στη συνέχεια διαβάστηκε στην τάξη το διήγηµα «Πίστοµα» του Κωνσταντίνου 

Θεοτόκη (1899), ένα διήγηµα µε άκρως νατουραλιστικό χαρακτήρα, ένα διήγηµα-

µινιατούρα (Πυλαρινός, 2007: 183). Στο τέλος της ανάγνωσης παγερή σιωπή 

επικράτησε στην αίθουσα.  
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Οι µαθητές σε ζεύγη κρατούσαν σηµειώσεις συγκρίνοντας τα δύο κείµενα σε 

έναν πίνακα και σηµείωναν τους τρόπους µε τους οποίους η ταινία και το διήγηµα 

χειρίζεται τον ήχο, την αφήγηση, την οπτική γωνία, τα κοστούµια, το φως, το 

διάλογο, τους ήρωες και τον τρόπο που διαγράφεται ο χαρακτήρας τους, το 

χρόνο κλπ.  

Οι µαθητές συγκρίνοντας τα δύο κείµενα έκαναν παρατηρήσεις όπως οι 

ακόλουθες:  

Σηµείωσαν τον περιορισµένο διάλογο της ταινίας, «δεν υπάρχει διάλογος, 

γιατί ο άντρας απλά κάνει µια ερώτηση, δεν περιµένει απάντηση», σε σύγκριση µε 

τον λίγο πιο αυξηµένο στο διήγηµα, «ο άντρας απευθύνει το λόγο στη γυναίκα». 

Σηµείωσαν επίσης τον αυξηµένο ρόλο στην ταινία των φυσικών ήχων, του χώρου 

και του φωτισµού µε την εναλλαγή ανοιχτών - κλειστών χώρων, φωτεινών - 

σκοτεινών πλάνων: «ακούµε τα βήµατα του άντρα, τη φωτιά, φυσικούς ήχους, 

λίγες οµιλίες», «χωριό (εξωτερικός χώρος) - σπίτι (εσωτερικός χώρος) – χωράφι 

(εξωτερικός χώρος)». Ενώ στο διήγηµα «υπάρχουν εικόνες που δηµιουργούν την 

αίσθηση του ήχου», «σπίτι (εσωτερικός χώρος) – χωράφι (εξωτερικός χώρος)». 

Εντόπισαν την αντιστοιχία ανάµεσα στις εικόνες της ταινίας και την περιγραφή 

του διηγήµατος: «[στο διήγηµα] έχουµε περιγραφή, ενώ στην ταινία εικόνα και 

ήχο». Έκαναν µια πολύ ενδιαφέρουσα επισήµανση συγκρίνοντας µια βασική 

τεχνική λογοτεχνικής και κινηµατογραφικής εκδοχής της ιστορίας: «η κάµερα µας 

δείχνει τι βλέπει ο άντρας», «φαίνεται σαν να είµαστε στη θέση του ήρωα», 

«[αφηγείται] ο ήρωας». Ενώ στο διήγηµα η οπτική είναι ουδέτερη και η αφήγηση 

τριτοπρόσωπη: «[αφηγείται] ένας αόριστος τριτοπρόσωπος αφηγητής», 

«[αφηγείται] κάποιος άλλος έξω από την ταινία», «εξωδιηγητικός, µη 

δραµατοποιηµένος, ουδέτερη αφήγηση». Εντόπισαν ότι στην ταινία η αφήγηση 

«δίνει την αίσθηση ότι γίνονται αυτή τη στιγµή», «η πλοκή εξελίσσεται µπροστά 

µας», «η αφήγηση συντελείται µπροστά µας», ενώ στο διήγηµα υπάρχει 

«αναδροµή λόγω της χρήσης παρελθοντικών χρόνων».  

∆ηλαδή οι µαθητές έκαναν ενδιαφέρουσες επισηµάνσεις συγκρίνοντας τα 

δύο κείµενα και στοιχεία της κινηµατογραφικής και λογοτεχνικής αφήγησης που 

χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε ένα, παρατηρήσεις που είναι παρόµοιες µε τον 

προβληµατισµό που αναπτύσσεται στη συζήτηση περί κινηµατογραφικής 

µεταφορές (film adaptation theory) και περί πιστότητας (fidelity discourse). 

Γ. Η δραστηριότητα σχετικά µε το «Πίστοµα» ολοκληρώθηκε µε µια ατοµική 

άσκηση παραγωγής λόγου. Ζητήθηκε από τους µαθητές λαµβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις που σηµείωσαν να γράψουν µια βιβλιοπαρουσίαση στην τοπική 

εφηµερίδα για το διήγηµα.  

Κάποιοι µαθητές παρουσίασαν απλώς την υπόθεση της ταινίας και του 

διηγήµατος και κάποια στοιχεία για τους χαρακτήρες, τον τόπο, το χρόνο, τους 

δηµιουργούς των κειµένων. Ορισµένοι ωστόσο επιχείρησαν να περιλάβουν και 

κριτικές παρατηρήσεις για το διήγηµα και την ταινία τόσο αυτοτελώς για το κάθε 

κείµενο όσο και συγκριτικά, κρίσεις που ακούστηκαν στη συζήτηση που 

προηγήθηκε είτε δικές τους.  

Μια µαθήτρια έγραψε ότι το διήγηµα «µεταδίδει αντιλήψεις της τότε εποχής» 

και «απεικονίζει τη σκληρή πραγµατικότητα της κοινωνίας του τόπου αυτού και 

παράλληλα τους ηθικούς νόµους που είχαν δηµιουργηθεί», ότι «ο άντρας θέλει να 

αποκαταστήσει την τιµή του σκοτώνοντας το αθώο παιδί και η γυναίκα στέκεται 
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απαθής µπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση χωρίς να αντιδράει». Επισήµανε ότι 

«η φράση “βαλ’ το πίστοµα µέσα” περικλείει όλο το νόηµα του κειµένου».  

Μια άλλη µαθήτρια διατύπωσε την άποψη ότι ήταν «µια εποχή που οι 

άνθρωποι δεν ήταν ανοιχτόµυαλοι» και ότι «ο σκληρός άντρας δεν λογάριασε τη 

σηµασία της ζωής», «συµπεριφέρθηκε στη γυναίκα σα σκουπίδι» και διατύπωσε 

µια εκτίµηση για την πιθανή επίδραση που είχε το διήγηµα την εποχή που 

δηµοσιεύτηκε: «χάρη σ’ αυτό το διήγηµα αρκετοί άνθρωποι ίσως µπήκαν στην ιδέα 

να αλλάξουν συµπεριφορά και να εκτιµήσουν πράγµατα τα οποία θεωρούσαν 

δεδοµένα».  

Μια µαθήτρια ακόµη έγραψε ότι η γυναίκα έθαψε το µωρό «και µαζί µ’ αυτό 

και την αµαρτία που διέπραξε».  

Μια µαθήτρια τέλος διατύπωσε ακόµη µια επισήµανση που εµφανίζεται στις 

συζητήσεις περί κινηµατογραφικής µεταφοράς (film adaptation theory) και περί 

πιστότητας των κινηµατογραφικών µεταφορών ως προς τα λογοτεχνικά βιβλία 

(fidelity discourse). «Ακόµη µια περίπτωση που φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη 

ότι σε αντίθεση µε τα κλασικά ή σύγχρονα σηµαντικά διηγήµατα, τα αφηγήµατα 

περιορισµένων διηγηµάτων αποτελούν µια ενδιαφέρουσα κινηµατογραφική 

διήγηση». Μάλιστα διατύπωσε την άποψη ότι «το διήγηµα είναι πιο ωραίο από την 

ταινία γιατί λέει πιο πολλές λεπτοµέρειες και µπορείς να φανταστείς».  

∆. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην αξιολόγηση της διδασκαλίας όλης της ενότητας 

από τους ίδιους τους µαθητές µε προφορική συζήτηση στην τάξη και 

ερωτηµατολόγιο που έγινε µετά την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου 

διατυπώθηκε ένα σχόλιο για το «Πίστοµα»: «µέχρι τώρα δεν είχαµε τη δυνατότητα 

να δούµε µε εικόνες πώς µπορεί ένας δηµιουργός να αποδώσει το έργο του, τώρα 

την είχαµε αυτή την ευκαιρία και γνωρίσαµε κι έναν άλλο τρόπο έκφρασης, µε την 

εικόνα, και µου άρεσε πάρα πολύ, […] το καλύτερο που είδαµε ήταν το “Πίστοµα”. 

Πέρυσι σ’ ένα τρίµηνο µελετούσαµε πολλά διαφορετικά κείµενα µε διαφορετικό 

θέµα, ενώ τώρα µε ένα συγκεκριµένο θέµα πολλά λογοτεχνικά έργα που τα 

βλέπαµε από την ίδια οπτική γωνία και βλέπαµε τις διαφορές που είχαν και τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε συγγραφέα».  

Η εµπειρία αυτή µαζί µε όλες τις άλλες που είχαν έβαλε τους µαθητές να 

κάνουν παρατηρήσεις ως προς τη διαδικασία της γνώσης και τις διαφορετικές 

ερµηνείες που υπάρχουν, δηλαδή είχαν επίγνωση αυτής της διαδικασίας, γεγονός 

που αποκαλύπτει το κριτικό τους βλέµµα. Πιθανόν ή ίδια η διαδικασία της 

προφορικής αξιολόγησης και του ερωτηµατολογίου να τους ώθησε σε µια τέτοια 

στάση στοχασµού για τη διδακτική εφαρµογή και τη γνωστική διαδικασία στην 

οποία συµµετείχαν. 

 

Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

Η δραστηριότητα φάνηκε ότι έβαλε τους µαθητές και τις µαθήτριες σε µια 

συγκριτική προσέγγιση, τους ενέπλεξε στη διερεύνηση της συνοµιλίας των δύο 

κειµένων και προχώρησαν σε αρκετές κριτικές παρατηρήσεις, έγινε δηλαδή ένα 

πρώτο βήµα προς µια κριτική προσέγγιση, οι ενδείξεις φανερώνουν ότι άρχισαν να 

διαµορφώνουν ένα πιο κριτικό βλέµµα. Εκτιµούµε ότι δόθηκε η ευκαιρία στους 

µαθητές να διατυπώσουν προσωπικές και αυθεντικές ερµηνείες, καθώς ο ρόλος 

της εκπαιδευτικού περιορίστηκε στην προβολή της ταινίας, την ανάγνωση του 

λογοτεχνικού κειµένου και το συντονισµό της συζήτησης. Από κοινού µε τους 
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µαθητές επιχειρήθηκε να οικοδοµηθεί νόηµα µε τρόπο σταδιακό, νόηµα που είχε 

κάθε στιγµή προσωρινό χαρακτήρα, άρα εµπλουτίζονταν ή αναθεωρούνταν 

συνεχώς (Langer, 1995: 9-10 και 14-15). 

Εντόπισαν και έκριναν στάσεις και αξίες που διέπουν τα δύο κείµενα. Η 

µελέτη της ταινίας τους έδωσε την ευκαιρία να νοηµατοδοτήσουν το διήγηµα και 

η µελέτη του διηγήµατος να νοηµατοδοτήσουν την ταινία. Φάνηκε να έχουν 

επίγνωση της εποχής στην οποία αναφέρεται η πλοκή και είναι γραµµένο το 

διήγηµα, χωρίς όµως να είναι σαφές ότι είχαν επίγνωση ότι το διήγηµα είναι ένα 

έργο παλαιότερο, ενώ η ταινία ένα σύγχρονο δηµιούργηµα. Εντόπισαν ωστόσο την 

κριτική στάση των δηµιουργών απέναντι στις αξίες που συνοδεύουν την ιστορία, 

δηλαδή αντιλήφτηκαν ότι τα έργα και οι δηµιουργοί τους ασκούν κριτική στις 

αξίες και στάσεις της εποχής. Έδειξαν σε µεγάλο βαθµό κατανόηση και επίγνωση 

βασικών συµβάσεων της κινηµατογραφικής αφήγησης και χρησιµοποίησαν σε 

ικανοποιητικό βαθµό αναφορές σ’ αυτές για να ερµηνεύσουν το οπτικό κείµενο και 

να εξηγήσουν τις εντυπώσεις που τους προκαλεί, την ατµόσφαιρα που δηµιουργεί, 

τους χαρακτήρες που πλάθει και την πλοκή που προωθεί. Επιπλέον η 

συνειδητοποίηση των συµβάσεων της κινηµατογραφικής αφήγησης τους έδωσε τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν κάποιες από τις αρχές της λογοτεχνικής αφήγησης 

και να συγκρίνουν τους τρόπους κατασκευής και µετάδοσης των νοηµάτων, 

κατασκευής ατµόσφαιρας, χαρακτήρων, πλοκής κλπ. Εκτιµούµε δηλαδή ότι 

αποτέλεσε µια εµπειρία που βελτίωσε τις ερµηνευτικές τους ικανότητες. Οι µαθητές 

λειτούργησαν ως αναγνωστική κοινότητα και η ανάγνωση της λογοτεχνίας 

αντιµετωπίστηκε ως διαδικασία παραγωγής ερωτηµάτων και ο χρόνος στην τάξη 

αφιερώθηκε στη διερεύνηση των ερωτηµάτων κι όχι στην αξιολόγηση των 

απαντήσεων (Τσαρµποπούλου, 2007: 30-31).  

Όµως θεωρούµε ότι δεν προχώρησε πέραν από ένα σηµείο ο αναστοχασµός 

και η συζήτηση για την ιδεολογία και τις αξίες που οι παραπάνω συµβάσεις 

αναπαράγουν καθώς και ο αναστοχασµός για τη δική τους ανάγνωση και τα 

κείµενα που οι ίδιοι παρήγαγαν.  

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την ανταπόκριση των µαθητών σε µια 

µεµονωµένη δραστηριότητα, ενώ η ανάλυση της έρευνας δράσης συνολικά 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Φιλοδοξούµε να προκύψουν πιο ολοκληρωµένα 

συµπεράσµατα µε την καταγραφή της ανταπόκρισης των µαθητών σε µια 

ευρύτερη, ετήσιας διάρκειας διδακτική εφαρµογή που περιλάµβανε την 

κινηµατογραφική ταινία και άλλα οπτικοακουστικά είδη ως ισότιµα µε τα λεκτικά 

κείµενα στο µάθηµα της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εντούτοις 

κατά την παράλληλη επεξεργασία της ταινίας µικρού µήκους και του διηγήµατος 

«Πίστοµα» ο προφορικός και γραπτός λόγος των µαθητών φανέρωσε ότι 

κατέκτησαν σε ένα βαθµό τη «µεταγλώσσα», το τεχνικό λεξιλόγιο, όχι ως µια 

µηχανιστική διαδικασία (Buckingham, 2008: 140), αλλά ως εργαλείο για να 

µιλήσουν για τα κείµενα, το νόηµα που δίνουν σ’ αυτά, να διατυπώσουν και να 

στηρίξουν τις απόψεις τους και γενικότερα να προβληµατιστούν για τον τρόπο 

που έχουν δοµηθεί τα κείµενα και για τις αξίες και την ιδεολογία που εντοπίζουν σ’ 

αυτά.  
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Περίληψη 

Τα δύο µοντέλα διδακτικής εφαρµογής που περιγράφονται στην παρούσα εργασία, 

πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα, αστικό και 

αγροτοκτηνοτροφικό, 12/θέσιο και 2/θέσιο, διαφορετικές χρονιές, βασισµένα στον 

παιδαγωγικό αναστοχασµό ως προς τις αναπαραστάσεις για την ετερότητα, την 

συµπεριφορά, τις ακαδηµαϊκές δεξιότητες καθώς και το κοινωνικοπολιτισµικό προφίλ των 

µαθητών. Στο πρώτο πρόγραµµα κεντρικός σκοπός ήταν η προσέγγιση, η κατανόηση και η 

αποδοχή της ετερότητας, στο δεύτερο ήταν η βελτίωση της γλώσσας και στις τέσσερις 

δεξιότητες. Κεντρικό διδακτικό µοντέλο και στα δύο προγράµµατα αποτέλεσε το µοντέλο 

της Κριτικής Παιδαγωγικής σε συνδυασµό µε το µοντέλο διδασκαλίας µέσω ταινιών των 

«3C». Οι κυριότερες παρατηρήσεις µας ως προς τα αποτελέσµατα του πρώτου 

προγράµµατος αφορούν την αλλαγή στις αναπαραστάσεις και τη συµπεριφορά των 

µαθητών ως προς την ετερότητα, ενώ στο δεύτερο πρόγραµµα υπήρξε ενίσχυση των 

κινήτρων µάθησης, ανάπτυξη της γλώσσας και της κριτικής σκέψης. 

Λέξεις κλειδιά: ∆ιδασκαλία των Τεχνών και των Μέσων, οπτικοακουστικό αφήγηµα, 

αναπαράσταση, ενσυναίσθηση. 

 

Abstract 

The two projects of teaching through films described in this paper, “Film Education and 

Otherness in Primary school” and “Audiovisual Adventures at Regini Country” have taken 

place in different school environments, urban and rural / twelve-teacher-school and two- 

teacher school respectively, during different school years. Both projects originated in the 

pedagogical reflections on students’ representations about dissimilarity, their behaviour, their 

academic skills, as well as their socio - cultural backgrounds. The first project’s primary goal 

was to approach, understand and accept Otherness, whereas the second project aimed at the 

improvement of language as a whole. Our teaching model based on Critical Pedagogy in 

combination with the teaching through films model of “3C”. Our main observations with 

regards to the first project were the alterations of students’ behavior and representations of 

dissimilarity. The second project resulted in the empowerment of learning stimuli, language 

and the development of critical thinking.  

Keywords: Teaching Arts and Media, audiovisual narrative, representation, empathy. 

 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αδροµερής παρουσίαση δύο διδακτικών 

εφαρµογών στο πλαίσιο της Κινηµατογραφικής Παιδείας, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν το πρώτο σε 12/θέσιο δηµοτικό σχολείο της Κυψέλης για τρία 

χρόνια και το δεύτερο σε 2/θέσιο σχολείο της Φθιώτιδας. Στην πρώτη εφαρµογή η 

ετερότητα ήταν ο κεντρικός «ελκυστής» δράσεων και στόχων, ενώ στη δεύτερη 
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εφαρµογή ήταν η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των µαθητών και η 

ανάπτυξη ή η βελτίωση των κινήτρων µάθησης.  

Η εποχή της επίλυσης των προβληµάτων αποκλειστικά από τις 

θεσµοθετηµένες εξουσίες, δείχνει να έχει τελειώσει. Αυτό που αντιστέκεται σε έναν 

«σε κατάσταση αποδιοργάνωσης παγκόσµιο καπιταλισµό» (Μάρκου, Γ., 2011: 11) 

είναι η αγωνιστικότητα των προσώπων, τα οποία µπορούν να δηµιουργούν και 

λειτουργούν σε οµάδες κοινής ευαισθησίας, αλληλεγγύης και ενδιαφερόντων. Η 

εκπαίδευση καλείται να βοηθήσει τα άτοµα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα 

συµβάλλουν στην κατανόηση και διαφύλαξη του ανθρώπινου µέτρου και την 

αποφυγή της ύβρης.  

Στο δεύτερο παγκόσµιο συνέδριο της Ουνέσκο στη Σεούλ (2010) 

διατυπώθηκε ατζέντα, κατά την οποία η διδασκαλία των Τεχνών στην εκπαίδευση: 

α) αποτελεί ισχυρό παράγοντα ποιότητας και ανανέωσης στην εκπαίδευση, β) 

απαιτεί την εφαρµογή ποιοτικών προγραµµάτων και δράσεων που θα 

αξιολογούνται, γ) συµβάλει στην επίλυση των κοινωνικών και πολιτιστικών 

προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κόσµος σήµερα. Στις στρατηγικές των 

παραπάνω κεντρικών σηµείων (goals) επισηµαίνονται µεταξύ άλλων: 

α) η σηµασία της διδασκαλίας των Τεχνών ως θεµέλιο για ισορροπηµένη 

δηµιουργική, γνωστική, συναισθηµατική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη 

παιδιών, νέων και των δια βίου εκπαιδευόµενων, 

β) η συµβολή της διδασκαλίας των Τεχνών στο µετασχηµατισµό των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, 

γ) η επίδρασή της στην ανάπτυξη κριτικών και δηµιουργικών πολιτών,  

δ) η προώθηση και προφύλαξη της πολιτιστικής και κοινωνικής ευηµερίας µέσω 

της εκπαίδευσης των τεχνών, 

ε) η ενδυνάµωση µέσω της καλλιτεχνικής παιδείας, της κοινωνικής ευθύνης, της 

κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής πολυµορφίας και του διαπολιτισµικού 

διαλόγου.  

 

Θεωρητικοί Άξονες 

O κινηµατογράφος αποτελεί παγκόσµια γλώσσα µε σηµαντική απήχηση και 

δύναµη, που µπορεί να ασκήσει πολλαπλή επίδραση στους µαθητές ως προς την 

κριτική σκέψη και την αντίληψή τους για τον κόσµο. Ως παιδαγωγικό µέσο, η 

µελέτη των οπτικοακουστικών αφηγηµάτων στο σχολείο συντελεί αφενός στην 

καλλιέργεια ενός πολύµορφου εγγραµµατισµού, αφετέρου αναδεικνύει τη 

συλλογικότητα, την πολυτροπικότητα, το διακείµενο, το διαπολιτισµό, κλ.π. Όπως 

επισηµαίνεται από τον David Buckingham, τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

αποτελούν υλικό ή δίαυλο µέσω του οποίου µεταφέρονται ή µεταδίδονται 

σηµαντικές πληροφορίες, δίνονται έµµεσα αναπαραστάσεις, εικόνες και επιλεκτικές 

εκδοχές του κόσµου. Η σηµαντική τους αυτή διαµεσολαβητική ιδιότητα και 

ταυτότητα τα καθιστά ισχυρό εργαλείο στην εκπαίδευση, ενώ η εκπαίδευση στα 

ΜΜΕ στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης, στον αναστοχασµό, στην 

ενεργό συµµετοχή και τελικά στον αλφαβητισµό σε έναν τοµέα τόσο ισχυρό στο 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. Εννοιολογικά πεδία τα οποία µπορεί 

να αξιοποιήσει ένας τέτοιος εγγραµµατισµός µπορούν να αποτελέσουν τα: «η 

γλώσσα των κινούµενων εικόνων», «παραγωγοί και κατηγορίες κοινού», 

«µηνύµατα και αξίες», «παραγωγή», «γλώσσα», «αναπαράσταση» ( Buckingham, 
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2007: 112-122). Ιδιαίτερα για το πεδίο των αναπαραστάσεων και της ιδιαίτερης και 

ισχυρής σχέσης τους µε την εικόνα, ο κινηµατογράφος και η τηλεόραση, οι δύο 

οθόνες, χρησιµοποιούν εικόνες αποδεκτές σε µια κοινωνία αλλά δηµιουργούν και 

νέες εικόνες « οι οποίες δίπλα στις οπτικές σειρές που έχουν ήδη γίνει αποδεκτές, 

εµφανίζονται άλλες θεάσεις όπως της δύναµης, της βίας, του πολέµου, της 

εξαθλίωσης οι οποίες µε την επανάληψη και την ανασύνθεσή τους από ταινία σε 

ταινία καθίστανται υπόρρητες αναφορές των σηµάτων που χρησιµοποιούνται 

στην επικοινωνία, ενώ εξαπλώνονται οπτικά στερεότυπα που χαρακτηρίζουν έναν 

κοινωνικό σχηµατισµό» (Sorlin, 2006: 46-47). 

Η οπτικοακουστική αγωγή, ως προσέγγιση µε σχεδόν εικοσαετή ιστορία στην 

ελληνική εκπαίδευση, στοχεύει σε τεχνικές, γνωστικές, επικοινωνιακές και 

ανθρωπιστικές δεξιότητες µε κυρίαρχα εργαλεία τον πολιτισµό, την κριτική σκέψη, 

την αίσθηση, το συναίσθηµα- συγκίνηση και τη δηµιουργία. Κατά τον ∆ηµήτρη 

Σπύρου, το µάθηµα του κινηµατογράφου στο σχολείο ωθεί το παιδί στην 

αυτενέργεια, στην λειτουργία του σε οµάδα, στην γνωριµία του µε τον 

πανανθρώπινο πολιτισµό, στην επικοινωνία του µε το φυσικό και κοινωνικό του 

περιβάλλον, στην απόκτηση κοινωνικής συνείδησης και κριτικής σκέψης και 

καταληκτικά στην γνώση του εαυτού του και στην αναγνώριση των κλίσεών του. 

Ως προσέγγιση στην εκπαίδευση, µπορεί να περιγραφεί ως µελέτη : α) του 

προϊόντος, β) των δηµιουργών και γ) των θεατών µέσω της πληροφόρησης, του 

συλλογισµού και της παραγωγής- δηµιουργίας ενώ, ως σχέδιο διδασκαλίας 

περιλαµβάνει τέσσερα µέρη: α) την θέαση όπου επιλέγονται τρεις ταινίες ανά 

σχολική χρονιά, µία κλασσική, µία ελληνική και µία πολυβραβευµένη ξένη ταινία 

πρόσφατης παραγωγής, β) τα αρχεία των δασκάλων, όπου περιλαµβάνονται το 

πλήθος των στοιχείων για την ταινία όπως η προέλευση, ο χώρος, ο σκηνοθέτης 

κ.α., γ) τα αρχεία για τα παιδιά όπου περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες επέκτασης 

και µετά-δηµιουργίας, δ) τα σχολικά κινηµατογραφικά εργαστήρια. Κατά τον ίδιο, 

και µέσα από την ταυτότητα του Σκηνοθέτη αλλά και του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

του Φεστιβάλ Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους καθώς και προέδρου και ιδρυτικού 

µέλους του Νεανικού Πλάνου, ακολουθώντας τη σκέψη του ερευνητή του 

Γερµανικού Ιδρύµατος Νεότητας κ. Jurgen Barthelemes, ο ιδιαίτερος «θεσµός» του 

Κινηµατογράφου για Παιδιά και Νέους ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε 

συνεργασία µε την κινηµατογραφική εκπαίδευση, έχει έξι διαστάσεις: την 

εκπαιδευτική, την αισθητική, την συναισθηµατική, την πολιτιστική, την κοινωνική 

και την πολιτική (Σπύρου, 2006: 271-280). 

Κατά το µοντέλο της Gary Bazalgette – “3Cs”, τρεις είναι οι δοµικοί άξονες της 

Παιδείας στα Μέσα: η Κριτική Προσέγγιση - Critical, η Πολιτιστική προσέγγιση - 

Cultural και η ∆ηµιουργική προσέγγιση - Creative (Ανδριοπούλου, 2010: 14-19): α) Η 

κριτική προσέγγιση αποτελεί δοµικό στοιχείο της Παιδείας στα Μέσα, αφού 

συµβάλλει στην καλλιέργεια των κριτικών δεξιοτήτων ώστε οι µαθητές να 

οδηγηθούν στην θετική ή αρνητική αξιολόγηση των προϊόντων των ΜΜΕ., β) Η 

Πολιτιστική προσέγγιση αναφέρεται στην συνάντηση των µαθητών αλλά και στην 

αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από τον παγκόσµιο 

κινηµατογράφο. Οι µαθητές έ χουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν διαφορετικές 

πολιτισµικές πρακτικές αναπαράστασης του συναισθήµατος και της γλώσσας του 

σώµατος. γ) Η ∆ηµιουργική προσέγγιση αποτελεί το στάδιο δηµιουργίας ενός νέου 

κινηµατογραφικού προϊόντος από τους ίδιους τους µαθητές, οι οποίοι έχουν 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
160 

ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια. Από την ιδέα και το σενάριο µέχρι την επιλογή της 

παρουσίασης των τίτλων τέλους. 

Ο όρος ‘ετερότητα’ δηλώνει γενικά ανοµοιογένεια και διαφορά σε ένα 

σύνολο. Επίσης, οι όροι διαφορετικότητα ή ετερότητα αποτελούν συστατικά µιας 

γενικευµένης «πολιτικής της αναγνώρισης» και µπορούν να αναφέρονται στην 

ηλικία, την κοινωνική τάξη, το φύλο, τις φυσικές ικανότητες, τις προτιµήσεις 

συντρόφου, κ.ά. (Γλένη, 2012). Παράλληλα, η προσέγγιση της ετερότητας µε την 

οποία προσπαθούµε να «δαµάσουµε το απειλητικό άγνωστο που ενδύεται τη 

µορφή του Άλλου αποτελεί έναν τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να αναγνωρίσουµε 

και να αναλύσουµε την ετερότητα που φέρουµε εντός µας, προσφέροντας ένα 

είδος αναγνώρισης και νοµιµοποίησης των πολλαπλών εκφάνσεων της 

ταυτότητάς µας, καθώς και την αποδοχή του εύρους των εκπλήξεων που αυτή µας 

επιφυλάσσει» (Στεργίου, 2013: 225). 

Τόσο για τη διαπολιτισµική παιδαγωγική, όσο και για την παιδαγωγική της 

ένταξης, η αποδοχή, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση, η αναγνώριση, η ατοµική και 

κοινωνική µεταρρύθµιση αποτελούν κοινούς στόχους αλλά και εργαλεία για µια 

κοινωνία η οποία επιδιώκει το «βάθεµα» της δηµοκρατίας. 

Η ∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική, στοχεύει σε ένα ορθολογικό, αναστοχαστικό, 

απελευθερωµένο από πολιτισµικά στερεότυπα χειραφετηµένο υποκείµενο, που 

µπορεί να λειτουργεί πολιτισµικά και ταυτόχρονα υπερπολιτισµικά, µέσα από 

επικοινωνία (δια- πολιτισµική). Αντίστοιχα, η ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση γίνεται 

κατανοητή ως ευρύτερη µεταρρύθµιση του σχολείου και παρουσιάζει βασικά 

χαρακτηριστικά τα εξής: α) Ένταξη. Απευθύνεται σε όλους, β) Συνοχή. Η κοινωνική 

συνοχή επιδιώκεται µε τον εφοδιασµό όλων των παιδιών µε γλωσσικούς κώδικες 

και δεξιότητες του αναλυτικού προγράµµατος, γ) ∆ιαπερατότητα. Αφορά όλο το 

σχολικό περιβάλλον, δ) Αναγνώριση. Αναγνωρίζει τον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα 

του σχολείου και τις άνισες σχέσεις εξουσίας στην εκπαίδευση οι οποίες 

προσδιορίζονται και συζητιούνται, ε) ∆ιαδικασία. Αφορά τις αναδοµήσεις στο 

πρόγραµµα, την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου, τα πρόσωπα, την 

τοπική κοινωνία. (Μάρκου, 2011: 55-56). 

Τέλος, ως ιδιαίτερος «δοµικός λίθος» αλλά και στόχος στα δύο εγχειρήµατα 

που θα περιγραφούν στη συνέχεια, αποτέλεσε η δεξιότητα- κατάσταση της 

ενσυναίσθησης ( empathy). Κατά τον Karl Rogers, ο οποίος συγκεκριµενοποίησε το 

περιεχόµενό της στην ψυχοθεραπεία και επέκτεινε το περιεχόµενό της σε κάθε 

διαπροσωπική σχέση, «η κατάσταση της ενσυναίσθησης… είναι (εκείνη κατά την 

οποία) κάποιος αντιλαµβάνεται το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς του άλλου µε 

ακρίβεια και µε τις συναισθηµατικές συνιστώσες και νοήµατα, που τον κάνουν σαν 

να ήταν αυτός ο άλλος, χωρίς ποτέ να χάνει τη «σαν να» συνθήκη» (Στεργίου, 

2014: 218). ∆ιαστάσεις της ενσυναίσθησης αποτελούν: α) η συναισθηµατική 

επικοινωνία και επαφή, β) η γνωστική, η οποία αφορά την ικανότητα κατανόησης 

της θέσης του Άλλου, του τρόπου σκέψης και των αντιδράσεών του, γ) η 

επικοινωνιακή, η οποία αφορά την έκφραση µε αποδέκτες.  

 

Οι διδακτικές εφαρµογές 

Α. Κινηµατογραφική Αγωγή και Ετερότητα στην Αθήνα – Κυψέλη.  

Το πλαίσιο 
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 Το πρόγραµµα αναδύθηκε και σχεδιάστηκε µε σκοπό την κατανόηση της 

ετερότητας και τη δηµιουργία ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης ύστερα από 

αλληλεπίδραση και αναστοχασµό πάνω στα καθηµερινά προβλήµατα των 

σχέσεων των µαθητών και στην έντονη συζήτηση για την πολιτισµική ετερότητα 

και τα ζητήµατα της µετανάστευσης. Το τµήµα παρουσίαζε όλα τα είδη ετερότητας 

(πολιτισµική, οικογενειακή, µαθησιακή, συµπεριφοράς, ειδικών αναγκών, 

θρησκευτική) και πραγµατοποιήθηκε τις χρονιές 2009-2012 στις τάξεις ∆-ΣΤ. 

Προηγήθηκε η παρατήρηση ταινιών για τον σχολικό εκφοβισµό από τις πηγές: 

Summerhill και NCPC µέσα στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆άφνη.  

 

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Για τις ανάγκες του προγράµµατος ως προς την προσέγγιση των πολλών τοµέων 

της ετερότητας καθώς και την εφαρµογή των κεντρικών προτεινόµενων στοιχείων 

της Παιδείας των Μέσων στα οποία αναφερθήκαµε, αξιοποιήσαµε αποσπάσµατα ή 

ολόκληρα, διαφορετικά είδη οπτικοακουστικών αφηγηµάτων: ταινίες µικρού 

µήκους, ταινίες µεγάλου µήκους για παιδιά και νέους (εµπορικές και µη), ταινίες για 

εφήβους και µεγάλους. Κεντρικό σκεπτικό της αξιοποίησης «εµπορικών» ταινιών οι 

οποίες ήταν διαθέσιµες (περίοδος «Αναγέννησης της Disney», προτεινόµενες από 

το ΥΠΠΕΠΘ ή αγορασµένες από τους γονείς των µαθητών, ή από προσφορές στον 

έντυπο τύπο) και ιδιαίτερα στην αρχή, ήταν η αξιοποίηση της εξοικείωσης των 

µαθητών µε τις ταινίες αυτές. Κατά τον Pierre Sorlin, «ο κόσµος δείχνει εξαιρετική 

ευαισθησία απέναντι σε όσα γνωρίζει και, όταν είναι εξοικειωµένος µε τον 

συγκεκριµένο τοµέα, προσέχει και το παραµικρό…» (Sorlin, 2006: 50), ενώ όπως 

επισηµαίνεται από την Αλεξάνδρα Κορωναίου, «αποτελεί υποχρέωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος η µελέτη και ανάλυση των ποικίλων τεχνολογικών 

µορφών επικοινωνίας, ώστε τα σηµερινά παιδιά να µην είναι αύριο παθητικοί 

καταναλωτές των τεχνολογικών προϊόντων, αλλά κοινωνικά δρώντα υποκείµενα 

των εξελίξεων και των αλλαγών» (Κορωναίου, 2006: 158). Έτσι, ακολουθώντας την 

κριτική σκέψη, εντοπίσαµε τις αποστάσεις από τις πραγµατικές ιστορίες ή τα 

λογοτεχνικά κείµενα π.χ. στην «Ποκαχόντας», στην «Παναγία των Παρισίων», 

«Μουλάν», τα στερεότυπα για την γυναικεία οµορφιά, τη θέση της γυναίκας, τις 

σχέσεις µέσα στην οικογένεια, κ.α. Επίσης, η επιλογή ταινιών για εφήβους και την 

οικογένεια στηρίχτηκε στον προβληµατισµό ως προς τις «εργαλειακές» ταινίες για 

παιδιά και νέους, οι οποίες συχνά «ολισθαίνουν» στον διδακτισµό ή υπολείπονται 

σε έµπνευση ή υπερβάλλουν στα διακειµενικά στοιχεία τα οποία απευθύνονται 

στους ενήλικες, ή δηµιουργούν πολλά προβλήµατα κατανόησης από τους 

σηµερινούς µαθητές εξαιτίας των αγνώστων ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών. 

Έτσι, ακολουθώντας το σκεπτικό ότι κατάλληλη ταινία για παιδιά- θεατές 

«εννοούµε αυτήν η οποία επιτρέπει σε αυτά να ταυτιστούν µε τον εννοούµενο ή 

ιδανικό θεατή της και κατά συνέπεια να γονιµοποιήσουν όλα εκείνα τα σπέρµατα 

νοηµάτων και συναισθηµάτων τα οποία η ταινία εν δυνάµει περιέχει» 

(Οικονοµίδου, 2006: 250), επιλέξαµε ταινίες, κυρίως στην ΣΤ τάξη, οι οποίες δεν 

ανήκαν ως προς την «κατασκευή» τους µόνο στις «παιδικές».  

Τέλος, το στάδιο της θέασης γινόταν την Παρασκευή τις τελευταίες δύο ώρες 

κατά το ολοήµερο πρόγραµµα, όπου κάθε ταινία χρειαζόταν συνήθως δύο 

εβδοµάδες για την ολοκλήρωσή της, ενώ την τρίτη ή και την τέταρτη εβδοµάδα 

γινόταν η επεξεργασία. Η όλη διαδικασία περιείχε στοιχεία «τελετουργίας», αφού οι 
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µαθητές περίµεναν µε ανυποµονησία και χαρά τις δύο τελευταίες ώρες της 

Παρασκευής για διασκέδαση και µάθηση, διαµόρφωναν την τάξη σε µία αίθουσα 

κινηµατογραφικής προβολής, ενώ οι γονείς συµµετείχαν µε την προσφορά 

σπιτικού ποπ κορν. 

Τα στάδια που ακολουθήσαµε ήταν τα εξής: 

• Συζήτηση µε τους µαθητές και επιλογή για το είδος της ετερότητας. 

• Ανακοίνωση της ταινίας, εισαγωγική συζήτηση για το θέµα, τον σκηνοθέτη, τη 

χώρα προέλευσης, την εποχή, το είδος, ενηµέρωση των γονέων. 

• Σκοποθεσία ανάλογα µε το περιεχόµενο και διαφοροποίηση ανάλογα το 

επίπεδο κατανόησης των µαθητών, είτε λόγω ελληνικών ως δεύτερης 

γλώσσας, είτε λόγω άλλων ιδιαιτεροτήτων των µαθητών. 

• Υποθέσεις. 

• Θέαση. 

• Επεξηγήσεις ή επισηµάνσεις στο διακείµενο , συγκείµενο. 

• Συνολική αποτίµηση της ταινίας στον συναισθηµατικό, αισθητικό, σκηνοθετικό 

τοµέα (µουσική, εφέ, κοστούµια). Έκφραση εντυπώσεων, αναζήτηση 

πρωταγωνιστών, δευτεραγωνιστών, εξωπραγµατικών στοιχείων, πλοκής, 

λύσης, συνοπτικής παρουσίασης, αλλαγές.  

• Εµβάθυνση και ανάλυση του περιεχοµένου της ταινίας και σύνδεση µε την 

περιοχή της ετερότητας. 

• Αναζήτηση πληροφοριών, πρωτότυπου λογοτεχνικού κειµένου, σύνδεση µε το 

«εδώ και τώρα» των µαθητών και τα ιστορικά και κοινωνικά δεδοµένα. 

• Καλλιτεχνική επέκταση της ταινίας µέσα από ζωγραφιές, ποιήµατα, 

αφηγηµατικά κείµενα, παιχνίδι ρόλων. 

• Θεατρική απόδοση επιλεγµένων κρίσιµων σκηνών µε την τεχνική του 

«ζωντανέµατος της εικόνας»  

 

Τα οπτικοακουστικά αφηγήµατα  

Οι ταινίες που επιλέξαµε από τις οποίες είδαµε µέρος ή ολόκληρες και τις 

επεξεργαστήκαµε, ήταν: Ψάχνοντας τον Νέµο ( Άντριου Στάντον, 2003), Η Παναγία 

των Παρισίων Ι (Γκάρι Τρούσντεϊλ και Κίρκ Γουάις, 1996), ΙΙ (Bradley Raymond, 

2002), Ποκαχόντας Ι (Μάικ Γκάµπριελ και Έρικ Γκόλντµπεργκ, 1995), ΙΙ (Τοµ Έλερι 

Μπράντλεϊ Ρέιµοντ, 1998), Χάπι Φιτ ( George Miller, Warren Coleman, Judy Morris, 

2006), Η Πεντάµορφη και το Τέρας (Γκάρι Τρούσντεϊλ και Κίρκ Γουάις,1991), 

Μουλάν ( Tony Bancroft, Barry Cook, 1998), Κιρικού ( Michel Ocelot, 1998), Αζούρ και 

Ασµάρ ( Michel Ocelot, 2006), Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας (Κρις Σάντερς και 

Ντιν ΝτεΜπλουά, 2010), Στράιπ (Frederik Du Chau, 2005), Η φάρµα των ζώων (John 

Halas, Joy Batchelor, 1954), Ο µικρός Πρίγκιπας, Ψηλά στον ουρανό (Πίτερ Ντόκτερ, 

2009), Ant Bully (John A. Davis, 2006), Τα µπλε γυαλιά ( Γιάννης Κουφονίκος 2011), 

Το κόκκινο µπαλόνι (Άλµπερτ Λαµορίς, 1956), Epic (Κρις Γουέτζ, 2013), Croods (Κέρκ 

Ντε Μίκο, Κρις Σάντερς, 2013) , Arthur and Minimoi (Λικ Μπεσόν, 2006), Hugo ( 

Μάρτιν Σκορτσέζε, 2011), Εργοστάσιο σοκολάτας (Τιµ Μπάρτον, 2005), Ο Ψύλλος 

(∆ηµήτρης Σπύρου, 1990), Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων (Τιµ Μπάρτον, 2010) , 

Το σκασιαρχείο (Jean- Paul le Chanois, 1949), El Greco (Γιάννης Σµαραγδής, 2007), 

My left foot (Jim Sheridan, 1989), Ο έµπορος της Βενετίας (Michael Radford, 2009), 

Τα παιδιά της χορωδίας (Christofe Barratier, 2004), Άρωµα Γυναίκας (Martin Brest, 
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2005), Ο Λόγος του Βασιλιά (Τοµ Χούπερ, 2005), Το όνοµά µου είναι Σαµ (Jessie 

Nelson, 2001), Billy Elliot (Στιβεν Ντάλντρι, 2000), Rain man (Μπάρι Λέβινσον,1988). 

 

Β. Οι οπτικοακουστικές περιπέτειες της Ρεγκινοχώρας 

Το πλαίσιο 

Το πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε προϊόν παρατήρησης και αναστοχασµού πάνω 

στα µαθησιακά προβλήµατα τα οποία εµφανίζουν οι 30 µαθητές του διθέσιου 

δηµοτικού σχολείου στο Ρεγκίνι Φθιώτιδας και πραγµατοποιήθηκε µε την χορηγία 

του ιδρύµατος Λάτση, ύστερα από την επιτυχή πρόταση που κατατέθηκε από την 

Προϊσταµένη του σχολείου κα Νικολέτα Κόκορα και τη δική µου εποπτεία και 

συνεργασία ως Σχολικής Συµβούλου του σχολείου. Το διθέσιο σχολείο του 

Ρεγκινίου βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό της Φθιώτιδας κοντά στη Λαµία. Το 

κοινωνικό - γονεϊκό περιβάλλον είναι κυρίως αγροκτηνοτροφικό µε χαµηλά 

εισοδήµατα. Οι περισσότεροι µαθητές δεν µετακινούνται ιδιαίτερα από το χωριό 

και δεν έρχονται σε επαφή µε τα κοινωνικοπολιτισµικά γεγονότα της Λαµίας. Η 

µόνη επαφή µε το κοινωνικό περιβάλλον ως προς την οργανωµένη µάθηση, τις 

τέχνες και τις επιστήµες είναι το δηµοτικό σχολείο. Αποτέλεσµα αυτών των 

παραµέτρων είναι το χαµηλό γλωσσικό επίπεδο αλλά και διαφοροποίηση ως προς 

την ευρύτερη παιδεία σε σύγκριση µε αυτό που συχνά χαρακτηρίζει µαθητές στις 

πόλεις. Επίσης, λόγω της εδραιωµένης παραδοσιακής ζωής στο χωριό (οι µαθητές 

ακολουθούν στις εργασίες µε τα ζώα και τα χωράφια) σε συνδυασµό µε την 

κοινωνικοοικονοµική κρίση, αρκετοί µαθητές παρουσιάζουν στασιµότητα 

κινήτρων για µάθηση. Η ιδέα για αυτήν τη διδακτική εφαρµογή προήλθε από την 

θετική ανταπόκριση των µαθητών σε προβολή ταινίας στο σχολείο. Τα προϊόντα 

από τη διαφοροποιηµένη προσέγγιση, προσαρµοσµένη στις διαφορετικές ηλικιακές 

ανάγκες των µαθητών ενός διθέσιου σχολείου, καθώς και το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι µαθητές δεν είχαν επισκεφτεί µια κινηµατογραφική αίθουσα µας 

οδήγησε στην κατάθεση του συγκεκριµένου προγράµµατος. Τέλος, το στάδιο της 

θέασης γινόταν κάθε δεύτερη Παρασκευή τις τελευταίες δύο ώρες. Η όλη 

διαδικασία περιείχε στοιχεία «τελετουργίας», αφού οι µαθητές περίµεναν µε 

αγωνία το συνδυασµό διασκέδασης και έµµεσης µάθησης, η οποία στην πορεία 

απέκτησε καλύτερο τεχνολογικό προφίλ, αφού η χορηγία από το Ίδρυµα Λάτση 

µας εξασφάλισε , εκτός άλλων, µηχάνηµα και οθόνη προβολής.  

 

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Το πρόγραµµα στόχευσε µέσω των οπτικοακουστικών αφηγηµάτων στην 

ανάπτυξη της γλώσσας και στην ευρύτερη ανάπτυξη και ενίσχυση των εσωτερικών 

κινήτρων των µαθητών για µάθηση. Ακολούθησε το προτεινόµενο µοντέλο των 

τριών «C» (cultural, critical, creative) και τα τέσσερα στάδια σχεδίου διδασκαλίας 

του ∆. Σπύρου ακολουθώντας το µοντέλο της κριτικής διδασκαλίας, και 

αξιοποιώντας τις βασικές της αρχές. Το πρόγραµµα διήρκεσε από τον Νοέµβριο 

µέχρι τον Μάιο. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα ήταν η ενίσχυση και βελτίωση των 

τεσσάρων δεξιοτήτων στη γλώσσα, για όλους τους µαθητές µέσα από εγκεκριµένες 

ταινίες οι οποίες αποτέλεσαν το εξωτερικό κίνητρο για την ανάπτυξη εσωτερικών 

κινήτρων µάθησης, κριτικής σκέψης και µεταγνώσης. Αξίες όπως ο σεβασµός, ο 

διάλογος, η ενσυναίσθηση επιδιώχθηκαν, ενώ προσεγγίστηκαν θέµατα 

προκαταλήψεων και στερεοτύπων. Οι µαθητές µέσω του προγράµµατος είχαν την 
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δυνατότητα: να διευρύνουν τις προσλαµβάνουσές τους µέσω άλλων 

«παραστάσεων», να επιλέξουν και να δηµιουργήσουν, να σκεφτούν και να 

εκφραστούν, να συναισθανθούν και να κρίνουν. 

Τα στάδια που ακολουθήσαµε ήταν τα εξής: 

• Εισαγωγική περίοδος: σύνδεση µε προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες 

µαθητών µε το Ο/Α αφήγηµα.  

• Γνωριµία των µαθητών µε το κινηµατογραφικό «γλωσσάρι» (υλικό ΥΠΠΕΠΘ). 

• Επιλογή εγκεκριµένων ταινιών. 

• Εισαγωγική συζήτηση για το θέµα, τον σκηνοθέτη, τη χώρα προέλευσης, την 

εποχή, το είδος και ότι άλλο µπορούσε να γίνει κατανοητό από τις δύο µεγάλες 

ηλικιακές οµάδες (Α,Β,Γ και ∆,Ε,ΣΤ τάξεις).  

• Προβολή ταινιών στο σχολείο και επεξεργασία τους: σκοποθεσία, επεξηγήσεις ή 

επισηµάνσεις στο διακείµενο, συγκείµενο οπτικό, ακουστικό ή λεκτικό (κυρίως 

στην αρχή του προγράµµατος), υποθέσεις για το θέµα, την εξέλιξη ή το τέλος, 

συνολική αποτίµηση της ταινίας στον συναισθηµατικό, αισθητικό, σκηνοθετικό 

τοµέα (µουσική, εφέ, κοστούµια). Έκφραση εντυπώσεων, αναζήτηση 

πρωταγωνιστών, δευτεραγωνιστών, εξωπραγµατικών στοιχείων, πλοκής. 

• Γραπτή ή προφορική κριτική προσέγγιση των ηρώων, της πλοκής, της λύσης, 

εµβάθυνση και ανάλυση του περιεχοµένου της ταινίας. 

• Παραγωγή γραπτού λόγου µέσα από ποικίλες ασκήσεις. 

• Καλλιτεχνική επέκταση της ταινίας µέσα από ζωγραφιές, ποιήµατα, 

αφηγηµατικά κείµενα. 

• Προετοιµασία και επίσκεψη σε κινηµατογραφική αίθουσα στη Λαµία για την 

παρακολούθηση του Μικρού Πρίγκιπα  

• ∆ηµιουργία ταινίας σε συνεργασία µε το Νεανικό Πλάνο και τον Ηλία 

Φωτόπουλο µε επιλεγµένο θέµα από τους µαθητές το επίκαιρο πρόβληµα της 

προσφυγιάς, ενώ δηµιουργήθηκε και ταινία καταγραφής των εµπειριών των 

µαθητών. Η ταινία ονοµάστηκε: «Καλίκ, ο µικρός δηµιουργός». 

• Παρουσίαση των σκέψεων των µαθητών και προβολή της ταινίας στη γιορτή 

λήξης του έτους µε θεατές τους γονείς, παράγοντες της κοινότητας και το 

σύνολο της εκπαιδευτικής οµάδας που συµµετείχε στο πρόγραµµα. 

• Συµµετοχή της ταινίας, προσεχώς, σε διεθνές φεστιβάλ για παιδιά και νέους µε 

την εισήγηση του Νεανικού Πλάνου. 

 

Τα οπτικοακουστικά αφηγήµατα  

Οι ταινίες που επιλέξαµε από τις οποίες είδαµε µέρος ή ολόκληρες και τις 

επεξεργαστήκαµε, ήταν: Ψάχνοντας τον Νέµο (Άντριου Στάντον, 2003), Χάπι Φιτ 

(George Miller, Warren Coleman, Judy Morris, 2006), Κιρικού (Michel Ocelot, 1998), 

Αζούρ και Ασµάρ (Michel Ocelot, 2006), Ο µικρός Πρίγκιπας (Μαρκ Όσµπορν, 2015), 

Ψηλά στον ουρανό (Πίτερ Ντόκτερ, 2009), Το κόκκινο µπαλόνι ( Άλµπερτ Λαµορίς, 

1956), Στράιπ (Frederik Du Chau, 2005). 

 

Συµπεράσµατα 

Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα και των δύο προγραµµάτων, ανέδειξαν 

αναµφισβήτητα σε µεγάλο ποσοστό την επιτυχία των σκοπών και των στόχων 

τους. Συγκεκριµένα, και για το πρώτο πρόγραµµα, το οποίο ήταν τριετές και µε την 

ίδια εκπαιδευτικό, τα ποσοτικά προϊόντα περιλάµβαναν τη δηµιουργία γραπτών 
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κειµένων και οπτικοακουστικών αφηγηµάτων κάθε σχολική χρονιά. Επίσης, 

υπήρξαν εικαστικές δηµιουργίες, σκηνικά και η πολυτροπική παράσταση στο τέλος, 

ενώ βιντεοσκοπήθηκε δειγµατική διδασκαλία µε κοινό φοιτητές του ΠΤ∆ και µε 

επίκεντρο την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στα ποιοτικά προϊόντα εντάσσεται η 

επίτευξη του κύριου σκοπού, δηλαδή, η προσέγγιση, κατανόηση και αποδοχή της 

ετερότητας, ο οποίος εκπληρώθηκε µέσα από την αλλαγή ή τον επηρεασµό στις 

αναπαραστάσεις των µαθητών για τον «Άλλον» µε όποια διαφορετικότητα. Η 

αποδοχή, ο σεβασµός, η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και το ισχυρό συναίσθηµα 

του «ανήκειν» στην οµάδα φανερώθηκαν σταδιακά στις σχέσεις των µαθητών και 

ιδιαίτερα ανάµεσα σε αυτούς που βίωναν τον εαυτό τους, στην έως τότε σχολική 

τους ζωή, µε θυµό ή µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επιπλέον, το τµήµα – οµάδα 

πραγµατοποίησε πράξεις αλληλεγγύης προς ιδρύµατα αλλά και προς το σύνολο 

της σχολικής κοινότητας µε την αγορά βιβλίων και την επανασύσταση του 

σχολικού κήπου. 

Οι ταινίες και οι άλλες δράσεις στο τµήµα (Παπαδόπουλος και Γλένη, 2014: 

235-254) µας έφεραν κοντά σε εκείνο που ο Βασίλης Ραφαηλίδης ισχυρίζεται για 

τον κινηµατογράφο, ότι «µπορεί να ξαναδηµιουργήσει τον κόσµο, διορθώνοντας 

τα λάθη του Θεού, της φύσης και των ανθρώπων» (Ραφαηλίδης, 2003: 74). 

Για το δεύτερο πρόγραµµα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ανήκουν οι 

διάλογοι, τα συναισθήµατα, οι σκέψεις και τα ερωτηµατικά που δηµιούργησαν οι 

ταινίες, το γλωσσάρι, η διαδικασία εύρεσης θέµατος για την «δικιά µας» ταινία, η 

γνωριµία µε την υλικοτεχνική υποδοµή, το λογισµικό και η διαδικασία του STOP 

MOTION, η εµπειρία θέασης ταινίας σε κινηµατογραφική αίθουσα, ο 

προβληµατισµός για τη συγγραφή σεναρίου, η πληροφόρηση για το προσφυγικό 

θέµα. Όπως και στο προηγούµενο πρόγραµµα, οι µαθητές οι οποίοι παρουσίαζαν 

συχνά µειωµένη συµµετοχή στο «κλασικό» µάθηµα και χαλαρά κίνητρα για 

µάθηση, εµφάνισαν ζωηρό ενδιαφέρον και συµµετοχή, σε όλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος, εκπληρώνοντας το βασικό µας σκοπό. Το αµείωτο ενδιαφέρον και 

η ενεργητική τους συµµετοχή παρατηρήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος, ενώ κατά το δηµιουργικό στάδιο και στη φάση συγγραφής 

σεναρίου αναδείχθηκαν και συζητήθηκαν προκαταλήψεις και στερεότυπα ως προς 

την έννοια του πρόσφυγα. Στα ποσοτικά χαρακτηριστικά ανήκει το σύνολο των 

γραπτών αλλά και των εικαστικών δηµιουργιών των µαθητών, τα οποία 

συγκεντρώθηκαν σε Portfolio, η ταινία «Καλίκ - Ο µικρός ∆ηµιουργός» και η ταινία 

«ντοκιµαντέρ» για την εµπειρία των µαθητών µέσα από το πρόγραµµα.  

Μέσα από τον δρόµο του Κινηµατογράφου οι µαθητές, µε καθοδήγηση, 

µίλησαν, ακροάστηκαν µε προσοχή, παρατήρησαν και συγκεντρώθηκαν, έγραψαν 

ανάλογα µε την ηλικιακή τους βαθµίδα διαφορετικά κειµενικά είδη, στοχάστηκαν 

για τον «ξένο»- πρόσφυγα, βίωσαν το σχολείο µε δηµιουργική χαρά και µε 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον µέσα από τις οπτικοακουστικές τους περιπέτειες οι οποίες 

περιµένουν να συνεχιστούν και την επόµενη χρονιά.  
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Κινηµατογράφο. Αθήνα: Αιγόκερως. 

Στεργίου, Λ. (2013). Η Κινηµατογραφική ∆ηµιουργία ως εργαλείο ∆ιαπολιτισµικής 

Παιδαγωγικής. Στο Χρήστος Γκόβαρης (επιµ.). ∆ιδασκαλία και Μάθηση στο 

∆ιαπολιτισµικό Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

 

Παράρτηµα 

Ενδεικτικές Εργασίες µαθητών 

Α. Κινηµατογράφος και Ετερότητα 

Το παιχνίδι µε τους τίτλους των ταινιών (παράδειγµα δηµιουργικής γραφής µε την 

χρήση και αξιοποίηση συγκεκριµένων φράσεων και λέξεων - παιχνίδια λεξικού). Το 

κείµενο αξιοποιήθηκε ως οπισθόφυλλο στο πρόγραµµα της πολυτροπικής 

παράστασης κατά την οποία ο κινηµατογράφος συναντήθηκε µε τις τεχνικές 

θεάτρου. 

«Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας, κατοικούσε ένας µικρός 

πρίγκιπας, ο Κιρικού. Ήταν τόσο θλιµµένος! Είχε τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα και 

τίποτα. Η οικογένειά του τον παραµελούσε. 

Ένα βράδυ µε πανσέληνο, αποφάσισε να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Θα 

ξεκινούσε ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσµο σε 80 ηµέρες. «Έριξε µαύρη πέτρα» πίσω 

του και ξεκίνησε. Άρχισε ταξιδεύοντας σε θάλασσες, ωκεανούς, τεράστια κύµατα. 

Κάποια µέρα «έπιασε» στεριά. Εκεί, υπήρχε ένας παράξενος κόσµος γεµάτος ζώα, 

δράκους, δεινόσαυρους, νεράιδες και γοργόνες. Ήταν όλα τόσο περίεργα, µιας και 

οι πιο ψηλοί άνθρωποι είχαν ύψος 90 εκατοστά! Υπήρχε βαβούρα, άκουγε ψιλές 

και τσιριχτές φωνές να ουρλιάζουν: Ameliii!, Όλιβερ Τουίστ, ∆αυίδ 

Κόπερφιιιλντ! Περπάτησε λίγο και ενώ τσιρίδες και στριγκλιές ακούγονταν, µιας 

και ήταν ο πιο ψηλός από όλους και µε τα βήµατά του γινόντουσαν σεισµοί, εκεί 

που οι άλλοι ήταν σαν «ψύλλοι». Κάπου εκεί, συνάντησε έναν ανθρωπάκο που 
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εκπαίδευε το δράκο του. Τους συστήθηκε και τους ρώτησε πώς τους έλεγαν. 

Εκείνοι του απάντησαν: «Εγώ είµαι ο Αζούρ και ο Ασµάρ είναι ο δράκος µου. 

Βρίσκεσαι στον Μικρόκοσµο και µπορώ να σου πω ότι µας έχεις τροµοκρατήσει». 

Ο Κιρικού προσπαθούσε να απολογηθεί, αλλά είχε κάνει τεράστιες ζηµιές». Πήγαινε 

στον µάγο Stripe, είναι ζέβρα – στο λέω για να µην παραξενευτείς. Θα σε κάνει 

µικροσκοπικό και όλα θα γίνουν µια χαρά. Θα έρθεις κατευθείαν στους ρυθµούς 

του Μικρόκοσµου» είπε ο Αζούρ. ∆εν καθυστέρησε καθόλου ο Κιρικού και αφού 

έγινε µικροσκοπικός, συνέχισε το ταξίδι του.[…] είδε µια ταµπέλα που έγραφε η 

«Χώρα των Θαυµάτων». Καθόταν και τη θαύµαζε και είπε στον εαυτό του: «είναι 

γραφτό να πάω σε αυτή τη χώρα». Και συµπλήρωσε λέγοντας: «Λες να είναι εκεί η 

Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων επειδή είναι κορίτσι θαύµα;» Χωρίς δέκατη 

σκέψη, ο Κιρικού πέρασε τα σύνορα και συνάντησε έναν µωβ παπαγάλο που 

επανειληµµένα έλεγε: «Με λένε Σαµ, Με λένε Σαµ». Ο Κιρικού τον προσπέρασε 

αδιάφορα και κατάλαβε ότι αυτή η χώρα ήταν ένα κακόγουστο αστείο.  

Χωρίς πολλά πολλά, πέρασε σε µία τρισδιάστατη χώρα αποκαλούµενη Contact. 

Μπροστά του αντίκρισε έναν µπρατσωµένο άνδρα που µύριζε ανύπαρκτα 

λουλουδάκια στην καρφιτσωµένη κονκάρδα του που έγραφε: Στις υπηρεσίες σας ο 

Μονοµάχος. Σκέφτηκε πως ήταν καλύτερα να µην του µιλήσει. Ξαφνικά, του 

επιτέθηκαν διαστηµόπλοια που έριχναν «Άρωµα Γυναίκας»!. Με γρήγορες 

κινήσεις σαν τον Billy Elliot τα απέφυγε. Ύστερα περίεργες µυρωδιές του χάιδεψαν 

τη µύτη και γαργαλήθηκε. Φταρνίστηκε και τότε έγινε η «Πτώση του Βυζαντίου» 

που από τότε έµεινε στην ιστορία ως το «µεγάλο Αψού»! Αποφάσισε να 

ακολουθήσει τις άτακτες µυρωδιές και να τις ανακαλύψει. Ερχόντουσαν από µια 

άλλη χώρα αποκαλούµενη «A Beautifull mind». «Ωραία ονοµασία», είπε.» Κάτι 

ενδιαφέρον θα είναι» σκέφτηκε. Προχώρησε… Μύριζε µπαχαρικά πολίτικης 

κουζίνας που δεν τα καταλάβαινε… Και τότε αποφάσισε πως κουράστηκε και πως 

ήθελε να γυρίσει σπίτι του, στις σοκολάτες του και στην αδιάφορη ζωή του.. 

∆άκρυσε. Είχε ψυχή βαθιά ο Κιρικού. […]»  

Οι συγγραφείς: Κλάρα Παπά, Αλεξία Ασηµάκη, Κώστας Τσερεντζούλιας, Μιχάλης 

Βύροµπεκ, Μάριος Μπούργος, Μανώλης Μήτροβιτς  

 

Β. Οπτικοακουστικές περιπέτειες στη Ρεγκινοχώρα 

Τραγούδι χιπ – χοπ για τον Κιρικού 

Ο Κιρικού είναι ήρωας. Ο Κιρικού είναι γενναίος 

Κι η µάγισσα του υποκλίθηκε και του πε πως είναι ωραίος! 

Οοοοο Κιρικού! 

Ο Κιρικού µεγάλωσε µέσα στην πολιορκία 

Κι όµως αυτός κατάφερε να φέρει ελευθερία! 

Οοοοο Κιρικού! 

Ο Κιρικού κατάφερε να φέρει την οµόνοια  

Και τότε η µάγισσα κατάλαβε πως τέλειωσε η διχόνοια 

Οοοοο Κιρικού 

Ο Κιρικού είναι νικητής, η µάγισσα ηττηµένη 

Και τότε όλοι οι άνθρωποι γίνανε αγαπηµένοι 

Οοοοο Κιρικού 

Ο Κιρικού είναι αυτός που της έβγαλε το καρφί 

Και τότε η µάγισσα έγινε καλή! Οοοοο Κιρικού 
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Οπτικοακουστική µετάφραση και εκµάθηση ξένων γλωσσών: 

In-Edit kids 
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Περίληψη 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες διδακτικές µεθόδους, η χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

αποτελεί βασικό στοιχείο, ιδίως στην εκµάθηση των ξένων γλωσσών. Οι µαθητές έρχονται 

σε επαφή µε το πολιτισµικό περιβάλλον και εξοικειώνονται µε αυθεντικές επικοινωνιακές 

συνθήκες. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει την οπτικοακουστική µετάφραση ως 

εργαλείο, µε σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των µαθητών και να προαγάγει ένα κλίµα 

αλληλεπίδρασης, µε διαδραστικές ασκήσεις για όλα τα επίπεδα της µαθησιακής 

διαδικασίας. Με γνώµονα αυτές τις ιδέες τέθηκε σε εφαρµογή το πρότζεκτ INEDIT KIDS 

στην πιλοτική φάση του οποίου, συµµετείχαν περισσότεροι από 100 µαθητές, ηλικίας 14-17 

ετών, από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Οι µαθητές υποτίτλισαν αποσπάσµατα ταινιών που 

προβλήθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ INEDIT 2016 (Κιν/φος ΟΛΥΜΠΙΟΝ) και είχαν τη 

δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε καινοφανή για αυτά αντικείµενα, όπως η µεταφορά 

διαγλωσσική µεταφορά λόγου και η γλώσσα του κινηµατογράφου. 

 

Abstract 

According to contemporary teaching methods, the inclusion of audiovisual material is an 

essential element in the act of foreign language learning. Students come in touch with the 

cultural context and are familiarized with instances authentic communication. The teacher can 

use the act of audiovisual translation as a tool in the aim of attracting students’ attention and 

enhancing cooperation via interactive exercises for all the levels of the learning process. In the 

light of these idea, the project “INEDIT KIDS ” was initiated and more than 100 students (aged 

14-17) from Thessaloniki took part in its pivotal phase. The students subtitles parts of the films 

shown on the big screen under the auspices of INEDIT Music Documentary Festival 2016 

(Olympion Cinema). They had the chance to come in contact with unfamiliar and pioneering 

fields, such as the nterlingual language transfer and cinematic language. 

Key words: Audiovisual Translation, Foreign Language Learning, InEdit Kids 

 

 

Εισαγωγή 

Υποτιτλισµός και ∆ιδακτική Ξένων Γλωσσών 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία της διδακτικής, δεν υπάρχει 

µία και µοναδική, σωστή µέθοδος διδασκαλίας και προκειµένου το αποτέλεσµα να 

θεωείται επιτυχηµένο. Για να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα πρέπει να 

γίνει χρήση διαφόρων τεχνικών και µεθοδολογικών εργαλείων (εκλεκτισµός) τα 

οποία θα προσαρµόζονται στις ανάγκες, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των 

εκάστοτε µαθητών. Μέσα από την υιοθέτηση της οπτικοακουστικής 

µετάφρασης (υποτιτλισµός και µεταγλώττιση) στην εκπαιδευτική διαδικασία οι 

µαθητές: 

• αναπτύσσουν δεξιότητες γραφής (ξένη γλώσσα και µητρική σε περίπτωση 

ευθείας ή αντίστροφης µετάφρασης), ανάγνωσης, ακουστικής πρόσληψης (εξ 
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ακοής µετάφραση) και κατανόησης πληροφοριών (επεξεργασία περιεχοµένου 

και απαλοιφή επουσιωδών τµηµάτων κατ’ επιταγή των χωροχρονικών 

περιορισµών που επιβάλλουν µείωση έως και 50% του συνολικού 

περιεχοµένου) καθώς και προφορικής παραγωγής λόγου. 

• συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αντί να είναι παθητικοί δέκτες της 

διδασκαλίας του εκάστοτε καθηγητή (επικοινωνιακή προσέγγιση, 

εναρµονισµένη µε τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις). 

• δουλεύουν πάνω σε υλικό που µπορεί να γίνει αντικείµενο µελέτης µέσω 

διαφορετικών προσεγγίσεων, γλωσσικές δεξιότητες, µουσική παιδεία, 

κινηµατογραφικοί κώδικες κτλ. (διαθεµατικότητα). Συζήτηση για ένταξη του 

συγκεκριµένου πονήµατος στο ενδοσχολικό µάθηµα του Πρότζεκτ µε τη 

συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων. 

• δηµιουργούν υπότιτλους ή συµµετέχουν σε κάποια γενικότερη δραστηριότητα 

που σχετίζεται µε τον υποτιτλισµό και δίνεται προτεραιότητα στην πράξη, 

καθώς οι µαθητές είναι εκείνοι που τίθενται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και καλούνται να κάνουν πράγµατα (εργασιοκεντρική 

προσέγγιση. 

• συνεργατική δράση µεταξύ των εκπαιδευοµένων οι οποίοι µπορούν να 

επωφεληθούν και να αντλήσουν από το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον και 

τους συµµαθητές τους (κοινωνικός κονστρουκτιβισµός). Οι τάξεις στο 

ελληνικό σχολείο συνήθως χαρακτηρίζονται ως mixed ability classes. Τα 

ετερόκλητα αυτά στοιχεία των µαθητών καταγράφηκαν και υπήρξε 

καταµερισµός εργασιών βάσει των ικανοτήτων χωρίς να αποκλείεται κανένας. 

Οι δυνατοί στα αγγλικά βοήθησαν στο κοµµάτι της ορολογικής έρευνα και 

µετάφρασης, οι ικανότεροι στους υπολογιστές ασχολήθηκαν µε τα τεχνικά 

κοµµάτια συγχρονισµού και αποδελτίωσης ενώ οι µουσικοί (συµµετοχή του 

Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης) ασχολήθηκαν µε τους υπό µετάφραση 

στίχους. 

 

Περιγραφή Πρότζεκτ 

Μέσα στα πλαίσια της υιοθέτησης σύγχρονων µορφών διδασκαλίας στην 

εκµάθηση ξένων γλωσσών οι µαθητές µπορούν να εξοικειωθούν και µε τη 

διαδικασία της οπτικοακουστικής µετάφρασης στην πράξη. Με µια σειρά 

δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται η γνωριµία των παιδιών µε έναν καινούργιο και 

ευχάριστο τρόπο προσέγγισης της ξένης γλώσσας και αποκτούν την ευκαιρία να 

θέσουν σε εφαρµογή τα όσα έµαθαν στην πράξη µέσω του φεστιβάλ µουσικών 

ντοκιµαντέρ Inedit Festival. 

Τα βήµατα στη διαδικασία ορίζονται ως εξής: 

• Παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς των δυνατοτήτων τέτοιων πρακτικών στην 

αίθουσα (θεωρητικό υπόβαθρο, λογισµικό, εναλλακτικές δραστηριότητες). Η 

προπαρασκευαστική αυτή παρουσίαση ήταν τρίωρη και σκοπός ήταν η 

διασαφήνιση των στόχων του όλου εγχειρήµατος. 

• Παρουσίαση στους µαθητές των προγραµµάτων υποτιτλισµού, εξοικείωση µε 

τους κανόνες και τις µεταφραστικές πρακτικές (εβδοµαδιαίες επισκέψεις στα 

πλαίσια του µαθήµατος της αγγλικής) 

• Χρήση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού µουσικών ντοκιµαντέρ όπως αυτά 

θα προβληθούν από το Inedit Music Festival. 
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• ∆ηµιουργία µικρών οµάδων και εκπόνηση υποτιτλισµού αποσπασµάτων των 

ταινιών. Επιπρόσθετες δραστηριότητες εµπέδωσης της πρακτικής. 

• Προβολή ταινιών . 

 

∆εδοµένα 

• ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μάρτιος Απρίλιος 2016 

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη (Β Λυκείου) Μουσικό 

Σχολείο Θεσσαλονίκης (Γ Γυµνασίου) 

• ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Εργαστήριο Πληροφορικής 

 

Οπτικοακουστικό υλικό – Μουσικά ντοκιµαντέρ 

• Με τη χρήση των µουσικών ντοκιµαντέρ ως βασικό οπτικοακουστικό υλικό 

διασφαλίζεται πως στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιµοποιούνται αυθεντικές 

επικοινωνιακές συνθήκες, µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευόµενοι να αποκτούν πολύ 

σφαιρικότερη εικόνα και γνώση της ξένης γλώσσας την οποία διδάσκονται και 

της κουλτούρας αυτής (αυθεντικό συγκείµενο γλωσσικής εκφοράς από 

φυσικούς οµιλητές µε γλωσσικά ιδιώµατα, σύγχρονες εκφράσεις της 

καθοµιλουµένης και ενδεχόµενες ιδιαιτερότητες στην προφορά ). 

• Η ύπαρξη του µουσικού στοιχείου κινητροδοτεί τον µαθητή καθώς η µέθοδος 

αυτή συνδυάζει εικόνα, κείµενο, ήχο, πολιτισµικές πληροφορίες κ.α., 

αποτελώντας συνδυασµό που εξοπλίζει τον εκπαιδευόµενο µε ισχυρά όπλα και 

εργαλεία στη διδακτική αίθουσα και έξω από αυτή. 

• Η ενασχόληση των µαθητών µε δραστηριότητες που αφορούν τη µουσική και 

τον κινηµατογράφο καταφέρνει να εγείρει το ενδιαφέρον τους. Η πρακτική 

αποτύπωση της δουλειάς τους µέσα από προβολή του υλικού που έχουν 

δουλέψει στον κινηµατογράφο σαφώς και ολοκληρώνει ευχάριστα και 

δηµιουργικά την όλη προσπάθεια.  

 

Ταινία 

Το προς µετάφραση υλικό ήταν από το µουσικό ντοκιµαντέρ που προβάλλεται στο 

φεστιβάλ, το Alive Inside που καταγράφει τις θεραπευτικές ιδιότητες της µουσικής 

σε ασθενείς µε άνοια και Αλτσχάιµερ. Αν και το θέµα της ταινίας αποτελούσε από 

µόνο του µία πρόκληση, τα παιδιά το αγκάλιασαν πραγµατικά. Η ταινία απέσπασε 

στο φεστιβάλ του Sundance το βραβείο κοινού το 2014.  

Υπήρχαν αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την ύπαρξη ιατρικής ορολογίας 

(άνοια, νευρώνες εγκεφάλου) και διαφοροποίησης του γλωσσικού µητρώου 

(εναλλαγή από επίσηµο επιστηµονικό σε φιλικό οικογενειακό) Τέλος η χρήση 

american english µε την ύπαρξη αρκετών γλωσσικών ιδιωτισµοί αποτέλεσαν 

ξεχωριστές προκλήσεις. 

 

Υποτιτλισµός 

Για τον σκοπό της διδασκαλίας µέσω του υποτιτλισµού αυτόν καθ’ εαυτό, έχουν 

δηµιουργηθεί ειδικά προγράµµατα λογισµικού, Στόχος είναι η εκµάθηση (ξένων) 

γλωσσών µέσω της ενεργούς συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στη διαδικασία 

παραγωγής υποτίτλων. Καθώς ο σκοπός είναι καθαρά εκπαιδευτικός, το 

περιβάλλον εργασίας είναι όσο το δυνατόν απλούστερο.  
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Εναλλακτικά, µπορεί να γίνει χρήση ήδη υπαρχόντων υποτιτλιστικών 

προγραµµάτων, τα οποία συνήθως χρησιµοποιούνται και από επαγγελµατίες του 

χώρου. Ένα ευρέως διαδεδοµένο πρόγραµµα υποτιτλισµού ελεύθερου λογισµικού 

που ο καθένας µπορεί να κατεβάσει από το διαδίκτυο, είναι το Subtitle Workshop. 

Είναι ένα πρόγραµµα πολύ εύκολο στη χρήση του, µε πολύ απλό περιβάλλον 

εργασίας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει ο καθένας µε µια στοιχειώδη γνώση 

Η/Υ. Το τελικό προϊόν που παράγει είναι ικανοποιητικότατο ακόµη και για 

επαγγελµατίες µεταφραστές, καθώς το πρόγραµµα χρησιµοποιείται και από 

εταιρείες υποτιτλισµού και δεν υστέρει σε σύγκριση µε άλλα υποτιτλιστικά 

προγράµµατα ως προς τις βασικές του λειτουργίες. 

 

 
 

 

Λίστα ενδεικτικών επιπρόσθετων δραστηριοτήτων 

Πέρα από τη βασική δραστηριότητα της υποτιτλιστικής πράξης αποσπασµάτων 

ταινιών που θα προβληθούν στο φεστιβάλ µπορούν να διεξαχθεί µια σειρά από 

δραστηριότητες µε κοινή θεµατική. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 

µεγαλύτερη ποικιλία ερεθισµάτων στον µαθητή και προάγονται επιµέρους 

δεξιότητες. 

 

Training  Though Lyrics 

Γλωσσική επεξεργασία τραγουδιών που υπάρχουν στις ταινίες µπορεί να γίνει 

παράλληλα µέσω ιστοσελίδων µε δραστηριότητες που αφορούν στους στίχους 

(καραόκε, συµπλήρωση κενών εξ ακοής ή πολλαπλής επιλογής). 

Ο κάθε χρήστης της σελίδας µπορεί να επιλέγει το επίπεδό του και να βρίσκει 

τραγούδια µε την ανάλογη δυσκολία, ή να αλλάζει τον βαθµό δυσκολίας ακόµη και 

µέσα στο ίδιο τραγούδι, επιλέγοντας τον αριθµό των κενών. 
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Παρεµφερής δραστηριότητα αποτελεί η λειτουργία CC (closed captioning) το 

YouTube επιτρέπει τη προσθήκη υποτίτλων. Το µόνο που χρειάζεται κανείς για να 

φτιάξει δικούς του υπότιτλους χρησιµοποιώντας το YouTube είναι να 

δηµιουργήσει έναν λογαριασµό ώστε να µπορεί να ανεβάζει και να επεξεργάζεται 

βίντεο ή να χρησιµοποιεί ήδη ανεβασµένα κλιπάκια. 

 

Dubbing Yoyr Avatar 

Μένοντας στην ίδια θεµατική η οπτικοακουστική µετάφραση µπορεί να δουλέψει 

µέσα από εργαλεία µεταγλώττισης. Μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρµα 

προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους η δυνατότητα δηµιουργίας ενός avatar το 

οποίο µπορεί να µιλάει, είτε αν του γράψουν το κείµενο προς εκφορά είτε ακόµη 

δίνοντας οι ίδιοι φωνή στο avatar µέσω ηχητικής εγγραφής και µικροφώνου. Η 

δραστηριότητα µπορεί να αφορά στην εκφορά δελτίου τύπου σχετικά µε το 

φεστιβάλ ή κριτική ταινιών. 
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Movie Making 

Προσφέρεται στους εκπαιδευόµενους η δυνατότητα να δηµιουργήσουν 

«κινηµατογραφικά» κλιπ κινουµένων σχεδίων, αναλαµβάνοντας τον ρόλο του 

σκηνοθέτη και επιλέγοντας το σκηνικό, τους πρωταγωνιστές, τη µουσική και την 

πλοκή σε διασύνδεση µε την προς µετάφραση ταινία. Τους δίνει ακόµη ρόλο 

σεναριογράφου, καθώς µπορούν να συµπληρώσουν τους διαλόγους που 

επιθυµούν, οι οποίοι εµφανίζονται µε µορφή animation στο τελικό αποτέλεσµα. 

 

Αξιολόγηση 

Πριν ξεκινήσει κανείς την εφαρµογή ενός πρότζεκτ εξετάζεις αν υπάρχουν τα 

συστατικά εκείνα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν «εγγύηση» για την επιτυχία 

της υλοποίησης του. Στη δική µας περίπτωση είχαµε τα εξής: Ένα παγκόσµιο 

φεστιβάλ µουσικού ντικιµαντέρ το In-Edit Greece και ένα ολοκαινούργιο για τα 

παιδιά αντικείµενο, τον υποτιτλισµό ικανό να τα κινητροδοτήσει και την 

ταυτόχρονη ύπαρξη τόσων άλλων οικείων και αγαπηµένων στοιχείων. Νέες 

τεχνολογίες, κινηµατογράφος και µουσική» «Σκοπός πάντα είναι η µάθηση αλλά αν 

αυτό γίνεται µε έναν ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο (edutainment αγγλιστί) το 

αποτέλεσµα πιστεύαµε πως θα δικαίωνε όλους µας. Έτσι ξεκινήσαµε την 

προσπάθεια να βάλουµε την οπτικοακουστική µετάφραση στη διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών. Να µαθαίνουν δηλαδή αγγλικά και άλλες γλώσσες και µέσα από 

τον υποτιτλισµό και τη µεταγλώττιση.  

Ήταν µια συλλογική προσπάθεια που αποτυπώνεται πρακτικά. Για τα παιδιά 

σηµαίνει πολλά να βλέπουν τη δουλειά τους να καταγράφεται στην οθόνη. Στο 

τέλος της ταινίας ειδικά, η αναφορά στην απόδοση των διαλόγων από τα σχολεία 

τους κερδίζεται δικαιωµατικά. Το όµορφο µε τη διδασκαλία είναι πως τα παιδιά 

όταν παθιάζονται και ενθουσιάζονται µε κάτι στο δείχνουν µε τον πιο ειλικρινή 

τρόπο. Ένα ταξίδι ξεκίνησε φέτος µε νεαρούς συνταξιδιώτες και ελπίζουµε να 

συνεχίσει και τα επόµενα χρόνια.  
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www.lyricgaps.com 
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Ο πολυτροπικός γραµµατισµός ως µαθησιακή διαδικασία 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης: αποπλαισιωµένες 

πολυτροπικές δραστηριότητες ή πολυτροπικές δράσεις µε 

νόηµα; 
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Περίληψη 

Στη µελέτη µας παρουσιάζουµε τους στόχους, τις διαδικασίες και τα µέχρι σήµερα 

συµπεράσµατα, της πολύχρονης έρευνας-δράσης που πραγµατοποιούµε στην Α/θµια 

Εκπ/ση, µε κύριο στόχο τη διερεύνηση της συµβολής των «µαθητικών πολυτροπικών 

δράσεων» στην ανάπτυξη του πολυτροπικού γραµµατισµού των παιδιών. Οι «µαθητικές 

πολυτροπικές δράσεις» οργανώνονται µε βάση την εµπλοκή των παιδιών σε 

δραστηριότητες, που κινούν το ενδιαφέρον τους σ' όλα τα στάδια εξέλιξής τους, δηλ. της 

επιλογής, της προετοιµασίας, της παραγωγής εργασιών µε τη χρήση πολλών τρόπων 

έκφρασης και επικοινωνίας, της επεξεργασίας, της παρουσίασης και της αποτίµησης των 

αποτελεσµάτων τους µε βάση πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας. Τα βασικά 

συµπεράσµατα της έρευνας είναι ότι ο πολυτροπικός γραµµατισµός δεν προωθείται µε τη 

µορφή αποπλαισιωµένων δραστηριοτήτων, που µπορεί να διδαχθούν ως ξεχωριστό 

διδακτικό αντικείµενο, αλλά µε βάση την εµπλοκή των παιδιών σε «πολυτροπικές δράσεις» 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, που έχουν νόηµα γι΄ αυτά και διαχέονται σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα του σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: πολυτροπικός γραµµατισµός, έρευνα-δράση, µαθητικές πολυτροπικές 

δράσεις  

 

Abstract 

In this paper [Multimodal literacy as learning process of interpersonal interaction: 

Decontextualized activities or meaningful multimodal actions?] I present the goals, the 

procedures and the latest results of a long-term action-research which is held on Primary 

schools. The main goal of this research is to investigate if meaningful “students' multimodal 

actions” contribute to the multimodal literacy development. The “students' multimodal 

actions” are organized based on students’ involvement to activities that drive their interest in 

all their stages, which are: the activity selection, the production using multiple modes of 

expression and communication, the collaborative revision, the presentation and the 

assessment of the results based on real communication situations. The main conclusions of 

this research are that multimodal literacy cannot be achieved from decontextualized activities, 

that are taught as isolated teaching subjects, but from students' involvement in “multimodal 

actions” which have a meaning to them and diffuse to all school subjects as well.  

Keywords: multimodal literacy, action-research, meaningful multimodal actions 

 

 

Εισαγωγή 

Ο πολυτροπικός γραµµατισµός αποτελεί θεωρητικό αιτούµενο των ελληνικών 

προγραµµάτων σπουδών της τελευταίας δεκαπενταετίας σε πολλά διδακτικά 

αντικείµενα (Χαραλαµπόπουλος, 2003: 392; Γραίκος, 2006β: 81; Μακρή & 
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Παπαδηµητρίου, 2012: 535). Μετά την εισαγωγή των νέων διδακτικών εγχειριδίων, 

πριν από έντεκα περίπου σχολικά έτη, επιχειρήθηκε η πραγµάτωση των 

θεωρητικών αυτών διακηρύξεων στο επίπεδο των εκπαιδευτικών προτάσεων 

µέσα από προτεινόµενες δραστηριότητες, που διαχέονται σε όλα τα διδακτικά 

αντικείµενα µε κύριο βάρος το γλωσσικό µάθηµα (Γρόσδος, 2008: 79-83). Ωστόσο, 

στο πρακτικό αυτό επίπεδο, η βαρύτητα δόθηκε περισσότερο στην 

αποσπασµατική εκµάθηση πολυτροπικών χαρακτηριστικών µέσα από τυπικές 

ασκήσεις και αποπλαισιωµένες δραστηριότητες, χωρίς να προωθούνται πρακτικές 

παραγωγής ολοκληρωµένων πολυτροπικών δράσεων, που θα έχουν νόηµα για τα 

παιδιά.  

Κύριος στόχος της έρευνας, που πραγµατοποιούµε εδώ και δεκαπέντε 

περίπου σχολικά έτη (από το σχολικό έτος 2001-02 κι εξής) σε όλες τις τάξεις και σε 

διάφορα σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης, είναι η µελέτη της συµβολής των 

«µαθητικών πολυτροπικών δράσεων» στην ανάπτυξη του πολυτροπικού 

γραµµατισµού των παιδιών. Οι «µαθητικές πολυτροπικές δράσεις» οργανώνονται 

µε βάση την εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες, που κινούν το ενδιαφέρον 

τους σ' όλα τα στάδια εξέλιξής τους, δηλαδή της επιλογής, της προετοιµασίας, της 

παραγωγής εργασιών µε τη χρήση πολλών τρόπων (modes) έκφρασης και 

επικοινωνίας, της επεξεργασίας, της παρουσίασης και της αποτίµησης των 

αποτελεσµάτων τους µε βάση πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας.  

 

Θεωρητικές προϋποθέσεις 

Οι θεωρητικές προϋποθέσεις της µελέτης µας βασίζονται στις αρχές της έρευνας- 

δράσης (action-research) και συγκεκριµένα στη συµµετοχική αντιµετώπιση 

πρακτικών ζητηµάτων της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας µε στόχο την 

αναστοχαστική κατανόηση, τη συνεργατική δράση και τη βελτίωση των 

µαθησιακών πρακτικών στο πλαίσιο των συγκεκριµένων κοινωνικο-πολιτισµικών 

συνθηκών της τάξης και του σχολείου (Lewin, 1948/1997; Carr & Kemmis, 1986; 

Atweb et. al., 1998; Elliott, 2001; Κατσαρού & Τσάφος, 2002; Cohen et. al., 2008: 385-

410). Όπως θα παρουσιάσουµε παρακάτω στο κεφάλαιο για τη µεθοδολογία της 

έρευνας, οι ερευνητικές µας διαδικασίες βασίζονται στην «αυτοστοχαστική 

διερεύνηση» (self-reflective enquiry) και στην άµεση εµπλοκή του ερευνητή στην 

οργάνωση και στην πραγµάτωση της δράσης µε βάση τη «γενική ερευνητική ιδέα» 

(Lewin, 1948/1997: 145-147), η οποία στην προκειµένη περίπτωση, αφορά στην 

εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα των «µαθητικών πολυτροπικών δράσεων».  

Οι θεωρητικές προϋποθέσεις της ερευνητικής µας µελέτης, όσον αφορά στην 

εννοιολόγηση των «µαθητικών πολυτροπικών δράσεων», βασίζονται στις 

αντίστοιχες έννοιες της «µαθητικής δράσης», της πολυτροπικότητας και του 

γραµµατισµού.  

 

Η έννοια της «µαθητικής πολυτροπικής δράσης»  

Η έννοια της «µαθητικής δράσης» σχετίζεται µε την αρχή ότι η µάθηση συντελείται 

σε συµµετοχικά περιβάλλοντα που λειτουργούν ως «κοινότητες µάθησης» (Lave & 

Wenger, 1991; Wenger, 1999). Πρόκειται στην ουσία για «εγκατεστηµένες» 

(situated) δράσεις (Rogoff et al., 2001), που συντελούνται σε συγκεκριµένες 

κοινωνικο-πολιτισµικές συνθήκες και κινητοποιούν ολόπλευρα τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς, τόσο από την άποψη της γνωστικής κατανόησης, όσο και από την 
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άποψη της παραγωγής έργου µε βάση το προσωπικό νόηµα και το ενδιαφέρον. Η 

διαφορά σε σχέση µε τις δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σηµερινού σχολείου, είναι χαρακτηριστική. Οι 

«δραστηριότητες» λειτουργούν ως καθοδηγούµενες αποπλαισιωµένες ασκήσεις, οι 

οποίες παρά την αναµφισβήτητη σηµασία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

έχουν περιορισµένη διαδικαστική και µετα-γνωστική στόχευση (Γκότοβος, 1986: 

37–48). Οι «δράσεις» προϋποθέτουν την κινητοποίηση των µαθητριών/τών στην 

παραγωγή έργου που έχει νόηµα για αυτές/ούς, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους 

σ' όλα τα στάδια εξέλιξης της δράσης, δηλαδή της επιλογής του έργου που 

πρόκειται να παραχθεί, του σχεδιασµού του είτε ατοµικά είτε οµαδικά, της 

παραγωγής, της συλλογικής επεξεργασίας και της παρουσίασής του στην 

ενδοσχολική κοινότητα ή ευρύτερα στους γονείς και στην τοπική κοινωνία.  

Κατά συνέπεια, οι ειδικότερες µεθοδολογικές αρχές των µαθητικών δράσεων 

είναι η συµµετοχική έρευνα-δράση (action recearch) (Carr & Kemmis, 1986; Atweb 

et. al., 1998; Κατσαρού & Τσάφος, 2002), η συνεργατική (Johnson & Johnson, 1999; 

Dillenbourg, 1999) και διαπροσωπική κοινωνικο-πολιτισµική αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτικών και µαθητών (Wertsch, 1991), η αυτενέργεια των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών στην οργάνωση των διαδικασιών (Frey, 1986), οι εθνογραφικές 

προσεγγίσεις (Hymes, 1996; Gordon et. al., 2007) και οι δράσεις µαθητείας που 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα περιβάλλοντα µάθηση (Rogoff, 1991). Από την 

άποψη της παραγωγής µαθητικού έργου, οι µεθοδολογικές τεχνικές βασίζονται 

στο βίωµα (Boud et al., 1993), στο προσωπικό νόηµα και στην ενεργό συµµετοχή 

(Christensen & James, 1999/2008; Βaynham, 2002; Robertson-Egan & Bloome, 2003), 

που οδηγεί στον αναστοχασµό και στη µεταγνώση (Fairclough, 1996; Κωσταρίδου-

Ευκλείδη, 2005).  

Αναλόγως µε το είδος του σκοπού τα είδη των «µαθητικών δράσεων» είναι:  

(α) Επίλυση προβλήµατος και κατασκευές: Σκοπός, η επίλυση ενός πραγµατικού 

προβλήµατος και η υλική πραγµάτωση µιας ιδέας σε διδακτικά αντικείµενα 

επιστήµης και τεχνολογίας (Μαθηµατικά, Φυσική, Μελέτη Περιβάλλοντος κ.ά.). 

(β) ∆ράσεις παραγωγής κειµένων: Σκοπός, η παραγωγή γλωσσικών κειµένων µε 

βάση πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας.  

(γ) ∆ράσεις δηµιουργικής έκφρασης και αισθητικής: Σκοπός, η αισθητική απόλαυση 

και η έκφραση εµπειριών µε διάφορα καλλιτεχνικά µέσα.  

(δ) Κοινωνικο-πολιτισµκές και εθνογραφικές δράσεις: Σκοπός, η κατανόηση 

κοινωνικο-πολιτισµικών προβληµάτων ή ζητηµάτων, η ανάληψη δράσης για την 

επίλυσή τους, ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η ανακοίνωση στο κοινωνικό 

περιβάλλον των προτεινόµενων λύσεων.  

(ε) Συνδυαστικές ερευνητικές δράσεις που εµπλέκουν περισσότερες των δύο 

προηγούµενων κατηγοριών δράσεων.  

Ειδικότερα οι «µαθητικές πολυτροπικές δράσεις» έχουν ως βασικά 

χαρακτηριστικά τον σχεδιασµό, παραγωγή, επεξεργασία και παρουσίαση από τα 

παιδιά εργασιών, που συνδυάζουν εικόνα, γραπτό ή προφορικό λόγο, µουσική και 

κίνηση. Εντάσσονται σε όλες τις προηγούµενες κατηγορίες δράσεων και αφορούν 

στην παραγωγή πολυτροπικών κειµένων (Γραίκος, 2006β) και αφηγήσεων 

(Γραίκος, 2013), µαθηµατικών προβληµάτων (Γραίκος, 2011β), εθνογραφικών και 

πολιτισµικών δράσεων (Γραίκος, 2006α: 2011β; 2011γ). Επιπροσθέτως, των 

µεθοδολογικών αρχών που αναφέραµε για τις «µαθητικές δράσεις», οι αντίστοιχες 
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«πολυτροπικές δράσεις» αντλούν τεχνικές από τη λειτουργική χρήση της γλώσσας 

(Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης 1997), τους πολυγραµµατισµούς 

(multiliteracies) (Cope & Kalantzis, 2000) και τις βασισµένες στην τέχνη 

µεθοδολογίες (art based methodologies) (Leavy, 2009; Πουρκός, 2015). Ιδιαίτερη 

έµφαση αποδίδεται επίσης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πολλαπλών µορφών 

έκφρασης και επικοινωνίας (Gardner, 1983/2011; 1993/2006). 

 

«Πολυτροπικές δράσεις» και θεωρία της πολυτροπικότητας  

Οι «µαθητικές πολυτροπικές δράσεις» βασίζονται στη θεωρία της 

πολυτροπικότητας (multimodality), η οποία διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της 

κοινωνικής σηµειωτικής και επικοινωνίας από τους G. Kress και T. van Leeuwen µε 

βάση την αρχή ότι η σύγχρονη επικοινωνία επιτυγχάνεται µε πολλούς 

σηµειωτικούς τρόπους (modes) (Kress & Leeuwen, 2001a; 2001b). Οι θεωρητικές 

προϋποθέσεις της πολυτροπικότητας συνδέονται µε τη συστηµική, λειτουργική 

γλωσσολογική θεωρία του M.A.K. Halliday (Halliday, 1978), ο οποίος µελέτησε τη 

γλώσσα ως κοινωνικό σηµειωτικό σύστηµα, τις θεωρίες του Barthes (Barthes, 

1988/2001) και την αντιληπτική πρόσληψη του οπτικού φαινοµένου όπως τη 

διατύπωσε ο R. Arnheim (Arnheim, 1999). Στόχος της θεωρίας της 

πολυτροπικότητας είναι η ολιστική ερµηνεία του τρόπου παραγωγής 

πολυτροπικού νοήµατος και η ανάλυσή του σε στρωµατογραφικά, σηµασιολογικά 

επίπεδα, τα οποία λειτουργούν, σε κανονιστικό επίπεδο, ως ένα είδος «οπτικής 

γραµµατικής».  

Ωστόσο η κατανόηση των πολυτροπικών διασυνδέσεων µπορεί να 

πραγµατωθεί και µε άλλα µεθοδολογικά εργαλεία εκτός των σηµειωτικών 

κωδικοποιήσεων (Barry, 1999). Ο ίδιος ο G. Kress σε µεταγενέστερο χρόνο, θα 

εκφράσει αµφιβολίες για το εγχείρηµά του να µεταφέρει τις γλωσσικές µετα-

λειτουργίες (metafunctions) του Halliday [αναπαραστατική (ideational), 

διαπροσωπική (interpersonal), κειµενική (textual)] στην «οπτική πολυτροπική 

γραµµατική» (Hestbæk Anderesn, et. al., 2015: 77-78, 148-149). Οι νέες µορφές 

πολυτροπικότητας (Bowcher & Royce, 2006; Page, 2012), οι µελέτες για την 

εικονικότητα της γλώσσας (Haiman, 1994/2006), αλλά και οι διεπιστηµονικές 

διασυνδέσεις µε τις ερµηνευτικές θεωρίες της ιστορίας της τέχνης, του οπτικού 

γραµµατισµού και της λογοτεχνίας, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα των 

νέων θεωρήσεων (Elkins, 2008; Dayan, 2011). 

Κατά συνέπεια ο όρος «πολυτροπικότητα» χρησιµοποιείται στην ερευνητική 

µας µελέτη µε όλες τις διασταλτικές ερµηνείες που λαµβάνει από την νεότερη 

κριτική. Στην ουσία χρησιµοποιείται µε την γενικότερη έννοια της συνέργειας 

πολλαπλών (κι όχι µόνο σηµειωτικών) τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας.  

 

Νέοι, πολυτροπικοί γραµµατισµοί  

Ο υπερπληθωρισµός των νέων µέσων επικοινωνίας δηµιουργεί νέα δεδοµένα στην 

καθηµερινή πραγµατικότητα και µεταλλάσσει τις έννοιες του ενεργού και 

αναστοχαστικού πολίτη. Η συζήτηση, για τα νέα είδη πολιτειότητας, αφορά άµεσα 

την εκπαίδευση και παραπέµπει σε νέα είδη γραµµατισµού, όπως για παράδειγµα 

στον οπτικοακουστικό και στον πολυτροπικό γραµµατισµό (multimodal literacy) 

(Jewitt & Kress 2003). Στα νέα αυτά είδη γραµµατισµού, η στόχευση µεταφέρεται 

όχι µόνο στην ανάπτυξη πολυτροπικών δεξιοτήτων, αλλά κυρίως στην κριτική 
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κατανόηση των πολλαπλών τρόπων µε βάση τους οποίους οι κοινωνικοί θεσµοί 

και τα µέσα επικοινωνίας επηρεάζουν και καθορίζουν την κοινωνική και 

κοινωνικο-πολιτισµική πραγµατικότητα, µεταφέροντας έτσι τη συζήτηση από το 

λειτουργικό επίπεδο στο σηµασιολογικό επίπεδο της παραγωγής πραγµατικού 

εκπαιδευτικού νοήµατος (Gee, 2006). 

 

Μεθοδολογία τα έρευνας  

Οι ερευνητικές µας διαδικασίες οργανώνονται µε βάση τις αρχές της έρευνας-

δράσης (Carr & Kemmis, 1986; Atweb et. al., 1998; Κατσαρού & Τσάφος, 2002; Cohen 

et. al., 2008: 385-410), αφού έχουν τη µορφή της «αυτοστοχαστικής διερεύνησης» 

(self-reflective enquiry), όσον αφορά στην άµεση εµπλοκή του ερευνητή στην 

οργάνωση και πραγµάτωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών (διδασκαλίες, 

συµµετοχή στη σχολική ζωή κ.ά.), αλλά και στη βελτίωση των καθηµερινών 

εκπαιδευτικών πρακτικών µε βάση την κατανόηση και την αναστοχαστική 

επεξεργασία των δεδοµένων (Elliott, 2001). Προϋποθέτουν επίσης τη συνεργασία µε 

άλλους εκπαιδευτικούς µε τους οποίους πραγµατοποιούνται συνδιδασκαλίες ή 

αναπτύσσονται συνεργασίες στο ενδοσχολικό περιβάλλον, όπως παρουσιάσεις 

διδασκαλιών και ανταλλαγή διδακτικών εµπειριών. Η συνεργασία µε άλλους 

εκπαιδευτικούς εντάθηκε σε µεγάλο βαθµό, µετά την τοποθέτηση του ερευνητή 

στη θέση του Σχολικού Συµβούλου (από το σχολικό έτος 2007-08 κι εξής). Μέχρι 

τότε οι ερευνητικές διαδικασίες εξελίσσονταν κατά βάση στο ατοµικό επίπεδο της 

τάξης, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονταν συνεργασίες µε άλλους 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, αλλά και µε εκπαιδευτικούς που εφάρµοζαν το 

πρόγραµµα της «διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας» 

(Χαραλαµπόπουλος & Χατζησαββίδης, 1997; Γραίκος, 2006γ).  

 

Το ερευνητικό δείγµα 

Το ερευνητικό δείγµα αφορά ένα µεγάλο αριθµό (πλέον των διακοσίων) 

«µαθητικών δράσεων» που πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα δεκαπέντε (15) 

σχολικών ετών. Από την άποψη των εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών, οι 

µαθητικές αυτές δράσεις έχουν τη µορφή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που 

εντάσσονται στο υπάρχον πρόγραµµα σπουδών του σχολείου και 

πραγµατοποιούνται σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου σε ποικίλα 

διδακτικά αντικείµενα (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, Φιλαναγνωσία, 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.ά.).  

Η διάρκειά τους είναι από δέκα (10) µέχρι σαράντα (40) διδακτικές ώρες 

εκτός από τα πολύµηνα προγράµµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο της Ευέλικτης 

Ζώνης ή οργανώνονται µε τη µορφή πιλοτικής εφαρµογής και διαρκούν πάνω από 

εξήντα (60) διδακτικές ώρες.  

Από την άποψη των διδακτικών πρακτικών, όπως θα παρουσιάσουµε στη 

συνέχεια, έχουν τη µορφή ολοκληρωµένων µαθησιακών διαδικασιών, όσον αφορά 

στη συµµετοχή των µαθητριών/ών σε όλες τις φάσεις προετοιµασίας, παραγωγής, 

επεξεργασίας, παρουσίασης και αποτίµησης των αποτελεσµάτων. 

 

Σκοποί, υποθέσεις εργασίας, ερευνητικά ερωτήµατα  

Σκοποί της έρευνάς µας είναι: 
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(α) να διαπιστωθούν οι αποτελεσµατικότερες πρακτικές πολυτροπικού 

γραµµατισµού των παιδιών, οι οποίες µπορούν να ανταποκριθούν στην 

πραγµατικότητα του σηµερινού πρωτοβάθµιου σχολείου.  

(β) να ερευνηθούν οι διαδικασίες που µπορούν να προάγουν τις κριτικές και 

µεταγνωστικές δεξιότητες πολυτροπικού γραµµατισµού των παιδιών. 

(γ) να διαπιστωθεί ο ρόλος του συνεργατικού σχεδιασµού και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Darling-Hammond, 1994).  

Η βασική υπόθεση εργασίας της έρευνάς µας είναι ότι ο πολυτροπικός 

γραµµατισµός των παιδιών µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερος, εάν συνδεθεί µε 

διαδικασίες παραγωγής ολοκληρωµένων «µαθητικών πολυτροπικών δράσεων», οι 

οποίες, βασίζονται στην πραγµάτευση από τα παιδιά θεµάτων, που έχουν 

προσωπικό νόηµα γι΄ αυτά και ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες περιστάσεις 

επικοινωνίας. 

Τα ερευνητικά µας ερωτήµατα σχετίζονται µε τις θεωρητικές και 

εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που θέσαµε. Τα βασικότερα από αυτά είναι:  

(α) Πόσο εφικτές µπορεί είναι οι µαθητικές πολυτροπικές δράσεις στο υπάρχον 

πρόγραµµα του πρωτοβάθµιου σχολείου; 

(β) Πόσο χρήσιµη για τον πολυτροπικό γραµµατισµό των παιδιών είναι η 

εκµάθηση αποπλαισιωµένων πολυτροπικών χαρακτηριστικών, που αφορούν 

πολυτροπικά κείµενα, ανάλυση εικόνων και οπτικών τεκµηρίων, µε τη µορφή ενός 

άλλου διδακτικού αντικειµένου, χωρίς η διαδικασία αυτή να συνδέεται µε την 

παραγωγή πολυτροπικών εργασιών που θα έχουν νόηµα γι αυτά; 

(γ) Πόση σηµαντικό ρόλο για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

µπορεί να παίξει η συµµετοχή τους σε συνεργατικές ερευνητικές δράσεις;  

 

Οργάνωση του ερευνητικού δείγµατος και διδακτικές πρακτικές  

Το ερευνητικό µας δείγµα οργανώνεται σε τρεις γενικές κατηγορίες «µαθητικών 

πολυτροπικών δράσεων»:  

(α) ∆ράσεις που αφορούν στην προσέγγιση ποικίλων µορφών πολυτροπικών 

κειµένων, που εντάσσονται κατά βάση στο διδακτικό αντικείµενο της γλώσσας και 

οργανώνονται σε γλωσσικές ενότητες µε συγκεκριµένες θεµατικές, ανάλογα µε την 

ηλικία των παιδιών και το κοινωνικοπολιτισµικό συγκείµενο της τάξης, όπως για 

παράδειγµα: «∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις», «Οι φίλοι µας τα ζώα», «Η γειτονιά 

µου», «Η ζωή στις µεγαλουπόλεις», «Παιδιά πρόσφυγες» κ.ά. Χαρακτηριστικά είδη 

πολυτροπικών κειµένων που προσεγγίζονται είναι τα κόµικς, οι αφίσες, τα 

ρεπορτάζ, οι προσκλήσεις, οι εικονογραφηµένες ιστορίας κ.ά. 

(β) ∆ράσεις που αφορούν στις διασυνδέσεις πολυτροπικού λόγου και µορφών 

επιστηµονικού λόγου και εντάσσονται στα διδακτικά αντικείµενα των 

Μαθηµατικών, της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Πληροφορικής της Μελέτης 

Περιβάλλοντος κ.ά. Οργανώνονται σε διδακτικές ενότητες σύµφωνα µε τα 

περιεχόµενα των αντίστοιχων διδακτικών εγχειριδίων. Χαρακτηριστικά κείµενα 

που προσεγγίζονται είναι τα µαθηµατικά προβλήµατα, οι ιστορικές µαρτυρίες, οι 

ιστοσελίδες, τα διαγράµµατα, οι έρευνες κ.ά. 

 (γ) Ευρύτερες δράσεις που διασυνδέουν ποικίλες µορφές πολυτροπικού λόγου µε 

τις τέχνες και τις επιτελέσεις στο χώρο. Οργανώνονται ως αυτόνοµα προγράµµατα 

µικρής ή µεγάλης διάρκειας, διασυνδέοντας τα διδακτικά αντικείµενα της Γλώσσας, 
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των Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της Μουσικής κ.ά. Χαρακτηριστικές 

δράσεις αυτού του τύπου είναι οι θεατρικές παραστάσεις, η οργάνωση εικαστικών 

παρουσιάσεων, η παραγωγή video, οι µαθητικές εφηµερίδες κ.ά.  

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την 

υλοποίηση των πολυτροπικών δράσεων οργανώνονται σε γενικές γραµµές µε 

βάση τα παρακάτω στάδια (Γραίκος, 2004; 2006α; 2011α; 2011β). 

(α) Αποφασίζεται σε ενδοσχολικό επίπεδο η συνεργασία της/του εκπαιδευτικού της 

τάξης ή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων µε τον ερευνητή/συνεργάτη, για την από 

κοινού οργάνωση της «µαθητικής δράσης». Όπως προαναφέραµε η πρακτική αυτή 

εφαρµόζεται από το σχολικό έτος 2007-08, όποτε ο ερευνητής τοποθετήθηκε στη 

θέση του Σχολικού Συµβούλου. Στο αρχικό αυτό στάδιο τίθενται οι στόχοι της 

κοινής δράσης, οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από την έννοια της «µαθητικής 

δράσης» και στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε την αποτελεσµατικότητά της στον 

πολυτροπικό γραµµατισµό των παιδιών (Γραίκος, 2015). Η οριοθέτηση αυτή, έχει 

το χαρακτήρα της βασικής ερευνητικής «ιδέας» (Lewin, 1948/1997: 145-147), γύρω 

από την οποία οργανώνονται τα περαιτέρω στάδια.  

(β) Σχεδιασµός και οργάνωση της «µαθητικής δράσης» µε βάση τις εκπαιδευτικές 

και µαθησιακές προϋποθέσεις που προαναφέραµε, δηλαδή µε τη µορφή 

εµπρόθετων διαδικασιών που βασίζονται στο µαθητικό ενδιαφέρον. Ανάλογα µε 

το διδακτικό αντικείµενο η «µαθητική δράση» συνήθως εντάσσεται σε κάποια 

θεµατική ενότητα των διδακτικών εγχειριδίων. 

(γ) Ακολουθεί η υλοποίηση της δράσης κατά την οποία αρχικά τα παιδιά 

γνωρίζουν συναφή πολυτροπικά κείµενα ή µορφές πολυτροπικού λόγου της 

καθηµερινής τους εµπειρίας, όπως κόµικς, εικονογραφηµένες ιστορίες κ.ά. και 

συζητούν για τους στόχους παραγωγής τους και τους τρόπους χρήσης τους από 

κοινωνικές οµάδες και θεσµούς. Σε αυτή τη φάση η γνωριµία µε τα πολυτροπικά 

είδη λόγου γίνεται γενικά, χωρίς λεπτοµερείς επεξηγήσεις του οργανωτικού 

προτύπου και των άλλων πολυτροπικών χαρακτηριστικών, αφού η βαθύτερη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών αυτών προβλέπεται να γίνει στη φάση της 

επεξεργασίας της παραγόµενης πολυτροπικής δράσης.  

(δ) Στη συνέχεια επιχειρούνται συγκρίσεις µε άλλες πολυτροπικές µορφές 

επικοινωνίας και διασυνδέσεις µε άλλες µορφές τέχνης (διακειµενικές 

διασυνδέσεις).  

(ε) Στο επόµενο στάδιο και ανάλογα µε το είδος της πολυτροπικής δράσης 

κατανοούνται κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που σχετίζονται µε την 

κύρια πολυτροπική εργασία που θα παραχθεί. Για παράδειγµα, εάν πρόκειται η 

κύρια εργασία να είναι κάποια κινηµατογραφική ταινία, επιχειρείται η κατανόηση 

των βασικών κινηµατογραφικών συµβάσεων. Εάν η εργασία έχει λογοτεχνικό 

περιεχόµενο, γίνεται η κατανόηση των βασικών λογοτεχνικών συµβάσεων ή των 

θεατρικών συµβάσεων, εάν πρόκειται για την οργάνωση κάποιας θεατρικής 

παράστασης κ.ο.κ.  

(ζ) Ακολουθεί η παραγωγή των «πολυτροπικών δράσεων» µε βάση το στόχο της 

δράσης και την περίσταση επικοινωνίας. 

(η) Στην επόµενη φάση πραγµατοποιείται η «διπλή» επεξεργασία της πολυτροπικής 

δράσης, ανάλογα µε το διδακτικό αντικείµενο (γλωσσική και πολυτροπική, 

µαθηµατική και πολυτροπική, κ.ο.κ.), στην οποία συζητείται η ανταπόκρισή της 

στον αρχικό στόχο µε βάση την πολυτροπική της αποτελεσµατικότητα. Βασικά 
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χαρακτηριστικά αυτής της φάσης είναι η αξιοποίηση της διαισθητικής γνώσης των 

παιδιών και στη συνέχεια η συστηµατοποίησή της στο πλαίσιο των συµβατικών 

απαιτήσεων του αναλυτικού προγράµµατος (Γραίκος, 2006β: 86-87; 2011α; 2011β). 

(θ) Στο τελευταίο, µεταγνωστικό στάδιο, πραγµατοποιείται η συλλογική αποτίµηση 

της αποτελεσµατικότητας της «µαθητικής δράσης» µε βάση τους αρχικούς 

στόχους και ο αναστοχασµός για την αποφυγή των ίδιων λαθών στην επόµενη 

δράση.  

(ι) Στη διάρκεια της δράσης πραγµατοποιούνται διαλείµµατα ανατροφοδότησης 

από τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς και στο τέλος συµµετέχουν στην 

αποτίµηση των αποτελεσµάτων µε βάση συγκεκριµένες διαδικασίες ανάλυσης, 

ερµηνείας και αξιολόγησης των δεδοµένων.  

 

Τεχνικές ανάλυσης, ερµηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

Οι τεχνικές ανάλυσης, ερµηνείας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων βασίζονται 

σε µοντέλα ποιοτικής ανάλυσης (Denzin & Lincoln, 2000; Cohen et. al., 2008: 108-

109; Πουρκός, 2015), ενώ αξιοποιούνται και ποσοτικά δεδοµένα. Οι βασικές 

διαδικασίες ανάλυσης και αποτίµησης δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκαν ήταν 

οι παρακάτω:  

(α) Επιχειρείται αρχικά η διερεύνηση των στοιχείων πολυτροπικού γραµµατισµού 

που είναι ήδη γνωστά στα παιδιά µε βάση τις προηγούµενες πολυτροπικές 

εργασίες τους. Για παράδειγµα στο διδακτικό αντικείµενο της Γλώσσας 

διερευνώνται αρχικά οι προηγούµενες γνώσεις των παιδιών σε πολυτροπικά 

κείµενα, που θα παράγουν στη συνέχεια, όσον αφορά στο οργανωτικό τους 

πρότυπο, στα γραµµατικά και πολυτροπικά τους χαρακτηριστικά και στους 

σκοπούς της χρήσης τους σε συγκεκριµένα κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα. 

(β) Τα στοιχεία που αναλύονται και ερµηνεύονται στη συνέχεια αφορούν: 

- στη διατήρηση του µαθητικού ενδιαφέροντος σε όλες τις φάσεις της δράσης, µε 

αξιολογικό δείκτη τα αιτήµατά τους για την πραγµατοποίηση παρόµοιων 

δράσεων στο µέλλον. 

- στην ποιοτική ανάλυση των µαθητικών πολυτροπικών εργασιών σε σχέση µε τη 

βελτίωση και συστηµατοποίηση των αρχικών γνώσεων των παιδιών και την 

ενσυνείδητη κατανόηση των πολυτροπικών χαρακτηριστικών, µε αξιολογικούς 

δείκτες την ποικιλία της πολυτροπικής διατύπωσης, τη δηµιουργική και 

καλλιτεχνική έκφραση και την πρακτική αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την 

περίσταση επικοινωνίας. 

(γ) Ζητείται η διατύπωση γνώµης των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στη δράση 

ως προς την αποτελεσµατικότητά της, µε βάση τις απαιτήσεις του προγράµµατος 

σπουδών, των πρακτικών δυσκολιών ένταξης των δραστηριοτήτων στο ωρολόγιο 

πρόγραµµα, της διαπίστωσης αλλαγών στο επίπεδο γραµµατισµού των παιδιών 

και της διατήρησης του µαθητικού ενδιαφέροντος σε όλη τη διδακτική διαδικασία. 

Ποιοτικός αξιολογικός δείκτης της συµµετοχικότητας των εκπαιδευτικών είναι το 

ενδιαφέρον τους για την πραγµατοποίηση αντίστοιχων δράσεων στο µέλλον.  

(δ) Οι σηµειώσεις και τα ηµερολόγια που συµπληρώνουµε ως ερευνητές σε όλη τη 

διάρκεια των δράσεων, στη συνέχεια αποδελτιώνονται και επιχειρείται ο 

αναστοχασµός των λαθών και των δυσκολιών. Αξιολογικός δείκτης 

αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας είναι ο βαθµός των οργανωτικών 

βελτιώσεων που σηµειώνονται στις επόµενες δράσεις.  
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Συµπεράσµατα  

Τα βασικότερα συµπεράσµατά µας σε σχέση µε την αρχική υπόθεση εργασίας και 

τα συναφή ερωτήµατα είναι τα εξής: 

(α) Το αίτηµα για αποτελεσµατικό πολυτροπικό γραµµατισµό δεν µπορεί να 

πραγµατωθεί ακολουθώντας αυτόνοµες και αποπλαισιωµένες δραστηριότητες 

οπτικοακουστικού, καλλιτεχνικού ή άλλου γραµµατισµού, εκτός του παιδαγωγικού 

πλαισίου και των συγκεκριµένων συνθηκών της σχολικής τάξης, αλλά µε βάση την 

εµπλοκή των παιδιών σε ερευνητικές δράσεις παραγωγής πολυτροπικών εργασιών 

σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας. 

(β) Ο σχεδιασµός εκπαιδευτικών διαδικασιών κριτικού πολυτροπικού 

γραµµατισµού προϋποθέτει συστηµατικά οργανωµένα στάδια (Binder & 

Kotsopoulos, 2011). Σε πρώτο επίπεδο, είναι πολύ σηµαντικό ο πολυτροπικός 

γραµµατισµός να βασίζεται σε εµπρόθετες «µαθητικές δράσεις», οι οποίες έχουν 

νόηµα για τα παιδιά και εξελίσσονται σε συγκεκριµένα στάδια προετοιµασίας, 

παραγωγής και αποτίµησης. Σε δεύτερο επίπεδο, βασικό ρόλο στη δηµιουργία 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων παίζει η διαδικασία 

συνεργατικής επεξεργασίας των παραγόµενων πολυτροπικών εργασιών, στη 

διάρκεια της οποίας συστηµατοποιείται η εµπειρική και διαισθητική πολυτροπική 

κατανόηση και αναπτύσσονται µεταγνωστικές και κριτικές δεξιότητες βελτίωσης 

των εργασιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις περιστάσεις επικοινωνίας 

παραγωγής τους. Σε ένα τρίτο επίπεδο, έχει µεγάλη σηµασία η δηµοσιοποίηση των 

αποτελεσµάτων στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία και η ανάληψη δράσεων 

κοινωνικο-πολιτισµικής εµβέλειας (Freire, 2009). Σε ένα τέταρτο επίπεδο, σηµαντική 

είναι η διάχυση των διαδικασιών πολυτροπικού γραµµατισµού σε όλα τα 

διδακτικά αντικείµενα του σχολείου µε βάση την εµπλοκή των µαθητών σε 

ανάλογες «πολυτροπικές δράσεις», που θα συνοδεύονται από αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας των εργασιών τους 

(Γρόσδος, 2013). 

(γ) Η συστηµατική και µακροχρόνια εµπλοκή της σχολικής τάξης σε πρακτικές 

πολυτροπικού γραµµατισµού, διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, µεταλλάσσει προς 

το θετικότερο τις γενικότερες παιδαγωγικές νοοτροπίες της σχολικής ζωής 

(Haynes, et. al. 1997). Οι συµµετοχικές ερευνητικές διαδικασίες ανάµεσα στους 

εκπαιδευτικούς προάγουν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη (Γραίκος, 2015), 

ωστόσο αναδεικνύουν και τον σηµαντικό ρόλο της ειδικής επαγγελµατικής 

γνώσης. Γι΄ αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση προώθησης διαδικασιών πολυτροπικού 

γραµµατισµού στο σχολείο, είναι η ουσιαστική από άποψη χρόνου και ποιότητας, 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η ουσιαστική υποστήριξή τους µε σχετικό 

εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο δεν θα λειτουργεί ως ένα ακόµη «διδακτικό 

εγχειρίδιο», αλλά µια εύχρηστη και αποτελεσµατική πηγή θεωρητικής γνώσης και 

πρακτικών ιδεών και κυρίως, αφετηρίας εκπαιδευτικού αναστοχασµού. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Arnheim, R. (1999). Τέχνη και Οπτική Αντίληψη. Η Ψυχολογία της ∆ηµιουργικής 

Όρασης. (Ι. Ποταµιάνος, Μεταφρ.). Αθήνα: Θεµέλιο. 

Atweb, B., Kemmis, St., & Weeks, P. (Εds.) (1998). Action Research in Practice. 

Partnerships for Social Justice in Education. New York & London: Routledge. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
183 

Barry, J. (1999). Culture and the Semiotics of Meaning: Culture's Changing Signs of Life 

in Poetry, Drama, Painting and Sculpture (Semaphores and Signs). Hampshire: 

Palgrave Macmillan. 

Barthes, R. (2001). Εικόνα – Μουσική – Κείµενο (4η εκδ./ 1η εκδ. 1988). (Γ. Σπανός, 

Μετάφρ. Γ. Βέλτσος, Πρόλ.). Αθήνα: Πλέθρον.  

Baynham, M. (2002). Πρακτικές Γραµµατισµού (Μ. Αραποπούλου, Μετάφρ.). Αθήνα: 

Μεταίχµιο.  

Binder, M. & Kotsopoulos, S. (2011). Multimodal Literacy Narratives: Weaving Threads 

of Young Children’s Identity Through the Arts. Journal of Research in Childhood 

Education, 25:4, 339-363.  

Boud, D., Cohen, R., & Walker, D. (1993). Introduction: Understanding Learning from 

Exparience. In D. Boud, R. Cohen & D. Walker (Eds), Using Experience for 

learning (pp. 1-18). Buckingham: The Society for Research into Higher 

Education and the Open University Press.  

Bowcher, W. L., & Royce, T. D. (Εds.) (2006). New Directions in the Analysis of 

Multimodal Discourse. London & New York: Routledge.  

Carr, W. & Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action 

Research. London: Falmer Press. 

Christensen, P., & James, A. (Eds.) (2008). Research with Children: Perspectives and 

Practices. (2nd ed./1st ed. 1999). London & New York: Routledge.  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. 

Νέα συµπληρωµένη και αναθεωρηµένη έκδοση. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, 

Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα & Μ. Φιλοπούλου, Μετάφρ.). Αθήνα: 

Μεταίχµιο.  

Cope, B., & Kalantzis, M. (Eds.) (2000). Multiliteracies. Literacy learning and the design 

of social futures. London & New York: Routledge. 

Darling-Hammond, L. (1994). Professional Development Schools: Schools for 

Developing a Profession. New York: Teachers College Press.  

Dayan, P. (2011). Art as Music, Music as Poetry, Poetry as Art, from Whistler to 

Stravinsky and Beyond. Aldershot: Ashagate. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2000). The handbook of qualitative research. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg 

(Ed), Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (pp.1-19). 

Oxford: Elsevier.  

Elkins, J. (Ed.) (2008). Visual Literacy. New York & London: Routledge. 

Elliott, J. (2001). Action Research for Educational Change. (7th ed. / 1st ed. 1991). 

Buckingham: Open University Press.  

Fairclough, N. (Ed.) (1996). Critical Language Awareness. London & New York: 

Longman. 

Freire, P. (2009). ∆έκα επιστολές προς εκείνους που τολµούν να διδάσκουν. (1η έκδ. 

2006 / 2η έκδ. 2009). (Μ. Νταµπαράκης, Μετάφρ., Τ. Λιάµπας, Επιµ.). Αθήνα: 

Επίκεντρο.  

Frey, K. (1986). Η «Μέθοδος Project». Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο 

ως θεωρία και πράξη (Κ. Μάλλιου, Μετάφρ.). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences. New Horizons (2nd ed. Completely Revised 

and Updated /1st ed. 1993). New York: Basic Books. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
184 

Gardner, H. (2011). Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. (3rd ed./1st 

ed.1983). New York: Basic Books. 

Gee, J. P. (2006). Οι σπουδές του νέου γραµµατισµού: κοινωνικοπολιτισµικές 

προσεγγίσεις της γλώσσας και του γραµµατισµού. Στο Α. Χαραλαµπόπουλος 

(Επιµ.), Γραµµατισµός, κοινωνία και εκπαίδευση (σσ. 55-88). Θεσσαλονίκη: 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).  

Gordon, T., Holland, J., & Lahelma, E. (2007). Ethnographic Research in Educational 

Settings. In P. A. Atkinson, S. Delamont, A. Coffey, J. Lofland & L. Lofland (Eds), 

Handbook of Ethnography (pp. 188-203). London: Sage Publications Ltd. 

Haiman, J. (2006). Iconicity. Ιn Encyclopedia of Language and Linguistics (Vol. 5, pp. 

457–461) (2nd ed./1st ed. 1994). Oxford: Elsevier Science. 

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic: the social interpretation of 

language and meaning. London: Edward Arnold. 

Haynes, N. M., Emmons, C. & Ben-Avie, M. (1997). School Climate as a Factor in 

Student Adjustment and Achievement. Journal of Educational and Psychological 

Consultation, 8:3, 321-329. 

Hestbæk Anderesn, T., Boeriis, M., Maagerǿ, E. & Seip Tǿnnessen, E. (2015). Social 

Semiotics; Key figures, new directions. London & New York: Routledge. 

Hymes, D. (1996). Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality. Toward an 

Understanding of Voice. London: Taylor & Francis.  

Jewitt, C., & Kress, G. (Eds.) (2003). Multimodal Literacy. New York: Peter Lang 

Publishing Group. 

Johnson, D. W., & Johnson, R.T. (1999). Learning together and alone. Cooperative, 

comperative and individualistic learning. Boston: Allyn and Bacon. 

Kress, G., & Leeuwen, T. van (2001a). Reading Images. The Grammar of Visual Design. 

London & New York: Routledge.  

Kress, G., & Leeuwen, T. van (2001b). Multimodal Discourse. The Modes and Media of 

Contemporary Communication. London: Arnold.  

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. 

Cambridge: University of Cambridge Press.  

Leavy, P. (2009). Method Meets Art: Arts-Based Research Practice. New York & London: 

The Guilfrod Press.  

Lewin, K. (1997). Resolving Social Conflicts. Field Theory in Social Science. (Reprinted 

edition / 1st ed. 1948). Washington, DC: American Psychological Association. 

Page, R. (Ed.) 2012. New Perspectives on Narrative and Multimodality. London & New 

York: Routledge. 

Robertson-Egan, A., & Bloome, D. (Επιµ.) (2003). Γλώσσα και Πολιτισµός. Οι 

µαθητές/-τριες ως ερευνητές/-τριες. (Μ. Κάραλη, Μεταφρ.). Αθήνα, 

Μεταίχµιο. 

Rogoff, B. (1991). Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in the Social 

Context. New York: Oxford University Press. 

Rogoff, B., & Turkanis, C. G., & Bartlett, L. (Εds.) (2001). Learning Together: Children 

and Adults in a School Community. New York: Oxford University Press.  

Wenger, E. (1999). Communities of Practice. Learning, meaning and identity. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

Wertsch, J. V. (1991). Voices of the Mind. A Sociocultural Approach to Mediated Action. 

London, Sydney & Singapore: Harvester Wheatsheaf.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
185 

Γκότοβος, Α. Ε. (1986). Η λογική του υπαρκτού σχολείου. Αθήνα: Σύγχρονη 

Εκπαίδευση.  

Γραίκος, Ν. (2004). “Αναγνώσεις” πολυτροπικών κειµένων: ο ρόλος της εικόνας. 

Παραδείγµατα από τη διδακτική αξιοποίηση της λειτουργικής χρήσης της 

γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Στο: Ο. Σέµογλου-Κωνσταντινίδου 

(Επιµ.), Εικόνα και Παιδί. Icon and Child (σσ. 465–478, 724–725). Θεσσαλονίκη: 

Cannot not design publications.  

Γραίκος, Ν. (2006α). Αφηγήσεις και φωτογραφίες για το περιβάλλον του τόπου µου. 

Οι εθνογραφικές και οι εικονιστικές µαρτυρίες στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. Κονταριώτισσα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Πανεπιστήµιο Αιγαίου.  

Γραίκος, Ν. (2006β). Προσέγγιση του Πολυτροπικού Λόγου στο ∆ηµοτικό Σχολείο 

µέσω της ∆ιδασκαλίας της Λειτουργικής Χρήσης της Γλώσσας. Στο Μελέτες 

για την Ελληνική Γλώσσα. Η ∆ιδασκαλία της Μητρικής Γλώσσας Σήµερα: 

Προκλήσεις και Προοπτικές. Πρακτικά 26ης Ετήσιας Συνάντησης Τοµέα 

Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (σσ. 81-98). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).  

Γραίκος, Ν. (2006γ). Εφαρµογή της διδασκαλίας της λειτουργικής χρήσης της 

γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 

Θεµάτων, 11, 117–124.  

Γραίκος, Ν. (2011α). Προτάσεις επεξεργασίας παραγόµενου, πολυτροπικού, 

µαθητικού λόγου στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Στο Μ.Α. Πουρκός & Ε. Κατσαρού 

(Επιµ.), Βίωµα, µεταφορά και πολυτροπικότητα: εφαρµογές στην επικοινωνία, 

την εκπαίδευση, τη µάθηση και τη γνώση (σσ. 427-444). Θεσσαλονίκη: 

Νησίδες.  

Γραίκος, Ν. (2011β). Γλωσσικός γραµµατισµός και επεξεργασία µαθητικών 

ερευνητικών δράσεων (µαθηµατικά προβλήµατα, περιβαλλοντικές και 

εθνογραφικές δράσεις). Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. ∆ιδασκαλία 

και εκµάθηση της Ελληνικής. Πρακτικά 31ης Ετήσιας Συνάντησης Τοµέα 

Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (σσ. 89-101). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). 

Γραίκος, Ν. (2011γ). Μαθητικές πολιτισµικές δράσεις µε νόηµα και το ερώτηµα της 

ενοποίησης του λόγου και της τέχνης στο σχολείο. Στο Μ. Αργυρίου & Π. 

Καµπύλης Π. (Επιµ.), Τέχνες και Εκπαίδευση: δηµιουργικοί τρόποι εκµάθησης 

των γλωσσών (σσ. 57-64:Β). Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, ΠΤ∆Ε, Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης.  

Γραίκος, Ν. (2013). Προσεγγίσεις πολυτροπικών αφηγήσεων στο σχολείο: 

θεωρητικό, παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο. Στο: Τ. Τσιλιµένη, Α. 

Σµυρναίος & Ν. Γραίκος (Επιµ.), Αφήγηση και φιλαναγνωσία στην εκπαίδευση 

(σσ. 94-120). Βόλος: Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας (Κατεύθυνση Λογοτεχνίας) & Πανελλήνιος Όµιλος Φίλων 

Αφήγησης. 

Γραίκος, Ν. (2015). Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και ενδοσχολική 

επιµόρφωση: ο ρόλος του Σχολικού Συµβούλου. Στο: Γ. Αλεξανδράτος, Γ. 

Μπαραλός & Π. Παπαδοπούλου (επιµ.), Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
186 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συµβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.). 

Πρακτικά (σσ. 92-100:1). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συµβούλων. 

Γρόσδος, Σ. (2008). Οπτικός γραµµατισµός και πολυτροπικότητα. Ο ρόλος των 

εικόνων στη γλωσσική διδασκαλία στο Βιβλίο Γλώσσας της Β΄ ∆ηµοτικού. 

Μεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης – Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. (∆ιαθέσιµο: 

http://invenio.lib.auth.gr/record/112440, προσπελάστηκε στις 31/8/2011).  

Γρόσδος, Σ. (2013). Λογοτεχνία, εικόνα και κινηµατογράφος στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση: η συµβολή τους στην ανάπτυξη του πολυτροπικού 

γραµµατισµού. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τµήµα Επιστηµών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (∆αιθέσιµο 

http://invenio.lib.auth.gr/record/133473/?ln=en, [προσπελάστηκε 21/10/2015).  

Κατσαρού, Ε., & Τσάφος, Β. (2002). Από τη διδασκαλία στην Έρευνα: η Εκπαιδευτική 

Έρευνα ∆ράσης. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2005). Μεταγνωστικές ∆ιεργασίες και Αυτο-ρύθµιση. 

Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  

Μακρή, ∆., & Παπαδηµητρίου, Φ. (2012). Η Οπτική Τροπικότητα ως Πηγή ∆όµησης 

Μοντέλων της Πραγµατικότητας σε Πολυτροπικά Κείµενα Μαθητών: Μια 

Κοινωνική Σηµειωτική Προσέγγιση. Στο Φ. Παπαδηµητρίου (Επιµ.), 

∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις του γλωσσικού γραµµατισµού. Από τη γνωστική 

προσέγγιση στο διευρυµένο πλαίσιο των νέων γραµµατισµών (σσ. 535-562). 

Αθήνα: Επίκεντρο.  

Πουρκός, Μ. ( Eπιµ.) (2015). Βίωµα και βασισµένες στην τέχνη ποιοτικές µέθοδοι 

έρευνας. Επιστηµολογικά - µεθοδολογικά ζητήµατα και νέες προοπτικές. 

Θεσσαλονίκη: Νησίδες. 

Χαραλαµπόπουλος, Α. (2003). Νέες τεχνολογίες, πολυτροπικότητα και γλώσσα. 

Φιλόλογος, 113, 392-403. 

Χαραλαµπόπουλος, Α., & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής 

χρήσης της γλώσσας-θεωρία και πρακτική εφαρµογή. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
187 

Οι κινηµατογραφικές ταινίες ως ερεθίσµατα δηµιουργικής 

γραφής µε ταυτόχρονη απόπειρα επίτευξης στόχων 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού. ∆ιδακτικές προτάσεις στα 

πλαίσια µιας έρευνας δράσης. 
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Περίληψη 

Η διδακτική παρέµβαση αποτελεί τµήµα ερευνητικής µελέτης µε τα χαρακτηριστικά 

έρευνας δράσης, στην οποία τα έργα της τέχνης (ζωγραφικά έργα, οι εικονογραφήσεις των 

λογοτεχνικών βιβλίων και οι εικόνες του κινηµατογράφου) χρησιµοποιήθηκαν ως 

ερεθίσµατα παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο µε την τεχνική της 

τροποποίησης και ανατροπής µοτίβων: “Τι θα συνέβαινε αν…”. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκαν 

βήµατα επίτευξης στόχων οπτικοακουστικού γραµµατισµού µε την απόπειρα κριτικής 

προσέγγισης των οπτικοακουστικών προϊόντων. Η επεξεργασία των ερευνητικών 

δεδοµένων κατέδειξε ότι είναι εφικτή η υλοποίηση προγραµµάτων δηµιουργικής γραφής 

µε την χρήση εικόνων στο δηµοτικό σχολείο, η εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής 

γραφής σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας µεταβάλλει σε θετική κατεύθυνση τη στάση των 

µαθητών/τριών απέναντι στην διαδικασία της συγγραφής κειµένων και η χρήση τεχνικών 

δηµιουργικής γραφής οδηγεί στην βελτίωση των κειµένων που παράγουν οι µαθητές/τριες 

ως προς τα δηµιουργικά τους χαρακτηριστικά. 

Λέξεις κλειδιά: δηµιουργική γραφή, οπτικοακουστικός γραµµατισµός, κινηµατογραφικές 

αφηγήσεις, πολυτροπικότητα  

 

Abstract 

The teaching contribution is part of a research study bearing the features of an action study, 

in which works of art (paintings, book illustrations and cinema pictures) were used as stimuli 

for generating ideas at the pre-writing stage with the technique of modifying and overturning 

patterns: “What would happen if…”. Simultaneously, there has been an attempt to achieve 

audiovisual literacy goals through a critical procedure of the audiovisual products. The 

processing of the research data has shown that it is possible to implement creative writing 

programmes with the use of pictures at primary schools, the implementation of creative 

writing activities on children at pre-puberty age can alter positively the students’ attitude 

towards the writing procedure of texts, and working using creative writing techniques can 

lead to an improvement of the texts the students write regarding their creative characteristics. 

Key words: creative writing, audiovisual literacy, film narration, multimodality 

 

 
Εισαγωγή 

Ο κινηµατογράφος, περισσότερο ίσως από τις άλλες µορφές εικονικής έκφρασης, 

συµπλέει µε την έννοια των πολυγραµµατισµών και αποτελεί δείγµα πολυτροπικού 

κειµένου, καθώς διαθέτει το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιεί ταυτόχρονα πολλούς 

και διαφορετικούς σηµειωτικούς τρόπους επικοινωνίας (modes): το κείµενο -

γραπτό ως σενάριο και προφορικό µε τους πραγµατικούς ή τους σιωπηρούς 

διαλόγους, την εικόνα (φωτογραφία), το χρώµα, τα ζωγραφικά έργα ως σκηνικά, 
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τη γλώσσα του σώµατος, τους ήχους, τη µουσική ή τα ακουστικά εφέ, κ.ά. 

Συνεπακόλουθα συνδέεται µε µορφές τέχνης (έκφρασης) αλλά και επιστηµονικούς 

χώρους: τη λογοτεχνία, το θέατρο, την ιστορία, τη µουσική, τα κινήµατα 

αµφισβήτησης τον χορό, τις πλαστικές τέχνες (Γρόσδος, 2011: 67).  

Η λογοτεχνική αφήγηση συναντά την κινηµατογραφική αφήγηση. Ο 

κινηµατογράφος, όπως και η λογοτεχνία, αφηγούνται µία ιστορία. Κάθε πλευρά 

έχει τον δικό της τρόπο αφήγησης, ο κινηµατογράφος, όπως και η λογοτεχνία, έχει 

τη δική του γλώσσα. Στη βάση κάθε ταινίας υπάρχει ένα σενάριο, δηλαδή ένα 

κείµενο. Αυτό σηµαίνει ότι για να υπάρξει µια κινηµατογραφική δηµιουργία πρέπει 

να προϋπάρχει αυτό το συγκεκριµένο κειµενικό είδος, του οποίου όµως οι όποιες 

λογοτεχνικές αρετές δεν σηµαίνει ότι θα το καταστήσουν αποτελεσµατικό ή 

επιτυχηµένο.  

Η στενή σχέση µεταξύ κινηµατογράφου και λογοτεχνίας επιβεβαιώνεται από 

τον τεράστιο αριθµό των κινηµατογραφικών ταινιών που βασίζονται σε 

λογοτεχνικά έργα και την τεράστια εµπορική επιτυχία τους. Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός ότι από το 1927 έως το 2004, οι 47 από τις 77 ταινίες που κέρδισαν το 

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας βασίζονται σε µυθιστορήµατα (ποσοστό 61%) (Arvanitis 

& Kaklamanidou, 2006). Η παραπάνω διαπίστωση δεν αφορά µόνο το ενήλικο 

κοινό αλλά και τα κινηµατογραφηµένα λογοτεχνικά έργα µε παιδικό κοινό. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα λογοτεχνικά έργα: P. L. Travers (1934), Μαίρη Πόπινς, 

(κινηµατογραφική µεταφορά: 1964, σκηνοθεσία: Ρόµπερτ Στίβενσον, παραγωγή 

Disney), Ρενέ Γκοσινί, Ο Μικρός Νικόλας (κινηµατογραφική µεταφορά: 2009, 

σκηνοθεσία: Λορέν Τιράρ), οι κινηµατογραφικές µεταφορές του Πινόκιο µε 

αφηγηµατική µορφή ή µορφή animation: α. Pinocchio (1940) Animation, 

σκηνοθεσία: Norman Ferguson, T. Hee, παραγωγή: Disney. β. Οι περιπέτειες του 

Πινόκιο (1996), σκηνοθεσία: Steve Barron. γ. Πινόκιο, η ταινία (2002), σκηνοθεσία: 

Ροµπέρτο Μπενίνι. δ. Πινόκιο, το ροµπότ, Animation (2004), και οι πρόσφατες 

κινηµατογραφικές µεταφορές των έργων του Ρενέ Γκοσινί, Αστερίξ: α. Ο Αστερίξ 

εναντίον Καίσαρα (1999), σκηνοθεσία: Claude Zidi, β. Αστερίξ και Κλεοπάτρα (2002), 

σκηνοθεσία: Alain Chabat, γ. Ο Αστερίξ στους ολυµπιακούς αγώνες (2007), 

σκηνοθεσία: Frederic Forestier). Η σχέση αυτή είναι πλέον τόσο στενή που 

υποχρεώνει τους John Orr και Collin Nichοlson (1992: 1) να οµολογήσουν: «εάν το 

βιβλίο ήταν αναγκαίο για την ταινία, η ταινία, µε τη σειρά της κατέστη ζωτικής 

σηµασίας για τη δηµιουργία ενός ευρύτερου κοινού για το βιβλίο». Τα εκατοµµύρια 

των αντιτύπων της σειράς των επτά µυθιστορηµάτων φαντασίας “Χάρι Πότερ” 

από τη βρετανίδα συγγραφέα Τζ. Ρόουλινγκ και η εισπρακτική επιτυχία των 

ισάριθµων κινηµατογραφικών ταινιών επιβεβαιώνουν ότι, αν και «η Ιστορία του 

κινηµατογράφου έχει αποδείξει επανειληµµένα την αυτονοµία των δύο πεδίων, και 

η µεταφορά στην οθόνη κλασικών (µε την ευρεία έννοια), αλλά και σύγχρονων 

λογοτεχνικών έργων, στην ουσία, δεν έβλαψε ούτε τον σκηνοθέτη ούτε τον 

συγγραφέα» (Καλφόπουλος, 2003: 46). Μία προσπάθεια δηµιουργίας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης (βάση δεδοµένων) κινηµατογραφικών ταινιών που αναφέρονται σε 

λογοτεχνικά έργα οδήγησε στην καταγραφή 1512 κινηµατογραφικών ταινιών που 

αντιστοιχούν σε 642 συγγραφείς (Arvanitis & Kaklamanidou, 2006). 

Η θέαση της κινηµατογραφικής ταινίας αποτελεί για τα παιδιά, ίσως την πιο 

ολοκληρωµένη προσοµοιωτική κατάσταση, συµµετοχή σε µία έµµεση και 

σκοπούµενη εµπειρία, που προσφέρει τα περισσότερα στοιχεία της επικοινωνιακής 
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διαδικασίας (Γρόσδος, 2011: 75-76). Αν θεωρήσουµε ότι η Τέχνη µάς οδηγεί προς 

µια εντύπωση υπερβατικότητας σε σχέση µε τον κόσµο των όντων και των 

αντικειµένων, ο κινηµατογράφος -από τη γέννησή του κιόλας- έδειξε να 

εκπληρώνει σε µέγιστο βαθµό αυτόν τον στόχο. Η κινηµατογραφική ταινία έχει την 

ικανότητα να µας φέρνει σε επαφή µε την πραγµατικότητα (αυτή που δηµιουργεί ή 

αυτή που υπάρχει), αλλά την ίδια στιγµή µας ωθεί προς το υπερβατικό, το 

υπερρεαλιστικό, επειδή ακριβώς αυτή η πραγµατικότητα πρέπει να συλληφθεί από 

τη φαντασία. Κατά τη διάρκεια της ταινίας, και ιδιαίτερα µετά το τέλος της, η 

σχολική τάξη µεταµορφώνεται σε κοινότητα αναγνωστών-θεατών. Τα παιδιά, 

ατοµικά ή οµαδικά, θα ακούσουν, θα µιλήσουν αυθόρµητα, θα εκφράσουν 

απόψεις, θα σχολιάσουν, θα περιγράψουν, θα επιχειρηµατολογήσουν, θα 

συγκρίνουν, θα ερµηνεύσουν και θα γράψουν, αναπτύσσοντας τις γλωσσικές 

δεξιότητες. Αποσπάσµατα ταινιών αποτελούν ερεθίσµατα παραγωγής προφορικού 

και γραπτού λόγου (δηµιουργική γραφή) (Γρόσδος, 2010∙ 2011∙ 2016).  

 

Οπτικοακουστικός γραµµατισµός, κινηµατογραφικές ταινίες και δηµιουργική 

γραφή 

Στη συνάντηση του παιδιού µε την κινηµατογραφική ταινία (ουσιαστικά µε τον 

δηµιουργό), δηµιουργούνται δύο διαφορετικές στάσεις, δύο είδη θεατών. Ο 

πρώτος θεατής είναι αυτός που αφήνεται να παρασυρθεί από µια ταινία, τη µορφή 

και το περιεχόµενο της, είναι ο ανυποψίαστος θεατής. Ταυτίζεται άλλοτε µε τη 

µατιά της κάµερας (πρωτογενής ταύτιση) κι άλλοτε µε κάποιο από τους 

πρωταγωνιστές της δράσης (δευτερογενής ταύτιση). Θα τον χαρακτηρίζαµε ως 

έναν. Ο ανυποψίαστος θεατής θα συγκινηθεί, θα γελάσει και θα κλάψει ή θα 

αδιαφορήσει και θα βαρεθεί. Ο δεύτερος είναι ο κριτικός θεατής. Ενδιαφέρεται για 

τον τρόπο κατασκευής της ταινίας, για τη δοµή της, για το πώς χρησιµοποιούνται 

οι εικόνες και οι ήχοι για να δώσουν τη συνολική εντύπωση. Είναι γενικά ο θεατής 

που έχει την ικανότητα να αποστασιοποιείται από τη µυθοπλασία της ταινίας. Η 

µατιά του είναι περισσότερο αναλυτική και λιγότερο συναισθηµατική, η διάθεσή 

του απέναντι στην ταινία είναι ερευνητική και ανακαλυπτική. Κάθε φορά που 

βλέπουµε µια εικόνα ή µια ταινία, οι δύο αυτοί τρόποι θέασης συνυπάρχουν, 

αλληλεπικαλύπτονται και µερικές φορές εναντιώνονται ο ένας στον άλλον (Achard, 

2006).  

Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, σε εφαρµογή της έννοιας του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού, ο οποίος ορίζεται ως ικανότητα, όχι µόνο 

κατανάλωσης (χρήσης), αλλά και δηµιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής 

οπτικών µηνυµάτων, στον σχεδιασµό δραστηριοτήτων κινηµατογραφικής 

έκφρασης, τα παιδιά µέσα από συγκεκριµένες δραστηριότητες αναπτύσσουν 

κριτική στάση απέναντι στα µηνύµατα, από καταναλωτές µετατρέπονται σε 

µελετητές-ερευνητές και γνωρίζοντας τα σύγχρονα εργαλεία αποκτούν κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής µηνυµάτων σύµφωνα µε την προσωπική τους θεώρηση 

για τη ζωή. Ταυτόχρονα, αφού γνωρίσουν τις µεθόδους και τις τεχνικές µε τις 

οποίες παράγεται µία κινηµατογραφική ταινία, στη συνέχεια, χρησιµοποιούν τα 

οπτικοακουστικά εργαλεία, γίνονται τα ίδια παραγωγοί, αναπτύσσουν δεξιότητες 

προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και πραγµατοποιούν απλές οπτικοακουστικές 

παρουσιάσεις (γράφουν σενάρια, φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν, 

κινηµατογραφούν, δηµιουργούν comics, κ.ά.) (Θεοδωρίδης, 2002). 
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Τα παιδιά, µε τη θέαση µιας κινηµατογραφικής ταινίας, συµµετέχουν νοητά 

στην αναπαράσταση ενός γεγονότος που ανταποκρίνεται ή όχι στην 

πραγµατικότητα. Πρόκειται, ουσιαστικά, για επινοούµενες δράσεις, για παιχνίδια 

προσοµοίωσης. Η επικοινωνιακή και συναισθηµατική δύναµη της 

κινηµατογραφικής ταινίας θα ωθήσει το παιδί να αποκτήσει µια προσωπική σχέση 

µε το προσοµοιωτικό γεγονός, να “εισβάλλει” σ’ αυτό επιλέγοντας για τον εαυτό 

του ένα φαντασιακό ρόλο, να ταυτιστεί µε πρόσωπα και γεγονότα και µέσω της 

ταύτισης να δράσει, να εκδηλώσει (και να καταγράψει) σκέψεις, συναισθήµατα, 

συµπεριφορές. ∆εν είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία της 

ρεαλιστικότητας και της αληθοφάνειας προς το πραγµατικό γεγονός, και τα 

στοιχεία της περίστασης επικοινωνίας για να λειτουργήσει η κινηµατογραφική 

ταινία ως ερέθισµα εκδήλωσης της δηµιουργικότητας. Η συναισθηµατική ταύτιση 

του παιδιού και ο βαθµός συµµετοχής του στο γεγονός-ερέθισµα είναι συνάρτηση: 

(α) των προηγούµενων οπτικοακουστικών εµπειριών του, (β) της ελκυστικότητας 

και του παιγνιώδη χαρακτήρα του γεγονότος, (γ) της θεµατολογίας του γεγονότος, 

η οποία εµπίπτει στα ενδιαφέροντα του παιδιού και (δ) στο κατά πόσο η φύση του 

γεγονότος επιτρέπει την εκδήλωση των εµπειριών του παιδιού.  

Μετά τη θέαση της ταινίας τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να εκφράσουν 

αυθόρµητα τις πρώτες εντυπώσεις τους και να εκφράσουν συναισθήµατα και 

επιθυµίες. Η προσέγγιση είναι εµπειρική. Εκείνο που προέχει είναι να διαφυλαχθεί η 

αυθορµησία, γι’ αυτό περιορίζουµε τα λόγια και δίνουµε τον πρώτο λόγο στα 

παιδιά ενθαρρύνοντας και επιδοκιµάζοντας. Η κινηµατογραφική τέχνη δηµιουργεί 

ένα αυθόρµητο ενθουσιασµό στα παιδιά, τα παρασύρει σε συναισθηµατικούς 

ακροβατισµούς, ταύτισης ή αποστασιοποίησης, οι οποίοι, όταν οµολογούνται 

βγαίνοντας στην επιφάνεια, λειτουργούν λυτρωτικά.  

Στο δεύτερο επίπεδο προσέγγισης της κινηµατογραφική ταινίας, τα παιδιά 

δεν περιορίζονται στην αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήµατα: πού; πότε; ποιοι; 

αλλά αναζητούν το πώς; και το γιατί; της δηµιουργίας. Ο κριτικός θεατής 

αναγνωρίζει όχι µόνο τι λέει ο δηµιουργός (περιγραφή), αλλά και πώς απεικονίζει 

το περιεχόµενο (ερµηνεία), αναγνωρίζοντας, έτσι, τους διαφορετικούς τρόπους µε 

τους οποίους κάθε ταινία είναι µία µοναδική δηµιουργία ενός µοναδικού 

δηµιουργού. Σύµφωνα µε τον Bordwell (1989: 1-13), ο θεατής τη κινηµατογραφικής 

ταινίας κατανοεί και ερµηνεύει, κατασκευάζοντας ο ίδιος νοήµατα: (α) Αναφορικό 

νόηµα (referential meaning). Ο θεατής κατασκευάζει έναν σαφή κόσµο, 

δηµιουργώντας µία εκδοχή της ιστορίας. (β) Άµεσο νόηµα (explicit meaning). Ο 

θεατής δρα αφαιρετικά, προσδίδει φιλοσοφικό νόηµα στην ταινία, πιστεύοντας ότι 

η ίδια η ταινία υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο επιθυµεί να ερµηνευτεί. (γ) 

Έµµεσα νοήµατα (implicit meaning). Ο θεατής κατασκευάζει κρυφά συµβολικά 

νοήµατα, όταν δεν µπορεί να δικαιολογήσει την παρουσία ασύµβατων στοιχείων 

στην ταινία. (δ) Απωθηµένα νοήµατα (repressed meanings). Ο θεατής θεωρεί ότι 

στην ταινία αποτυπώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δηµιουργού και οι 

προσωπικές του εκφράσεις. 

Οι µαθητές/τριες αποτελούν µία κοινότητα θεατών οι οποίο µέσα από τον 

διάλογο και µε διάµεσο τα εκφραστικά µέσα της ταινίας θα αναζητήσουν, όχι µόνο 

τις επιφανειακές έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα αναγνωρίσιµες, αλλά τις 

υπονοούµενες έννοιες (η γνώση του κόσµου έξω από την σχολική αίθουσα). Οι 

µαθητές/τριες αποκτούν σταδιακά τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης των 
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υπονοούµενων εννοιών και ενσωµατώσουν πρακτικές για να γίνουν ικανοί να 

προσεγγίζουν διαφορετικά θέµατα (διεπιστηµονικότητα) ή ένα θέµα από ποικίλες 

οπτικές. Οι συζητήσεις “ενορχηστρώνονται” µε τέτοιον τρόπο ώστε να 

χρησιµοποιούνται οι πληροφορίες και οι εµπειρίες που φέρνουν τα παιδιά ή ο 

εκπαιδευτικός στην τάξη, και µέσα από τις διεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών/τριών, να αναζητείται ο τρόπος µε τον οποίο 

τα οπτικοακουστικά προϊόντα απηχούν ή διαµορφώνουν ιδεολογία, να 

καλλιεργούνται διαφορετικές µορφές κριτικής στάσης που χαρακτηρίζουν πτυχές 

της κοινωνικής πραγµατικότητας (διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης των ταινιών) 

και να διαµορφώνονται, σταδιακά, βήµα προς βήµα, συγκεκριµένες ιδεολογικές 

στάσεις των µαθητών/τριών απέναντι στις ταινίες (Γρόσδος, 2010∙ 2011).  

Ενδεικτικές ερωτήσεις-ερεθίσµατα (British Film Institute, χ.χ.) για σχολιασµό 

µετά τη θέαση:  

� Υπήρξε κάτι που συµπαθήσατε;  

� Υπήρξε κάτι που αντιπαθήσατε; 

� Σας εξέπληξε κάτι; Τι τράβηξε την προσοχή σας; 

� Τι σας µπέρδεψε; (δεν κατανοήσατε)  

� Έχετε δει παρόµοιες ταινίες; Σε τι µοιάζανε; Σε τι διαφέρανε;  

� Είδατε-µάθατε κάτι καινούριο;  

� Αλλάξατε γνώµη για κάτι;  

� Θα επιθυµούσατε να ξέρετε πώς έγινε η ταινία; Τι θα επιθυµούσατε να ξέρετε; 

� Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα σας ρωτούσε γι’ αυτήν την ταινία;  

� Πόσες διαφορετικές ιστορίες µπορείτε να βρείτε στην ταινία;  

� Πώς θα κάνατε την ταινία καλύτερη;  

Ενδεικτικές ειδικότερες ερωτήσεις-ερεθίσµατα (Θεοδωρίδης, 2001) µε στόχο 

την ανάδειξη των εκφραστικών µέσων της ταινίας µε εµπειρικό τρόπο, ο οποίος 

στηρίζεται στις απόψεις, στις εµπειρίες και στα συναισθήµατα των παιδιών.  

� Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας του έργου; Πώς είναι; (περιγραφή). Ποιες 

δυσκολίες αντιµετωπίζει; Τι αισθάνεται; (σε διαφορετικές στιγµές). Πώς δείχνει ο 

σκηνοθέτης τα συναισθήµατα του πρωταγωνιστή;  

� Πώς συµπεριφέρθηκε (αντέδρασε) ο πρωταγωνιστής σε µια συγκεκριµένη σκηνή; 

Οι άνθρωποι που γνωρίζετε θα αντιδρούσαν µε τον ίδιο τρόπο; Τι θα γινόταν αν 

όλοι έκαναν το ίδιο; Εσείς, πώς θα αντιδρούσατε; Γιατί; Περιγράψτε και συγκρίνετε 

τη στάση δυο πρωταγωνιστών.  

� Από αυτά που είδατε, τι έχει συµβεί σε εσάς;  

� Ποιος χαρακτήρας σας ενδιέφερε πιο πολύ; Είναι το σηµαντικότερο πρόσωπο 

στην ταινία; Είναι κάποιο άλλο πρόσωπο; 

� Ποια συναισθήµατα γεννά σε σένα το κοίταγµα µιας συγκεκριµένης σκηνής; Με 

ποιους τρόπους ο σκηνοθέτης το καταφέρνει αυτό;  

Τα αφηγηµατικά στοιχεία της κινηµατογραφικής ταινίας χρησιµοποιούνται 

ως ερεθίσµατα δηµιουργικής γραφής, συµβάλλοντας στη χρήση 

πολυπαραδειγµατικών τεχνικών/ στρατηγικών οι οποίες περιλαµβάνουν πλήθος 

και ποικιλία δραστηριοτήτων. Στην εφαρµογή της τεχνικής της τροποποίησης και 

ανατροπής µοτίβων, “Τι θα συνέβαινε αν…”, η θέαση της κινηµατογραφικής 

ταινίας αποτελεί το ξεκίνηµα. Οι επεµβάσεις στα αφηγηµατικά στοιχεία ξεκινούν µε 

την ερώτηση: “ Τι θα συνέβαινε αν…;”. Η ιστορία αναπτύσσεται µε διαφορετικό 

τρόπο καθώς συµβαίνουν ανατροπές στο ύφος: “Κάντε την ιστορία να αρχίζει από 
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το τέλος προς την αρχή”, στους χαρακτήρες: “Ποιος ήρωας θα ήθελες να είσαι και 

γιατί”, στην πλοκή: “Συνεχίστε την ιστορία και γράψτε ένα διαφορετικό τέλος 

(δυσάρεστο, πιθανό, χαριτωµένο, συγκινητικό, µακάβριο)”, στο σκηνικό: “Αν η 

ιστορία συνέβαινε σήµερα ή συνέβαινε σε άλλο τόπο”, και στην αφηγηµατική 

σκοπιά: µετατροπή του αφηγηµατικού κειµένου σε κόµικ (άσκηση στη χρήση 

εναλλακτικών κωδίκων επικοινωνίας) (Γρόσδος, 2014α).  

 

Η ερευνητική µελέτη 

Η διδακτική παρέµβαση αποτελεί τµήµα ερευνητικής µελέτης (Γρόσδος, 2014β) µε 

τα χαρακτηριστικά έρευνας δράσης, στην οποία τα έργα της τέχνης (ζωγραφικά 

έργα, οι εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και οι εικόνες του 

κινηµατογράφου) χρησιµοποιήθηκαν ως ερεθίσµατα παραγωγής ιδεών στο 

προσυγγραφικό στάδιο µε την τεχνική της τροποποίησης και ανατροπής µοτίβων: 

“Τι θα συνέβαινε αν…”. Ταυτόχρονα, επιχειρήθηκαν βήµατα επίτευξης στόχων 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού µε την απόπειρα κριτικής προσέγγισης 

οπτικοακουστικών προϊόντων. 

Γενικός σκοπός της έρευνας είναι, διαµέσου της υλοποίησης µίας διδακτικής 

πρότασης µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής σε σχολικές 

τάξεις στις οποίες φοιτούν παιδιά προεφηβικής ηλικίας (τάξεων ∆΄, Ε΄ και Στ΄ του 

δηµοτικού σχολείου), µε εµπλοκή των εννοιών της δηµιουργικής γραφής και του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού, µε τα έργα της τέχνης (ζωγραφικά έργα, 

εικονογραφήσεις των λογοτεχνικών βιβλίων και εικόνες του κινηµατογράφου) να 

χρησιµοποιούνται ως ερεθίσµατα παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, 

µε την τεχνική της τροποποίησης και ανατροπής µοτίβων, και την ταυτόχρονη 

εφαρµογή δραστηριοτήτων οπτικοακουστικού γραµµατισµού µε στόχους την 

απόλαυση/ κατανάλωση, την κριτική προσέγγιση και την παραγωγή εικόνων:  

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε από δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ισάριθµες σχολικές τάξεις (∆΄, Ε΄ και Στ΄) δηµοτικών 

σχολείων του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, τη 

σχολική χρονιά 2012-2013. 

Η διδακτική παρέµβαση έχει όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης 

καθώς από το ξεκίνηµα υπήρχε µια διδακτική πρόταση, ανοιχτή σε βελτιωτικές 

αλλαγές, µια κυκλοειδής σπείρα σχεδιασµού, δράσης, αξιολόγησης και 

επαναδιατύπωσης του σχεδίου και η καθεµία απ’ τις ενέργειες συσχετίζεται µε τις 

άλλες, και, τέλος ενεργός εµπλοκή των συµµετεχόντων (ερευνητής, εκπαιδευτικοί, 

µαθητές/τριες) στην πρακτική σε όλα τα στάδια της έρευνας δράσης. Το ξεκίνηµα 

αποτέλεσε µια προβληµατική κατάσταση, ένα ζήτηµα που απασχολεί τους 

εκπαιδευτικούς, απαιτεί βελτιωτικές παρεµβάσεις και αποτυπώνεται σε δύο 

εµπειρικές διαπιστώσεις: (α) Η συχνά εκδηλωνόµενη αρνητική στάση των 

µαθητών/τριών απέναντι στις διαδικασίες γραπτού λόγου στο σχολείο, (β) Η 

αδυναµία των µαθητών/τριών στην παραγωγή ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο 

(Γρόσδος, 2014α). 

 Ως προς την συλλογή δεδοµένων επιλέχθηκε η πολυµεθοδική προσέγγιση 

(παρατήρηση, συµπλήρωση ερωτηµατολογίου και συνέντευξη). 
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Η διδακτική πρόταση 

Μέρος των εννέα (9) τετράωρων µαθηµάτων, τα οποία σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν, αποτελούν οι τρεις διδακτικές παρεµβάσεις µε τη χρήση 

αποσπασµάτων κινηµατογραφικών ταινιών (Μαίρη Πόπινς -σκην. Ρόµπερτ 

Στίβενσον, Τα κόκκινο µπαλόνι -σκην. Αλµπέρ Λαµορίς, Το χαµίνι -σκην. Τσάρλι 

Τσάπλιν). 

Τα στάδια της διδασκαλίας: (α) Προβολή του έργου (κινηµατογραφική 

ταινία), (β) Συζήτηση - Πρώτες αυθόρµητες εντυπώσεις των µαθητών/τριών, (γ) 

Προσέγγιση του έργου, (δ) ∆ραστηριότητες δηµιουργικής γραφής (φύλλο 

εργασίας), (ε) Προεκτάσεις (δραστηριότητες εικαστικές, µουσικές, κίνησης, 

αυτοσχεδιασµοί κ.λπ.). 

 

Πρώτη παρέµβαση 

Τα διδακτικά βήµατα: 

1. Προβολή της ταινίας Μαίρη Πόπινς (1964), σκηνοθεσία: Ρόµπερτ Στίβενσον, από 

το ξεκίνηµα έως το χρονικό σηµείο 00.41.48. Η προβολή διακόπτεται στη σκηνή 

όπου η Μαίρη Πόπινς µαζί µε τα παιδιά εισβάλλουν στη ζωγραφιά και πριν οι 

µαθητές/τριες δουν το πλάνο του τοπίου της ζωγραφιάς. ∆ίδεται η υπόσχεση ότι 

κάποια στιγµή η προβολή της ταινίας θα ολοκληρωθεί. 

2. Οι µαθητές/τριες εκφράζουν αυθόρµητα τις πρώτες εντυπώσεις τους και 

ακολουθεί Καταιγισµός ιδεών. “Πείτε την πρώτη λέξη που σας έρχεται στο νου, 

βλέποντας την ταινία”. Ο εκπαιδευτικός γράφει τις λέξεις (ή τις φράσεις) στον 

πίνακα, οι οποίες µπορούν να οµαδοποιηθούν σηµασιολογικά ή άλλο κριτήριο. 

Αφορµή για συζήτηση των τεχνικών, π.χ. εφέ, και των πολιτιστικών στοιχείων της 

ταινίας. 

3. Ακολουθούν δηµιουργικές δραστηριότητες προφορικής έκφρασης: 

� Ποιο από τα πρόσωπα της ιστορίας θα ήθελες να είσαι και γιατί; 

� Την οµπρέλα τη χρησιµοποιούµε για να προφυλαγόµαστε από τη βροχή. Σκέψου 

και γράψε κι άλλους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια 

οµπρέλα, όσο το δυνατόν περισσότερους και ασυνήθιστους (οµαδική εργασία). 

� Με ποιον τρόπο θα ήθελες να µάθεις τη συνέχεια της ιστορίας: ∆ιαβάζοντας το 

βιβλίο ή Βλέποντας την ταινία; (γιατί;)  

� Αν είχες τις ικανότητες της Μαίρης Πόπινς, π.χ. να πετάει, τι θα έκανες για να 

αλλάξεις τον κόσµο; (οµαδική εργασία) 

4. ∆ηµιουργική γραφή (µε οµαδικό φύλλο εργασίας, χωρίς παρεµβάσεις ή 

διορθώσεις από τον εκπαιδευτικό). 

� Φαντάσου ότι µπαίνεις κι εσύ µέσα στη ζωγραφιά µαζί µε τη Μαίρη Πόπινς και τα 

παιδιά. Τι συµβαίνει στη συνέχεια; Συνέχισε και ολοκλήρωσε την ιστορία. Γράψε την 

πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική ιστορία που µπορείς. 

5. Προεκτάσεις /Επιπλέον δραστηριότητες µετά τη δηµιουργική γραφή: 

� ∆είτε την συνέχεια της ταινίας Μαίρη Πόπινς (διάρκεια 2 ώρες και 20΄). Συζητήστε 

τις αυθόρµητες απόψεις των παιδιών. Ποια συνέχεια δώσατε εσείς, ποια έδωσαν οι 

δηµιουργοί της ταινίας; (Ποιοι είναι οι δηµιουργοί της ταινίας;)  

� Σχολιάστε την στάση των πρωταγωνιστών σε συγκεκριµένες στιγµές της πλοκής. 

Σχολιάστε το τέλος. Αν ήσασταν εσείς δηµιουργοί της ταινίας… Τι σας άρεσε, τι δεν 

σας άρεσε… 
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� Βρείτε στο διαδίκτυο, δείτε (και συζητήστε) έργα ζωγραφικής µε θέµα τις 

οµπρέλες. Στη συνέχεια ζωγραφίστε τις µαγικές οµπρέλες, τις οποίες τα παιδιά 

σκέφτηκαν στο πρώτο δίωρο. 

� Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα παιδιών συνεδριάζει και οργανώνει ένα 

σύντοµο παντοµιµικό δρώµενο µέσα από την πλοκή της ταινίας. Όταν το δρώµενο 

παρουσιάζετε στην τάξη, τα παιδιά των άλλων οµάδων προσπαθούν να θυµηθούν 

σε ποιο σηµείο της ταινίας αναφέρεται. 

� ∆ιαβάστε στα παιδιά το κείµενο Μαίρη Πόπινς (σελ. 9-17) από το Travers, P. 

(2008). Μαίρη Πόπινς. Αθήνα: Άγκυρα και συζητήστε τις διαφορές στην αφήγηση 

ανάµεσα στο κείµενο και την ταινία (Τι υπάρχει στη µία αφήγηση που δεν υπάρχει 

στην άλλη αφήγηση). 

 

∆εύτερη παρέµβαση 

Τα διδακτικά βήµατα: 

Προβολή ολόκληρης (διάρκεια 38’) της ταινίας: Το κόκκινο µπαλόνι (1956), 

σκηνοθεσία Αλµπέρ Λαµορίς. Οι µαθητές/τριες εκφράζουν αυθόρµητα τις 

εντυπώσεις τους. Ακολουθεί συζήτηση: Τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, Ποιο τέλος 

θα έδιναν αν ήταν σεναριογράφοι, Τι ένιωσαν σε διάφορες στιγµές του έργου και 

γιατί (µε ποιους τρόπους ο σκηνοθέτης “γέννησε” αυτά τα συναισθήµατα), Ποια 

σκηνή θα ήθελαν να ξαναδούν κ.ά. Γιατί τα άλλα παιδιά έσκασαν το κόκκινο 

µπαλόνι; Τι θα έκαναν, αν ήταν µπροστά στο επεισόδιο µε το σκάσιµο του 

µπαλονιού; 

2. ∆ηµιουργική γραφή (µε οµαδικό φύλλο εργασίας, χωρίς παρεµβάσεις ή 

διορθώσεις από τον εκπαιδευτικό). Οι µαθητές/τριες εργάζονται οµαδικά. Κάθε 

οµάδα θα αλλάξει το τέλος της ιστορίας. Αν δεν θέλουν να αλλάξουν την σκηνή 

του τέλους, τότε επιλέγουν να αλλάξουν κάποια άλλη σκηνή της ταινίας: “Είστε 

δηµιουργοί της ταινίας και ο παραγωγός σας ζήτησε να αλλάξετε το τέλος της 

ιστορίας γιατί πιστεύει ότι το τέλος που υπάρχει δε θα αρέσει στα παιδιά” 

3. Οι ιστορίες/ σενάρια διαβάζονται στην τάξη. 

4. Οι µαθητές/τριες φαντάζονται και ανακοινώσουν προφορικά στην τάξη το 

ξεκίνηµα της ταινίας.  

5. Προβολή ολόκληρης της ταινίας και συζήτηση για την ανάγκη να µην “σπάει” 

ένα έργο τέχνης: “Τι στερούµαστε όταν βλέπουµε ένα µόνο κοµµάτι της ταινίας;” 

(τµήµατα της πλοκής, ολοκληρωµένους χαρακτήρες, κορύφωση κ.ά. ), ή τα κείµενα 

στο ανθολόγιο τα οποία είναι αποσπάσµατα, οι διαφηµίσεις της τηλεόρασης 

ενδιάµεσα στην ταινία κ.ά. 

 

Εναλλακτική πρόταση προσέγγισης: 

Προβολή της ταινίας από το χρονικό σηµείο 27.20΄έως το χρονικό σηµείο 32.30΄. 

∆ηµιουργική γραφή (µε οµαδικό φύλλο εργασίας, χωρίς παρεµβάσεις ή διορθώσεις 

από τον εκπαιδευτικό). Οι µαθητές/τριες εργάζονται οµαδικά. Κάθε οµάδα θα 

εµφανίσει στην αφήγηση έναν καινούριο ήρωα/πρωταγωνιστή και, βέβαια, θα 

ξαναγράψει τµήµατα της ιστορίας. “Ξαφνικά εµφανίζεται ένα καινούριο πρόσωπο. 

Ποιος είναι; Πώς είναι; Είναι φίλος ή εχθρός του παιδιού; Φαντάσου και γράψε την 

συνέχεια της ιστορίας. Τι συµβαίνει στη συνέχεια; Συνέχισε και ολοκλήρωσε την 

ιστορία. Γράψε την πιο ενδιαφέρουσα και συναρπαστική ιστορία που µπορείς”. Οι 

ιστορίες/ σενάρια διαβάζονται στην τάξη. 
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Τρίτη παρέµβαση 

Οι δραστηριότητες έχουν ως αντικείµενο επεξεργασίας τις εντυπώσεις που 

δηµιουργεί η µουσική (ο ήχος) σε µία ταινία και ταυτόχρονα προσφέρει την 

ευκαιρία για µύηση των παιδιών στον βωβό κινηµατογράφο. Η ταινία διασπάται σε 

τρία (3) αποσπάσµατα, στις πρώτες τρεις σκηνές: 

Απόσπασµα 1: από την αρχή έως 54 δευτερόλεπτα 

Απόσπασµα 2: από τα 55 δευτερόλεπτα έως 2.10΄  

Απόσπασµα 3: από 2.11΄ έως 4.18΄ 

Τα διδακτικά βήµατα: 

1. Μοιράζουµε το φύλλο εργασίας. Προβάλλουµε την ταινία: Το χαµίνι (The kid, 

1921), σκηνοθεσία Τσάρλι Τσάπλιν, από το ξεκίνηµα έως το χρονικό σηµείο 55 

δευτερόλεπτα, χωρίς τα παιδιά να βλέπουν τις εικόνες, αλλά να ακούνε µόνο την 

µουσική της ταινίας (αυτό το πετυχαίνουµε βάζοντας ένα χαρτί µπροστά στον 

φακό του βιντεοπροβολέα). Οι µαθητές/τριες ακούνε µόνο την µουσική του 

συγκεκριµένου αποσπάσµατος της ταινίας. 

2. Οι µαθητές/τριες, έχοντας ακούσει µόνο την µουσική στο ξεκίνηµα της ταινίας, 

φαντάζονται και ξεκινούν µια ιστορία στο φύλλο εργασίας. Είναι αυτονόητο ότι η 

ιστορία που θα ξεκινήσει κάθε παιδί έχοντας ακούσει µόνο την µουσική, δεν θα 

έχει σχέση µε την πλοκή της ταινίας. 

3. Προβάλλουµε το απόσπασµα της ταινίας πλήρες, µε εικόνα και ήχο. 

4. Συνεχίζουµε την προβολή της ταινίας από το χρονικό σηµείο 56 δευτερόλεπτα 

έως το χρονικό σηµείο 2.10΄, αλλά οι µαθητές/τριες ακούνε µόνο την µουσική του 

δεύτερου αποσπάσµατος, χωρίς εικόνα. 

5. Οι µαθητές/τριες, έχοντας ακούσει µόνο την µουσική του δεύτερου 

αποσπάσµατος, συνεχίζουν την ιστορία που ξεκίνησαν στο πρώτο βήµα, έχοντας 

δει µόνο το πρώτο απόσπασµα. 

6. Προβάλλουµε ολοκληρωµένο, µε ήχο και εικόνα, και το δεύτερο απόσπασµα. 

7. Ακούµε την µουσική από το τρίτο απόσπασµα, από το χρονικό σηµείο 2.11΄ έως 

το χρονικό σηµείο 4.15΄ χωρίς εικόνα. 

8. Οι µαθητές/τριες συνεχίζουν την συγγραφή της ιστορίας. 

9. Προβάλλουµε ολοκληρωµένο το τρίτο απόσπασµα. 

10. ∆ιαβάζουµε τις ιστορίες στην τάξη. 

11. Προβάλλουµε και συζητάµε ολόκληρη την ταινία. 

12. Προεκτάσεις /Επιπλέον δραστηριότητες µετά την δηµιουργική γραφή:  

� Ακούµε την µουσική από αποσπάσµατα (σκηνές) ταινιών και ζητάµε από τα 

παιδιά να µαντέψουν ή να φανταστούν τι µπορεί να συµβαίνει στην ταινία. Τα 

παιδιά αφηγούνται την αυθόρµητη ιστορία που φαντάστηκαν. Στη συνέχεια 

βλέπουµε το απόσπασµα της ταινίας µε εικόνα και ήχο. 

� Κάνουµε το αντίστροφο. ∆είχνουµε απόσπασµα (σκηνή) µιας ταινίας, έχοντας 

κλείσει τον ήχο. Στη συνέχεια δείχνουµε το ίδιο απόσπασµα µε ήχο. Τα παιδιά 

συγκρίνουν τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατά τους στις δύο περιπτώσεις: µε 

µουσική και χωρίς µουσική: “Τι προσφέρουν οι ήχοι και η µουσική σε µια ταινία;” 

 

Συµπεράσµατα 

Η επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων κατέδειξε ότι είναι εφικτή η υλοποίηση 

προγραµµάτων δηµιουργικής γραφής µε την χρήση κινούµενων εικόνων στο 

δηµοτικό σχολείο, η εφαρµογή δραστηριοτήτων δηµιουργικής γραφής σε παιδιά 
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προεφηβικής ηλικίας µεταβάλλει σε θετική κατεύθυνση τη στάση των 

µαθητών/τριών απέναντι στην διαδικασία της συγγραφής κειµένων και η χρήση 

τεχνικών δηµιουργικής γραφής οδηγεί στην βελτίωση των κειµένων που παράγουν 

οι µαθητές/τριες ως προς τα δηµιουργικά τους χαρακτηριστικά. 

Τα ερευνητικά δεδοµένα οδήγησαν: (α) στην καταγραφή θετικών 

συµπερασµάτων ως προς τη λειτουργικότητα της διδακτικής πρότασης, (β) τη 

θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε διδακτικές προτάσεις µε παρόµοιο 

περιεχόµενο, (γ) στην αλλαγή στάσης των µαθητών/τριών απέναντι στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και (δ) τη βελτίωση των παραγόµενων κειµένων των 

µαθητών/τριών ως προς τα δηµιουργικά χαρακτηριστικά (φαντασία, 

πρωτοτυπία). Ταυτόχρονα αποτυπώθηκε η αναγκαιότητα της παρουσίας ανοιχτού 

και θετικού ψυχολογικού κλίµατος στη σχολική αίθουσα ως προαπαιτούµενο 

διδακτικών παρεµβάσεων οπτικοακουστικής έκφρασης και δηµιουργικής γραφής.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέµα την παρουσίαση µιας διδακτικής πρότασης για την 

ιστορία Γ΄ Γυµνασίου, η οποία εφαρµόσθηκε στο 5
ο
 Γυµνάσιο Κοζάνης. Οι µαθητές 

κλήθηκαν να αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη µε τη χρήση, την κριτική αποτίµηση και 

τη δηµιουργία οπτικοακουστικών µηνυµάτων. Στα πλαίσια, λοιπόν, της διδασκαλίας της 

ιστορίας οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε ποικίλα σχετικά οπτικοακουστικά µηνύµατα. Στη 

συνέχεια, τους δόθηκαν ασκήσεις προσωπικής έκφρασης κι έγραψαν τις δικές τους ιστορίες 

για διάφορα ιστορικά γεγονότα, σαν να ήταν οι ίδιοι αυτόπτες µάρτυρες των γεγονότων. 

Κατόπιν, µε τη βοήθεια σχετικών λογισµικών ηχογράφησαν τις ιστορίες τους, τις 

επένδυσαν µε εικόνες και ηχητικά εφέ και δηµιούργησαν αφηγηµατικά βίντεο για κάθε 

ιστορία. Οι εργασίες των παιδιών παρουσιάστηκαν στην τοπική κοινωνία σε µια 

προσπάθεια εξωστρέφειας του σχολείου. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης έδειξαν ότι η διδακτική πρόταση βοήθησε τους µαθητές 

να κατανοήσουν την ιστορική γνώση εύκολα, ευχάριστα και δηµιουργικά.  

Λέξεις κλειδιά: ιστορία, οπτικοακουστικός γραµµατισµός, ψηφιακή αφήγηση, ελεύθερα 

λογισµικά  

 

Abstract 

This paper presents a teaching practice for the subject of history, being carried out at 3rd 

grade class of the 5
th

 Gymnasium of Kozani. Students were asked to develop their historical 

thinking by using, critically evaluating and creating audiovisual aids. During history lessons 

there have been used various audiovisual aids. Then, students, based on given creative writing 

exercises, wrote their own stories about historical events, as if they were eyewitnesses of these 

events. Consequently, they recorded their stories, found relative images and sound effects and 

created digital storytelling videos for each story with appropriate software. Students’ work was 

presented to local community in an effort to make school more extrovert. In conclusion, 

evaluation and self-evaluation results showed that this teaching practice helped students 

understand history easily, pleasantly and creatively.  

Keywords: history, audiovisual literacy, digital storytelling, free software 

 

 

Εισαγωγή 

Η ζωή στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δοµείται σε µεγάλο ποσοστό πάνω στην 

ολοένα και αυξανόµενη χρήση των εικόνων, ενώ ο λόγος στην ηλεκτρονική 

επικοινωνία υποβαθµίζεται όλο και περισσότερο και υποτάσσεται στην εικόνα 

(Berger, 1993). Παιδιά και ενήλικες ενηµερώνονται, επικοινωνούν, µαθαίνουν 

καθηµερινά µέσα από ένα πλήθος οπτικοακουστικών µηνυµάτων στην τηλεόραση, 

το διαδίκτυο και στα διάφορα έντυπα.  
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Τα οπτικοακουστικά µηνύµατα έχουν ποικίλα σηµαινόµενα, τα οποία 

απαιτούν µια σύνθετη διαδικασία αποκρυπτογράφησης και υπόκεινται σε 

διαφορετικές ερµηνείες. Τα οπτικοακουστικά µηνύµατα δεν αποτελούν πιστό 

οµοίωµα της πραγµατικότητας, αλλά µια κατασκευή της (Βρύζας, 2005: 430) και γι’ 

αυτό αναγκάζουν τους θεατές να αντιληφθούν τον κόσµο γύρω τους µε νέο τρόπο 

(Bruner, 1997: 73-76). Συνήθως, µεταφέρουν λιγότερες πληροφορίες σε σχέση µε 

τον λόγο (Kress, 2004), ενώ συχνά εµφανίζονται ελκυστικά ως σηµαίνοντα αλλά 

φτωχά ως σηµαινόµενα, δίχως νόηµα και περιεχόµενο (Σέµογλου, 2001: 270). 

Ωστόσο, είναι πιο άµεσα και ζωντανά, διεγείρουν τα συναισθήµατα, ενεργοποιούν 

δηµιουργικά τον αναγνώστη για περαιτέρω σκέψη και προσφέρουν ευκολότερη 

ανάκληση των γνώσεων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (Γρόσδος και Ντάγιου, 

2005; Μπασαντής, 1988). 

Το γεγονός ότι οι άνθρωποι κατακλύζονται σήµερα από οπτικοακουστικά 

µηνύµατα δε σηµαίνει αυτόµατα ότι κατανοούν τις οπτικές συµβάσεις ή τα 

αξιοποιούν µε δηµιουργικό τρόπο. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι 

άνθρωποι είναι κορεσµένοι από εικόνες αλλά ανεκπαίδευτοι ως προς την κριτική 

τους ανάγνωση (Γρόσδος, 2009). Εποµένως, το σύγχρονο σχολείο, ακολουθώντας 

τις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές στους τοµείς της πληροφορίας και των 

πολυµέσων, δεν πρέπει να περιοριστεί στο λόγο ως το µοναδικό τρόπο 

κατασκευής νοήµατος. Οφείλει να καλλιεργήσει στα παιδιά τους 

πολυγραµµατισµούς και την πολυτροπικότητα, να τα εξοικειώσει δηλαδή µε τη 

χρήση και τον συνδυασµό διαφόρων µέσων και µορφών επικοινωνίας 

(Cope&Kalantzis, 2000; Xoντολίδου, 1999).  

Ένας από τους νέους γραµµατισµούς, που καλείται να καλλιεργήσει το 

σύγχρονο σχολείο στα παιδιά, είναι και ο οπτικοακουστικός γραµµατισµός 

(audiovisual literacy). Πρόκειται για την ικανότητα ανάγνωσης, ερµηνείας, χρήσης, 

κριτικής αποτίµησης και παραγωγής οπτικοακουστικών µηνυµάτων (Kress & Van 

Leeuwen, 2001). Τα παιδιά δε γνωρίζουν και απολαµβάνουν µόνο ως απλοί θεατές 

τα οπτικοακουστικά µηνύµατα, αλλά αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι σε 

αυτά και εκπαιδεύονται στα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να τα παράγουν και να τα 

παρουσιάζουν (Θεοδωρίδης, 2002).  

Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση επιχειρήθηκε η αξιοποίηση του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού στη διδασκαλία της ιστορίας Γ΄ Γυµνασίου ή 

µάλλον η συνδυασµένη καλλιέργεια ιστορικού και οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού. Το βασικό ζητούµενο ήταν διπλό: αφενός πώς η δηµιουργική 

αξιοποίηση των οπτικοακουστικών µηνυµάτων θα µπορούσε να συνδράµει σε µια 

νέα, δυναµική και πολυδιάστατη αντίληψη της νεότερης και σύγχρονης ιστορικής 

πραγµατικότητας και αφετέρου πώς µέσω της διδασκαλίας της ιστορίας θα 

µπορούσαν τα παιδιά να ασκηθούν παράλληλα στη δηµιουργική αξιοποίηση των 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων.  

 

∆ιδακτικοί στόχοι 

Ως βασικός σκοπός της διδακτικής πρότασης θα µπορούσε να οριστεί η ανάπτυξη 

της ιστορικής σκέψης και συνείδησης µέσω της χρήσης, της κριτικής αποτίµησης 

και της δηµιουργίας οπτικοακουστικών µηνυµάτων. Από κει και πέρα, στη 

στοχοθεσία συνδυάστηκαν οι διδακτικοί στόχοι του οπτικοακουστικού 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
200 

γραµµατισµού µε τους στόχους για τη διδασκαλία της ιστορίας στο Γυµνάσιο, 

όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας (∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003).  

Μέσα από το µάθηµα της ιστορίας επιδιώκεται οι µαθητές/-τριες του 

Γυµνασίου να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη σπουδή του παρελθόντος 

ως παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας και κατανόησης της κοινωνίας. Επίσης, 

καλούνται να αναπτύξουν την κριτική ιστορική τους σκέψη και συνείδηση, 

κατανοώντας την αξία της ορθής αξιοποίησης των γραπτών και 

οπτικοακουστικών πηγών. Ειδικότερα, η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την 

κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και τη σύνδεση αιτίων και αποτελεσµάτων, 

ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συµπεριφοράς 

του ανθρώπου σε συγκεκριµένες καταστάσεις και της διαλεκτικής σχέσης 

παρελθόντος, παρόντος και µέλλοντος. Μέσα από τη γνώση του παρελθόντος οι 

µαθητές καθίστανται ικανοί να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα 

προβλήµατά του και να προγραµµατίσουν υπεύθυνα το µέλλον τους. Επιπρόσθετα, 

επιδιώκεται οι µαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν την εθνική και πολιτισµική 

τους ταυτότητα στο σύγχρονο κόσµο µε πνεύµα µετριοπάθειας, ανοχής και 

σεβασµού για το διαφορετικό.  

Η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραµµατισµού έχει ως πρώτο στόχο τη 

χρήση και την αισθητική απόλαυση των σχετικών µε την ιστορία 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων. Η αισθητική τους απόλαυση είναι ένας τρόπος να 

καταστεί το µάθηµα της ιστορίας πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον για τα παιδιά, 

δηµιουργώντας µια πιο θετική στάση απέναντι στη µελέτη του παρελθόντος. 

Μέσω της οπτικοακουστικής αναπλαισίωσης της ιστορικής γνώσης αναπτύσσεται 

η αισθητική και πολιτισµική συνείδηση, ενώ τα παιδιά αντιλαµβάνονται µε πιο 

απτό τρόπο την πολιτισµική τους ταυτότητα. Παράλληλα, υιοθετούν κριτήρια 

αξιολόγησης των οπτικοακουστικών µηνυµάτων, µαθαίνοντας να αξιοποιούν µε 

κριτικό τρόπο τις πληροφορίες και τα σηµαινόµενά τους. Τέλος, εξοικειώνονται µε 

τις τεχνικές και τα εργαλεία (κυρίως ψηφιακά) για τη δηµιουργία 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων. Τα παιδιά, δηλαδή, αποκτούν τις αναγκαίες 

δεξιότητες, ώστε να µπορούν να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τη δική τους 

ιστορική αντίληψη µέσω των οπτικοακουστικών µηνυµάτων (Γρόσδος, 2009: 

Πίνακας 2).  

 

Μεθοδολογία 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι, επιλέχθηκαν 

διαφοροποιηµένες παιδαγωγικές πρακτικές, τόσο κατά τη φάση της διδασκαλίας 

όσο και κατά τη φάση της δηµιουργίας οπτικοακουστικών µηνυµάτων από τα 

παιδιά.  

Όπως προδίδει και ο τίτλος, ο βασικός άξονας της διδακτικής πρότασης ήταν 

η ψηφιακή αφήγηση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ. Οι µαθητές/-τριες δηµιούργησαν 

βίντεο µε ψηφιακές αφηγήσεις για γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, 

εµπλουτίζοντας και ενισχύοντας τις δικές τους γραπτές αφηγήσεις µε εικόνες και 

ηχητικά εφέ (Lathem, 2005). Η ψηφιακή αφήγηση είναι µια ενεργητική διαδικασία, 

που δηµιουργεί µια πολυδιάστατη εµπειρία, ενισχύει τη δηµιουργικότητα, τη 

συνεργασία, την ενεργό συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της 

σκέψης και την κριτική ικανότητα των παιδιών. Οι πολλοί συνδυαζόµενοι κώδικες 

στην ψηφιακή αφήγηση (µουσική, λόγος, εικόνα) βοηθούν τους µαθητές να 
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προσεγγίσουν και να αποτυπώσουν την κοινωνική και πολιτισµική τους ταυτότητα 

µε πρωτότυπους τρόπους (Σεραφείµ&Φεσάκης, 2010).  

Για τη δηµιουργία των βίντεο οι µαθητές/-τριες αναζήτησαν εικόνες και 

ηχητικά εφέ µέσα από ιστοεξερευνήσεις (webquests). Οι ιστοεξερευνήσεις 

ενεργοποίησαν τους µαθητές σε στοχευµένες πλοηγήσεις στο ∆ιαδίκτυο µε 

ξεκάθαρους στόχους, όπου έπρεπε να κρίνουν και να αξιολογήσουν τα προς 

επιλογή δεδοµένα (Dodge, 2001; Τζιµογιάννης & Σιόρεντα, 2007). Στην ψηφιακή 

αφήγηση χρησιµοποιήθηκαν κυρίως ελεύθερα λογισµικά ανοιχτού κώδικά 

(Audacity, Pixlr), ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήµατα των ελεύθερων λογισµικών. Τα τελευταία δίνουν σε όλους τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία µε σχεδόν µηδενικό κόστος και 

άριστη απόδοση, χωρίς τα γνωστά προβλήµατα από ιούς (Παρασκευάς, 2015). 

Επίσης, τα ελεύθερα λογισµικά προωθούν την ισότητα στην ψηφιακή εποχή, τον 

εκδηµοκρατισµό της κοινωνίας και τη συνεργασία µεταξύ προγραµµατιστών και 

χρηστών.  

Οι εργασίες των παιδιών προέκυψαν µέσα από µια διαδικασία δηµιουργικής 

γραφής σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο όρος «δηµιουργική γραφή» δε 

χρησιµοποιείται µε τη στενή του έννοια, αναφερόµενος αποκλειστικά στα γραπτά 

κείµενα προσωπικής έκφρασης. Αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα και τελικό 

προϊόν (βίντεο, αφίσα, διήγηµα, ποίηµα κ.ά.), που προκύπτει ή σχετίζεται µε τη 

δηµιουργική έκφραση των παιδιών, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες κλίσεις και 

δεξιότητες του καθενός. Η δηµιουργική έκφραση είναι µέγα ζητούµενο της 

εκπαίδευσης, καθώς κατά γενική οµολογία τα παιδιά αισθάνονται ολοένα και πιο 

πιεσµένα και φιµωµένα µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια των τυπικών, σχολικών τους 

υποχρεώσεων. Παράλληλα, η φαντασία, ο πειραµατισµός και η εκτόνωση, που 

συνδέονται µε την πρακτική της δηµιουργικής γραφής, δηµιουργούν ένα 

ευχάριστο κλίµα στην τάξη (Μαγνήσαλης, 2003; Παπάς, 1985).  

Όπου ήταν εφικτό, επιχειρήθηκε µια διαθεµατική/ διεπιστηµονική 

προσέγγιση της ιστορικής γνώσης, ώστε να συνδυαστεί µε γνώσεις και δεξιότητες 

από άλλα σχολικά µαθήµατα, όπως τη νεοελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία, την 

κοινωνική και πολιτική αγωγή, την πληροφορική, τα εικαστικά ή τη µουσική. Με 

αυτό τον τρόπο οι µαθητές/-τριες παρακινήθηκαν στο να αξιοποιήσουν ποικίλες 

πηγές πληροφόρησης, να επεξεργαστούν κριτικά και να συνδυάσουν δηµιουργικά 

τις διάφορες γνώσεις και πληροφορίες (Χατζηµιχαήλ, 2010: 222; Καρατζιά-

Σταυλιώτη, 2002; Ματσαγγούρας, 2003). 

Αν και οι µαθητές/-τριες δεν εργάστηκαν σταθερά χωρισµένοι σε τυπικές 

οµάδες, ωστόσο ανέπτυξαν µεταξύ τους γνήσια συνεργατικές σχέσεις σε όλα τα 

στάδια της διδακτικής πρότασης, δηµιουργώντας µικρές ή µεγάλες οµάδες. Σε 

κάποιες περιπτώσεις ορισµένοι µαθητές µε συγκεκριµένες δεξιότητες ανέλαβαν τον 

ρόλο του διδάσκοντα, βοηθώντας τους συµµαθητές τους. Έγινε, λοιπόν, 

προσπάθεια, ώστε οι µαθητές να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις 

κλίσεις, τις προηγούµενες γνώσεις τους ή τη βοήθεια των συµµαθητών τους και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού να είναι κυρίως συµβουλευτικός και λιγότερο 

παρεµβατικός. Πάντως, η συνεργασία των παιδιών αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική, καθώς κινητοποιήθηκαν σχεδόν όλοι οι µαθητές, αναπτύσσοντας 

µεταξύ τους τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και 

της διαπραγµάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Επιπλέον, η 
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διδασκαλία κύλησε πιο ευχάριστα και γρήγορα, ενώ οι µαθητές/-τριες έδειξαν 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον (Κογκούλης, 1994; Ματσαγγούρας, 2000).  

Με την παρουσίαση των εργασιών έγινε προσπάθεια τα παιδιά και το ίδιο το 

σχολείο να επιδείξουν εξωστρέφεια. Οι εργασίες δεν παραδόθηκαν απλώς στον 

καθηγητή, αλλά παρουσιάστηκαν στη σχολική αίθουσα, στο υπόλοιπο σχολείο, σε 

σχολικά φεστιβάλ και σε εκδηλώσεις ανοιχτές προς την τοπική κοινωνία. Με αυτό 

τον τρόπο οι µαθητές/-τριες µπήκαν στη διαδικασία της προσωπικής τους έκθεσης 

και δηµόσιας έκφρασης των απόψεων και της ιστορικής τους αντίληψης. Η 

ανατροφοδότηση από τα θετικά ή αρνητικά σχόλια των συµµαθητών, των 

υπόλοιπων καθηγητών ή άγνωστων θεατών για τις εργασίες τους στάθηκε µια 

ωφέλιµη εµπειρία και διαδικασία για τα ίδια τα παιδιά. Παράλληλα, οι ιστορικές 

τους αναπαραστάσεις απέκτησαν µια νέα δυναµική, ξέφυγαν από τους τέσσερις 

τοίχους της σχολικής αίθουσας. έγιναν κτήµα και ερέθισµα για σκέψη µεταξύ 

γονέων, εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινωνίας. Τέλος, το Γυµνάσιο κατάφερε 

να παρουσιάσει το έργο του στην τοπική κοινωνία και να αναδείξει καλύτερα το 

µορφωτικό, πολιτισµικό και κοινωνικό του ρόλο (Κουλαϊδής κ.ά., 2006; Ορφανός 

κ.ά., 2005). 

Αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε µαθησιακής διαδικασίας είναι και η αξιολόγηση. 

Στη συγκεκριµένη διδακτική πρόταση χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές της 

ετεροαξιολόγησης µεταξύ των µαθητών, της αυτοαξιολόγησης µε φύλλα που 

συµπλήρωσαν στο τέλος και της απλής, ελεύθερης, εµπειρικής παρατήρησης από 

τον εκπαιδευτικό. Με την αυτοαξιολόγηση οι µαθητές/-τριες ασκήθηκαν στο να 

αξιολογούν τεκµηριωµένα την ατοµική και συλλογική τους προσπάθεια, να 

εντοπίζουν τις αδυναµίες τους και να τις διορθώνουν. Επίσης, πολλά 

συµπεράσµατα προέκυψαν µέσα από τη συζήτηση µεταξύ µαθητών και 

εκπαιδευτικού και την από κοινού εκτίµηση της ποιότητας της συνεργασίας και 

του βαθµού επίτευξης των αρχικών στόχων. Φυσικά, εκείνο που ενδιαφέρει 

περισσότερο δεν είναι τόσο το τελικό αποτέλεσµα, όσο οι αξίες και οι 

συµπεριφορές που υιοθέτησαν οι µαθητές στην πορεία (Κασσωτάκης, 2003; 

Κωνσταντίνου, 2000).  

 

Προγραµµατισµός  

Η διδακτική πρόταση «Ψηφιακή αφήγηση: ένα ταξίδι στο Χρόνο» εφαρµόσθηκε 

στα πλαίσια της διδασκαλίας του µαθήµατος της ιστορίας, σε δύο τµήµατα (27 και 

26 µαθητές/-τριες) της Γ΄ τάξης του 5ου Γυµνασίου Κοζάνης, το διδακτικό έτος 

2015-2016. ∆ιακρίνεται σε τρία βασικά στάδια: στο στάδιο της διδασκαλίας µε τη 

χρήση και την κριτική αποτίµηση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού, στο στάδιο 

της δηµιουργικής γραφής µε τη συγγραφή πρωτότυπων κειµένων και στο στάδιο 

της ψηφιακής αφήγησης.  

Τα δύο πρώτα στάδια πραγµατοποιήθηκαν στην αίθουσα του κάθε 

τµήµατος και εντάχθηκαν στο αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας της ιστορίας, 

χωρίς να απαιτηθούν επιπλέον ώρες. Σ’ αυτά τα δύο στάδια χρησιµοποιήθηκε ένας 

βιντεοπροβολέας για την προβολή του οπτικοακουστικού υλικού (ιστορικές 

φωτογραφίες, αναπαραστάσεις, εικόνες έργων τέχνης, χάρτες, ιστορικά τεκµήρια, 

ντοκιµαντέρ, τραγούδια, ηχητικά ντοκουµέντα, ταινίες), το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου αντλήθηκε από ιστότοπους µουσείων (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο), 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Φωτόδεντρο, University 
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College London, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση), από το Εθνικό Οπτικοακουστικό 

Αρχείο της ΕΡΤ, από συλλογές σε εκπαιδευτικά ιστολόγια, καθώς και από το 

YouTube. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί η επιστηµονική 

εγκυρότητα των ιστορικών απεικονίσεων. Εκτός από οπτικοακουστικό υλικό 

χρησιµοποιήθηκαν και αποσπάσµατα από ιστορικά µυθιστορήµατα ή διηγήµατα. 

Η ιστορική λογοτεχνία δεν είναι ακριβώς οπτικοακουστικό υλικό, ωστόσο 

δηµιουργεί πολλές εικόνες στη φαντασία των παιδιών και µπορεί να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα.  

Για το τρίτο στάδιο της ψηφιακής αφήγησης απαιτήθηκαν επιπλέον 16 ώρες, 

οι οποίες εξοικονοµήθηκαν από την ένταξη της διδακτικής πρότασης σε 

πολιτιστικό πρόγραµµα. Οι µαθητές/-τριες δηµιούργησαν τις ψηφιακές τους 

αφηγήσεις στο εργαστήριο πληροφορικής, µένοντας στο σχολείο 1-2 ώρες κάθε 

εβδοµάδα µετά το τέλος των µαθηµάτων από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο. Τα 

παιδιά χρησιµοποίησαν τις µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο αλλά και τους 

ιστότοπους, από τους οποίους αντλήθηκε το οπτικοακουστικό υλικό της 

διδασκαλίας, για να βρουν εικόνες και ηχητικά εφέ. Επίσης, χρησιµοποίησαν τα 

ελεύθερα λογισµικά Pixlr και Audacity για την επεξεργασία εικόνων και την 

ηχογράφηση των ιστοριών τους αντίστοιχα, ενώ για τη δηµιουργία των βίντεο 

επέλεξαν το εµπορικό λογισµικο Windows Movie Maker, το οποίο γνώριζαν ήδη 

πολύ καλά.  

 

∆ιεξαγωγή διδασκαλίας 

1ο στάδιο: ∆ιδασκαλία µε χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η προβολή οπτικοακουστικού υλικού µε 

βιντεοπροβολέα ήταν οργανικά ενταγµένη στη διδασκαλία της ιστορίας. Οι εικόνες 

και τα ηχητικά άλλοτε αποτελούσαν την εισαγωγή και την αφόρµηση για τη 

διδασκαλία ενός κεφαλαίου, άλλοτε διασαφήνιζαν και συµπλήρωναν το σχολικό 

εγχειρίδιο ή ένα φύλλο εργασίας, ενώ συχνά λειτουργούσαν και ως αφορµή για 

επανάληψη και ανακεφαλαίωση. Ορισµένες φορές η διδασκαλία γινόταν 

αποκλειστικά µε οπτικοακουστικό υλικό, µε κατάλληλες ερωτήσεις προς τα παιδιά 

και σχετική συζήτηση, χωρίς καθόλου χρήση του σχολικού εγχειριδίου. Σε κάθε 

περίπτωση, ο στόχος ήταν η γραπτή ιστορική γνώση να οπτικοποιηθεί στη 

φαντασία των παιδιών, να γίνει πιο ζωντανή και ενδιαφέρουσα, ώστε να τους 

κεντρίσει το ενδιαφέρον και να γίνει πιο εύκολα κτήµα τους. Γι’ αυτό, ήταν εξίσου 

σηµαντικό και η ιστορική αφήγηση του διδάσκοντα να είναι παραστατική και 

γλαφυρή, ώστε να δηµιουργεί στη φαντασία των παιδιών πολλές εικόνες. 

 Η προσέγγιση του οπτικοακουστικού υλικού γινόταν µέσα από στοχευµένες 

ερωτήσεις προς τα παιδιά και την παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών από τον 

διδάσκοντα για το δηµιουργό, το χρόνο ή τον σκοπό δηµιουργίας του 

προβαλλόµενου οπτικοακουστικού υλικού. Αρχικά, ορισµένες ερωτήσεις εστίασης 

(π.χ. Τι κάνουν οι άνθρωποι στην εικόνα; Ποιο γεγονός απεικονίζεται;) βοηθούσαν 

τους µαθητές/-τριες να εστιάσουν σε συγκεκριµένα σηµεία της εικόνας, να 

παρατηρήσουν και να ερευνήσουν σηµαντικές λεπτοµέρειες. Στη συνέχεια, µέσα 

από ερωτήσεις ανάλυσης και ερµηνείας (π.χ. Γιατί διαµαρτύρονται οι 

συγκεντρωµένοι στην εικόνα; Ποια είναι η στάση του καλλιτέχνη απέναντι στο 

εικονιζόµενο γεγονός;), σε συνδυασµό µε τις ιστορικές τους γνώσεις ή άλλες 

γραπτές και οπτικοακουστικές πηγές, οι µαθητές/-τριες ανέλυαν και διατύπωναν 
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τεκµηριωµένες κρίσεις για τα εικονιζόµενα πρόσωπα και γεγονότα, ενώ 

προχωρούσαν και σε συσχετισµούς µε ευρύτερα ιστορικά φαινόµενα ή ζητήµατα 

(Palikidis, 2014). Με αυτή τη µέθοδο διδακτικής προσέγγισης τα παιδιά 

συνειδητοποίησαν τις συµβάσεις που διέπουν τις ιστορικές απεικονίσεις και τα 

ηχητικά ντοκουµέντα. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι η απεικονιζόµενη ιστορική 

πραγµατικότητα αντιπροσωπεύει την υποκειµενική άποψη του δηµιουργού της 

εικόνας και όχι µια αντικειµενική αλήθεια.  

 

2ο στάδιο: ∆ηµιουργική γραφή  

Μόλις τελείωνε κάποιο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου, δίνονταν από το 

διδάσκοντα ορισµένες ασκήσεις-σενάρια, βάση των οποίων τα παιδιά έγραφαν µια 

φανταστική προσωπική τους εµπειρία από κάποιο ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο 

του κεφαλαίου που µόλις είχε τελειώσει, σαν να υπήρξαν αυτόπτες µάρτυρες του 

παρελθόντος. Τα παιδιά, λοιπόν, καλούνταν να κάνουν ένα νοερό ταξίδι στο 

Χρόνο, αξιοποιώντας τη δηµιουργική τους φαντασία, τις ιστορικές γνώσεις που 

είχαν αποκοµίσει αλλά και τις εικόνες που είχαν εντυπωθεί στο µυαλό τους από τη 

διδασκαλία µε το οπτικοακουστικό υλικό. Τα κειµενικά είδη που έπρεπε να 

γράψουν ποίκιλαν ανά κεφάλαιο (διήγηµα, ηµερολόγιο, άρθρο σε εφηµερίδα, 

ποίηµα, συνθήµατα κ.ά.) κι εποµένως, τα παιδιά χρησιµοποίησαν προηγούµενες 

γνώσεις τους πάνω στους κανόνες συγγραφής των συγκεκριµένων κειµενικών 

ειδών από άλλα µαθήµατα (λογοτεχνία, νεοελληνική γλώσσα). 

  

Κεφάλαιο ∆΄ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡYΣΗ ΤΟY ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟY 20ού ΑΙΩΝΑ 

Προσγειώνεσαι µε τη µηχανή του χρόνου στην Ελλάδα την εποχή του Όθωνα και 

µαζί µε άλλους δυσαρεστηµένους πολίτες γράφετε συνθήµατα στους τοίχους για 

τα παράπονα και τα αιτήµατά σας από την Αντιβασιλεία και τον Όθωνα. Ξαφνικά, 

γίνεστε αντιληπτοί από τη φρουρά του βασιλιά και σας κυνηγούν για να σας 

συλλάβουν. Κατάγραψε στο ηµερολόγιο τα συνθήµατα που γράψατε και την 

περιπέτεια που έζησες. 

Πίνακας 1. Άσκηση-σενάριο για το Κεφάλαιο ∆΄ του σχολικού εγχειριδίου. 

  

 Όπως φαίνεται και στην άσκηση-σενάριο του κεφαλαίου ∆΄ (Πίνακας 1), 

αυτές οι ασκήσεις ήταν ιδιαίτερα στοχευµένες, καθώς ζητούσαν από τα παιδιά να 

χρησιµοποιήσουν συγκεκριµένες ιστορικές γνώσεις από το διδαχθέν κεφάλαιο (στη 

συγκεκριµένη περίπτωση την αυταρχική πολιτική της Αντιβασιλείας και του 

Όθωνα και την αντίδραση του ελληνικού λαού). Στα κείµενά τους τα παιδιά 

αξιοποίησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό το οπτικοακουστικό υλικό της διδασκαλίας, το 

οποίο τα βοήθησε να πλάσουν τις δικές τους εικόνες για το παρελθόν.  

 Ορισµένα από τα κείµενα που έγραφαν κάθε φορά τα παιδιά 

παρουσιάζονταν στην τάξη και αποτελούσαν µια καλή αφορµή για 

ανακεφαλαίωση και συζήτηση πάνω στα σχετιζόµενα ιστορικά ζητήµατα. Για τα 

παιδιά και ειδικά για εκείνα που είχαν µια φυσική συστολή, η παρουσίαση ήταν µια 

ωφέλιµη εµπειρία, καθώς χαίρονταν που παρουσίαζαν την εργασία τους στην τάξη 

και αναδείκνυαν τις ικανότητες τους στην αφήγηση. Μάλιστα, για ορισµένα παιδιά 

αυτές οι ασκήσεις στάθηκαν η αφορµή για να ανακαλύψουν ή να 

συνειδητοποιήσουν τη συγγραφική τους κλίση. Επιπρόσθετα, το κλίµα µέσα στην 
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τάξη κατά την παρουσίαση των εργασιών ήταν ζωντανό και ευχάριστο, ενώ όλα 

τα παιδιά έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ευρηµατικές ιστορίες των 

συµµαθητών τους. 

 Στο τέλος της χρονιάς, λοιπόν, κάθε παιδί είχε στο τετράδιό του ένα σύνολο 

κειµένων µε τις προσωπικές του ιστορικές αφηγήσεις, οι οποίες χρονικά διέτρεχαν 

όλη τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Αντιπροσωπευτικές αφηγήσεις από κάθε 

κεφάλαιο συγκεντρώθηκαν σε ένα ψηφιακό βιβλίο, επιµεληµένο και διακοσµηµένο 

από τα παιδιά.  

 

3ο στάδιο: Ψηφιακή αφήγηση  

Σ’ αυτό το στάδιο οι µαθητές/-τριες, εργαζόµενοι στο εργαστήριο πληροφορικής 

για 16 ώρες µετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, µετέτρεψαν τις γραπτές τους 

αφηγήσεις σε ψηφιακές.  

Αρχικά, ενηµερώθηκαν για τα λογισµικά που θα χρησιµοποιούσαν και για 

τους ιστότοπους µουσείων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και τα εκπαιδευτικά 

ιστολόγια, στα οποία µπορούσαν να βρουν επιστηµονικά τεκµηριωµένες εικόνες 

και ηχητικά. Αυτή η ενηµέρωση διήρκεσε δύο διδακτικές ώρες και ήταν ιδιαίτερα 

σηµαντική, καθώς τα περισσότερα παιδιά δεν αξιολογούν τα αποτελέσµατα των 

µηχανών αναζήτησης και συχνά αντλούν ατεκµηρίωτες πληροφορίες και 

οπτικοακουστικό υλικό από αβέβαιης εγκυρότητας ιστότοπους.  

Στη συνέχεια, επέλεξαν ποια από τις γραπτές τους αφηγήσεις ήθελαν να 

κάνουν ψηφιακή και ποια σηµεία της ιστορίας τους ήθελαν να επενδύσουν µε 

εικόνα και ήχο. Κατόπιν, σε δύο διδακτικές ώρες και συνεργαζόµενοι µεταξύ τους 

σε οµάδες, αναζήτησαν τις εικόνες και τα ηχητικά που επέλεξαν. Έπειτα, σε έξι 

διδακτικές ώρες ηχογράφησαν µε το λογισµικό Audacity τις ιστορίες τους και 

επέλεξαν µουσικό χαλί για τις ηχογραφηµένες τους αφηγήσεις. Τέλος, σε έξι 

διδακτικές ώρες και συνεργαζόµενοι µεταξύ τους σε οµάδες, δηµιούργησαν µε το 

λογισµικό Windows Movie Maker τα ψηφιακά τους βίντεο, συνδυάζοντας τις 

εικόνες και τα ηχητικά που είχαν επιλέξει µε τις ηχογραφηµένες αφηγήσεις και το 

επιλεγένο µουσικό χαλί. 

 

 
Σχήµα 1. Οι µαθητές/-τριες συνεργάζονται στην αναζήτηση εικόνων και στη 

δηµιουργία βίντεο.  

 

Στο στάδιο της ψηφιακής αφήγησης τα παιδιά αξιοποίησαν προηγούµενες 

γνώσεις τους από το µάθηµα της πληροφορικής, συνεργάστηκαν αρµονικά µεταξύ 

τους (Σχήµα 1), ενώ όσοι είχαν ψηφιακές δεξιότητες τις µοιράστηκαν µε τους 

υπόλοιπους και τους βοήθησαν, αναλαµβάνοντας συχνά καθοδηγητικό ρόλο. 
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Επιπλέον, τα παιδιά εξοικειώθηκαν µε κάποιες λειτουργίες του διαδικτύου και 

λογισµικά που δεν τα γνώριζαν καθόλου. 

 

Παρουσίαση εργασιών 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εργασίες των παιδιών παρουσιάζονταν, 

σχολιάζονταν και κρίνονταν µέσα στην τάξη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σε µια 

προσπάθεια εξωστρέφειας των µαθητών και του σχολείου, οι εργασίες 

παρουσιάστηκαν σε σχολικούς διαγωνισµούς και φεστιβάλ, όπως στο 6ο µαθητικό 

φεστιβάλ ψηφιακής δηµιουργίας στη Φλώρινα και στο 2ο µαθητικό διαγωνισµό του 

σωµατείου «Οι Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα». Μάλιστα, στο 

συγκεκριµένο διαγωνισµό η οµάδα µαθητών του ενός τµήµατος απέσπασε το 3ο 

βραβείο. Επίσης, τα βίντεο και το ψηφιακό βιβλίο αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο του 

σχολείου (http://blogs.sch.gr/5gymkoza), ώστε να είναι διαθέσιµα σε όλους εντός 

και εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Στο τέλος της χρονιάς, έγινε µια ανοιχτή προς το κοινό και τα τοπικά ΜΜΕ 

εκδήλωση, στην οποία µαζί µε άλλα προγράµµατα του σχολείου παρουσιάστηκαν 

και οι εργασίες των παιδιών. Στην εκδήλωση προβλήθηκε ιδιαίτερα ο 

παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου και το ουσιαστικό έργο που επιτελείται από 

µαθητές και εκπαιδευτικούς πέραν των τυπικών τους υποχρεώσεων, σε µια 

προσπάθεια αποκατάστασης της αρνητικής εικόνας που υπάρχει για το ελληνικό 

δηµόσιο σχολείο. 

 

Αξιολόγηση 

Οι µαθητές/-τριες ετεροαξιολογούνταν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς στα πλαίσια 

των παρουσιάσεων. Με την παρουσίαση των εργασιών τους εκτός σχολείου 

τόλµησαν να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο κοινό και κατά κάποιο τρόπο 

αξιολογήθηκαν από αυτό, καθώς σχολιάστηκαν και κρίθηκαν για τις δηµιουργίες 

τους. Στο τέλος, οι µαθητές συµπλήρωσαν και φύλλο αυτοαξιολόγησης (Πίνακας 2).  

 Τµήµα: Φύλο: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΟΝ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 

 Βρήκα τις ασκήσεις και τις ιστορίες 

ενδιαφέρουσες. 

    

 ∆υσκολεύτηκα να γράψω τις ιστορίες.     

 Μέσα από τις ιστορίες έµαθα και 

κατανόησα καλύτερα τα κεφάλαια του 

µαθήµατος της ιστορίας. 

    

 Μου άρεσε που βλέπαµε πολλές εικόνες 

και βίντεο στο µάθηµα της ιστορίας. 

    

 Μου άρεσε που παρουσιάζαµε τις ιστορίες 

στην τάξη. 

    

 Μου άρεσε που συζητούσαµε για το 

µάθηµα της ιστορίας µέσα από τις ιστορίες 

που είχαµε γράψει. 

    

 Μου άρεσε που παρουσιάσαµε τις ιστορίες 

σε εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς. 

    

 Μου άρεσε που συγκεντρώσαµε τις 

ιστορίες σε ψηφιακό βιβλίο. 
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 Μου άρεσε που δηµιουργήσαµε τα βίντεο 

µε τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις των 

ιστοριών µας. 

10. Θα ήθελα και του χρόνου να γίνεται το 

µάθηµα της ιστορίας µε τον ίδιο τρόπο.

Πίνακας 2. Φύλλο αυτοξιολόγησης µαθητών/

Σχήµα 2. Γράφηµα µε τις απαντήσεις των µαθητών/

Μέσα από τις απαντήσεις τους (Σχήµα 2) αλλά και µέσα από τις 

παρατηρήσεις του διδάσκοντα και τη συζήτηση 

ξεκάθαρα ότι στους περισσότερους άρεσε η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση µε 

το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, µε τις γραπτές και ψηφιακές ιστορίες που 

δηµιουργούσαν, παρουσίαζαν και συζητούσαν εντός και εκτός τάξης. Οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι δε δυσκολεύτηκαν µε τις ασκήσεις

βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα το µάθηµα της ιστορίας. 

 

Συµπεράσµατα  

Με τη διδακτική πρόταση «Ψηφιακή αφήγηση: ένα ταξίδι σ

προσπάθεια οι µαθητές/-

και σύγχρονη ιστορία µέσα από την οπτικοακουστική αναπλαισίωσή της. Τους 

δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση και να εκφράσουν την 

ιστορική τους αντίληψη µε εικόνες και ηχητικά, θεωρώντας ότι αυτός ο τρόπος 

είναι πιο ευχάριστος, ενδιαφέρων και οικείος για τη γενιά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Παράλληλα, ασκήθηκαν στο να προσεγγίζουν τα οπτικοακουστικά 

µηνύµατα γύρω τους όχι ως απόλυτες αναπαραστ

αλλά ως υποκειµενικές απόψεις που χρήζουν κριτικής «ανάγνωσης».

Συνοψίζοντας, η διδακτική πρόταση πέτυχε τους αρχικούς διδακτικούς της 

στόχους. Όπως φάνηκε από την εφαρµογή και την αξιολόγησή της, οι µαθητές/
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Μου άρεσε που δηµιουργήσαµε τα βίντεο 

µε τις εικόνες και τις ηχογραφήσεις των 

   

Θα ήθελα και του χρόνου να γίνεται το 

µάθηµα της ιστορίας µε τον ίδιο τρόπο. 

   

Πίνακας 2. Φύλλο αυτοξιολόγησης µαθητών/- τριών. 

 

Σχήµα 2. Γράφηµα µε τις απαντήσεις των µαθητών/-τριών στο φύλλο 

αυτοαξιολόγησης.  

 

Μέσα από τις απαντήσεις τους (Σχήµα 2) αλλά και µέσα από τις 

παρατηρήσεις του διδάσκοντα και τη συζήτηση διδάσκοντα-παιδιών φάνηκε 

ξεκάθαρα ότι στους περισσότερους άρεσε η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση µε 

το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, µε τις γραπτές και ψηφιακές ιστορίες που 

παρουσίαζαν και συζητούσαν εντός και εκτός τάξης. Οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι δε δυσκολεύτηκαν µε τις ασκήσεις-σενάρια, ενώ τους 

βοήθησαν να κατανοήσουν καλύτερα το µάθηµα της ιστορίας.  

Με τη διδακτική πρόταση «Ψηφιακή αφήγηση: ένα ταξίδι στο Χρόνο» έγινε 

-τριες της Γ΄ τάξης να κατανοήσουν καλύτερα τη νεότερη 

και σύγχρονη ιστορία µέσα από την οπτικοακουστική αναπλαισίωσή της. Τους 

δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση και να εκφράσουν την 

αντίληψη µε εικόνες και ηχητικά, θεωρώντας ότι αυτός ο τρόπος 

είναι πιο ευχάριστος, ενδιαφέρων και οικείος για τη γενιά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Παράλληλα, ασκήθηκαν στο να προσεγγίζουν τα οπτικοακουστικά 

µηνύµατα γύρω τους όχι ως απόλυτες αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας 

αλλά ως υποκειµενικές απόψεις που χρήζουν κριτικής «ανάγνωσης».

Συνοψίζοντας, η διδακτική πρόταση πέτυχε τους αρχικούς διδακτικούς της 

στόχους. Όπως φάνηκε από την εφαρµογή και την αξιολόγησή της, οι µαθητές/
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τριών στο φύλλο 

Μέσα από τις απαντήσεις τους (Σχήµα 2) αλλά και µέσα από τις 

παιδιών φάνηκε 

ξεκάθαρα ότι στους περισσότερους άρεσε η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση µε 

το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, µε τις γραπτές και ψηφιακές ιστορίες που 

παρουσίαζαν και συζητούσαν εντός και εκτός τάξης. Οι 

σενάρια, ενώ τους 

το Χρόνο» έγινε 

τριες της Γ΄ τάξης να κατανοήσουν καλύτερα τη νεότερη 

και σύγχρονη ιστορία µέσα από την οπτικοακουστική αναπλαισίωσή της. Τους 

δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση και να εκφράσουν την 

αντίληψη µε εικόνες και ηχητικά, θεωρώντας ότι αυτός ο τρόπος 

είναι πιο ευχάριστος, ενδιαφέρων και οικείος για τη γενιά των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Παράλληλα, ασκήθηκαν στο να προσεγγίζουν τα οπτικοακουστικά 

άσεις της πραγµατικότητας 

αλλά ως υποκειµενικές απόψεις που χρήζουν κριτικής «ανάγνωσης». 

Συνοψίζοντας, η διδακτική πρόταση πέτυχε τους αρχικούς διδακτικούς της 

στόχους. Όπως φάνηκε από την εφαρµογή και την αξιολόγησή της, οι µαθητές/-
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τριες προσέγγισαν και κατανόησαν την ιστορική γνώση µε κριτική σκέψη, εύκολα, 

ευχάριστα και δηµιουργικά. Εξοικειώθηκαν µε τις συµβάσεις, τα σηµαινόµενα και 

τα ψηφιακά εργαλεία δηµιουργίας των οπτικοακουστικών µηνυµάτων, ενώ 

συνεργάστηκαν αρµονικά µεταξύ τους και τόλµησαν να παρουσιάσουν το έργο 

τους σε κοινό εντός και εκτός σχολείου.  

Τελειώνοντας, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τη διευθύντρια του 5ου 

Γυµνασίου Κοζάνης, κ. Μπαλαµπανίδου Ζαφείρα, όλους τους συναδέλφους του 

σχολείου και ειδικότερα τους καθηγητές πληροφορικής, καθώς και το σύλλογο 

Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου για τη στήριξη και την πολύτιµη βοήθειά τους 

στην οργάνωση και υλοποίηση της διδακτικής πρότασης.  
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Περίληψη 

Η παρούσα µελέτη ερευνά την µακροβιότητα της Κλασικής αφηγηµατικής δοµής στον 

κινηµατογράφο, που ξεκίνησε στο Χόλυγουντ τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και 

από τότε χρησιµοποιείται ευρέως µέχρι καιτον σηµερινό ψηφιακό κινηµατογράφο. Ο 

στόχος είναι να συσχετιστεί αυτή η µακροβιότητα µε τις γνωσιακές λειτουργίες πρόσληψης 

και επεξεργασίας πληροφοριών από τον ανθρώπινο νου κατά την θέαση αφηγηµατικών 

έργων και, κατ’ επέκταση, µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κλασική δοµή, παρ’ όλες τις 

τροποποιήσεις που έχει υποστεί, επιβιώνει µέχρι την σηµερινή ψηφιακή κινηµατογραφική 

παραγωγή µέσω της συµβατότητάς της µε τη δοµηµένη αφηγηµατικά, κατά βάση, 

λειτουργία του ανθρώπινου µυαλού. Η συµβατότητα αυτή αποτελεί πολύτιµο στοιχείο 

στην προσέγγιση του οπτικοαουστικού γραµµατισµού στην εκπαίδευση. Καθώς η 

αφηγηµατική δοµή αποδεικνύεται ότι αποτελεί κεντρική λειτουργία του ανθρώπινου νου, η 

χρήση αφήγησης, ειδικά µε την επιπλέον οικονοµία που δύνανται να της προσδίδουν τα 

οπτικοακουστικά µέσα, αναδεικνύεται ως στοιχείο ιδιαίτερης σηµασίας για κάθε είδους 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Λέξεις κλειδιά: κλασική αφήγηση, κινηµατογράφος, εικονικοί κόσµοι, σχηµατική 

χαρτογράφηση 

 

Abstract 

The present paper researches the longevity of the Classical mode of cinematic narration which 

began in Hollywood during the first decades of the Twentieth century and has been used ever 

sinceuntil contemporary digital productions. The purpose is to associate this longevity with 

the cognitive functions of receiving and processing information by the human mind during 

narrative movie watching and, by extension, with education. The survival of the classical 

modein today’s digital movies, despite the alterations that this mode has undergone over the 

decades, is traced in the compatibility between the classical norms of narration and the 

essentially narrative structure of human cognition. Thiscompatibility is an invaluable element 

in approaching audiovisual literacy in education. As narrative structure is proven to be a core 

functioning mode of the human mind, the wider use of narratives, especially given the 

economy which audiovisual means of storytelling endow it with, emerges as a crucial element 

in all kinds of education environments. 

Keywords: classical narrative, cinema, world making, schematic mapping 

 

 

Εισαγωγή 

H κινηµατογραφική παραγωγή σήµερα, παρά την ποικιλία ειδών και εκφραστικών 

τρόπων που παρουσιάζει, χαρακτηρίζεται σε ιδιαίτερα µεγάλο βαθµό από στοιχεία 

που ανάγονται στην λεγόµενη «κλασική» αφηγηµατική δοµή, η οποία 

αποκρυσταλλώθηκε µεθοδολογικά κατά το πρώτο µισό του του 20ού αιώνα και 

ειδικά µετά το 1917, µε την συστηµατική στροφή σε χρήση αφηγηµατικών 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
211 

τεχνικών για τη διαχείριση του κινηµατογραφικού χώρου και χρόνου (Bordwell 

etal, 1985: 607). Τα βασικά χαρακτηριστικά του κλασικού στυλ παρέµειναν σε 

αρκετά σηµαντικό βαθµό αναλλοίωτα µέχρι σήµερα, παρ’ όλες τις στυλιστικές 

ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στην κινηµατογραφική παραγωγή ειδικά µετά το 

1960. Λαµβάνοντας υπόψιν αυτήν την επιµονή σε µια αφηγηµατική µεθοδολογία 

που επιβιώνει πολλές δεκαετίες στην κατά τα άλλα εξαιρετικά ποικιλόµορφη 7η 

τέχνη, καθώς και τη ραγδαία εισροή νέων τεχνολογιών στην τελευταία αλλά και 

τις αισθητικές αλλαγές που αυτές οι τεχνολογίες έχουν επιφέρει, η παρούσα έρευνα 

έχει τρεις στόχους: (α) να εδραιώσει την καθ’ όλα φυσική τεχνολογική, 

καλλιτεχνική και ιστορική συνέχεια της κλασικής αφήγησης στην πρόσφατη 

κινηµατογραφική παραγωγή και συγκεκριµένα στον ψηφιακό κινηµατογράφο�(β) 

να προσφέρει µια εξήγηση για την µακροβιότητα της δοµής αυτής µέσω της 

επιστηµονικής τεκµηρίωσης που µπορεί να παράσχει η γνωσιακή επιστήµη, 

συγκεκριµένα εντοπίζοντας συµβατότητες µεταξύ της κλασικής αφήγησης και του 

τρόπου µε τον οποίο ο ανθρώπινος νους επεξεργάζεται και συνδέει τις 

πληροφορίες που λαµβάνει από το περιβάλλον του µέσω της οπτικής αντίληψης� 

και (γ) να αναδείξει τα (α) και (β) ως προτεινόµενο υπόβαθρο για την αξιοποίηση 

του αφηγηµατικού κινηµατογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Οι βασικές υποθέσεις της εργασίας, όπως είναι φανερό, βασίζονται στην 

έννοια της διαχρονικότητας και στην εξήγησή της µέσω της σύνδεσης µε τους 

ανθρώπινους µηχανισµούς αντίληψης. Η κλασική αφηγηµατική δοµή, από την 

εποχή που απέκτησε βασικά αναγνωρίσιµα στοιχεία, δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ 

ολοκληρωτικά µέχρι σήµερα. Ένας από τους βασικούς τρόπους που αυτό 

επετεύχθη ήταν η συνεχής προσαρµογή της στις τεχνολογικές καινοτοµίες που 

αξιοποιούνταν στον κινηµατογράφο ανά περίοδο, αλλά και στις αισθητικές τάσεις 

που εµφανίζονταν κατά καιρούς. Ο λόγος ήταν το γεγονός ότι στην επιτυχία µιας 

αφηγηµατικής ταινίας, προπαντός όταν αυτή προοριζόταν για το ευρύ κοινό, 

έπαιζε σηµαντικό ρόλο η πρόσληψη του αφηγηµατικού κόσµου και της ιστορίας 

της από τους θεατές. Για το λόγο αυτό, η επιστροφή στις κλασικές µεθόδους 

ανέκαθεν εκµεταλλευόταν σε µικρό ή µεγαλύτερο βαθµό τους εγγενείς 

µηχανισµούς που διαθέτει ο ανθρώπινος νους για να προσλαµβάνει, να κατανοεί, 

να συνδέει και να διατηρεί πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία 

να τοποθετηθούν στον ορίζοντα µιας συµβατότητας µεταξύ αφήγησης και 

ανθρώπινης νόησης έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση µε την εκπαίδευση.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί η άποψη ότι η µελέτη προϊόντων 

τέχνης πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον πολιτισµό που τα παράγει (Bolter & Grusin, 

2000: 72-73). Κατά συνέπεια, η παρούσα µελέτη αφορά µια σχετικά συγκεκριµένη, 

∆υτικού τύπου έννοια της οπτικοακουστικής αφήγησης, όπως αυτή ορίστηκε από 

την ∆υτική παράδοση στις οπτικές τέχνες. Αυτό το δεδοµένο δεν αποσκοπεί ούτε 

να αναιρέσει ούτε να παρακάµψει τυχόν άλλες παραδόσεις που χειρίστηκαν την 

οπτική αναπαράσταση µε διαφορετικούς τρόπους. Ο στόχος είναι να τοποθετηθεί 

η συγκεκριµένη παράδοση µέσα σε ένα πλαίσιο που να εξηγεί τους µηχανισµούς 

της ανθρώπινης αντίληψης γενικότερα, ταυτόχρονα µε την αναγνώριση ότι αυτήν 

τη στιγµή επικρατεί στον κινηµατογράφο η χολιγουντιανή αφηγηµατική µέθοδος 

που βασίζεται σε αυτήν την παράδοση. Χωρίς λοιπόν το κλασικό αφηγηµατικό 

στυλ να θεωρείται η µοναδική ή η σωστότερη κινηµατογραφική µορφή, η 

εξάπλωση και εδραίωσή του είναι αρκετή τουλάχιστον για να εµπίπτει το στυλ 
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αυτό στα πλαίσια της γενικής πρακτικής και να αντιµετωπιστεί µε αυτούς τους 

όρους. 

 

H συνεχής τεχνολογική καινοτοµία στο imaging 

Για να γίνει εφικτή η τοποθέτηση σε µια ενιαία κινηµατογραφική γενεαλογία του 

συνόλου της κινηµατογραφικής παραγωγής από τα δειλά αναλογικά βήµατα των 

αρχών του 20ού αιώνα µέχρι και τις σηµερινές ψηφιακές υπερπαραγωγές, είναι 

αναγκαίο να αναγνωριστεί το γενεαλογικό δέντρο της 7ης τέχνης, το οποίο 

ξεκινάει πολύ πιο πίσω από τα τέλη του 19ου αιώνα. Από την Αναγέννηση έως και 

σήµερα οι οπτικές τέχνες σε µεγάλο βαθµό επηρεάζονται ταυτόχρονα αφενός από 

την τέχνη, που έδωσε την παρόρµησηπρος τον ρεαλισµό, και αφετέρου από την 

τεχνολογία, που έδωσε τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτής της παρόρµησης. 

Σηµαντικό µέρος της πορείας των οπτικών τεχνών από την Αναγέννηση έως 

σήµερα χαρακτηριζόταν από µια προσπάθεια να βρίσκεται το οπτικό αποτέλεσµα 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πραγµατικότητα, γεγονός που, σύµφωνα µε τον 

André Bazin αποτελεί την κινητήριο δύναµη όλων των οπτικών τεχνών τα 

τελευταία 500 χρόνια, ξεκινώντας από την εφαρµογή της γραµµικής προοπτικής 

στην τέχνη (2005: 10-11). Βασικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές έπαιζε η αξιοποίηση 

ή και εξέλιξη των διαθέσιµων τεχνολογιών, οι οποίες δεν ήταν πάντα εξαρχής 

επικεντρωµένες στις τέχνες. 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά ορισµένοι 

σταθµοί στην προϊστορία του κινηµατογράφου, η παρουσία των οποίων είναι 

ορατή ακόµη και στη σηµερινή ψηφιακή παραγωγή. Πρώτος και κύριος σταθµός 

είναι η ανακάλυψη της γραµµικής προοπτικής κατά τον 15ο αιώνα, από τον Filippo 

Brunelleschi (Gombrich, 1999: 229). Στη συνέχεια, ανάλογης ίσως σηµασίας σταθµός 

είναι ο Nicéphore Niépce, ο οποίος συνδύασε πρώτος µια σειρά από 

προϋπάρχουσες τεχνολογίες (οπτικές, χηµικές, κ.α.) δηµιουργώντας την πρώτη 

γνωστή φωτογραφία το 1826. O Ernst Gombrich επιβεβαιώνει ότι η ανακάλυψη της 

φωτογραφίας ουσιαστικά άλλαξε τον ρου τον οπτικών τεχνών, καθώς πέτυχε 

στην εντέλεια την ακριβή αποτύπωση της πραγµατικότητας που η ζωγραφική 

προσπαθούσε να κάνει επί αιώνες. Αντί αυτό να αποβεί καταστροφικό για τη 

ζωγραφική, ουσιαστικά την απελευθέρωσε από την ανάγκη για ρεαλισµό και 

επέτρεψε στους εικαστικούς καλλιτέχνες να πειραµατιστούν περισσότερο (1999: 

524; Bazin 2005: 12). Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα, διάφορες τεχνολογίες 

εξυπηρετούν την νέα τέχνη, όπως π.χ. η πατέντα του George Eastman για την 

πρώτη µηχανή µε ρολό φιλµ το 1888, η οποία ήταν καθοριστικής σηµασίας για την 

πλήρη εξέλιξη της κινηµατογραφικής κάµερας µόλις λίγα χρόνια αργότερα.  

Η µετεξέλιξη ορισµένων τεχνών από οπτικές σε οπτικοακουστικές δεν άλλαξε 

το γενικότερο στόχο τους, ο οποίος εξακολούθησε να καθοδηγείται από την 

προσπάθεια µίµησης του πραγµατικού κόσµου. Σε όλους τους σταθµούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερή η σύµπραξη τέχνης και τεχνολογίας. 

Ειδικά όσον αφορά τον κινηµατογράφο, από τη µια πλευρά έχουµε την 

καταγραφική του δυνατότητα που πραγµατώνει πλήρως το όνειρο του ιδεατού 

ρεαλισµού� και από την άλλη, ο κινηµατογράφος χρησιµοποιεί τεχνολογικές 

καινοτοµίες µε τον ίδιο τρόπο όπως έκαναν και άλλες οπτικές τέχνες από την 

Αναγέννηση κι έπειτα, αλλά µε τρόπο πολύ πιο προφανή, λόγω της εγγενώς 

τεχνολογικής φύσης του µέσου. 
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Ο ψηφιακός κινηµατογράφος υπηρετεί και αυτός µε τη σειρά του την 

επιθυµία για ρεαλισµό όσο και οι προηγούµενες συγγενείς οπτικές τέχνες, παρά τις 

αµφιβολίες που εύλογα δηµιουργούνται από τη συνήθη εκτεταµένη απεικόνιση του 

φανταστικούµε ψηφιακά γραφικά. Η διαφορά είναι ότι, στην εποχή της ψηφιακής 

κατασκευής εικονικών κόσµων (worldmaking) το ρεαλιστικό πλέον ταυτίζεται όλο 

και περισσότερο εκτός από το αληθινό και µε το αληθοφανές: µε άλλα λόγια, 

παράλληλα µε την πιστή απόδοση του πραγµατικού κόσµου έστω και µε συνθετικό 

τρόπο (π.χ. αναπαράσταση ενός ιστορικού γεγονότος µε ψηφιακά µέσα), 

χρησιµοποιείται και η απόδοση ενός φανταστικού κόσµου, µε την πιστότητα σε 

αυτήν την περίπτωση να ορίζεται από την δηµιουργική υπόθεση της µορφής που 

θα είχε αυτός ο κόσµος εάν ήταν αληθινός. Η σηµερινή ψηφιακή κινηµατογραφική 

παραγωγή, πέρα από το γεγονός ότι κάνει ουσιαστική χρήση της γεωµετρίας στην 

οποία εξ αρχής βασίζεται η γραµµική προοπτική, προέρχεται ως αφηγηµατική 

τέχνη από τον αναλογικό κινηµατογράφο, µε αποτέλεσµα να κουβαλάει µέσα της 

όλες τις τεχνολογίες αλλά και τα εκφραστικά µέσα του τελευταίου. Το σηµαντικό 

στοιχείο εδώ είναι ότι οι τεχνολογίες µπορεί να γίνονται πιο ορατές και 

εξελιγµένες, αλλά η δοµή της αφήγησης συχνά παραµένει µάλλον πιο παραδοσιακή 

από όσο επιτρέπει το ψηφιακό υπερθέαµα να διαφανεί. 

Στα πλαίσια αυτής της ενιαίας κινηµατογραφικής γενεαλογίας ανάµεσα στον 

αναλογικό και τον ψηφιακό κινηµατογράφο, η αφηγηµατική δοµή είναι αυτή που 

παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον σε συνδυασµό µε τον τρόπο που 

επεξεργάζεται πληροφορίες ο ανθρώπινος νους, καθώς και εδώ, όπως και στο 

τεχνικό δηµιουργικό κοµµάτι, υπάρχει ένα κοινό παρελθόν. Για πολλούς αιώνες η 

οπτική αφήγηση σε µεγάλο βαθµό περιλάµβανε την απεικόνιση ταυτόχρονων 

επεισοδίων µιας ιστορίας σε έναν ενιαίο χώρο, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

την απεικόνιση θρησκευτικών θεµάτων. Από τα τέλη του 19ου αιώνα όµως, και 

υπό την επιρροή της ανερχόµενης βιοµηχανίας, η θαυµαστή καινοτοµία της 

εποχής που λεγόταν γραµµή παραγωγής αποτέλεσε παράγοντα επιρροής και στην 

τέχνη: ο κινηµατογράφος, µια τέχνη κατ’ εξοχήν γεννηµένη από τη βιοµηχανία, 

έλαβε και αυτός µορφή γραµµικής οργάνωσης επεισοδίων σε µια σειρά (Manovich, 

2002: 232). 

 

Προς την Επικράτηση του Κλασικού Κινηµατογραφικού Κειµένου 

Ανάµεσα στις πολλές αφηγηµατικές και στυλιστικές εκφάνσεις του 

κινηµατογράφου, ειδικά κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η 

κλασική αφήγηση κέρδισε έδαφος πολύ σύντοµα.Η εµφάνισή της έγινε την εποχή 

που άρχισαν να σχηµατίζονται τα µεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ, τα οποία 

στράφηκαν προς τη µαζική παραγωγή αφηγηµατικών ταινιών (Bordwell & 

Thompson, 2008: 444-445). Ίσως το σηµαντικότερο ορόσηµο στην πορεία 

διαµόρφωσης της αφηγηµατικής δοµής του κινηµατογράφου αποτέλεσε η 

ανακάλυψη της δύναµης του µοντάζ: αρχικά µε το Life of an American Fireman του 

Edwin S. Porter (1903), και στη συνέχεια µε το µνηµειώδες, για την εποχή, The Birth 

of a Nation του D. W. Griffith (1915), έγινε φανερό ότι η προσεκτική σύνδεση 

σκηνών µεταξύ τους και ο αντίκτυπος που έχει το τελικό προϊόν στον θεατή 

αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό αλλά και το κλειδί για την εµπορική 

κυριαρχία στην 7η τέχνη. Το µοντάζ, που σύντοµα απέκτησε ιδιότητες που πλέον 

καθοδηγούνταν µε σαφήνεια από έναν αφηγηµατικό στόχο, µέχρι το 1920 είχε ήδη 
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τυποποιηθεί από τα στούντιο καθώς αποτελούσε την ιδανική φόρµα η οποία 

τύγχανε και της καλύτερης υποδοχής από το κοινό. 

Ο David Bordwell και η Kristin Thomson µας δίνουν µια πολύ περιεκτική 

σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της κλασικής αφήγησης, υπογραµµίζοντας 

και οι ίδιοι ότι η τελευταία ηγείται στον κινηµατογράφο µυθοπλασίας σήµερα, 

παρά τους ουσιαστικά αµέτρητους πιθανούς τρόπους αφήγησης (2008: 94). Ίσως 

το πιο αναγνωρίσιµο χαρακτηριστικό της κλασικής αφήγησης είναι η έµφασή της 

στους ίδιους τους χαρακτήρες της ταινίας, µε την εξέλιξη της µυθοπλασίας να είναι 

πρωτίστως προϊόν ψυχολογικών παραγόντων που οδηγούν σε επιλογές και 

συµπεριφορές εκ µέρους συγκεκριµένων χαρακτήρων. Οι επιθυµίες και οι στόχοι 

των τελευταίων συναντούν επιπλοκές και αντιστάσεις που καθοδηγούν την πλοκή, 

οδηγώντας σε µια αλυσίδα γεγονότων που συνδέονται µεταξύ τους µε σαφείς 

δεσµούς αιτίας-αποτελέσµατος, ενώ η αφήγηση διατηρεί την οικονοµία της 

παρουσιάζοντας µόνο τα γεγονότα εκείνα που έχουν λόγο ύπαρξης στην αλυσίδα 

αυτή και προωθούν τη δράση προς µια συγκεκριµένη κλιµάκωση, παραλείποντας 

όλα τα υπόλοιπα µε συγκεκριµένο χειρισµό του κινηµατογραφικού χρόνου. Η 

κλιµάκωση αυτή συνήθως ακολουθείται από µια κατάληξη που κλείνει τον κύκλο 

των γεγονότων της αφήγησης παρέχοντας, γενικά, απαντήσεις και ολοκλήρωση 

στη δράση. Τέλος, οι διάφορες παραλλαγές και καλλιτεχνικές ελευθερίες στη 

διάθεση του κάθε σκηνοθέτη γενικά δεν επηρεάζουν την ιδεατή αφηγηµατική 

δοµή της ταινίας: µια χρονική ανακατάταξη των γεγονότων (π.χ. µε flashback), για 

παράδειγµα, είναι µια στυλιστική επιλογή η οποία δεν αλλάζει σε κάτι την 

αφηγηµατική σειρά την οποία, εν τέλει, θα την αντιληφθεί και θα τη διατηρήσει ο 

θεατής σαν να ήταν εξ αρχής δοσµένη σε χρονολογική σειρά (Bordwell & 

Thompson, 2008: 94-95).  

Το τεχνικό κοµµάτι της κινηµατογράφησης πολύ σύντοµα προσαρµόστηκε 

στα παραπάνω δεδοµένα έτσι ώστε να διευκολύνει τον συγκεκριµένο τρόπο 

αφήγησης. Το κινηµατογραφικό µοντάζ στο κλασικό στυλ διατηρεί τα γεγονότα σε 

σειρά τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ότι η αλυσίδα αιτίας-αποτελέσµατος θα 

παραµένει ορατή στον θεατή. Αυτό γενικά επιτυγχάνεται µε προσεκτική συνοχή 

του χώρου, του χρόνου και της δράσης από το ένα πλάνο στο άλλο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η χρήση του νοητού άξονα 180° ο οποίος 

χωρίζει το κινηµατογραφικό σύµπαν από αυτό του θεατή όπως η διάµετρος 

χωρίζει έναν κύκλο σε δύο ηµικύκλια και ορίζει το ένα από αυτά ως τον χώρο 

δράσης της ταινίας. Ο σεβασµός του χώρου αυτού υποστηρίζει την αίσθηση του 

«παρατηρητή», ενώ παράλληλα ενισχύει την συνοχή από πλάνο σε πλάνο και, κατ’ 

επέκταση, τη ροή της αφήγησης (Bordwell & Thompson, 2008: 231). Αυτή η µορφή 

αφήγησης έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανθρώπινη αντίληψη που καλωσορίζει 

τέτοιου είδους οργάνωση γεγονότων σε κατανοητή και αιτιολογηµένη σειρά. 

Αυτός είναι και ο λόγος που, ακόµη και η εποχή µε τους νέους σκηνοθετικούς 

πειραµατισµούς που ξεκίνησαν, σε µια σύγχρονη µορφή τους, τη δεκαετία του 

1960, ήταν µάλλον απίθανο να εξαλείψει εντελώς την κλασικό παρελθόν. 

 

Από την Κλασική Εποχή στο Ψηφιακό Blockbuster 

Ο Andre Bazin αναγνώρισε ήδη από το 1957 την ευελιξία και την 

προσαρµοστικότητα του κλασικού στυλ και ο ψηφιακός κινηµατογράφος αποτελεί 

το καλύτερο παράδειγµα αυτής της διαπίστωσης. Ο Bazin, στον οποίο αναφέρεται 
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και ο Bordwell υποστηρίζοντας την διαχρονικότητα του κλασικού στυλ (2006: 50), 

πίστευε ότι η δυνατότητα του τελευταίου να εξελίσσεται και να προσαρµόζεται 

δηµιουργικά όταν έρχεται σε επαφή µε νέα στοιχεία αποδεικνύει την ίδια τη 

µεγαλοφυία της δοµής του, η οποία αποτελεί και το πλέον αξιοθαύµαστο στοιχείο 

του (1985: 258). Ο ψηφιακός κινηµατογράφος εισήγαγε τεχνολογικές καινοτοµίες 

που κανονικά θα περίµενε κανείς ότι θα εισάγουν, αν όχι ένα εξ ολοκλήρου νέο 

είδος, τουλάχιστον µια σηµαντική αλλοίωση στην κλασική αφήγηση. ∆εν φαίνεται 

όµως να έχει συµβεί αυτό.  

Σε επίπεδο παραγωγής της ταινίας, ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν 

αλλαγές που εκ των πραγµάτων θα µπορούσαν κάλλιστα να οδηγήσουν σε 

ολοκληρωτική αναδιοργάνωση της αφηγηµατική ροής. Κατ’ αρχήν, η ταχύτητα 

του µοντάζ, του κατ’ εξοχήν εργαλείου της κλασικής αφήγησης, έχει αυξηθεί 

σηµαντικά, οδηγώντας σε ιδιαίτερα αυξηµένους ρυθµούς σε ορισµένα είδη όπως 

π.χ. στην ταινία δράσης. Όπως παρατηρεί και ο Bordwell, η εναλλαγή πλάνων στις 

κινηµατογραφικές ταινίες σήµερα είναι ταχύτερη από ποτέ (2002: 17). Επιπλέον, οι 

εκτεταµένες δυνατότητες worldmaking αποτελούν πρόκληση για τις γνωσιακές 

λειτουργίες του θεατή, καθώς ο τελευταίος καλείται να προσαρµοστεί σε 

αναπαραστάσεις παρελθόντος ή µέλλοντος, ή ακόµη και εικονικών κόσµων, 

περιβάλλοντα µε τα οποία δεν είναι δυνατό να έχει πρότερη προσωπική επαφή ή 

εµπειρία από την πραγµατική ζωή. Επίσης, η οπτική αισθητική έχει αλλάξει 

σηµαντικά µετά την αυξανόµενη εξοικείωση του θεατή σε τεχνητά περιβάλλοντα, 

µε τον ρεαλισµό πλέον να εξαρτάται, όπως προαναφέρθηκε, από το πόσο πιστευτό 

είναι το κινηµατογραφικό θέαµα υπό τις συνθήκες του σύµπαντος της ίδιας της 

ταινίας.  

Ίσως η σηµαντικότερη καινοτοµία της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν το 

γεγονός ότι άνοιξε το δρόµο για τη διασύνδεση του κινηµατογράφου µε άλλα 

µέσα, όπως η λογοτεχνία, ταηλεκτρονικά παιχνίδια (gaming), κ.λπ., γεγονός που 

από µόνο του θα µπορούσε να είχε κλονίσει ανεπανόρθωτα τις παλιές 

αφηγηµατικές συνήθειες. Ο Thomas Elsaesser και ο Warren Buckland σηµειώνουν 

ότι το συχνά υπερβολικό οπτικό αποτέλεσµα, από την εποχή που το blockbuster 

άρχισε να αποτελεί τη νέα κινητήριο δύναµη της κινηµατογραφικής παραγωγής 

µετά το 1970, οδήγησε στο διαχωρισµό µεταξύ αυτών που πιστεύουν στη συνέχιση 

της κλασικής δοµής και αυτών που πιστεύουν στο «µετα-κλασικό», δηλ. ότι το 

θέαµα πλέον αντικατέστησε τις ιστορίες και την αφήγησή τους, µετατρέποντας την 

παρακολούθηση µιας ταινίας σε εµπειρία µιας σειράς από ερεθίσµατα αντί για 

θέαση µιας ιστορίας (2002: 28-29). Οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι η κουβέντα για 

οτιδήποτε µετα-κλασικό θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναγνωρίσει µια αυτογνωσία 

στις ταινίες των τελευταίων δεκαετιών: µια επιστροφή στα χαρακτηριστικά του 

κλασικού που γίνεται συνειδητά, που υλοποιείται πλέον ακόµη και ως 

αφηγηµατικό παιχνίδι (2002: 78-79). Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, 

είναι προφανές ότι η κλασική αφήγηση παραµένει αρκετά σηµαντική στον 

σηµερινό κινηµατογράφο, είτε ως αυθόρµητο είτε ως συνειδητό χαρακτηριστικό.  

∆εν είναι απαραίτητο να συµφωνήσει κανείς µε το σύνολο των 

επιχειρηµάτων σχετικά µε τη µακροβιότητα του κλασικού, ούτε και να αποδεχτεί 

όλα τα χαρακτηριστικά του τα οποία, σύµφωνα µε θεωρητικούς όπως ο Bordwell 

και η Thompson, επιβιώνουν µέχρι σήµερα. Από την άλλη, θα ήταν επιπολαιότητα 

ή έστω έλλειψη παρατηρητικότητας να µην παρατηρήσει κάποιος την τεχνική, 
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στυλιστική και αφηγηµατική συνέχεια µεταξύ του κλασικού κινηµατογράφου και 

του σηµερινού. Στο επιχείρηµα ότι το Χόλυγουντφτιάχνει ταινίες απλά για να 

βγάλει χρήµατα, η γρήγορη απάντηση είναι ότι, αφενός, αυτό συνέβαινε πάντα, 

οπότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα της κατάρρευσης των 

ιστοριών για χάρη του θεάµατος� και αφετέρου, ότι το Χόλυγουντ πράγµατι 

φτιάχνει κλασικές ταινίες για να βγάλει χρήµατα (Bordwell etal., 1985: 607-608). 

Αντί, λοιπόν, η συζήτηση να επικεντρώνεται γύρω από µια διαφωνία θεωρητικών 

σε επίπεδο κινηµατογραφικού στυλ και παραγωγής, το σωστό ερώτηµα που θα 

έπρεπε να έχει τεθεί είναι για ποιο λόγο επιβίωσε και επικρατεί η κλασική αφήγηση, 

έστω στον βαθµό που συνέβη αυτό, αντίθετα µε άλλα στυλ που εµφανίστηκαν 

κατά καιρούς τα οποία είτε εξαφανίστηκαν είτε παραµένουν στα περιορισµένα 

επίπεδα εναλλακτικού κινηµατογράφου. Άλλωστε, ακόµη κι αν ο στόχος της 

βιοµηχανίας είναι πρωτίστως το κέρδος, αυτό θα είχε επιδιωχθεί µε χρήση 

οποιουδήποτε είδους, χωρίς πολλές καλλιτεχνικές ανησυχίες. Είµαστε στο σηµείο, 

λοιπόν, που µπορούµε να υποθέσουµε ελεύθερα ότι η κλασική δοµή δεν 

επικράτησε και επιβίωσε κατά τύχη, αλλά σχεδόν νοµοτελειακά: κανένα άλλο είδος 

αφήγησης ως σήµερα δεν έφτασε τόσο κοντά στην ταύτιση µε τους εγγενείς 

µηχανισµούς της ανθρώπινης αντίληψης.  

 

Η ∆οµική ∆ιαχρονικότητα της Κλασικής Αφήγησης και οι Γνωσιακές 

Λειτουργίες Θέασης 

Ο εντοπισµός µιας οικουµενικά αντικειµενικής βάσης για την αντίληψη της 

κινηµατογραφικής εικόνας, και ακόµη πιο συγκεκριµένα της αφήγησης, αποτελεί 

σηµαντική επιδίωξη. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, µια θεωρητική προσέγγιση που 

βασίζεται σε µηχανισµούς αντίληψης του ανθρώπινου νου υπόσχεται µια 

αντικειµενικότητα που υπερβαίνει τις θεωρίες κινηµατογραφικού στυλ, χωρίς 

παρόλα αυτά να αντίκειται σε αυτές. Για αυτόν ακριβώς το λόγο µια τέτοια 

προσέγγιση είναι και ιδιαίτερα χρήσιµη σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά µε τον 

οπτικοακουστικό γραµµατισµό όσον αφορά τον κινηµατογράφο συγκεκριµένα.  

Για να υποστηριχθεί επαρκώς ένα τέτοιο θεωρητικό πλαίσιο και να µπορεί να 

είναι αξιοποιήσιµο σε µια µελέτη οπτικοακουστικού γραµµατισµού, θα πρέπει να 

εδραιωθεί η σχέση µεταξύ της θέασης µιας κινούµενης κινηµατογραφικής εικόνας 

και της εµπειρίας του πραγµατικού κόσµου. Η διαχρονική σταθερότητα της 

κλασικής αφήγησης αλλά και η αναµφισβήτητη αποδοχή της από το κοινό από τα 

πρώτα βήµατά της υποδεικνύουν ότι δεν ήταν η αντίληψη των θεατών που 

προσαρµόστηκε στις κλασικές αφηγηµατικές συµβάσεις, αλλά, αντιθέτως, οι 

τελευταίες δοµήθηκαν πάνω σε προϋπάρχουσες συνθήκες της ανθρώπινης 

πρόσληψης και αξιοποίησης οπτικοακουστικών πληροφοριών από το περιβάλλον 

γενικότερα. Όσον αφορά στη σχέση µεταξύ αφήγησης και ανθρώπινου νου, οι Kay 

Young και Jeffrey L. Saver κάνουν µια ιδιαίτερα σηµαντική διαπίστωση: ο 

ανθρώπινος νους δηµιουργεί την αίσθηση του εαυτού, δηλ. την αυτογνωσία µέσα 

στον περιβάλλοντα κόσµο, µέσα από τις αναµνήσεις τις οποίες οργανώνει σε 

µορφή αφηγήσεων. Κατά συνέπεια, οι αναµνήσεις αποθηκεύονται ως επεισόδια σε 

µια αφήγηση, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να αντιλαµβάνονται τη ζωή, την ύπαρξη 

και το παρελθόν τους ως µια µεγάλη ιστορία. Η ουσιαστική διαφορά εδώ είναι το 

γεγονός ότι, όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε µια άλλη ιστορία (π.χ. 

διαβάζοντας ένα βιβλίο, βλέποντας µια ταινία, κ.λπ.) η γνώση ότι πρόκειται για 
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δηµιούργηµα συνήθως µυθοπλαστικό δεν του επιτρέπει να το µπερδέψει µε την 

πραγµατικότητα, ενώ παράλληλα ένα πραγµατικό γεγονός ενσωµατώνεται στη 

ροή της ζωής και δεν γίνεται συνειδητά αντιληπτό ότι η εµπειρία του λαµβάνει 

αφηγηµατική µορφή και αποθηκεύεται µε αυτήν (2001: 72-73).Πάνω σε αυτήν τη 

διαπίστωση, οι Young και Saver κάνουν εκτεταµένη αναφορά στον Roger Schank. 

Σύµφωνα µε τον τελευταίο, από κάθε γεγονός ο ανθρώπινος νους αποδελτιώνει 

και αποθηκεύει ως ανάµνηση τα βασικά µόνο στοιχεία του, καθώς και 

τησηµασίατου για το άτοµο, χωρίς να διατηρούνται όλες οι λεπτοµέρειες του 

γεγονότος καθαυτού. Η ανάκληση από τη µνήµη κάποιου γεγονότος ουσιαστικά 

είναι ανάκληση της γενικότερης εµπειρίας του γεγονότος παρά της κάθε 

λεπτοµέρειας αυτού, µε την µετάδοσή της στους άλλους να γίνεται σε µορφή 

ιστορίας. Με τον τρόπο αυτό, οι έννοιες της αφήγησης και των αναµνήσεων 

καθίστανται προφανώς συγγενικές (Young & Saver, 2001: 74). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

σχετικά µε αυτήν την διαπίστωση παρουσιάζει η αναφορά της Katherine Nelson σε 

πείραµα που διεξήγαγε η Susan Engels σε παιδιά 18 µηνών έως 2 ετών. Το πείραµα 

έδειξε ότι όταν οι µητέρες µιλούσαν στα παιδιά τους για παρελθοντικά γεγονότα 

µε τη µορφή γραµµικά δοµηµένων επεισοδίων που έλαβαν χώρα σε συγκεκριµένο 

χώρο και χρόνο, εκείνα διατηρούσαν µεγαλύτερο ποσοστό αναµνήσεων σε σχέση 

µε άλλα παιδιά του πειράµατος (1993: 10). 

Με βάση τα παραπάνω, είναι πλέον σαφές ότι η κλασική αφήγηση 

εκµεταλλεύεται αυτό που έτσι κι αλλιώς κάνει ο ανθρώπινος νους για να µπορεί να 

λειτουργήσει µέσα στο περιβάλλον του. Η οργάνωση των γεγονότων σε σειρά, η 

σχέση αιτίας-αποτελέσµατος που δίνει νόηµα και συνοχή σε αυτήν τη σειρά, η 

διατήρηση µόνο των απαραίτητων πληροφοριών, η φύση της αφήγησης που 

βασίζεται σε χαρακτήρες, κ.ά., συµβάλλουν στο να µπορεί να γίνει µια τέτοια 

ιστορία απόλυτα αντιληπτή από τον θεατή καταβάλλοντας ο τελευταίος την 

ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Η ροή της ιστορίας είναι προκαταβολικά 

διαµορφωµένη ώστε να έρχεται σε απόλυτη συµφωνία µε τον τρόπο που θα την 

προσλάµβανε το κοινό έτσι κι αλλιώς. Ακόµη και για πιο πρόσφατες 

κινηµατογραφικές ιστορίες στις οποίες η αφήγηση παρουσιάζει αποκλίσεις από την 

αυστηρή κλασική µορφή, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, οι τυχόν δηµιουργικές 

ελευθερίες δεν είναι αρκετές ώστε να καταστήσουν µη αντιληπτή µια ιστορία που, 

όταν οργανωθεί σε σειρά, θα διατηρεί ορισµένα βασικά κλασικά στοιχεία.  

Ένα ερώτηµα που ανακύπτει λογικά από τα παραπάνω είναι εάν αυτές οι 

διαπιστώσεις µπορούν να λειτουργήσουν στον ψηφιακό κινηµατογράφο. Ο 

ψηφιακόςκινηµατογράφος βασίζεται στον εντυπωσιασµό του θεατή µέσα από τη 

χρήση εκτεταµένου worldmaking: οι ψηφιακοί κόσµοι του φανταστικού ούτε 

δείχνουν ούτε λειτουργούν ακριβώς όπως ο πραγµατικός. Εύλογα λοιπόν µπορεί 

να αναρωτηθεί κανείς για τα περιθώρια εφαρµογής του παραπάνω µοντέλου στις 

ψηφιακές ταινίες, όταν ο θεατής θα προσπαθεί να κατανοήσει και τους κανόνες 

του ψηφιακού φανταστικού σύµπαντος της ταινίας, οι οποίοι δεν είναι 

απαραίτητα ίδιοι µε αυτούς του πραγµατικού κόσµου. Για να µπορεί λοιπόν να 

εφαρµοστεί το µοντέλο αυτό και στο συγκεκριµένο είδος κινηµατογράφου θα 

πρέπει να λειτουργεί µε τρόπο που να αγνοεί οποιεσδήποτε συγκεκριµένες οπτικές 

υπερβολές µιας ταινίας που δεν υπάρχουν στον πραγµατικό κόσµο και να 

βασίζεται αποκλειστικά σε πιο σχηµατικές πληροφορίες, ελεύθερες από 

οποιαδήποτε συγκεκριµένη µορφή. Το µοντέλο των Julian Hochberg και Virginia 
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Brooks κάνει ακριβώς αυτό: αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο η µελέτη της 

κινούµενης εικόνας δίνει απαντήσεις σχετικά µε τον τρόπο που ο ανθρώπινος νους 

προσλαµβάνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πληροφορίες µέσω της όρασης και 

των περιορισµών της φυσιολογίας της (1996: 206). Το µοντέλο αυτό βασίζεται στην 

διαπίστωση ότι το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα µπορεί να εστιάσει και, κατά 

συνέπεια, να προσλάβει καθαρά µόνο συγκεκριµένα σηµεία από οτιδήποτε βλέπει. 

Με διαδοχικές σακκαδικές κινήσεις συνδυάζει έναν αριθµό από αυτά τα σηµεία και 

τα αποθηκεύει, όχι ως εικόνες µε 1:1 αντιστοίχιση σε αυτό που βλέπει από το 

περιβάλλον, αλλά ως σχηµατικές δοµές µε µη-συγκεκριµένη µορφή. Αυτές οι δοµές 

είναι η σχηµατική χαρτογράφηση των οπτικών εµπειριών µας, οι οποίες 

προσλαµβάνονται από την αρχή της ζωής του ανθρώπου και, µέσω της µνήµης, η 

επίδρασή τους αναδύεται κάθε φορά που ο άνθρωπος έχει µια οπτική εµπειρία 

που συσχετίζεται µε µια ήδη αποθηκευµένη σχηµατική δοµή την οποία και 

ανασύρει ως επανάληψη της αρχικής εµπειρίας (Hochberg, 1981: 127; 132; 2007: 

88-91).  

Η διαπίστωση στην οποία εύκολα καταλήγει κανείς είναι ότι για να 

λειτουργήσει σε µια ταινία ο µηχανισµός της αφήγησης όπως παρουσιάστηκε 

παραπάνω ως συµβατός µε τις ανθρώπινες γνωσιακές λειτουργίες, δεν είναι 

απαραίτητο η µορφή της ταινίας, δηλ. το worldmaking, να ταυτίζεται πλήρως 

οπτικά µε τον πραγµατικό κόσµο. Κάθε κινηµατογραφική ταινία, ανεξαρτήτως του 

επιπέδου οµοιότητας µε τον πραγµατικό κόσµο, βασίζεται στον τελευταίο για να 

µπορέσει να γίνει αντιληπτή από το κοινό. Αυτή είναι η λεγόµενη αρχή του 

ελάχιστου σηµείου εκκίνησης (principle of minimal departure) σύµφωνα µε την 

θεωρία αφηγηµατικών κόσµων της Marie Laure-Ryan: είναι η υπόθεση ότι 

αντιλαµβανόµαστε έναν µυθοπλαστικό κόσµο ως τον πλησιέστερο πιθανό στον 

πραγµατικό κόσµο. Με άλλα λόγια, για να είναι ένας µυθοπλαστικός κόσµος 

προσβάσιµος και κατανοητός, αντιληπτικά, από το κοινό, θα πρέπει να 

χρησιµοποιεί ως βάση έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το πραγµατικό 

κόσµο, µε απαραίτητες µόνο εκείνες τις τροποποιήσεις που επιβάλλονται από τις 

συνθήκες του µυθοπλαστικού κόσµου (1980: 406). Με τις πληροφορίες αυτές 

σχηµατικά αποθηκευµένες και διαθέσιµες στο νου του, ο θεατής, στην περίπτωση 

του κινηµατογράφου, δηµιουργεί µια γνωσιακή υποδοµή µε την οποία µπορεί 

εύκολα να ταυτιστεί, γιατί αυτή θα χρησιµοποιεί στοιχεία από τον πραγµατικό 

κόσµο, και µε βάση αυτά θα ανασυνθέτειτον κόσµο της ταινίας µαζί µε τα 

φανταστικά στοιχεία. Βασικό σηµείο στο ελάχιστο σηµείο εκκίνησης είναι η 

αφηγηµατική δοµή,ακριβώς γιατί βασίζεται σε προϋπάρχουσες γνώσεις 

συµπεριφοράς, σχέσεων, κοινωνικής διάδρασης µε άλλους ανθρώπους, κ.λπ. τις 

οποίες ο θεατής φέρνει µαζί του στην κινηµατογραφική αίθουσα από τις 

προσωπικές του εµπειρίες, αλλά τις οποίες επίσης µαθαίνει να αναγνωρίζει σε 

κινηµατογραφικά έργα µε την συνεχή έκθεσή του σε αυτά. Αυτές, λοιπόν, οι 

γνώσεις µπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό αφηγηµατικόυπόβαθρο έτσι 

ώστε ο οποιοσδήποτε φανταστικός κόσµος µιας ψηφιακής ταινίας να έχει σαφώς 

καλύτερες πιθανότητες να λειτουργήσει ως πιστευτός και ολοκληρωµένος. 

 

Συµπεράσµατα: Αφηγηµατική ∆οµή και Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός 

Για να τοποθετηθούν όλες ο παραπάνω πληροφορίες σε έναν ορίζοντα 

χρησιµότητας όσον αφορά στην αξιοποίησή τους στον οπτικοακουστικό 
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γραµµατισµό και την εκπαίδευση γενικότερα, αρκούν κατ’ αρχήν µια σειρά από 

διαπιστώσεις σχετικά µε τον κινηµατογράφο. Η πρώτη και βασική διαπίστωση 

είναι ότι κάθε αφηγηµατική κινηµατογραφική ταινία συµπυκνώνει κάποιο θέµα το 

οποίο δύναται να περιλαµβάνεται στα αντικείµενα διδασκαλίας. Ο χρονικός 

περιορισµός µιας ταινίας και η αφηγηµατική οικονοµία που αυτός επιβάλλει 

οδηγούν σε µια ιδιαίτερα χρήσιµη συµπύκνωση, θα λέγαµε, του θέµατος αυτού, η 

οποία, ταυτόχρονα µε την παρουσίασή του σε µορφή γραµµικών επεισοδίων, 

διευκολύνει σηµαντικά την κατανόησή του από το µαθητικό ακροατήριο. Η 

δεύτερη διαπίστωση αφορά τον πλούτο και την ποσότητα των θεµατικών που 

καλύπτονται από κινηµατογραφικές ταινίες: λαµβάνοντας υπόψιν τις δεκαετίες 

κινηµατογραφικής παραγωγής, τα διάφορα είδη, τον αριθµό των ταινιών που 

παράγονται ετησίως, καθώς και τη δηµοφιλία του µέσου συνολικά, είναι µάλλον 

απίθανο να επιθυµεί κάποιος να αξιοποιήσει τον κινηµατογράφο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να µην είναι σε θέση να εντοπίσει έστω µια 

κινηµατογραφική ταινία η οποία να άπτεται του διδασκόµενου αντικειµένου του. 

Με βάση και µόνο αυτά τα δεδοµένα, ήδη ο κινηµατογράφος φαίνεται να αποτελεί 

µια πολλά υποσχόµενη περιοχή προς εξερεύνηση στην εκπαίδευση. 

Πέρα από τις γενικές αυτές διαπιστώσεις, ωστόσο, είναι φανερό από την 

παρούσα µελέτη ότι ο αφηγηµατικός κινηµατογράφος συνδέεται και µε ένα 

απόλυτα αξιοποιήσιµο γνωσιακό υπόβαθρο που δικαιολογεί την περαιτέρω 

προώθησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αφηγηµατική δοµή την οποία 

υιοθετεί ένα σηµαντικότατο µέρος της σηµερινής κινηµατογραφικής παραγωγής 

διαφαίνεται ως πλήρως συµβατή όχι απλά µε µια αισθητική προτίµηση, η οποία 

ενδεχοµένως και να αφορούσε, ως τέτοια, µόνο µια µερίδα του κοινού, αλλά µε 

τον τρόπο κατανόησης, διατήρησης και ανάκτησης αναµνήσεων και 

παρελθοντικών πληροφοριών από το σύνολο του κοινού� ακόµη και στην 

περίπτωση που µιλάµε συγκεκριµένα για έναν ∆υτικού τύπου, θα λέγαµε, τρόπο 

σκέψης, µαθηµένο σε αντίστοιχα πολιτισµικά οπτικοακουστικά προϊόντα από την 

Αναγέννηση κι έπειτα, ακόµη και τότε το σύνολο των ανθρώπων και οι 

σχετιζόµενες κουλτούρες στις οποίες αφορά αυτός ο τρόπος σκέψης έχουν 

υπερβολικά µεγάλο εύρος για να θεωρηθούν περιορισµένης εφαρµογής.  

Η συµπύκνωση και η αναπαράσταση ενός διδασκόµενου αντικειµένου σε µια 

κινηµατογραφική ταινία, µε βάση τις διαπιστώσεις της παρούσας µελέτης, θα είναι 

συγκριτικά ευκολότερο όχι µόνο να µεταδοθούν στο διδασκόµενο ακροατήριο, 

αλλά και να παρουσιαστούν µε σειρά, δοµή και σύνδεση που θα διευκολύνει την 

κατανόησή τους. Γενικά, ησχέση αιτίας-αποτελέσµατος µέσω της µορφής ιστορίας 

καθιστούν ένα γεγονός ή µια γνώση που θα συνδεθεί µε αυτό ευκολότερο να 

διατηρηθεί στη µνήµη, ενώ συγκεκριµένα η οπτική µεταφορά, µε την αµεσότητα 

που τη διακρίνει, δίνει στον κινηµατογράφο ένα σηµαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα για µια τέτοιου είδους χρήση.  

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η σχέση του 

κινηµατογράφου µε τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά εργαλεία. Κατ’ αρχήν, η πρόταση 

χρήσης του κινηµατογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι στα 

πλαίσια ορθής χρήσης των δυνατοτήτων που παρέχει η σηµερινή τεχνολογία και 

όχι αυτοσκοπός. Ο ψηφιακός κινηµατογράφος, συγκεκριµένα, µε τις ουσιαστικά 

απεριόριστες αναπαραστατικές δυνατότητές του, µπορεί να αποδειχθεί ένα 

εξαιρετικό εργαλείο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να συµπιέζονται όσο τον 
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δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στον διαθέσιµο κινηµατογραφικό χρόνο, 

πόσο µάλλον στον διδακτικό. Αντιθέτως, θα πρέπει οι αφηγηµατικές δυνατότητες 

του κινηµατογράφου να συνδυάζονται ποιοτικά και επιλεκτικά µε άλλα µέσα που 

είναι διαθέσιµα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εγγενείς υποδοµές αντίληψης του 

ανθρώπινου νου δεν καθιστούν τον κινηµατογράφο αντικαταστάτη αλλά 

συµπλήρωµα ή στήριξη των λοιπών αυτών µέσων. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε 

διδακτικό πλάνο κάνει χρήση του κινηµατογράφου θα πρέπει να είναι συνειδητά 

προσανατολισµένο προς αποφυγή κατάχρησης του µέσου αυτού ή 

αντικατάστασης των άλλων διδακτικών µέσων, απόρροιες µιας κακώς 

αντιλαµβανόµενης καινοτοµίας στην εκπαίδευση. Αυτονόητο είναι ότι η επιλογή 

του υλικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς η ποσότητα της 

διαθέσιµης οπτικοακουστικής πληροφορίας µέσω ταινιών, ή η θεµατική 

σχετικότητα µε ένα διδασκόµενο αντικείµενο, δεν συνεπάγονται αυτόµατα και 

αντίστοιχη ποιότητα ή καταλληλότητα. 

Οποιαδήποτε και να είναι τελικά η υλοποίηση της ενσωµάτωσης του 

αφηγηµατικού κινηµατογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία το κέρδος θα είναι 

σηµαντικό, εφόσον αφενός πληρούνται ορισµένες παιδαγωγικές και επιστηµονικές 

προϋποθέσεις και αφετέρου δεν χρησιµοποιηθεί άκριτα ως µια λύση παντός 

καιρού. Η επιµονή του κλασικού αφηγηµατικού κινηµατογράφου να παραµένει 

ζωντανός ακόµη και µέσα στους διάφορους πειραµατισµούς, παρεκκλίσεις, 

αλλαγές, ψηφιακές ή άλλες τεχνολογικές καινοτοµίες κλπ. δείχνει ότι, πέρα από ένα 

ιδιαίτερο πολιτισµικό προϊόν, είναι δυνατό να αποτελέσει και παράγοντα που 

αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω σε περιπτώσεις εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Καθώς 

έχουµε εισέλθει πλέον µάλλον ολοκληρωτικά στον πολιτισµό της εικόνας, και δη 

της ψηφιακής, είναι επιβεβληµένο όσο και λογικό να ενσωµατωθεί η τάση αυτή της 

εποχής σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που θα αξιοποιεί και θα συνδυάζει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την τέχνη, την τεχνολογία και την επιστήµη. 
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Περίληψη 

∆ηµιουργία ενός ντανταϊστικού κινηµατογραφικού έργου από τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης του 

1 ∆.Σ. Γιαννιτσών. ∆ιδακτικά βήµατα: εισαγωγή και ανάλυση καλλιτεχνικού κινήµατος, 

παραγωγή ψηφιακού έργου, αξιολόγηση. 

 

Abstract 

The creation of a Dadaist film project by students 6th grade of 1st Elementary School of 

Giannitsa. Teaching steps: introduction and analysis of artistic movement, productionof digital 

project, evaluation. 
 

 

Ο Ντανταϊσµός ή Νταντά (Dada) ήταν ένα καλλιτεχνικό κίνηµα αισθητικής 

αναρχίας που αναπτύχθηκε µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στις περισσότερες 

µορφές τέχνης της εποχής. Μεταξύ άλλων, το κίνηµα αντιδρά στον πόλεµο και τις 

καταστροφές, ενώ σε όλα αυτά αντιπροτείνει το χιούµορ και τον παραλογισµό.Ο 

E.H.Gombrich (Gombrich, 2007:601) γράφει στο Χρονικό της Τέχνης “ Αναµφιβόλως, 

αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να γίνουν σαν µικρά παιδιά και να βγάλουν τη γλώσσα 

στη σοβαροφάνεια και το στόµφο της Τέχνης µε Τ κεφαλαίο”. ∆εν είναι δύσκολο να 

καταλάβουµε γιατί επιλέξαµε το Νταντά να µας επισκεφθεί στο σχολείο µας. 

Θέλουµε κι εµείς και οι µαθητές µας, σαν µικρά παιδιά να κάνουµε ένα σχόλιο σε 

όλα αυτά που µας συµβαίνουν.  

Ήρθε συγκεκριµένα στην ΣΤ, όπου τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωµένα µε τις 

νέες τεχνολογίες είτε από προσωπική εµπειρία είτε από την περσυνή επαφή τους 

στο σχολείο µε την δηµιουργία µιας stopmotionanimation ταινίας. Στο περσυνό 

project συµµετείχαν τα παιδιά την Ε΄και της ΣΤ΄ τάξης, οπότε το έδαφος ήταν ήδη 

προετοιµασµένο και έφορο. Ο φετινός µας στόχος ήταν να γνωρίσουµε ένα 

καλλιτεχνικό κίνηµα και να το αναλύσουµε διεξοδικά µε έναν πιο βιωµατικό και 

εµπειρικό τρόπο. Επίσης να αποκτήσουµε εµπειρία στις νέες τεχνολογίες και να 

αποκωδικοποιήσουµε από τις απαρχές του (πειραµατικός κινηµατογράφος) το 

θαυµαστό κόσµο του κινηµατογράφου. Και ειδικότερα να πειραµατιστούµε στο 

µοντάζ ασυνεχείας µεταφέροντας τα δικά µας υπόρρητα και συνειρµικά µηνύµατα.  

Πριν απ΄ όλα αναλύσαµε το πλαίσιο του κινήµατος και ήρθαµε σε επαφή µε 

τους καλλιτέχνες και τα έργα τους. Ο HansArp, M. Duchamp, F. Picabia, K. Schwitters 

είναι οι πιο γνωστοί εκπρόσωποι του εικαστικού κινήµατος. Ακόµα και σήµερα, 

επηρεάζουν καλλιτέχνες που θέλουν να εκφράσουν ότι η αµφισβήτηση µπορεί να 
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είναι και πρόοδος.  

Έπειτα ήρθαµε σε επαφή µε το κινηµατογραφικό είδος.Θυµηθήκαµεδιεξοδικά 

τα κινηµατογραφικά στοιχεία τα οποία θα χρησιµοποιούσαµε για να 

πραγµατοποιήσουµε το βίντεο. Αυτά που όλοι ονοµάζουµε κινηµατογραφική 

γλώσσα και αναφέρονται στο σενάριο, το storyboard, τις σκηνές, τα πλάνα, τον 

ήχο, το µοντάζ. Η παρουσίαση αυτή συµπληρώθηκε από έντυπο υλικό καθώς και 

παραδείγµατα που παρουσίαζαν την κάθε ενότητα. 

Ύστερα από όλη αυτήν την προετοιµασία, είµασταν πλέον έτοιµοι να 

απολαύσουµε µε πιο έµπειρο µάτι τις ταινίες Νταντά. Οι ταινίες των Man Ray 

(Leretouralaraison, 1923 / EmakBakia, 1926 ), Rene Clair&FrancisPicabia (Entr’ acte, 

1924), Fernard Leger&DubleyMurphy (Belletmecanique, 1924) , Hans Richter 

(Vormittagsspuk, 1928 / Rhythmus 21, 1921 / Filmstudie, 1925) είναι χαρακτηριστικά 

κινηµατογραφικά ντανταϊστικά έργα.  

Πάνω σε αυτά τα φιλµ στηριχτήκαµε και αναλύσαµε τις βασικές αρχές τους 

για την υλοποίηση του δικού µας φιλµ. Παρατηρήσαµε ότι τα ντανταϊστικά 

έργαχρησιµοποιούν πρωτότυπες µεθόδους λήψης και ειδικά εφέ, όπως το 

λουπάρισµα, τα πολλαπλά τυπώµατα, τα φωτογράµµατα, το οπτικό κολλάζ, το 

φωτοµοντάζ και τη γραµµική αφαίρεση. Τα περισσότερα από τα εφέ είναι πολύ 

εύκολο να τα µιµηθούµε και να τα χειριστούµε λόγο της προόδου της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Επικεντρωθήκαµε σε αυτά τα εφέ καθώς επίσης και στο τυχαίο. Ο 

ντανταϊστής καλλιτέχνης πίστευε πως είναι αδύνατο να ελεγχθεί όλη η πορεία της 

δηµιουργίας τουκαι επέτρεπε την παρεµβολή του τυχαίου, κατά κανόνα µε 

σατιρική και ειρωνική διάθεση. Το τυχαίο έγινε λοιπόν και το δικό µας σήµα 

κατατεθέν.  

Σε αυτό το στάδιο υλοποίησης της εργασίας οι µαθητές ύστερα από µία 

συστηµατική κριτική ανάλυση των ταινιών, προτείναν ένα «τύπου σενάριο» για 

την ταινία που θα δηµιουργούσαµε. Καταγράψαµε και επεξεργαστήκαµε όλη η 

τάξη µαζί τις προτάσεις έως ότου φτάσαµε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα. 

Στόχος µας δεν ήταν η καταγραφή ενός τυπικού σεναρίου αλλά σκηνές που µε το 

µοντάζ θα συρράβονταν και θα δηµιουργούσαν µε την δική µας αισθητική,την 

αναβίωση µιας ταινίας Νταντά έτσι όπως το σύνολο της τάξης την είχε αντιληφθεί. 

Η βάση για την υλοποίηση αυτού του σταδίου ήταν η χρησιµοποίηση των 

πρωτότυπων µεθόδων λήψης και των ειδικών εφέ όπου χρησιµοποιούσαν οι 

ντανταϊστές στα έργα τους και όπως τα είχαµε εντοπίσει όταν τα παρουσιάσαµε. 

Στο σενάριο αυτό έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και το ντεκουπάζ (ανάλυση 

των σκηνών σε πλάνα) και αµέσως µετά ανέλαβε δράση η καλλιτεχνική οµάδα του 

τµήµατος η οποία µε βάση το σενάριο-ντεκουπά, σχεδίασε το storyboard της 

ταινίας. 

Το storyboard είναι ένας συνοπτικός οδηγός της ιστορίας µας που περιέχει 

όλα τα στοιχεία που χρειαζόµαστε για να ξεκινήσουµε την καταγραφή των 

εικόνων. Περιέχει όλες τις πληροφορίες του σεναρίου αλλά και έναν πλήρη οδηγό 

για τις σκηνές και τα πλάνα, µε σχέδια του σκηνικού και της γωνίας λήψης της 

κάµερας. Η διαδικασία αυτή ήταν ήδη γνωστή στα παιδιά. 

Ύστερα από αυτό το στάδιο χωριστήκαµε σε οµάδες ηθοποιών που θα 

συµµετείχαν στις αντίστοιχες σκηνές αλλά και σε οµάδες που ήταν υπεύθυνες στη 

διαδικασία παραγωγής της ταινίας µας (εικονολήπτης, διευθυντής φωτογραφίας, 

ενδυµατολόγος κ.λπ.). Καθορίσαµε το χρονοδιάγραµµα σε κάθε ένα από τα 
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γυρίσµατα αλλά και στη διαδικασία του µοντάζ µέχρι τους τελικούς τίτλους και τον 

ήχο. Οι µαθητές ήταν πλέον έτοιµοι να αναλάβουν δηµιουργική δράση. 

Για τα γυρίσµατα χρησιµοποιήσαµε τον εξοπλισµό του σχολείου και τον 

χώρο του. Οι ηθοποιοί φροντίσαµε να είναι διαφορετικοί σε κάθε σκηνή έτσι ώστε 

να συµµετέχουν όλα τα παιδιά σε όλα τα στάδια υλοποίησης της ταινίας. Πριν από 

τις λήψεις σχεδιάζαµε το κάθε µας βήµα και κάναµε κάποιες πρόβες για να 

αποφύγουµε τις διαρκείς επαναλήψεις που ενδεχοµένως θα µας µπέρδευαν στο 

µοντάζ. Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν η λήψη µιας ολόκληρης σκηνής, µια 

οµάδα έπαιρνε την κάρτα µνήµης µε τις λήψεις, τις αντέγραφε στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και ξεκινούσε να δουλεύει το µοντάζ µε το λογισµικό επεξεργασίας. 

Παράλληλα γινόταν και µια αναζήτηση για την µουσική επένδυση της ταινίας. Η 

διαδικασία αυτή εξασφάλισε την παράλληλη εργασία των οµάδων των µαθητών 

ενώ ήταν και απαραίτητη για να ολοκληρωθεί ταχύτερα η δηµιουργία της ταινίας. 

Όταν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία όλων των σκηνών της ταινίας ενώθηκαν όλες 

µεταξύ τους και ακολούθησε η προσθήκη των τίτλων και της µουσικής επένδυσης 

τους. 

Όπως αναφέρθηκε, η υλοποίηση όλων των επιµέρους βηµάτων της εργασίας 

έγινε στους χώρους του σχολείου.Για την λήψη των σκηνών χρησιµοποιήθηκε µια 

High Definition Video Camera και ένα τρίποδο για σταθερότητα στην διάρκεια των 

λήψεων. 

Η συµµετοχή των παιδιών και ο ενθουσιασµός ήταν έκδηλα σε όλα τα στάδια 

παραγωγής της ταινίας. Το θέµα της ταινίας που αποτέλεσε και την πρώτη επαφή 

παραγωγής ταινίας, βοήθησε στη συµµετοχή του συνόλου στην διαδικασία. 

∆ηλαδή το γεγονός ότι η ταινία ακολουθήσε ένα σενάριο χωρίς ήρωες και 

πρωταγωνιστές καθώς επίσης ότι η ηθοποιία βασιζόταν µόνο σε κινήσεις απλές και 

καθηµερινές αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα για την συµµετοχή όλων των 

παιδιών της τάξης.  

Υπήρξε λοιπόν, µία βιωµατική γνωριµία µε ένα «άγνωστο πεδίο» της ιστορίας 

της τέχνης. Ένα δύσκολο και δυσνόητο πεδίο που όµως κατανοήθηκε µε επιτυχία 

από τους νεαρούς µαθητές.  

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι µαθητές απέκτησαν τεχνικές δεξιότητες και 

έλαβαν γνώσεις µέσα από την συνεργατική εργασία της παραγωγής ταινίας. Αυτό 

βοήθησε στην ανάπτυξη των δεσµών της τάξης και έθεσε τις βάσεις για µία 

καλύτερη συνεργασία στο µέλλον, ως µαθητές και ως πολίτες του αύριο.  

Εµείς ως ενήλικες κατανοήσαµε τρία πράγµατα.  

1. Το Dada έχει αρκετά κοινά αισθητικά στοιχεία µε αυτό που κατανοούν και 

εκφράζουν οι νεαροί µαθητές µας.  

2. Οι µαθητές κατανοούν το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν και 

µπορούν να ανάγουν τα κοινά στοιχεία της εποχής τους σε ένα καλλιτεχνικό 

κίνηµα . 

3. Επίσης, αποτελούν φορείς αξιόλογων συναισθηµάτων και έκφρασης αν τους το 

επιτρέψουµε.  

Να τους αφήσουµε να κάνουν αυτό που µπορούν να κάνουν καλύτερα απ΄ 

όλα, να σκέφτονται, να αισθάνονται και να δηµιουργούν µόνοι τους.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια διαθεµατική προσέγγιση της γερµανικής 

γλώσσας µε την αξιοποίηση της 7
ης

 τέχνης, που υλοποιήθηκε ως πολιτιστικό πρόγραµµα µε 

τίτλο «Βίντεο-project-∆ιαµάχες στο σχολείο». Μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 9
ου

 ∆Σ Νάουσας, 

µε την καθοδήγηση των δύο καθηγητριών γερµανικής φιλολογίας, δηµιούργησαν κατά το 

σχολικό έτος 2014-15 µία ταινία, η οποία χρησιµοποιήθηκε για να επικοινωνήσει ένα 

σηµαντικό θέµα: το σχολικό εκφοβισµό. Τα κριτήρια επιλογής του θέµατος ανάγονται στον 

αντίκτυπο του φαινοµένου της σχολικής βίας στην καθηµερινή ζωή των µαθητών. 

Παράλληλα έγινε συνδυασµός µε την εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας µε στόχο την 

επέκταση των γνώσεων στα γερµανικά. Η ταινία παρουσιάστηκε στο 12
ο
 ∆ιεθνές Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου Νάουσας, στο νέο τµήµα ταινιών, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά 

το 2015, φιλοξενώντας µαθητικές ταινίες των σχολικών µονάδων του Ν. Ηµαθίας. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κινηµατογράφου, επιδιώχθηκε η αναβάθµιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας µε ταυτόχρονη προσέγγιση της β’ ξένης γλώσσας. 

Λέξεις-κλειδιά: διαθεµατικότητα, οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός, κινηµατογραφική 

παιδεία, γερµανικά 

 

Abstract 

The present paper presents a cross-curricular approach of the German language with the use 

of the 7
th

 art, implemented as a cultural project entitled ”Video-project-Fights at school”. 6
th 

Grade Students at the 9
th

 Primary School of Naousa, created under guidance of their two 

German Philology teachers, during the school year 2014-15, a film to communicate an 

important issue: school bullying. The criteria for the choice of the topic stem from the 

phenomenon of school violence in students’ everyday life. A parallel combination with 

German language acquisition was aimed at expanding their knowledge of German. The film 

was screened at the 12
th

 International Film Festival, Naousa, at the new part of films, operating 

for the first time in 2015, hosting movies by primary and secondary students of Imathia. 

Exploiting the possibilities of the seventh art, the purpose was to upgrade teaching with a 

simultaneous approach to the 2
nd

 foreign language. 

Key-words: cross-curricular teaching, audio-visual literacy, film education, German 

 

 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται σήµερα προς νέες καινοτόµες 

κατευθύνσεις. Η πρακτική της αποµόνωσης ενός γνωστικού αντικειµένου και της 

διδασκαλίας του µε τον παραδοσιακό τρόπο του παρελθόντος αρχίζει να 

αντικαθίσταται σταδιακά από διαθεµατικές (cross-curricular) προσεγγίσεις, οι 

οποίες υποστηρίζονται µάλιστα από διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών 

(Θωµαϊδης, κ.ά., 2006: 2-3). Τα εµπλουτισµένα Νέα Προγράµµατα Σπουδών 

(∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ) διευκολύνουν επιπλέον τις συνεργασίες µεταξύ εκπαιδευτικών 

διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων, οι οποίοι αποκτούν µεγαλύτερη 
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αυτοπεποίθηση ως προς τη διδασκαλία αντικειµένων που ενδιαφέρουν τους 

µαθητές (Edgerton 1990 στο: Ματσαγγούρας, 2011, σελ. 21-22) και επιφέρουν πιο 

εύπλαστες εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες επικεντρώνονται στην ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης, µέσα από ένα συνδυασµό επιστηµών και βιωµάτων της 

καθηµερινής ζωής (Αργυροπούλου, 2004). 

Επιβάλλεται στο σηµείο αυτό να εξεταστεί συνοπτικά η διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών, όπως περιγράφεται στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραµµα 

Σπουδών Ξένων Γλωσσών (∆ΕΠΠΣ, 2003). Σκοπός της διδασκαλίας της ξένης 

γλώσσας είναι γενικά η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας σε διαφορετικά 

γλωσσικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα. Ο µαθητής καλείται, καταφεύγοντας σε 

γλωσσικά, παραγλωσσικά και εξωσχολικά στοιχεία, να επικοινωνεί σε συνθήκες 

αυθεντικές ή φανταστικές, και µέσω αυτής της δεξιότητας να αναπτύξει τον 

εγγραµµατισµό, την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισµικότητα. Ως µεθοδολογία 

επίτευξης των συγκεκριµένων στόχων, το ∆ΕΠΠΣ θέτει ένα πλαίσιο συµµετοχικής 

µάθησης, εµπλοκής πολλών γνωστικών αντικειµένων και διεπιστηµονικής και 

διαθεµατικής προσέγγισης, κατά την οποία οι µαθητές «µαθαίνουν πώς να 

µαθαίνουν», επεξεργαζόµενοι το µαθησιακό υλικό µέσα από πολλά γνωστικά 

αντικείµενα. 

Ειδικότερα, η διαθεµατικότητα αποτελεί το “κλειδί” που θα εξασφαλίσει 

αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις, θα καταγράψει δεδοµένα από πολλές 

γνωστικές περιοχές και πολλά άτοµα της ίδιας ή άλλης χώρας. Στον άξονα του 

εγγραµµατισµού µάλιστα, δύο από τις ενδεικτικές θεµατικές ενότητες αναφέρονται 

στην καθηµερινή ζωή και το σχολείο. Ο σχολικός εκφοβισµός λοιπόν, που 

πραγµατεύεται η ταινία των µαθητών, αποτελεί ένα θέµα ενταγµένο στην 

παραπάνω θεµατική, καθώς προβάλλει ένα πρόβληµα που εµφανίζεται τόσο στην 

καθηµερινή ζωή όσο και στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών. Οι ενδεικτικές 

δραστηριότητες που περιγράφονται για να υποστηρίξουν τη µάθηση φτάνουν από 

παιχνίδια ρόλων, δραµατοποιηµένη ανάγνωση κειµένων και θέατρο, µέχρι 

µετάφραση και παρακολούθηση video µε σκοπό την κατανόηση αυθεντικών 

διαλόγων και την αποκωδικοποίηση πληροφοριών, αν και δε γίνεται καµία 

αναφορά σε πιο παραγωγικές κινηµατογραφικές δράσεις. Η παραγωγή, ωστόσο, 

της ταινίας, αξιοποιεί όλα τα παραπάνω, επεκτείνοντάς τα σε µια συνθετική 

δηµιουργία. Ειδικά η µετάφραση θεωρείται σηµαντικός παράγοντας εκµάθησης και 

αξιολόγησης των γνώσεων ξένων γλωσσών, αν αναλογιστεί κανείς και το µέλλον 

των γλωσσικών επαγγελµάτων, τα οποία θα εξασκηθούν από σηµερινούς µαθητές 

ξένων γλωσσών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015). 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ, 2003) της γερµανικής γλώσσας, 

υπηρετεί το σκοπό διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτό διατυπώνεται 

στο ∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών. ∆οµείται πάνω στους ίδιους άξονες -του 

εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας- και 

αναπτύσσει παρόµοιες θεµατικές ενότητες και ενδεικτικές δραστηριότητες. ∆ίνει 

επίσης µεγάλη αξία στη διαθεµατική διάσταση και έµφαση σε µορφές 

δηµιουργικών δραστηριοτήτων οι οποίες προάγονται µε παιγνιώδη µορφή και τις 

συνθετικές εργασίες (Projektarbeiten). Στην πρώτη περίπτωση, επιτυγχάνεται η 

επικοινωνιακή ικανότητα και η ενεργοποίηση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται η 

προσοχή και συγκέντρωση των µαθητών, καθώς το µάθηµα λαµβάνει µια πιο 

διασκεδαστική διάσταση. Στην περίπτωση των σχεδίων εργασίας, οι µαθητές 
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εξασκούνται στη συλλογική εργασία και σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 

αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και έχουν ευκαιρίες βιωµατικής µάθησης. 

Αξιοσηµείωτο δε είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές πηγές, σύµφωνα µε το ΑΠΣ 

γερµανικής γλώσσας, δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά το σχολικό εγχειρίδιο. 

Αντιθέτως, υποστηρίζεται η χρήση εποπτικού υλικού, οπτικοακουστικών µέσων 

και νέων τεχνολογιών για τον ευέλικτο σχεδιασµό εργασιών. Μέσα σε αυτό το 

πνεύµα, συνεπώς, η δηµιουργία µιας ταινίας από µαθητές δηµοτικού πληροί όλες 

τις προϋποθέσεις ενός project. 

Το γύρισµα µιας ταινίας είναι µια δηµιουργική διαδικασία, την οποία οι γενιές 

του παρελθόντος δεν µπορούσαν παρά να ονειρευτούν. Η σύγχρονη τεχνολογία, 

ωστόσο, καθιστά ένα τέτοιο εγχείρηµα ένα απλό ψυχαγωγικό παιχνίδι, σε τέτοιο 

βαθµό µάλιστα, ώστε µπορεί να υλοποιηθεί ακόµη και στην πρωτοβάθµια 

βαθµίδα. Η παραγωγή µιας ολιγόλεπτης ταινίας των περίπου 5’ προάγει 

πολλαπλές δεξιότητες· πέρα από την ανάλυση της πλοκής και την ενσάρκωση των 

χαρακτήρων, οι µαθητές διδάσκονται το χειρισµό του εξοπλισµού, βελτιώνοντας 

έτσι τον τεχνολογικό και οπτικοακουστικό τους γραµµατισµό. Ποιος όµως είναι ο 

λόγος να αναπτυχθεί ο εγγραµµατισµός στον οπτικοακουστικό τοµέα; Η ραγδαία 

εξάπλωση των ΜΜΕ κατά τα προηγούµενα χρόνια, θεωρήθηκε ως µια πολλά 

υποσχόµενη εξέλιξη και στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς αναµενόταν η αρµονική 

συνύπαρξη µεταξύ του σχολείου και του παράλληλου σχολείου, όπως 

ονοµάστηκαν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Κορωναίου, 2001: 20-29).  

Σήµερα, η ιδιάζουσα αυτή µορφή επικοινωνίας µόλις και µετά βίας 

χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση, µολονότι το σχολείο οφείλει να εκµεταλλευτεί 

κάθε µορφή επικοινωνίας, ώστε να διαµορφώσει τις επόµενες γενιές σε 

σκεπτόµενους πολίτες. Υπό αυτό το πρίσµα, οι µεµονωµένες προσπάθειες 

εκπαιδευτικών να ενσωµατώσουν τον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν ένα πείραµα γεφύρωσης του χάσµατος 

ανάµεσα στη σχολική και παράλληλη σχολική πραγµατικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το σχολείο και τα αναλυτικά προγράµµατα χρειάζονται µια εκ βάθους 

αναµόρφωση, η οποία δε θα βασίζεται µονάχα στον εγγραµµατισµό της 

ανάγνωσης και της γραφής, αλλά επιπρόσθετα θα προωθεί τον εγγραµµατισµό 

στην πολυτροπική πληροφορία, η οποία συνδυάζει το κείµενο µε τον ήχο και την 

εικόνα (Αθανασάτου κ.ά., 2011: 1-60). Στο Πρόγραµµα Σπουδών για την 

οπτικοακουστική έκφραση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, οι Θεοδωρίδης και 

Λεωνίδα (2013) προτείνουν την οπτικοακουστική ως πτυχή καλλιτεχνικής 

έκφρασης στο πλαίσιο της Αισθητικής Παιδείας. Τα χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε 

τους προαναφερθέντες, µιας τέτοιας παιδείας, πρέπει να συνίστανται στην 

ολιστική προσέγγιση, κατά την οποία οι δραστηριότητες διαχέονται σε όλα τα 

γνωστικά αντικείµενα, αντί να συνθέτουν ένα αυτόνοµο γνωστικό αντικείµενο· 

συνίστανται ακόµη στην οµαδοσυνεργατική εργασία και την κριτική θεώρηση της 

πραγµατικότητας. 

Αναπόσπαστο µέρος της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης είναι και ο 

κινηµατογράφος. Προσεγγίζοντας το θέµα εννοιολογικά, η Ανδριοπούλου (2010: 

15-20) εντάσσει την κινηµατογραφική παιδεία (film literacy, cine-literacy) στην 

οπτικοακουστική αγωγή και την παιδεία στα Μέσα (media literacy). Σύµφωνα µε 

τον Σπύρου (2001: 31-39), ο κινηµατογράφος θα µπορούσε να βρει τη θέση του 

στην επίσηµη εκπαίδευση, όχι για να µετατρέψει τους µαθητές σε επαγγελµατίες, 
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αλλά για να ανοίξει τους ορίζοντες της αυτενέργειας, της οµαδοσυνεργατικής 

µάθησης και της αναλυτικής σκέψης. ∆εν µπορεί, ασφαλώς, να αποκλειστεί το 

ενδεχόµενο, κάποιοι να ανακαλύψουν µια ιδιαίτερη κλίση προς την 7η τέχνη. Αυτό 

που προέχει, ωστόσο, είναι να προαχθεί η δηµιουργικότητα των µαθητών, η 

ικανότητα της κρίσης και το οµαδικό πνεύµα εργασίας. 

Η δηµόσια εκπαίδευση έχει εντάξει στα προγράµµατα σπουδών µαθήµατα 

όπως η µουσική, η αισθητική και η θεατρική αγωγή. Σκοπός των µαθηµάτων 

αυτών είναι η αισθητική καλλιέργεια των µαθητών. Ωστόσο, και ο κινηµατογράφος 

αποτελεί τέχνη. Κατά την Καραθανάση (2001: 47-59) µάλιστα, το σχολείο µπορεί να 

συµβάλλει στο µέγιστο βαθµό στην ενδυνάµωση της καλλιτεχνικής εξωτερίκευσης. 

Ο λόγος ύπαρξης οποιαδήποτε τέχνης είναι η έκφραση. Ο κινηµατογράφος, ως 

αληθινή τέχνη, εκπληρώνει αυτόν ακριβώς το σκοπό. Ένας κοινός κρίκος σύνδεσης 

του κινηµατογράφου µε το σχολείο αποτελεί το µάθηµα της λογοτεχνίας. Οι 

σχέσεις ανάµεσα στη λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο υπήρξαν από ανέκαθεν 

σχέσεις συνεργασίας και αλληλεπίδρασης (Καλογήρου, 2001: 90-92), οι οποίες 

δηµιουργούν φίλους της ανάγνωσης, φίλους της 7ης τέχνης. Ο κινηµατογράφος 

εµπνέεται από τη λογοτεχνία και πολλές φορές συµβαίνει και το αντίστροφο. Στην 

περίπτωση βέβαια του κινηµατογραφικού σεναρίου, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 

αφηγηµατικό είδος, που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς χρησιµοποιεί 

ειδική γλώσσα και επιπλέον αποκτά αξία, όταν αποκτά ζωή. Κατά συνέπεια, η 

δηµιουργία µιας ταινίας συµβάλλει, ώστε οι µικροί καλλιτέχνες να γνωρίσουν το 

αφηγηµατικό είδος του σεναρίου και του κώδικα που χρησιµοποιεί, να 

αναγνωρίσουν τη στενή σχέση που υφίσταται ανάµεσα στη σεναριακή αφήγηση 

και τον κινηµατογράφο και να εξωτερικεύσουν συναισθήµατα, αλλά και θετικές και 

αρνητικές στάσεις ζωής.  

Κατά την άποψη των Αθανασάτου & συν. (2011: 1-60), µέσω της 7ης τέχνης 

επιτυγχάνεται η αναβάθµιση των µαθησιακών διεργασιών στο σχολείο. Όµως µε 

ποιον ακριβώς τρόπο µπορούν να βελτιωθούν οι µαθησιακές διεργασίες; Η 

Ανδριοπούλου (2010: 15-20) προτείνει τα «3Cs» της Gary Bazalgette: την κριτκή 

προσέγγιση (critical), την πολιτιστική προσέγγιση (cultural) και τη δηµιουργική 

προσέγγιση (creative). Αξίζει εδώ να αναφερθεί η µελέτη που ανατέθηκε το 2011 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε µια σύµπραξη ερευνητών υπό την ηγεσία του 

Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηµατογράφου (BFI), µε αντικείµενο τη διερεύνηση του 

βαθµού ανάπτυξης του κινηµατογραφικού εγγραµµατισµού (film literacy) στην 

Ευρώπη στην τυπική, µη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση (Screening 

Literacy_Executive Summary, 2012). Σηµαντικός όρος αναφοράς της έρευνας 

αποτελεί ο ορισµός που δίνεται για την κινηµατογραφική παιδεία: ‘The level of 

understanding of a film, the ability to be conscious and curious in the choice of films; 

the competence to critically watch a film and to analyse its content, cinematography 

and technical aspects; and the ability to manipulate its language and technical 

resources in creative moving image production’. 

Με βάση τον ορισµό αυτό, εξάγεται το συµπέρασµα πως η κινηµατογραφική 

παιδεία αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό πεδίο γνώσης για την Ευρώπη, η οποία 

αναγνωρίζει πως το πεδίο αυτό οφείλει να περιλάβει την ικανότητα του ατόµου να 

κατανοεί τον κινηµατογράφο, να επιλέγει συνειδητά µέσα από την τεράστια γκάµα 

κινηµατογραφικών προϊόντων, να αναλύει το περιεχόµενο, να αποκτά γνώσεις 

στην κινηµατογραφία και γνώσεις τεχνικής φύσης, να χειρίζεται τη γλώσσα και το 
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τεχνολογικό υλικό, ώστε να παραχθεί ένα δηµιουργικό αποτέλεσµα κινούµενης 

εικόνας. 

Από τα δυναµικά µοντέλα της Βόρειας Ιρλανδίας και των Σκανδιναβικών 

χωρών που εφαρµόζουν εθνικές στρατηγικές ένταξης του κινηµατογράφου στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα ως την περίπτωση της Ελλάδας, για την οποία αναφέρονται 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει πως υπάρχει εθνική συνείδηση της αξίας και 

των ευκαιριών που παρέχει η κινηµατογραφική παιδεία (Screening 

Literacy_Executive Summary, 2012), η Ευρώπη εκδηλώνει βαθµιαία την επιθυµία της 

να κάνει την κινηµατογραφική της κληρονοµιά προσβάσιµη σε ενήλικες, νέους και 

παιδιά.  

Αποτέλεσµα της έρευνας ήταν η συγγραφή του Πλαισίου Κινηµατογραφικής 

Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Framework for Film Education in Europe, 2015), ένα 

εργαλείο για κάθε ενδιαφερόµενο, µέσα και έξω από την εκπαιδευτική κοινότητα, 

για να δηµιουργήσει ευκαιρίες µάθησης για όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως για νέους 

και παιδιά. Ως απώτερος σκοπός του Πλαισίου αναφέρεται: ‘To inspire and equip 

people across Europe to be able to access, enjoy, understand, create, explore, and 

share film in all its forms throughout their lives.’ ∆ιακρίνεται ξεκάθαρα η 

δηµιουργική, κριτική και πολιτιστική προσέγγιση, ο συνδυασµός των οποίων 

αποσκοπεί στο να εµπνεύσει τους πολίτες της Ευρώπης, να τους καταστήσει 

ικανούς να έρθουν σε επαφή µε τον κινηµατογράφο, να τον απολαύσουν, να τον 

κατανοήσουν, να τον εξερευνήσουν, να τον µοιραστούν και να τον δηµιουργήσουν 

και µάλιστα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Παράλληλα οι πρακτικές που 

περιλαµβάνονται ενδεικτικά στο Πλαίσιο στοχεύουν ειδικότερα στη διαµόρφωση 

ανθρώπων που είναι κριτικοί σκεπτικιστές, περιπετειώδεις δηµιουργοί, εκφραστικά 

άτοµα, ευαίσθητοι συµβαλλόµενοι, ενθουσιώδεις υποστηρικτές, αναστοχαζόµενοι 

δηµιουργοί και ενεργοί συνεργάτες. Η Ευρώπη καλεί τα µέλη της να αξιοποιήσουν 

το Πλαίσιο και να το εµπλουτίσουν. Κάθε διδακτικό εγχείρηµα λοιπόν αποτελεί µια 

απόπειρα εµπλουτισµού.  

Με τη δηµιουργία µιας ταινίας από τους µαθητές, ακολουθήθηκε η 

κινηµατογραφική εκπαίδευση ως διαδικασία πληροφόρησης, ερµηνείας και 

παραγωγής (Σπύρου, 2001: 31-39). Αφενός, οι µαθητές αξιοποίησαν πληροφορίες 

και καινούργιες γνώσεις σχετικά µε την παραγωγή, αφετέρου µετέτρεψαν τη 

θεωρία σε πράξη, ακολουθώντας την παραγωγική οδό ζωντανής δράσης (live 

action) (Barrance, 2010), ενώ παράλληλα το προϊόν αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης 

και ανάλυσης για όλους τους εµπλεκόµενους και τους θεατές, καθώς όλοι έγιναν 

δέκτες και ερµηνευτές. Η παράµετρος της ερµηνείας ενός πολυτροπικού κειµένου, 

όπως µιας ταινίας, ειδικά στο ξενόγλωσσο µάθηµα, προκύπτει από την 

αλληλοσυµπλήρωση του οπτικού (visual) και του λεκτικού (verbal) (Kaiser, 2011).  

Ειδικά, η παραγωγική διαδικασία, δηλαδή η δηµιουργική προσέγγιση, 

αποδεικνύεται ως ο πιο ψυχαγωγικός άξονας, γιατί απαιτεί την ενεργό συµµετοχή 

των µαθητών σε όλα τα στάδια παραγωγής και γιατί συχνά οι δηµιουργοί 

ανταµείβονται ηθικά µε την προώθηση και δηµόσια προβολή µετά την 

ολοκλήρωση (Ανδριοπούλου, 2010: 15-20). Ωστόσο, δεν µπορεί να παραβλεφθεί η 

πολιτιστική διάσταση µιας τέτοιας δηµιουργίας (πολιτιστική προσέγγιση), καθώς 

«µε το να παράγει κάποιος µια ερασιτεχνική ταινία, διασώζει και προστατεύει 

µικρές, εφήµερες, πολιτισµικές οντότητες.» (Zimmerman 1999: 291 στο: Γρόσδος, 

2011). 
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∆ηµιουργείται εύλογα το ερώτηµα: µπορεί ο κινηµατογράφος να αξιοποιηθεί 

σε ένα ξενόγλωσσο µάθηµα και συγκεκριµένα στο µάθηµα των γερµανικών στην 

πρωτοβάθµια βαθµίδα; Η διερεύνηση αυτού του ζητήµατος απαιτεί την εξέτασή 

του από διάφορες σκοπιές. Οι Θεοδωρίδης και Λεωνίδα (2013), στο Πρόγραµµα 

Σπουδών για την Οπτικοακουστική έκφραση, αναπτύσσουν ενδεικτικές 

δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο οποιουδήποτε 

µαθήµατος ξένης γλώσσας, όπως η οπτικοακουστική αφήγηση, η φωτοαφήγηση 

και η κινηµατογράφηση. Άρα, η άσκηση µικρής ταινίας από οµάδες µαθητών ως 

διαθεµατική δραστηριότητα προσανατολισµένη σε κοινωνικό προβληµατισµό στο 

πλαίσιο ξενόγλωσσου µαθήµατος, έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να 

διαµορφώσουν το δικό τους οπτικοακουστικό κείµενο, να ασκηθούν στη 

«διακειµενική µετάφραση», δηλαδή, στη µετατροπή ενός είδους λόγου σε ένα άλλο. 

Η ενσωµάτωση του κινηµατογράφου στο µάθηµα των γερµανικών στο 

δηµοτικό µπορεί να ακολουθήσει τις προσεγγίσεις που έχουν προαναφερθεί. 

Εξαρτάται από το αν ο εκπαιδευτικός επιλέγει να ακολουθήσει την οδό της 

κριτικής θέασης, της πολιτιστικής επεξεργασίας ή της δηµιουργικής σύνθεσης. 

Όποια οδό κι αν επιλεγεί, σηµασία έχει να προσδοθεί στην 7η τέχνη παιδευτική 

αξία. Τούτη η αξία υπάρχει όταν παρουσιάζει στους µαθητές τον τρόπο να 

µαθαίνουν (Αθανασάτου, κ. συν., 2011: 1-60). Ένα ακόµη κριτήριο ένταξης αποτελεί 

ασφαλώς η θεµατολογία. Η ταινία επικεντρώνεται στο σχολικό εκφοβισµό και 

χρησιµοποιεί ως κανάλι επικοινωνίας τη γερµανική γλώσσα. To Υπουργείο 

Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σε θέµατα πρόληψης και 

προαγωγής της υγείας των µαθητών/τριών, έχει δηµιουργήσει στο πλαίσιο της 

∆ιεύθυνσης Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών 

∆ραστηριοτήτων (ΣΕΠΕ∆) το τµήµα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής. 

Επιπλέον, έχει δηµιουργήσει δίκτυο Υπευθύνων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σε όλες 

τις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της χώρας. Έργο των φορέων 

αυτών είναι η εξάπλωση των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας σε όλη την 

επικράτεια, ένα από τα οποία είναι ο εκφοβισµός και η ενδοσχολική βία. Με 

απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά µε το φαινόµενο, το 

Υπουργείο έχει καθιερώσει την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια Ηµέρα κατά της Βίας 

στο Σχολείο, καλώντας την εκπαιδευτική κοινότητα να οργανώσει δράσεις για την 

πρόληψη και την αντιµετώπιση. Ανάµεσα σε άλλα, προτείνονται προβολές ταινιών 

µε σχετική θεµατολογία. Συνεπώς, µια ταινία που δηµιουργείται από τους ίδιους 

τους µαθητές και συνδυάζει την εκµάθηση της γερµανικής γλώσσας µε την 

πραγµατοποίηση δράσης ενάντια στην ενδοσχολική βία αποκτά παιδευτική αξία 

και αποτελεί εργαλείο που αναβαθµίζει τη διδακτική διαδικασία.  

 

Περιγραφή ∆ράσης 

Σκοπός/Στόχοι 

Όπως έχει προαναφερθεί, στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νάουσας, δηµιουργήθηκε µια 

ταινία µικρού µήκους στο πλαίσιο του µαθήµατος της γερµανικής γλώσσας και 

ειδικότερα στο πλαίσιο ενός προγράµµατος που υλοποιήθηκε µε τους µαθητές της 

ΣΤ’ τάξης µε στόχο την υποστήριξη και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Το project εντάχθηκε στο πλαίσιο της οργάνωσης δράσεων για την 

Πανελλήνια Ηµέρα κατά της Βίας στο σχολείο (6 Μαρτίου).  
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Γενικός σκοπός της δράσης ήταν η παραγωγή ενός ολιγόλεπτου βίντεο στο 

µάθηµα των γερµανικών, ώστε να συνεισφέρει στη διαδικασία αντίληψης - γερµ. 

Reflexion - µιας πραγµατικότητας (Ammann & Roost, 2012), του φαινοµένου της 

βίας στο δηµοτικό από τους µαθητές. Οι ειδικότεροι στόχοι που επετεύχθησαν 

ήταν: α)απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων: οι µαθητές ακολούθησαν τη λογική 

µιας δραµατικής πράξης και κατανόησαν τις συµπεριλαµβανόµενες σε αυτήν 

σκηνές, έµαθαν τους διαλόγους των σκηνών, συµµετείχαν σε παιχνίδι ρόλων, 

χρησιµοποίησαν τη γλώσσα ως κύριο εκφραστικό εργαλείο, άρθρωσαν το λόγο µε 

καθαρότητα και σαφήνεια, β)τεχνολογικός γραµµατισµός: οι µαθητές έµαθαν να 

χειρίζονται βιντεοκάµερα, έµαθαν το χειρισµό ενός Η/Υ και βασικές λειτουργίες του 

λογισµικού Movie Maker, όπου επεξεργάστηκαν το ψηφιακό υλικό, γ)απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων: οι µαθητές παρήγαγαν έργο συνεργατικά, ασκήθηκαν σε 

δηµοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προώθησαν µε τη βοήθεια του 

παραγόµενου προϊόντος στάσεις ενάντια στο σχολικό εκφοβισµό, δ)βελτίωση 

γλωσσικών δεξιοτήτων: οι µαθητές διεύρυναν τις λεξικολογικές και γραµµατικές 

τους γνώσεις στα γερµανικά, βελτίωσαν την κατανόηση του ακουστικού λόγου και 

της προφοράς, ανέπτυξαν την ικανότητα της κατανόησης του γραπτού και της 

παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 

 

Στάδια εργασίας 

Το συνολικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε σε τρεις φάσεις: Κατά την Α΄ Φάση, οι 

µαθητές εισήχθησαν στη θεµατική, η οποία επικεντρώθηκε στο φαινόµενο της βίας 

στο σχολείο, τις µορφές και τα είδη της, τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τον 

εκφοβισµό που εκδηλώνεται ανάµεσα σε µαθητές, καθώς και τους τρόπους 

αντιµετώπισής του. Επιλέχθηκε η ανάγνωση του βιβλίου του Μερκούριου Αυτζή «Ο 

Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα» (θέµα βιβλίου: βία, εκφοβισµός), 

ένα βιβλίο γραµµένο για µικρότερη ηλικία, που όµως, λόγω του απλού γλωσσικού 

επιπέδου, θεωρήθηκε κατάλληλο για την περαιτέρω επεξεργασία στη β’ ξένη 

γλώσσα. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι µαθητές ανέλυσαν χαρακτήρες, 

πλοκή, χωροχρόνο, σειρά γεγονότων, σκηνές στις οποίες εντοπίζεται η βία· 

αφηγήθηκαν την ιστορία από την οπτική άλλων χαρακτήρων του βιβλίου, 

αναζήτησαν τα πιθανά αίτια πίσω από τη βίαιη συµπεριφορά των παιδιών, 

εξέφρασαν συναισθήµατα, διερεύνησαν άλλες µορφές βίας και εξωτερίκευσαν 

προσωπικά βιώµατα. Ακολούθησαν βιωµατικά εργαστήρια, στα οποία οι µαθητές 

υποδύθηκαν διάφορους ρόλους: του θεατή, θύµατος, θύτη, υποστηρικτική. 

Έχοντας φέρει στο προσκήνιο ένα υπόβαθρο γνώσεων και εµπειριών, οι 

µαθητές εργάστηκαν οµαδοσυνεργατικά µέσα από δηµιουργικές 

αφηγηµατολογικές και εικαστικές δραστηριότητες. Αρχικά, συνέγραψαν την 

περίληψη της ιστορίας στα ελληνικά, την οποία, κατόπιν, µετάφρασαν στη 

γερµανική µε τη βοήθεια λεξιλογίου. Η δηµιουργική γραφή επεκτάθηκε στη 

συγγραφή φανταστικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων στα ελληνικά µε κεντρικό θέµα 

τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, τα οποία επίσης µεταφράστηκαν στα γερµανικά 

και παρουσιάστηκαν ως παιχνίδι ρόλων σε ειδική εκδήλωση στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Η ιστορία καταγράφηκε επίσης σαν ποίηση, ενώ διάφορες 

εκδοχές διαλόγων ανάµεσα σε χαρακτήρες, υπαρκτούς ή µη στην ιστορία (ο 

Ορφέας και η γιαγιά του, η διευθύντρια, ο πατέρας του), αποτύπωναν µια εντελώς 

διαφοροποιηµένη οπτική: πώς θα ήταν τα πράγµατα, αν το θύµα αποφάσιζε να 
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µιλήσει; Οι διάλογοι επίσης µεταφράστηκαν στα γερµανικά και παρουσιάστηκαν 

στην εκδήλωση ως δρώµενα.  

Η Α’ Φάση ολοκληρώθηκε µε την καταχώριση γεγονότων µιας εβδοµάδας, 

εµπνευσµένων από την ιστορία, στο φανταστικό «ηµερολόγιο» του Ορφέα· µε την 

επιλογή σκηνών από το βιβλίο και την οπτικοποίησή τους µέσω της ζωγραφικής 

και µε το σχεδιασµό δύο φιγούρων των συναισθηµάτων: αρνητικών, που βιώνει 

ένα παιδί όταν βρίσκεται ακόµη στη θέση του θύµατος, και θετικών όταν τα πάντα 

αποκαθίστανται όπως συνέβη στην περίπτωση του Ορφέα. Τέλος, το υλικό που 

παρήγαγαν οι µαθητές κατά την Α’ Φάση συγκεντρώθηκε σε ένα βιβλίο. 

Καθώς η Α’ Φάση αποτέλεσε ένα στάδιο καταιγισµού ιδεών, στη Β’ Φάση, οι 

µαθητές συγκέντρωσαν τις ιδέες αυτές και τις χρησιµοποίησαν στη συγγραφή του 

δικού τους σεναρίου στα ελληνικά, το οποίο µεταφράστηκε κατόπιν στη 

γερµανική. Η µετατροπή του σεναρίου σε ταινία προϋπόθετε την εξοικείωση των 

µαθητών µε το χειρισµό µιας βιντεοκάµερας. Ακολούθησε λοιπόν η 

δραµατοποίηση, κατά την οποία ενδιαφερόµενοι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να 

δοκιµαστούν στην ενσάρκωση ρόλων στην ελληνική γλώσσα και στη 

βιντεοσκόπηση δοκιµαστικών εκτελέσεων του σεναρίου. Οι δοκιµές κρίθηκαν 

αναγκαίες, ώστε να ξεπεράσουν οι µαθητές τους φόβους τους και να “χτίσουν” 

αυτοπεποίθηση (Barrance, 2014). Οι πειραµατικές βιντεοσκοπήσεις 

παρουσιάστηκαν στην τάξη για αναστοχασµό, διορθωτικές παρεµβάσεις και 

καταγραφή νέων ιδεών. Οι πρόβες επαναλήφθηκαν και ακολούθησε η κατανοµή 

των ρόλων, καθώς και η ανάθεση αρµοδιοτήτων (σκηνογράφος, σκηνοθέτης, 

ηθοποιοί, κλπ.). Η τρίτη φορά των δοκιµών, η οποία διεξήχθη στα γερµανικά, αφού 

οι ηθοποιοί είχαν µάθει τους ρόλους τους, οδήγησε στην παραγωγή 

οπτικοακουστικού υλικού, µέσω κανονικών βιντεοσκοπήσεων, από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, µε σκοπό τη δηµιουργική σύνθεση κατά το µοντάζ. 

Προαπαιτούµενο για την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού από 

τους µαθητές ήταν η γνωριµία τους µε ένα λογισµικό µοντάζ. Έτσι, διοργανώθηκε 

ειδικό εργαστήριο, στο οποίο οι µαθητές γνώρισαν τις λειτουργίες του Movie 

Maker, µε το οποίο µπορούν να εκτελεστούν απλές εργασίες οπτικής 

κωδικοποίησης.  

Στη Γ’ Φάση, οι µαθητές-µοντέρ εισήγαγαν στο πρόγραµµα του Movie Maker 

το ψηφιακό υλικό και πειραµατίστηκαν µε τις δυνατότητές του, δηµιουργώντας 

την ταινία «Σπάσε τη σιωπή». 

 

«Σπάσε τη σιωπή» 

Η ταινία διαπραγµατεύεται τον εκφοβισµό. Εξάλλου, είναι ευρέως γνωστός ο όρος 

Bullying, µε τον οποίο καταλαβαίνει κανείς συστηµατικά και επαναλαµβανόµενα 

“καψώνια”, σωµατικά και ψυχικά, δυνατότερων µαθητών έναντι πιο αδύναµων. Οι 

δράστες –Bullies– αποµονώνουν το αβοήθητο θύµα και του επιτίθενται µε 

ποικίλους τρόπους. Από λεκτικές προσβολές και ταπεινώσεις µέχρι και σωµατικές 

επιθέσεις εκτείνεται το οπλοστάσιο των βασανιστηρίων που εφαρµόζουν οι Bullies.  

Η ανάπτυξη του συνολικού πολιτιστικού προγράµµατος, υπό την 

καθοδήγηση των καθηγητριών γερµανικής γλώσσας, επιχειρήθηκε ενάντια στα 

φαινόµενα επιθετικότητας και βίας, απέναντι στη συχνότητα των οποίων οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς δεν είναι 
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λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες ανάλογα φαινόµενα οδήγησαν σε δραµατικές 

εξελίξεις και δολοφονικό αµόκ σε σχολεία. 

Η ιστορία της ταινίας διαδραµατίζεται σε µια σχολική τάξη, όπου µια παρέα 

µαθητών εκµεταλλεύεται τα διαλείµµατα, αλλά και την ώρα του µαθήµατος για να 

παρενοχλήσει έναν άλλο συµµαθητή. Ώσπου, µια µέρα, το θύµα παίρνει µια πολύ 

γενναία απόφαση: να σπάσει τη σιωπή. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι η 

γερµανική, ενώ ελληνικοί υπότιτλοι εξασφαλίζουν την κατανόηση από το ευρύτερο 

κοινό.  

Συνεπώς, οι µαθητές αξιοποίησαν την 7η τέχνη µε σκοπό να µεταδώσουν ένα 

άκρως σηµαντικό µήνυµα: όταν ένα παιδί πέφτει θύµα βίας, ειδικά στο σχολείο, 

πρέπει να βρει το θάρρος να µιλήσει σε κάποιον ενήλικα. Η συνειδητοποίηση ότι 

δεν καλείται να αντιµετωπίσει το πρόβληµα στηριζόµενο µονάχα στις δικές του 

δυνάµεις, αλλά µπορεί να έχει στο πλευρό του ανθρώπους που θα το βοηθήσουν, 

είναι το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της λύσης. Αυτό ακριβώς είναι το 

κεντρικό ζητούµενο που επιχειρεί να µεταφέρει η ταινία.  

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων, η ταινία παρουσιάστηκε ως µέρος 

όλου του προγράµµατος στη σχολική κοινότητα, σε ειδική εκδήλωση αφιερωµένη 

στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, 

συµµετείχε στο νέο τµήµα προβολής µαθητικών ταινιών µικρού µήκους των 

σχολικών µονάδων Ν. Ηµαθίας, που λειτούργησε πρώτη φορά µε την υποστήριξη 

των ∆ιευθύνσεων της Α’/θµιας και Β’/θµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας κατά το 12ο 

∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας, όπου έλαβε διάκριση για την 

επεξεργασία της εικόνας και την οπτική σύνθεση. 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των µαθητών περιέλαβε τις εξής φάσεις: α)∆ιαγνωστική: οι 

εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν τη µαθησιακή διαδικασία, αξιοποίησαν τις 

υφιστάµενες γνώσεις και εµπειρίες των µαθητών και τις χρησιµοποίησαν για να 

σχεδιάσουν τη δράση, β)∆ιαµορφωτική: οι εκπαιδευτικοί, µέσα από τη συζήτηση, 

το διάλογο, τις δραστηριότητες, την παραγωγή υλικού από τους µαθητές, τη 

συµµετοχή, τη συνεργασία, τη συνεισφορά στη συλλογική εργασία, το διαµοιρασµό 

πληροφοριών, την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων, τη 

δηµιουργικότητα και τη συνέπεια, σχηµάτισαν άποψη και αξιολόγησαν τους 

µαθητές, σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, παρέχοντας παράλληλα 

εµψύχωση όπου κρινόταν απαραίτητο για την κατάκτηση των στόχων, γ)Τελική: οι 

εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν όλες τις εργασίες που δηµιουργήθηκαν από τις οµάδες.  

Πολύ εποικοδοµητική υπήρξε επίσης η αυτό-αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι, καθ’ όλη τη διάρκεια δεν έκριναν µονάχα τους µαθητές, αλλά και τον 

εαυτό τους, καθώς και το σενάριο που είχαν εκπονήσει. Ο γενικός απολογισµός 

συνοψίζεται στο ότι η δράση ήταν δοµηµένη κατά τρόπο, ώστε διευκόλυνε την 

ενεργή συµµετοχή και τη χρήση των ΤΠΕ ως δηµιουργικών εργαλείων, ενθάρρυνε 

τη συνεργατική εργασία, ενδυνάµωσε την οικοδόµηση της κατανόησης και τον 

οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό, δηµιούργησε ένα πλούσιο µαθησιακό 

περιβάλλον, στο οποίο οι µαθητές συµµετείχαν τακτικά σε επιµέρους δράσεις, τα 

αποτελέσµατα των οποίων θα ήταν αδύνατον να επιτύχουν χωρίς χρήση 

τεχνολογίας και οπτικοακουστικού εξοπλισµού. 
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Για την αξιολόγηση από τους µαθητές, τούς δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 

ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις επόµενες 

διδακτικές διαδικασίες. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν αφορούσαν την άποψη των 

µαθητών σχετικά µε τη συµµετοχή τους στη δηµιουργία µιας ταινίας, τις δυσκολίες 

που αντιµετώπισαν, το βαθµό βελτίωσης του προφορικού και γραπτού τους λόγου 

στη γερµανική γλώσσα, την επιθυµία τους για ανάλογες δράσεις στο µέλλον, τη 

γνώµη τους για τη χρήση των ΤΠΕ, τη µέθοδο που ακολουθούν για να µάθουν 

καινούργιο λεξιλόγιο στην ξένη γλώσσα, την καταλληλότητα του θέµατος που 

πραγµατεύτηκε η ταινία, τη θετική ή αρνητική επίδραση της συνεργασίας, τα 

θετικά και αρνητικά σηµεία του προγράµµατος και προσωπικές ιδέες για επόµενα 

µαθήµατα. Η ανταπόκριση των µαθητών υπήρξε άκρως ευνοϊκή, ενθαρρυντική για 

τους συντονιστές και σίγουρα προσέφερε ευοίωνες ενδείξεις για την υλοποίηση 

ανάλογων δραστηριοτήτων µελλοντικά. 

 

Γενικός απολογισµός 

Γενικά, ο µετασχηµατισµός της καθιερωµένης προσέγγισης των γερµανικών και η 

βελτίωση της διδασκαλίας µπορούν να αποτιµηθούν ως εξής: Κατά τη διάρκεια 

του project, οι µαθητές εργάστηκαν οµαδικά, παράγοντας συλλογικό έργο, για τη 

δηµιουργία του οποίου χρειάστηκε να διανύσουν διαδροµές δηµοκρατικής λήψης 

αποφάσεων, συζητήσεων, επίλυσης προβληµάτων, διορθωτικών παρεµβάσεων, 

πρακτικές που αποδεικνύονται πιο ευεργετικές ακόµα και από την ίδια τη γνώση 

(Θεοδωρίδης, 2015). Καθώς ήταν η τελευταία τάξη του δηµοτικού, οι εµπλεκόµενοι 

είχαν ήδη ασκηθεί και από προηγούµενες χρονιές στην αρµονική σύµπραξη. Έτσι, η 

φιλοδοξία παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου πραγµατοποιήθηκε χωρίς να 

απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την επίτευξη δηµιουργικής συνοχής στην τάξη. 

 

Συµπεράσµατα 

Ο τεχνολογικός και οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός σε συνδυασµό µε 

διαθεµατικές προσεγγίσεις οδηγούν στην ανανέωση των ξενόγλωσσων 

µαθηµάτων. Ειδικότερα, η κινηµατογραφική τέχνη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, η 

χρησιµότητα του οποίου για την εκπαίδευση είναι πολλαπλή. Αναζωογονεί τους 

µαθητές, δηµιουργεί ένα µαθησιακό περιβάλλον γεµάτο θετικά ερεθίσµατα και 

βοηθά τους εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν καινούργιο λεξιλόγιο µέσα σε 

αυθεντικές επικοινωνιακές συνθήκες. Με δεδοµένο ότι η οπτικοακουστική 

εκπαίδευση έχει διεισδύσει σήµερα ευρύτατα στις σχολικές τάξεις, η επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών των ξενόγλωσσων ειδικοτήτων στον τοµέα αυτό είναι µια 

αναγκαιότητα στην οποία το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να ανταποκριθεί.  

Στη σηµερινή κοινωνία της πληροφορίας, η εκπαίδευση γενικά έχει αναλάβει 

ένα ρόλο ύψιστης σπουδαιότητας. Η ∆ια Βίου Μάθηση εισχωρεί στη ζωή µας και 

αντικαθιστά την παραδοσιακή µάθηση. Έτσι, η εκπαίδευση οδεύει προς την 

αυτοκατευθυνόµενη, αυτοδιαχειριζόµενη µάθηση, γεγονός που απαιτεί µια κριτική 

στάση στην κοινωνία, που αποκτάται µέσω του οπτικοακουστικού γραµµατισµού 

(Heider & Dall, 2004). 

Μάλιστα, καθώς η κινηµατογραφική συµπεριλαµβάνεται στην 

οπτικοακουστική παιδεία, θα ήταν χρήσιµη επιπλέον η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών γενικά και στην κινηµατογραφική εκπαίδευση, ώστε η σωστή 

κατάρτιση και επιλογή ποιοτικού κινηµατογραφικού υλικού να συµβάλλουν, ώστε 
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το Νέο Σχολείο να γίνει πράξη. Κατά τον Lardoux (2014), η ανάγκη για 

κινηµατογραφική εκπαίδευση µε σκοπό την υποστήριξη της παιδαγωγικής 

διαδικασίας, επιτάσσεται από τα δεδοµένα της εποχής, καθώς ο θεατής 

αναπτύσσει έναν πιο ώριµο τρόπο θεώρησης κάθε πολυτροπικού προϊόντος. Κατά 

τον ίδιο, µάλιστα, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην κινηµατογραφική παιδεία, 

η οποία αποτελεί το προαπαιτούµενο οποιασδήποτε εκπαίδευσης 

οπτικοακουστικού χαρακτήρα. 
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Παιδαγωγική του Ονείρου 
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Περίληψη 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι το όνειρο και πως µπορεί να αποτελέσει 

διδακτική πρόταση στο µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής στην Ε΄ τάξη του ∆ηµοτικού 

Σχολείου. Σκοπός της, να αναδειχθεί η σηµασία της ενεργοποιηµένης φαντασίας, για 

δηµιουργία και χαρά, µέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Οι στόχοι της έρευνας 

αλλά και των δράσεων είναι α)γνωστικοί: µέσα από το όνειρο ανασυστήνεται η έννοια της 

µεταφοράς, αποκαλύπτονται µυστικά των ειδών του αφηγηµατικού λόγου (χρονικές 

συντάξεις, ελλείψεις, δραµατικά ερωτήµατα, κορύφωση, κ.ά.) και επιτυγχάνεται οπτικός 

εγγραµµατισµός, β)παιδαγωγικοί: οι µαθητές και οι µαθήτριες αναπτύσσουν την 

δηµιουργικότητά τους, δείχνοντας εµπιστοσύνη στη φαντασία, στις ικανότητες τους αλλά 

και στην φαντασία και στις ικανότητες των άλλων, καλλιεργώντας ενσυναίσθηση και 

αυτενέργεια γ)αισθητικοί: αναπτύσσεται καλλιτεχνική αντίληψη και αποκτείται 

καλλιτεχνική εµπειρία. Η ανάπτυξη του προγράµµατος που προτείνεται, αφορά το µάθηµα 

της Θεατρικής Αγωγής µε διάχυση και σε άλλα µαθήµατα, µιας και η παραγωγή 

κινηµατογραφικής ταινίας κινείται σε πολυτροπικό επίπεδο δράσης. 

Λέξεις κλειδιά: όνειρο,ταινία, καλλιτεχνική δηµιουργία, ανατροφοδότηση. 

 

Abstract 

The object of this study is the dream and how it can be used as part of the curriculum of the 

school subject Theatre Education in Year 5 (5th Grade) of Primary School. The aim of the study 

is to show the importance of imagination for creation and joy, inside and outside the school 

environment. Τhe objectives of the study and of the activities are a) cognitive : the concept of 

metaphor is reconstructed through the dream, certain secrets of narrative forms are revealed ( 

time, omissions , dramatic questions , climax, etc.) and visual literacy is achieved, b) 

pedagogical : students develop their creativity, trust their imagination and their own abilities 

as well as the imagination and the abilities of others, thus cultivating self-motivation and 

empathy, c) aesthetic : students acquire artistic perception and art experience. Our proposal 

about the curriculum of the school subject Theatre Education adopts a cross-curricular 

approach, compatible with the demands of the production of a film. 

Keywords: dream, film , artistic creation , feedback. 

 

 
Εισαγωγή 

∆ιαπιστώνεται ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες όλο και περισσότερο, 

κατακλύζονται από πλήθος πληροφοριών και παροχή γνώσεων τόσο στο σχολείο 

όσο και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Η τηλεόραση, ο κινηµατογράφος, ο 

περιοδικός τύπος και κυρίως το διαδίκτυο συνδράµουν στην κατεύθυνση αυτή, 

παρέχοντας στα παιδιά ακόµη µεγαλύτερη πληροφορία, που πολλές φορές 

παρεκκλίνει του µέτρου, κινούµενη ανεξέλεγκτα, λόγω της φύσης και του είδους 

της επικοινωνίας. Αποτέλεσµα, οι πληροφορίες που παρέχονται να δηµιουργούν 

σύγχυση και η πληθώρα των γνώσεων να µην προλαβαίνει να καταγραφεί στον 
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εγκέφαλο. Έχει αποδειχθεί εξ άλλου, ότι η πληροφορία σε κατάσταση στρες δεν 

αφοµοιώνεται και δύσκολα καταφέρνει να γίνει γνώση (Κάτσιου-Ζαφρανά, Μ. 

2001).  

Τα παιδιά, «καταναλωτές γνώσης», σε εποχές κρίσης, χάνουν τη διάθεση για 

παιχνίδι, τη συγκέντρωσή τους, τον ενθουσιασµό και όλο και περισσότερο 

αποµονώνονται και παρουσιάζουν νευρώσεις. Αντί οι τόσες γνώσεις να προάγουν 

την ευφυία τους καταλήγουν εν τέλει να τη µπλοκάρουν. Ο Carl Jung (Jung, 1991) 

παρατήρησε ότι «…οι γνώσεις µας έχουν αυξηθεί αλλά όχι και η εξυπνάδα µας» και 

εντόπισε πρόβληµα στον πολιτισµό µας, αντιπαραβάλλοντας τους αρχαίους, που 

δεν έστρεφαν τη σκέψη τους τόσο στην υλική πραγµατικότητα, αλλά προτιµούσαν 

«έναν τύπο σκέψης που πλησίαζε περισσότερο εκείνον της φαντασίας». Ο 

σηµερινός άνθρωπος ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιστήµη και την 

τεχνολογία, ενώ οι αρχαίοι για την µυθολογία. Οι πολιτισµοί τους χτίζονταν πάνω 

στον µύθο ενώ οι πολιτισµοί µας χτίζονται πιά πάνω στη λογική. Τότε οι νευρώσεις 

ήταν σπάνιο φαινόµενο· σήµερα γίνονται κανόνας. (Jung, 1991: 31-32). Έτσι 

εγείρεται κεφαλαιώδες ζήτηµα για τον πολιτισµό µας, ο οποίος υπερεκτιµά τη 

λογική εστιάζοντας στην επιστήµη και οδηγώντας τον άνθρωπο σε θλίψη και 

αδιέξοδα, µήπως θα έπρεπε να στραφεί και σε έναν άλλον τρόπο·αυτόν της ψυχής 

και της φαντασίας. 

Πώς όµως να εκκινηθεί η φαντασία σήµερα, που χρόνια τώρα φιµώνεται 

στον ορθολογισµό της επιστήµης; Στόχος της πρότασης αυτής είναι να στρέψει το 

ενδιαφέρον των µαθητών και των µαθητριών σε τόπους, που η λογική 

ανατρέπεται χωρίς να καταργείται και δίνεται µια ευκαιρία αµφισβήτησης των 

πρέπει και των γιατί, ανοίγοντας την ψυχή στη χαρά της απελευθέρωσης και της 

δηµιουργίας. Το όνειρο κι η τέχνη, θα γίνουν το µέσο µεταφοράς σε αυτούς τους 

τόπους της «άλλης» πραγµατικότητας, που δεν γίνεται αντιληπτή µε τις αισθήσεις. 

Εξ άλλου, αν ο στόχος είναι «η ποίηση», «οι αισθήσεις µας, µε τον πολύ αµφίβολο 

χαρακτήρα των αξιωµάτων τους είναι από την ποιητική σκοπιά, αναξιόπιστες για 

αναφορά» (Breton, 1983: 40). 

Το «θεατρικό παιχνίδι» θα σταθεί η αφορµή για το ξεκίνηµα. ∆εν αποτελεί 

µόνο πηγή χαράς για το παιδί, αλλά το βοηθά να γνωρίσει τον κόσµο και την 

ταυτότητά του· να αναπτύξει την κριτική του σκέψη και φαντασία· να καλλιεργήσει 

τις κοινωνικές του δεξιότητες. Στη συνέχεια, και έχοντας πάντα στο κέντρο το 

παιδί, θα επιχειρηθεί µια αναζήτηση στο χώρο της φαντασίας και της ψυχής, µε 

οδηγό το όνειρο. Από εδώ θα αντληθούν όλα εκείνα «τα σηµεία» που χρειάζονται, 

για την κατανόηση της τέχνης και των µυστικών της αλλά και για την ανακάλυψη 

του εαυτού, µέσω της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

«Κίνητρο» (Ausubeletal, 1978) για την υλοποίηση της παιδαγωγικής 

πρότασης, ορίστηκε η παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας µικρού µήκους-χωρίς 

να αποκλείει βέβαια και οποιοδήποτε άλλο- θεωρώντας ότι ο Κινηµατογράφος, µε 

τις σηµειολογικές του αναφορές είναι πιο κοντά, ως µορφή τέχνης, στην ονειρική 

δραστηριότητα. Η δηµοφιλία του Κινηµατογράφου και λόγω της σχέσης του αυτής 

µε το όνειρο, αγγίζει τις ψυχές των παιδιών, όπως «η καλή γιαγιά µε τα 

παραµύθια, τα πολύ παλιά τα χρόνια». Το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής, θα 

αποτελέσει το πεδίο υποδοχής και εφαρµογής αυτής της πρότασης, µιας και δεν 

έχει ακόµα ενταχθεί επίσηµα στα σχολικά προγράµµατα το µάθηµα του 

Κινηµατογράφου. 
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∆ιατύπωση θέµατος 

Με αφορµή το «όνειρο», να εκκινηθεί το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασµός των 

µαθητών/τριών για συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία στο µάθηµα της Θεατρικής 

Αγωγής, και να επιτευχθεί συσχετισµός του εαυτού µε έννοιες και ιδέες που 

οδηγούν στην παραγωγή αφηγηµατικού λόγου δια µέσου του οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού. 

 

Στόχοι 

Με αφορµή το όνειρο, και συσχετισµό του εαυτού, µε έννοιες και ιδέες για 

κατασκευή νοηµάτων και παραγωγής αφηγηµατικού Λόγου (Χατζηγεωργίου, 2004: 

402), δια µέσω οπτικού γραµµατισµού οι στόχοι της παρούσας διδακτικής 

πρότασης-εφαρµογής είναι: 

-Να αναλυθεί η έννοια του ονείρου επιστηµονικά, φιλοσοφικά και καλλιτεχνικά 

ώστε να εντοπιστούν πρακτικές χρήσης του, σε δηµιουργική κατεύθυνση· τόσο για 

την παραγωγή πολιτισµικού όσο και εκπαιδευτικού έργου 

-Να διερευνηθούν δυνατότητες συσχετισµού των ονείρων µε την µάθηση µέσω 

της Αισθητικής Αγωγής 

-Να προκληθεί ενσυναίσθηση, συγκέντρωση, ετοιµότητα, παρατήρηση και 

προσοχή, πρωτοτυπία, καθώς και στροφή προς τα µέσα και ανάπτυξη ικανότητας 

διάκρισης «του σηµαντικού», µέσω της ενεργοποίησης του φαντασιακού, το 

παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασµό 

-Να καλλιεργηθεί το θάρρος της έκθεσης και της έκφρασης, η εµπιστοσύνη στον 

εαυτό και στον άλλο, η οξυδέρκεια, η δηµιουργικότητα και η αυτενέργεια, µέσω της 

εµψύχωσης  

-Η εξοικείωση µε µορφές της Τέχνης και την ιστορία τους, να οδηγήσουν στην 

ανάγκη, αναζήτησης και κατάκτησης νέων εµπειριών και γνώσεων, στη 

∆ηµιουργική Γραφή, στην γνώση της οπτικοακουστικής αφήγησης και στην 

παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 

 

∆ιδακτικά Βήµατα 

• Ορισµός ονείρου-Αφηγήσεις ονείρων 

• ∆ιασύνδεση του ονείρου µε Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία: εµφανές και 

λανθάνον περιεχόµενο του ονείρου (Freud, 2013)/σηµαίνον και σηµαινόµενο 

(Saussure, 1979) /αρχέτυπα και σύµβολα (Jung, 1991). 

• ∆ιασύνδεση του ονείρου µε την Τέχνη: νταντά, σουρεαλισµός, µεταφυσική 

ζωγραφική. 

• Ελεύθεροι συνειρµοί: αυτόµατη γραφή, ονειρική απεικόνιση. 

• ∆ιασύνδεση του ονείρου µε Κινηµατογράφο και ∆ηµιουργική Γραφή (οµαδικό 

σενάριο): προβολή αποσπασµάτων κινηµατογραφικών ταινιών, ανάγνωση 

κινηµατογραφικής εικόνας, κατασκευή “κυκλικής ιστορίας”, χρήση 

αφηγηµατικής του ονείρου, επεξεργασία αφήγησης, ιδεοθύελλα αλλά και 

βασικές σεναριακές αρχές, µελέτη πλάνων, κινήσεις κάµερας-στόριµπορντ, 

ντεκουπάζ. 

• Ανάθεση αρµοδιοτήτων (µέθοδος project): κινηµατογραφικές ειδικότητες, 

έρευνα, διάχυση στα µαθήµατα της Γλώσσας, των Εικαστικών, της 

Πληροφορικής και της Μουσικής. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
242 

• Εµπειρίες µε νόηµα-Καλλιτεχνική ∆ηµιουργία: πρόβες, γυρίσµατα, µοντάζ, 

δηµόσια προβολή, ανατροφοδότηση. 

 

Εφαρµογή-Συµπεράσµατα 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες των δύο τµηµάτων της Ε΄ τάξης του 55ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Θεσσαλονίκης (σχολικό έτος 2015-2016), µε σκοπό να ονειρευτούν και 

κίνητρο την παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, µέσα από 36 µονόωρα 

µαθήµατα ανά τµήµα, στο πλαίσιο εκπόνησης πολιτιστικού προγράµµατος µε 

τίτλο Ανοίγουµε δρόµους στην φαντασία χτίζοντας την παιδαγωγική του ονείρου, 

της ∆ιεύθυνσης Α/θµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εφάρµοσαν την 

διδακτική πρόταση για Μια Παιδαγωγική του Ονείρου, στο µάθηµα της Θεατρικής 

Αγωγής. Η συγκεκριµένη πρόταση αποτέλεσε και αντικείµενο «µελέτης 

περίπτωσης» στο πλαίσιο µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, της 

υπογράφουσας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «∆ηµιουργική Γραφή» του 

Τµήµατος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας. 

Η Ε΄ τάξη του 55ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, χωρίζεται σε δύο τµή-

µατα, που στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια του συγκροτήµατος. Το τµήµα Ε1 

έχει 17 παιδιά - 9 κορίτσια και 8 αγόρια. Το τµήµα Ε2 έχει 19 παιδιά -12 κορίτσια 

και 7 αγόρια. 

Το σχολείο χαρακτηρίζεται για την ιδιαιτερότητά του, µιας και φιλοξενεί 

µαθητές και µαθήτριες του κέντρου της Θεσσαλονίκης, µε έντονες 

διαφοροποιήσεις σε επίπεδο πρόσληψης, µαθησιακές δυσκολίες, διάχυση 

προσοχής και διαφορετικές πολιτισµικές αναφορές· πράγµα που προδηλώνει και 

τις ανάλογες δυσκολίες διαχείρισης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κτίριο που 

φιλοξενεί το σχολείο, αποτελούσε πρώην χώρο ναυτικών φυλακών και παρόλη την 

αποκατάσταση και προσαρµογή του στις ανάγκες του σχολικού συγκροτήµατος, 

διατήρησε την χωροταξική του εικόνα µε κλειστή και «περιφρουρηµένη» αυλή. Τα 

παιδιά στο σχολείο αυτό, κατά τη διάρκεια του διαλλείµατος είναι εγκλωβισµένα σε 

τσιµεντένιο προαύλιο, που περικλείεται από τοίχους και ψηλά κτίρια. Ανύπαρκτα 

σηµεία διαφυγής, µε µόνη εξαίρεση τον ουρανό κατακόρυφα πάνω τους. Έτσι η 

έννοια του διαλλείµατος, µετά από απαιτητική πνευµατική εργασία, είναι και αυτή 

προβληµατική, πράγµα που επιτείνει τις δυσκολίες µάθησης αλλά και έκφρασης.  

Το πρόγραµµα, αφού προηγήθηκαν µαθήµατα ψυχοσωµατικής έκφρασης και 

ανάπτυξης οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος, ξεκίνησε και στα δύο τµήµατα (σε 

διαφορετικές ώρες διδασκαλίας- 36 για κάθε τµήµα) µε την ερώτηση: «Όταν 

βαριέστε στο µάθηµα τι κάνετε για να περάσει η ώρα;». Οι δύο επικρατέστερες 

απαντήσεις στο σύνολο των παιδιών και των δύο τµηµάτων ήταν: «Χαζεύουµε» ή 

«ονειρευόµαστε». Οι απαντήσεις αυτές, τροφοδότησαν το επόµενο βήµα. 

Προτάθηκε έτσι, να γίνει µάθηµα το όνειρο και µέσα από αυτό να προκύψει 

παιχνίδι, θέατρο και παραγωγή κινηµατογραφικού έργου. Ο ενθουσιασµός ήταν 

ολοκληρωτικός. Πριν ακόµη δοθούν διευκρινίσεις, δεν υπήρξε µαθητής ή µαθήτρια 

που να µην εκφράσει χαρά. Επιφωνήµατα, χαµογελαστά πρόσωπα και καταιγισµός 

ερωτήσεων. ∆όθηκε ο ορισµός του ονείρου και ακολούθησε ηµιδοµηµένος 

διάλογος που οδήγησε συνακόλουθα σε αφηγήσεις ονείρων. Με σκοπό τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή στις αφηγήσεις προσωπικών ονείρων (εξοµολογήσεις), 

αφηγήθηκε και η εκπαιδευτικός όνειρα.  
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Αυτοί που αφηγήθηκαν αρχικά τα όνειρά τους, ήταν οι πιο ζωηρές και 

εξωστρεφείς προσωπικότητες της τάξης (κυρίως παιδιά µεταναστών). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µέσα στα παιδιά που δεν αφηγήθηκαν όνειρα, υπήρχαν και στα δύο 

τµήµατα δύο τρία παιδιά, που δήλωναν απόλυτα ότι δεν βλέπουν όνειρα. Όταν 

στο επόµενο βήµα ζητήθηκε, όσοι θέλουν να γράψουν όνειρά τους και να τα 

καταθέσουν, ακόµη και τα παιδιά αυτά τελικά γράψαν όνειρα, δείχνοντας να 

ξεχνούν τις προηγούµενες δηλώσεις τους. Μετά την επιβράβευση των γραπτών, τα 

παιδιά που δεν θέλανε να αφηγηθούν οι ίδιοι τα όνειρά τους, ζήτησαν αυτά να 

διαβαστούν από την ίδια την εκπαιδευτικό στην τάξη. Στη συνέχεια τα όνειρα 

γίναν συνθήκες αυτοσχεδιασµών και θεατρικού παιχνιδιού. 

Η παρατήρηση των παραπάνω δράσεων, έφερε στο φως κείµενα µε σωστή 

σύνταξη και πλούσιο λεξιλόγιο· τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο 

µε ελάχιστα λάθη έκφρασης. Ειδικά στην προφορική παρουσίαση των ονείρων, 

που ο ενθουσιασµός ήταν µεγάλος, εντύπωση δηµιούργησε η σωστή φωνητική 

«απεύθυνση», η γλαφυρότητα και καθαρότητα του λόγου. Μαθητές και µαθήτριες 

µετρίου και κάτω µαθησιακού επιπέδου, δεν παρουσίασαν κανενός είδους 

συντακτικό ή γραµµατικό λάθος κατά τη διάρκεια της προφορικής αφήγησης. Στα 

γραπτά κείµενα επειδή δόθηκε απόλυτη ελευθερία -τα όνειρα όπως ειπώθηκε «δεν 

έχουν πρέπει»- υπήρχε πληθώρα ορθογραφικών λαθών και αδιαφορία 

διαχωρισµού παραγράφων, που όµως δεν επισηµάνθηκε ως λάθος στα παιδιά. Η 

µόνη επισήµανση που έγινε, ήταν ότι ο δια-χωρισµός των παραγράφων, βοηθά 

στην κατανόηση των κειµένων και στις επόµενες φορές, ίσως θα έπρεπε να δοθεί η 

κατάλληλη προσοχή. Κατά τα άλλα, και στον γραπτό λόγο, τόσο στην σύνταξη όσο 

και στην επιλογή των κατάλληλων λέξεων, τα κείµενα ήταν εντυπωσιακά καλά. 

Συµπεραίνεται έτσι, ότι το όνειρο ως «οικείος τόπος» και τόπος ελευθερίας, 

ενεργοποιεί δηµιουργικά τους µαθητές και τις µαθήτριες ξεµπλοκάροντας 

µηχανισµούς µαταίωσης και άρνησης. Σε µία µελλοντική δράση, όπου τα κείµενα 

αυτά, πιθανά να ακολουθούσαν το δρόµο της δηµοσίευσης (ορισµός κινήτρου), θα 

µπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά, µιας δεύτερης και τρίτης γραφής 

(µέθοδος συγγραφής), όπου εκεί, θα βελτίωναν την εµφάνιση του γραπτού τους 

από ορθογραφική σκοπιά αλλά και ζητηµάτων σύνθεσης της πλοκής, 

προκαλώντας έτσι σηµαντικές εµπειρίες γνώσεων. 

Παρατηρήθηκε ακόµη στα κείµενα των µαθητών και µαθητριών που είχαν 

αφηγηθεί τα όνειρά τους στην τάξη και θέλησαν αργότερα να τα γράψουν, οι 

προσθέσεις νέων στοιχείων στην γραπτή αφήγηση, µε σκοπό την καλύτερη 

απόδοση νοηµάτων· πράγµα που φέρνει στο νου τις παρατηρήσεις του Freud 

(Freud, 2013) για την εκλογίκευση ή την λογοκρισία στα όνειρα. Φυσικά 

ακολούθησαν οι ανάλογες διασυνδέσεις µε τη θεωρία του Freud αλλά και τις 

επιστηµονικές µελέτες που υπήρξαν πριν και µετά από αυτόν. 

Στη συνέχεια, συζητήθηκαν ζητήµατα ερµηνείας των ονείρων και ο 

συµβολισµός τους· µοτίβα και µεταµορφώσεις· έγινε διάκριση του ονείρου από την 

ονειροπόληση. ∆ιευκρινίσθηκε ότι και οι εφιάλτες είναι όνειρα. Παρουσιάσθηκαν 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ονείρου. Χρονικές ελλείψεις και επανάληψη. 

Σηµειώθηκε το χαλαρό αφηγηµατικό δέσιµο και το παράδοξο πέρασµα από τη µια 

εικόνα στην άλλη. Σε αυτό το σηµείο ανατίθεται έρευνα (µέθοδος project)για 

πληροφορίες σχετικά µε το όνειρο στην παράδοση (παροιµίες, δηµοτικό τραγούδι, 

παραµύθι), την ιστορία και την λογοτεχνία. 
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Το ενδιαφέρον των µαθητών και των µαθητριών, στράφηκε κυρίως στην 

ερµηνεία των ονείρων και συγκεκριµένα στη µεταφυσική διάσταση-µαγεία και 

όνειρο αποτελούν κύριες πτυχές του αγνώστου, που ερεθίζουν τη φαντασία των 

παιδιών. Έγινε σαφής διάκριση της ονειροµαντείας και ονειροκρισίας από την 

ψυχαναλυτική προσέγγιση. ∆ιαφώνησαν µε την άποψη του Φρόιντ ότι το όνειρο 

εκφράζει επιθυµίες. Έφεραν παραδείγµατα ονείρων τους µε θανάτους αγαπηµένων 

προσώπων, ή καταδίωξης ή βίας και η προσοχή στράφηκε στο πως τους 

επηρεάζουν τα videogames και οι ταινίες που βλέπουν κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας, χωρίς να γίνει µεγαλύτερη ανάλυση στην Φροϋδική θεωρία. Ανακάλυψαν 

σχέσεις αναφοράς στις πριν τον Freud θεωρίες, αναπτύσσοντας την κριτική τους 

σκέψη και δηµιουργώντας τις κατάλληλες νοητικές διασυνδέσεις. Κατασκευάσανε 

µε εξωτερικά ερεθίσµατα ιστορίες, όπως αναφέρουν οι πρώτες µελέτες για τα 

όνειρα, χρησιµοποιώντας τους «ελεύθερους συνειρµούς». Συνεπώς, απέκτησαν 

εµπειρίες µε νόηµα (Εgan, 1994: 27-32). 

Τα παιδιά αφηγήθηκαν όνειρα, που τους έχουν µείνει στη µνήµη για τη 

µεγάλη τους ένταση. Όνειρα που τα έχουν δει περισσότερο από µια φορά. 

Ανέβηκαν σε καρέκλες και αφηγήθηκαν µε δυνατή φωνή, ξεπερνώντας φόβο και 

συστολές. Νίκησαν την ανασφάλεια της αρνητικής κριτικής. Χάρηκαν και 

επικοινώνησαν. Κράτησαν ηµερολόγια ονείρων. (Σηµείωση: αυτή η δραστηριότητα 

πρέπει να ανατίθεται σε περίοδο διακοπών, για καλύτερα αποτελέσµατα). 

Επιχειρήθηκε µέσα από το όνειρο να γνωρισθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες 

µε την Τέχνη. Αφού γίνηκε αναφορά στην αναγκαιότητα της Τέχνης και στο τι 

αυτή σηµαίνει σε ηµιδοµηµένο διάλογο, έγινε µια σύντοµη αναδροµή από την 

εκπαιδευτικό, στα κινήµατα τέχνης του 20ου αι στο πλαίσιο πάντα, του µαθήµατος 

της Θεατρικής Αγωγής. Παρουσιάστηκαν σε ηµιδοµηµένο διάλογο και πάλι, 

σουρεαλιστές καλλιτέχνες (ζωγράφοι, φωτογράφοι) και ιχνηλατήθηκαν οι ονειρικές 

αναπαραστάσεις στα έργα τους. Πιο αναλυτική παρουσίαση ακολούθησε στο 

µάθηµα των Εικαστικών.  

Με ερέθισµα τη µουσική και µε κλειστά µάτια τα παιδιά «ονειρεύτηκαν», 

ζωγράφησαν ή γράψανε ατοµικά, και παίξανε αναπαριστώντας οµαδικά. Τα 

αποτελέσµατα των δράσεων συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν από την οµάδα. 

Προέκυψε µέσα σε ενθουσιασµό, η ιδέα µήπως αυτά τα κείµενα ή τα σχέδια θα 

µπορούσαν να δηµοσιευθούν. Η τελευταία αυτή εµπειρία –κατά κοινή δήλωσή- 

τους έκανε φοβερή εντύπωση και ζητούσαν συνεχώς στα επόµενα στάδια να την 

επαναλάβουν. (Λόγω χρονικής πίεσης αυτό, δεν έγινε). Το κίνητρο που παρέµενε, 

δηλαδή η παραγωγή κινηµατογραφικής ταινίας, δεν άφηνε τέτοιου είδους χρονικά 

περιθώρια. Αν υπήρχε η δυνατότητα να έχει το σχολείο µόνιµο/η εκπαιδευτικό 

Θεατρικής Αγωγής, τότε πολλά πράγµατα από το πρόγραµµα δεν θα ήταν απλές 

νύξεις, αλλά ουσιαστικές και σε βάθος διδακτικές προτάσεις, µε δυναµική 

προοπτική και εξέλιξη στο µέλλον. Το ακαθόριστο εργασιακό καθεστώς του/της 

εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής και η έλλειψη µόνιµης τοποθέτησης, 

δηµιουργεί χαώδεις συµπεριφορές και προχειρότητα, γιατί εν τέλει τίποτε δεν 

ολοκληρώνεται, αν δεν ορίζεται η εξελικτική του πορεία στον χρόνο.  

Ακολούθως, δόθηκαν πληροφορίες και έγινε διασύνδεση µε τον σουρεαλισµό 

στην ποίηση. ∆ιαβάστηκαν σουρεαλιστικά ποιήµατα και επιχειρήθηκε µέσα από 

παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, η αποδόµηση τους. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο 

της Αυτόµατης Γραφής, δοκιµάστηκε η παραγωγή σουρεαλιστικών κειµένων ή 
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ποιηµάτων. Εδώ δεν υπήρξε απόλυτη συναίνεση, µε αποτέλεσµα το 1/4 περίπου 

και των δύο τµηµάτων την ώρα που υπόλοιποι γράφανε, να προτιµήσει την 

ζωγραφική µε την µέθοδο της ονειρικής απεικόνισης. Εντύπωση προκαλεί ότι αυτό 

το ¼ ήταν όλα αγόρια. Η εµπειρία της Αυτόµατης Γραφής, έδωσε την ώθηση για 

το επόµενο βήµα, την γραφή σεναρίου ενός «συλλογικού ονείρου». 

Πριν την συλλογική γραφή σεναρίου και µε τα δυο τµήµατα της Ε΄ τάξης, 

προβλήθηκαν αποσπάσµατα σουρεαλιστικών ταινιών αλλά και κινουµένων 

σχεδίων. Σχολιάστηκαν οι χαλαρές νοηµατικές συνδέσεις των σουρεαλιστικών 

πλάνων και η σχέση που µπορεί αυτές να έχουν µε τα όνειρα. Έγινε διάκριση 

φανερού και κρυµµένου περιεχοµένου, εντοπίζοντας συµβολισµούς. Μέσα από 

ηµιδοµηµένο διάλογο, εντοπίστηκε η ελευθερία έκφρασης του σουρεαλιστή 

καλλιτέχνη (παρόµοια µε εκείνη του ονειρευόµενου) και τι αντίκτυπο έχει αυτή στο 

συναίσθηµα των θεατών (εδώ µαθητών και µαθητριών). Από το Ε1 τέσσερα 

αγόρια, τα πιο ζωηρά κατά τη διάρκεια της προβολής αλλά και του διαλόγου, 

άρχισαν να εκφράζονται κοροϊδευτικά για αυτό που έβλεπαν. Στο Ε2 µόνο ένα 

αγόρι παρατηρήθηκε να αλλάζει διάθεση και να παίρνει απόσταση από την 

συζήτηση. Στην προβολή των κινουµένων σχεδίων µε τα όνειρα, το κλίµα 

αποκαταστάθηκε και στα δύο τµήµατα. Ενδιαφέρουσα ήταν η διασύνδεση που 

έγινε από µερίδα παιδιών, σε απόσπασµα της Φαντασίας του Disney στη σκηνή του 

«ονείρου του µάγου», πως ο Mickey mouse έβλεπε να τον χτυπά το κύµα στο 

όνειρό του, γιατί το σώµα του στην πραγµατικότητα ήταν µέσα σε νερά. 

Ακολούθως έγινε αναφορά στα πλάνα, στη θέση και στις κινήσεις της κάµερας 

καθώς και στον τρόπο που αυτά χρησιµοποιούνται, για να αποδοθούν τα 

νοήµατα και οι ιδέες, στα δύο κινηµατογραφικά είδη. 

Επαναφέροντας στη διαδικασία, την παραγωγή ταινίας µικρού µήκους µε 

αφορµή το όνειρο, ξεκίνησε η γραφή σεναρίου πρώτα από το Ε1. Το συλλογικό 

όνειρο είχε τους εξής περιορισµούς, που έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη από 

την αρχή: α) έλλειψη χρηµάτων και µέσων, για την εκπλήρωση των πιο τρελών 

προτάσεων -π.χ. ελικόπτερα, µηχανοκίνητα τέρατα, φανταστικά σκηνικά κ.ά.- β) 

αδυναµία παραγωγής λήψεων σε green screen γ) περιορισµό χώρου -η ταινία 

έπρεπε να γυρισθεί µόνο στο σχολείο- και δ) να προβλεφθούν ρόλοι για όλα τα 

παιδιά .  

Μέσα από «ελεύθερους συνειρµούς», ακολουθώντας την τεχνική της 

«κυκλικής ιστορίας» (Greig, 2007: 48) και κατόπιν µε ηµιδοµηµένο διάλογο πάνω σε 

αυτό που προέκυψε, δηµιουργήθηκε ένας σκελετός ιστορίας αρκετά 

προβληµατικός, στο τµήµα του Ε1. Ο σκελετός αυτός που έφτιαξε το Ε1, 

µεταφέρθηκε στο Ε2 για να συζητηθεί και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης και 

συµπλήρωσης, µε την τεχνική του brainstorming. Στα διαπιστωµένα προβλήµατα 

και αδιέξοδα που παρουσιάσθηκαν, διασυνδέθηκε το όνειρο µε τις σηµειωτικές του 

αναφορές. Ακόµη έγινε αναφορά στη δραµατουργία του κλασσικού σεναρίου, όχι 

για να περιορισθεί η έκφραση των ιδεών αλλά για να βοηθήσει στα αδιέξοδα που 

παρουσιάσθηκαν (Field, 1986) Οι συζητήσεις µεταφέρονταν από τµήµα σε τµήµα, 

για πάνω από τρία µονόωρα µαθήµατα. Οι µαθητές και µαθήτριες του ενός 

τµήµατος επικροτούσαν τις ιδέες του άλλου, τις συµπλήρωναν και το αντίστροφο. 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η αναζήτηση των παιδιών στη κατεύθυνση 

δίπολου αντιθέσεων, χωρίς αυτό να προκληθεί από την εκπαιδευτικό. Πράγµα που 

θυµίζει «το φανταστικό διώνυµο» του Rodari (2003: 53-55) αλλά και «των 
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αντιθέτων εννοιών» του Egan και Levi- Strauss (στο Χατζηγεωργίου, 2004:392-394). 

Παράλληλα η ιστορία συµπληρωνόταν και άρχισαν να αναδεικνύονται χαρακτήρες 

και κάποια υποτυπώδη δραµατικά ερωτήµατα. Οι ερωτήσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν για να βοηθηθεί η γραφή, ήταν: το «τι συµβαίνει», «πώς αυτό 

συµβαίνει» και αν υπάρχει το «γιατί». Έτσι προέκυψε συλλογικό σενάριο που 

ανέλαβαν κάποια παιδιά να το δακτυλογραφήσουν σε σεναριακή φόρµα. 

Εντύπωση προκαλεί η θεµατική του τελικού σεναρίου, που είχε να κάνει µε 

τον πόλεµο του «καλού» µε το «κακό»,µε αναφορές σε καταστροφές, θανάτους και 

απώλειες αγαπηµένων καθώς και σε εµφύλιες διαµάχες. «Το κακό» 

προσωποποιήθηκε σε παιδιά του ίδιου του σχολείου-«Είναι δικοί µας», αναφέρεται 

στο σενάριο που γράφτηκε. Μετέπειτα, στο αδιέξοδο που προέκυψε, για το ποια 

επιχειρήµατα θα χρησιµοποιηθούν για να σταµατήσει η ισχύς του «κακού» στις 

σκηνές που είχαν επιλεγεί, φάνηκε εκτός από την η ευρηµατικότητά τους,η 

σηµαντική επίδραση των εικόνων των σύγχρονων προσφύγων. Στην αρχή 

επέλεξαν να µιλήσουν «στους κακούς» και να τους πείσουν να «αλλάξουν προς το 

καλό», µε αυτά που θα τους πουν. Στη συνέχεια, και αφού εξηγήθηκε, ότι και κάτι 

άλλο πρέπει να βρεθεί πιο ισχυρό, γιατί ο κινηµατογράφος θέλει περισσότερο 

εικόνες και όχι πολλά λόγια, αποφασίστηκε να δείξουν φωτογραφίες από νεκρούς 

αγαπηµένους και να τους περικυκλώσουν µε αυτές. Κι όταν τέλος διευκρινίσθηκε, 

πως ούτε αυτό αρκεί και πρέπει να υπάρχει κλιµάκωση σε τρία στάδια (υπόδειξη 

δραµατουργικής τεχνικής), τα παιδιά σκεφτήκαν ίχνη µε αίµα, που θα δηµιουργούν 

εφιάλτες και ενοχές στους «κακούς». Ολόκληρη αυτή η επινοηµένη δράση, θα 

µπορούσε να θυµίζει έκφραση του συλλογικού ασυνειδήτου τουJung (1997), αν 

όντως την συναντούσαµε στο όνειρο ενός κοιµώµενου. Εδώ βέβαια πρόκειται για 

µια δράση αγρύπνιας, που όµως επιχειρήθηκε να προσοµοιάσει µε την ο-νειρική, 

στο πλαίσιο του δυνατού. Η σηµαντική σύµπτωση, που ίσως να δικαιώνει τη 

θεωρία του Jung για την έκφραση του ασυνειδήτου µέσω της τέχνης (1991) αλλά 

και της συγχρονότητας, είναι ότι ενώ η εκπαιδευτικός του προγράµµατος 

παρακολουθούσε κατά τύχη στο διαδίκτυο µια ταινία µικρού µήκους για τους 

πρόσφυγες, Ellis (2015) της Jane Rosenthal, διαπίστωσε ότι η ιδέα µε τις 

φωτογραφίες, που είχαν προτείνει τα παιδιά για να στοιχειώνουν τους «κακούς» 

τους, χρησιµοποιούνταν για παρόµοιους λόγους και σε αυτήν την ταινία. Είναι 

σίγουρο ότι τα παιδιά δεν είχαν δει την ταινία αλλά ούτε και η εκπαιδευτικός που 

εµψύχωνε, άρα πιθανώς η «µαγεία» του ονείρου, «έβαλε τα δυνατά της» για την 

πρόκληση ακόµη µεγαλύτερου ενθουσιασµού, στην πορεία για την ολοκλήρωση 

του εγχειρήµατος. 

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασµός επιστρέψαν και το πρόγραµµα 

συνεχίστηκε µε παρουσίαση των κινηµατογραφικών ειδικοτήτων και µε ανάθεση 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων σε οµάδες έργου (project). Οι αρµοδιότητες 

ανατέθηκαν σύµφωνα µε τις επιθυµίες των παιδιών, για διαφύλαξη του 

ενθουσιασµού. 

Στο µάθηµα της Πληροφορικής τα παιδιά, δηµιούργησαν σε storyboard την 

ιστορία, ατοµικά αλλά και οµαδικά. Παρουσίασαν µάλιστα την εργασία τους αυτή, 

στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στο Νόησις στην Θεσσαλονίκη.  

Οι οµάδες εργασίας αποτελούνταν µεικτά, από µαθητές και µαθήτριες και 

των δύο τµηµάτων, οπότε η συνεργασία που αναπτύχθηκε µεταξύ τους, κατά τη 

διάρκεια των διαλειµµάτων αλλά και εξωσχολικά ήταν αυτονόητη. Τα δύο 
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τµήµατα άρχισαν να επικοινωνούν δηµιουργικά και να γεφυρώνουν τις όποιες 

διαφορές τους.  

Με διάθεση και ενθουσιασµό, µαζί µε την εικαστικό Κυριακή Κύρµου τα 

παιδιά προετοίµασαν σκηνικά και props, ενώ υπήρξε και µεγάλη εθελοντική 

βοήθεια από µέλη του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, που είδαν τα γυρίσµατα 

σαν γιορτή του σχολείου. Μάλιστα ο πατέρας και ο θείος µιας µαθήτριας, 

εικονολήπτες στο επάγγελµα, ήρθαν να βοηθήσουν αµισθί. Ακόµα ο γιός µιας 

δασκάλας του σχολείου, έµαθε για τα γυρίσµατα και ήρθε για να βοηθήσει σε ήχο 

και µοντάζ. Συµπεραίνεται ότι η δυναµική της παραγωγής ταινίας, κινητοποίησε 

όχι µόνο παιδιά αλλά και µεγάλους, ανοίγοντας τη δράση των παιδιών και στην 

κοινωνία. 

Στα γυρίσµατα που κράτησαν έξι ώρες, η συµµετοχή των παιδιών ήταν 

ενθουσιώδης, µε ελάχιστα δείγµατα κόπωσης το τελευταίο δίωρο, που και αυτά 

εντοπίζονταν µόνο στα λάθη που γίνονταν και όχι στη διάθεση. Γενικά το 

αποτέλεσµα κρίθηκε ως ικανοποιητικό, µε µόνη παρατήρηση την προβληµατική 

των ρακόρ και των χαµόγελων σε κρίσιµα δραµατικά σηµεία. Αυτό δυστυχώς δεν 

µπορούσε να αποφευχθεί λόγο του περιορισµένου χρονοδιαγράµµατος και των 

ελλιπών προβών.  

Το µοντάζ της ταινίας δεν έγινε από τα παιδιά και αυτό γιατί δεν είχε 

προβλεφθεί ξεκάθαρα από το project. Στο µάθηµα της πληροφορικής, είχε 

αποφασισθεί να δουλευθούν µόνο προγράµµατα για τα κόµικς και αν 

προλαβαίνανε ένα πρώτο ραφκατ στο premiere pro. Συνεπώς ως µέρος και η ίδια, 

η υπογράφουσα εκπαιδευτικός αυτού του project σε εξέλιξη, συντόνισε το µοντάζ 

του υλικού, προσπαθώντας να αποδώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδέες 

και τα νοήµατα του ονείρου των µαθητών και µαθητριών. 

Το µάθηµα της Μουσικής δεν ενεπλάκη καθόλου στην διαδικασία του 

προγράµµατος, ενώ θα µπορούσε, λόγω αδυναµίας του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 

να συµµετέχει. Έτσι η µουσική επιλογή και µετά από επιθυµία των παιδιών να µην 

θέλουν µουσική. αλλά περίεργους ήχους στην ταινία τους, έγινε µε πρωτοβουλία 

της εκπαιδευτικού της Θεατρικής Αγωγής. 

 

Αξιολόγηση 

Η Αξιολόγηση έγινε µέσα από τον έλεγχο των ηµερολογίων µαθηµάτων, που 

πρέπει να τηρούνται και αποτελούν καθοριστική πηγή ανατροφοδότησης των 

δράσεων για το µέλλον. Επίσης ο βαθµός συµµετοχής στο πρόγραµµα, καθώς και η 

διάθεση που επέδειξαν οι µαθητές και οι µαθήτριεςαποτέλεσαν την κύρια ένδειξη 

αξιολόγησης του προγράµµατος. 

 

Το Σενάριο 

Μια αντιπολεµική ιστορία: Το όνειρο αποτέλεσε το όχηµα για να προσεγγισθεί ο 

αφηγηµατικός λόγος και κατόπιν να επιχειρηθεί η εικονοποίησή του. Οι χρονικές 

ελλείψεις και η συµβολική γλώσσα του, προσέφερε στους µαθητές και στις 

µαθήτριες, την εξοικείωση που χρειάζεται για την οπτικοακουστική αφήγηση. 

Η τεχνική της αυτόµατης γραφής (brain storming), γίνεται η αφετηρία για το 

στήσιµο της ιστορίας και κατόπιν οι αυτοσχεδιασµοί και τα αδιέξοδα, δίνουν την 

ώθηση για την ολοκλήρωσή της. Σχολιάστηκαν δραµατικά ερωτήµατα, ανατροπές 

και στήσιµο σκηνών, µέσα σε γόνιµο και οµαδικό διάλογο. 
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Το επόµενο βήµα, ήταν η συζήτηση για την πλανοθεσία (το ντεκουπάζ). 

Αποτέλεσµα αυτής της συζήτησης ήταν η δηµιουργία κόµικς, που λειτούργησε εν 

τέλει ως storyboard της κινηµατογραφικής ταινίας, που πρόκειται να δηµιουργηθεί. 

Όπως πίσω από κάθε όνειρο, κρύβεται και µια αλήθεια, φαίνεται ότι και στο 

όνειρο των παιδιών της Ε΄ Τάξης του 55ου ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 

κρύβεται η αλήθεια του φόβου του πολέµου, που µετατρέπει το όνειρο σε εφιάλτη.  

 Ο σκελετός του σεναρίου βασισµένος στις λέξεις: πυροβολισµός, µπάλα, 

παιχνίδι, σφύριγµα, τάξη, κλειδί, πόρτα, έξοδος, σκάλα, πάρτι, µπαλόνια, κέικ, χαρά, 

ενοχή, φωτογραφία, αίµα. 

 

Το Όνειρο 

ΣΚΗΝΗ 1 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ ΑΥΛΗ  

Ακούγεται πυροβολισµός. Από τον ουρανό πέφτει µια µπάλα ποδοσφαίρου. Στην 

αυλή τα ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν να την πιάσουν. 

Η ΧΡΥΣΑ παίρνει τη µπάλα µε τα πόδια και τη κλωτσά. 

Αρχίζει ένα παιχνίδι µε «σουτάκια». Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ βγαίνει στην αυλή. 

Σφυρά µε την σφυρίχτρα του. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν χωρίς την µπάλα, προς το µέρος 

του. Κατευθύνονται στο εσωτερικό του σχολείου. Η µπάλα µένει στο άδειο 

προαύλιο. 

 

ΣΚΗΝΗ 2 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ ΤΑΞΗ 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ από την πόρτα βλέπουν την τάξη άνω κάτω . 

Τα θρανία και οι καρέκλες είναι σκορπισµένα στο πάτωµα δεξιά και αριστερά .Οι 

χάρτες είναι σκισµένοι το ίδιο και οι κουρτίνες. Τα βιβλία είναι πεταµένα στο 

πάτωµα. Τα ΠΑΙ∆ΙΑ µπαίνουν µέσα και κοιτούν µε απορία. Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ µπαίνει 

τελευταίος. 

 ∆ΑΣΚΑΛΟΣ: Παιδιά ότι κι αν έγινε, εµείς πρέπει να συνεχίσουµε. Το σχολείο  

 δεν πρέπει να κλείσει. 

 ΗΧΟΣ: κλείδωµα πόρτας 

Εκείνη την ώρα κλείνει και κλειδώνει η πόρτα από έξω. Όλοι τροµάζουν και 

κοιτιούνται µεταξύ τους . Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ προσπαθεί να ξεκλειδώσει την πόρτα . 

 ΠΑΙ∆Ι 1: Από δω. Από δω γρήγορα. 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν στη πίσω πόρτα. Ένα κορίτσι την ανοίγει και φεύγουν. 

 

ΣΚΗΝΗ 3 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ /ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 1 

Ο διάδροµος αρχικά άδειος. Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν. Το ΠΑΙ∆Ι 2 και ΠΑΙ∆Ι 3 κοιτούν 

που και που προς τα πίσω, αν τους ακολουθεί κανείς. Εξαφανίζονται στο βάθος. Ο 

διάδροµος άδειος και εµφανίζονται ΠΑΙ∆ΙΑ/ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ να τρέχουν προς την 

πλευρά που χάθηκαν πριν οι υπόλοιποι. 

 

ΣΚΗΝΗ 4 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 2 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν. Το ΠΑΙ∆Ι 4 και ΠΑΙ∆Ι 5 κοιτούν που και που προς τα πίσω, αν 

τους ακολουθεί κανείς. 
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ΣΚΗΝΗ 5 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 3 

Οι στρατιώτες τρέχουν στο διάδροµο κοιτώντας δεξιά αριστερά στις αίθουσες. 

 

ΣΚΗΝΗ 6 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 4 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τρέχουν στον διάδροµο. Χάνονται στο βάθος. 

 

ΣΚΗΝΗ 7 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΥΠΟΓΕΙΟ 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ µπαίνουν στο υπόγειο. Πολλά µπαλόνια είναι γύρω τους, παντού. Τα 

ΠΑΙ∆ΙΑ συγκεντρώνονται στο κέντρο . Παίρνουν τα µπαλόνια και αρχίζουν να 

παίζουν. 

 ΠΑΙ∆Ι 2: Ε! Σταµατείστεεεεε! 

 ΠΑΙ∆Ι 3: Πρέπει να τους παγιδέψουµε.  

 ΧΡΥΣΑ: Έλα ας σκεφτούµε κάτι. 

 ΠΑΙ∆Ι 4: Να τους φέρουµε στο υπόγειο 

 ΧΡΥΣΑ: Πώς ; 

 ΠΑΙ∆Ι 5: Να κάνουµε θόρυβο! 

 ΧΡΥΣΑ: Πώς όµως; 

 ΠΑΙ∆Ι 6 : Το βρήκα να σκάσουµε τα µπαλόνια. 

 ΟΛΟΙ: Μπράβο! 

 ΣΤΕΛΙΟΣ: Ησυχία! Θα µας ακούσουν! 

 ΠΑΙ∆Ι 2: Σταµατήστε!... ΣΚΑΣΤΕ 

 ΠΑΙ∆Ι 1 :Ψάξτε για καρφίτσες . 

 ΠΑΙ∆Ι 7: Τις βρήκα. 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ σκάνε τα µπαλόνια . Ο θόρυβος είναι δυνατός. 

 

ΣΚΗΝΗ 8 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ 4 

Οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ µπαίνουν στον άδειο ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ 4 ψάχνοντας από πού έρχεται ο 

θόρυβος. Κατευθύνονται στην πόρτα του υπογείου. 

 

ΣΚΗΝΗ 9 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ µπαίνουν στο υπόγειο. Γύρω από την πόρτα είναι κρυµµένοι τα 

ΠΑΙ∆ΙΑ 8, 9 και 10. Ρίχνουν πάνω τους ένα τεράστιο πανί. Τους ακινητοποιούν. 

Αφού τους πιάσουν τους δένουν µε καλώδια. Τους φέρνουν στο κέντρο και 

αρχίζουν τις ερωτήσεις: 

 ΧΡΥΣΑ :Ποιοι είστε; 

 ΠΑΙ∆Ι 12: Από πού ήρθατε;  

 ΠΑΙ∆Ι 11:Τι θέλετε από µας; 

 ΠΑΙ∆Ι 8: Ποιος σας έστειλε; 

 ΠΑΙ∆Ι 13: Τι σας κάναµε; 

Οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ τους κοιτούν χωρίς να απαντάνε. Το ΠΑΙ∆ΙΑ/ ΑΓΟΡΙΑ τους βγάζουν 

τις κουκούλες. 
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 ΠΑΙ∆Ι 9: Τους ξέρω. Είναι από το σχολείο µας. 

 ΠΑΙ∆Ι 10: Είναι δικοί µας. 

 ΠΑΙ∆Ι 14: Γιατί; 

Οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ σκύβουν το κεφάλι προς τα κάτω. Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τους οδηγούν σε άλλο 

χώρο. 

ΣΚΗΝΗ 10  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ/ΥΠΟΓΕΙΟ στο βάθος 

Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τους πάνε σε µία άλλη αίθουσα, όπου στο πάτωµα έχει όλο παλάµες µε 

αίµα . Τα ΠΑΙ∆ΙΑ τους ξελύνουν και τους αφήνουν µέσα. Φεύγουν. Ανάµεσά τους µε 

στολή και η ΧΡΥΣΑ. Κοιτάζουν στο πάτωµα και γυρίζουν γύρω γύρω πάνω στις 

παλάµες µε αίµα. Τα ΠΑΙ∆ΙΑ µπαίνουν. Γύρω στους τοίχους φωτογραφίες νεκρών. 

Αυτοί ζαλίζονται. Η κάµερα περιστρέφεται. Τότε ακούγεται πάλι πυροβολισµός 

[κρότος]. Η κίνηση σταµατά. Γίνεται σκοτάδι. 

 

ΣΚΗΝΗ 11 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/ΑΥΛΗ 

Η ΧΡΥΣΑ χτυπηµένη από την µπάλα, είναι ξαπλωµένη στο πάτωµα της αυλής. 

∆ίπλα της η µπάλα. Ανοίγει τα µάτια της και βλέπει όλα τα ΠΑΙ∆ΙΑ/ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 

(χωρίς στολές) από πάνω της. ∆είχνει να τροµάζει. Οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 1 ΚΑΙ 2 

απλώνουν τα χέρια να την σηκώσουν. Συνέρχεται και σηκώνεται. Η κάµερα από 

ψηλά δείχνει τα ΠΑΙ∆ΙΑ να παίζουν στο προαύλιο και ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ να τα επιβλέπει. 

ΤΕΛΟΣ 
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Η συµβολή του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στη 

διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας στη 

∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
 

Παναγιώτης ∆όµβρος 

Εκπαιδευτικός Αγγλικών – Θεατρολόγος (MA Leeds University), 1ο Γυµνάσιο 

Πανοράµατος, Θεσσαλονίκη 

pdomvros@gmail.com 

 

 
Περίληψη 

Με τελικό στόχο να παρουσιάσει το παράδειγµα µιας ολοκληρωµένης πρακτικής 

εφαρµογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων εναρµονισµένων µε τη φιλοσοφία των νέων 

προγραµµάτων σπουδών, η εισήγηση αποσαφηνίζει σύντοµα την έννοια του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού στην εκπαίδευση µέσα σε ένα διαθεµατικό-

διαµεσολαβητικό πλαίσιο και ανιχνεύει την πιθανότητα µιας συνολικής ή εν µέρει 

επαναστοχοθέτησης της διδασκαλίας των συγκεκριµένων µαθηµάτων µε έµφαση στη 

χειραφέτηση του µαθητή µέσω µιας ελεύθερης ή µερικώς καθοδηγούµενης διερεύνησης της 

προσφερόµενης γνώσης-εµπειρίας. Ιχνηλατεί τη σηµασία της βιωµατικής εµπειρίας και της 

επικοινωνιακής λειτουργίας του διαγλωσσικού ή/και διαπολιτισµικού διαµεσολαβητή και 

στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου διερεύνησης της γνώσης. Στο καθαρά πρακτικό µέρος, 

παρουσιάζεται µια διδακτική εφαρµογή, δοκιµασµένη στην τάξη. Παρακολουθούµε τη 

διερεύνηση της έννοιας της «φιλίας» από µαθητές της Α’ γυµνασίου στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας των µαθηµάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Αγγλικών µέσα από 

βιωµατικές δραστηριότητες και µε πολυποίκιλο υλικό που παρουσιάζεται από διαφορετικά 

µέσα. 

Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός, ∆ιαθεµατικότητα, ∆ιαµεσολάβηση, 

Αγγλικά, Λογοτεχνία 

 

Abstract 

This paper aims at presenting an example of the use of media literacy in the classroom. It 

examines the use of media literacy in a cross-curricular teaching of Greek Literature and 

English as a Foreign Language. It also traces the mediatory function of language and stresses 

the experiential aspect of teaching. It also touches upon basic principles of comparative 

literature study as well as the use of ICT in the classroom. 

Keywords: Media Literacy, English, Comparative Literature, Mediation 

 

 

Εισαγωγή: Θεωρητικές Αποσαφηνίσεις 

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει περάσει πλέον, τουλάχιστον όσον αφορά 

τους µαθητές µας, από τον ψηφιακό γραµµατισµό στη λεγόµενη οπτικοακουστική 

αγωγή ή παιδεία στα µέσα (media literacy) (Gillmor, 2010; Hobbs, 2010), αν και 

προσωπικά προτιµώ τον όρο οπτικοακουστικό γραµµατισµό.  

Ο οπτικοακουστικός γραµµατισµός αφορά την κατανόηση των διαδικασιών 

µε τις οποίες τα µέσα παράγονται, αναλύοντας λεκτικές και οπτικές «γλώσσες» που 

χρησιµοποιούν για να παράγουν µηνύµατα. Καθώς τα ψηφιακά µέσα έχουν 

καταστεί εύκολα προσβάσιµα, οι µαθητές αναπτύσσουν καλύτερη κριτική 

κατανόηση των µέσων παράγοντάς τα. (Buckingham at al., 2007) Βρισκόµαστε 
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πλέον µπροστά σε µια µη αναστρέψιµη κατάσταση όπου επιβάλλεται η αλλαγή στη 

σχέση µας µε τη νέα γενιά και την τεχνολογία της εάν επιθυµούµε να 

γεφυρώσουµε το ψηφιακό χάσµα που έχει δηµιουργηθεί. Στην κοινωνία της 

πληροφορίας είµαστε οι περισσότεροι ψηφιακοί µετανάστες αντιµέτωποι µε τους 

µαθητές µας, τους ψηφιακούς ηµεδαπούς, (Prensky, 2001α, 2001β) οι οποίοι πολλές 

φορές οδηγούν σε ανατροπή των ιεραρχιών κατά τη διάρκεια της µαθησιακής 

διαδικασίας, όταν µε αφοπλιστική απλότητα υποδεικνύουν τη λύση στον ψηφιακό 

γρίφο που εµείς µπορεί να αντιµετωπίζουµε. 

Ο φόβος µας για τη νέα τεχνολογία επηρεάζει την έκταση της χρήσης της 

(Merrin, 2008) Πόσες φορές δεν φωνάξαµε κάποιο µαθητή στο σχολείο ή κάποιο 

γιο ή κόρη στο σπίτι για να µας λύσει το δυσεπίλυτο για µας πρόβληµα που έθετε ο 

υπολογιστής, το tablet ή το κινητό; Πόσες φορές δεν παρακολουθήσαµε µαγεµένοι 

την ταχύτητα µε την οποία ο νεαρός ψηφιακός ηµεδαπός έδωσε σε µας τους 

ψηφιακούς µετανάστες τη λύση; Αυτό που όµως συχνά προκαλεί εξίσου µεγάλη 

εντύπωση είναι ότι αν ζητήσουµε από το «παιδί θαύµα» να µας εξηγήσει πώς το 

έκανε είναι πολύ πιθανό να µη µπορεί να µας απαντήσει άµεσα. Τις περισσότερες 

φορές θα πρέπει να επαναλάβει τα βήµατα για να µπορέσει να µας εξηγήσει. Η 

δράση πάντα υπερισχύει του (ανα)στοχασµού στην περίπτωση των µαθητών. 

(Balaguer, 2012) Η µετακίνηση της νέας γενιάς από τους παθητικούς θεατές της 

εποχής της τηλεόρασης στους ενεργούς, «διαδράτοντες» νέους και νέες της 

ψηφιακής εποχής (Tapscott, 2008) είναι πια δεδοµένη. 

Τα νέα µέσα δεν έχουν αντικαταστήσει τα παλιά. Κατά µέσω όρο οι νέοι 

ακόµα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο µπροστά στην τηλεόραση από ότι στο 

διαδίκτυο (Ofcom, 2008). Μερικοί ακόµα συνεχίζουν, σε πείσµα της εποχής, να 

διαβάζουν βιβλία. Παρόλα αυτά όµως αν συνεχίσουµε να βασίζουµε τη διδασκαλία 

µας σε µέσα που, αν όχι παρωχηµένα, σίγουρα αποτελούν ένα µικρό πια µέρος του 

περιβάλλοντος των µαθητών µας, κινδυνεύουµε να καταστήσουµε ότι συµβαίνει 

στην τάξη µας, άσχετο µε την καθηµερινότητα των µαθητών µας (Bucingham, 

2010). 

 

Το σκεπτικό πίσω από το εγχείρηµα 

Η ιδέα για το εγχείρηµα προέκυψε κατά την αναζήτηση του αγγλικού κειµένου του 

διηγήµατος του Oscar Wilde “The devoted Friend” το οποίο βρίσκεται σε 

µετάφραση και µε τίτλο «Ο Πιστός Φίλος» στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Α’ γυµνασίου. Ο αρχικός στόχος ήταν η παρουσίαση του κειµένου στους 

µαθητές της Α’ γυµνασίου στο µάθηµα των Αγγλικών ως µια µικρή εισαγωγή στην 

Αγγλική Λογοτεχνία. Ταυτόχρονα, την περίοδο εκείνη, υπήρχε έντονη 

δραστηριοποίηση όλων µας στο θέµα του σχολικού εκφοβισµού και της 

αποµόνωσης, φυσικής και ψυχολογικής, πολλών µαθητών, ιδιαίτερα στην Α’ 

γυµνασίου. Έτσι άρχισε να γεννιέται η ιδέα µιας ολιστικής προσέγγισης στην έννοια 

της «φιλίας» και πως αυτή βιώνεται σε διάφορες ηλικίες αλλά και 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για το κατάλληλο 

υλικό προέκυψε ότι η χρήση µόνο της αγγλικής γλώσσας περιόριζε κατά πολύ το 

εύρος του υλικού το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί λόγω και της 

περιορισµένης, σε αυτή την ηλικία, γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η ιδέα της 

διαθεµατικής προσέγγισης ήταν πλέον η µόνη λύση.  
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Το γεγονός ότι πλέον η ελληνική γλώσσα αποτελούσε αναπόσπαστο κοµµάτι 

του εγχειρήµατος και το ότι θα ήταν απαραίτητη τόσο η εµπειρία όσο και η 

εξειδικευµένη γνώση ενός φιλολόγου της Ελληνικής. Η συµβολή αυτή όχι µόνο 

έδωσε µια νέα διάσταση στην αναζήτηση και επιλογή του υλικού, αλλά 

ταυτόχρονα αποτέλεσε και το συνεργατικό µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο θα 

καλούνταν οι µαθητές να λειτουργήσουν αργότερα.  

Η διδακτική παρέµβαση δεν είναι δοµηµένη πάνω σε κάποιο αυστηρά 

τεχνοκρατικό µοντέλο αλλά υιοθετούν µια πιο ολιστική προσέγγιση στο θέµα που 

αφήνει στον κάθε σχεδιαστή/εµψυχωτή τη δυνατότητα να αυξοµειώνει την 

παρουσία του ενός ή του άλλου στοιχείου ανάλογα µε τη διακριτική του ευχέρεια. 

Έγινε µια προσπάθεια γεφύρωσης των παραδοσιακών και νέων τεχνικών και 

µέσων στην διδασκαλία. Η πρόθεση ήταν η δηµιουργία ενός µοντέλου παρέµβασης 

µε το οποίο θα αισθανόταν όλοι άνετα άσχετα µε το βαθµό έκθεσής του στις νέες 

τεχνολογίες και τα νέα µέσα. 

Οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της παρέµβασης. Η χρήση 

Web 2.0 εργαλείων, αλλά και άλλα εργαλεία όπως online ασκήσεις, εννοιολογικοί 

χάρτες και σταυρόλεξα, αποτέλεσαν κεντρικό κοµµάτι της δουλειάς. Η χρήση του 

διαδικτύου και των απεριόριστων δυνατοτήτων του, τόσο για την συγκέντρωση 

του υλικού από τον εκπαιδευτικό αλλά και της διερεύνησής του από τους µαθητές 

ήταν καταλυτική.  

Τέλος, αν και θα υπάρξει και επιµέρους αναφορά, θα έπρεπε να 

υπογραµµιστεί η διαµεσολαβητική προσέγγιση, κατά κύριο λόγο στην αγγλική, 

αλλά και ενίοτε στην ελληνική γλώσσα. Η συχνότητα της χρήσης της αγγλικής 

γλώσσας δεν αποτέλεσε πρόβληµα σε καµία φάση της διαδικασίας. Οι µαθητές και 

οι µαθήτριες ήταν ελεύθεροι να χρησιµοποιούν την αγγλική, όποτε αυτό κρίνονταν 

απαραίτητο από τους ίδιους και από τη φάση της διαδικασίας που βρίσκονταν 

(Dendrinos, 2006). Οι οµάδες εργασίας είχαν εκ των προτέρων δηµιουργηθεί µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε µαθητές µε µεγαλύτερη γλωσσική ευχέρεια να µπορούν να 

βοηθούν αυτούς µε λιγότερη. Η ανοµοιογενής σύνθεση των οµάδων δεν απετέλεσε 

πρόβληµα (Κανάκης, 1987) αλλά βοήθησε στην οµαλή διεξαγωγή και σχεδόν 

ταυτόχρονη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του εγχειρήµατος. 

 

Το Υλικό 

Το κείµενο το οποίο θα αποτελούσε τη βάση της διδακτικής παρέµβασης 

αποφασίστηκε να είναι «Ο Πιστός Φίλος» του Oscar Wilde. Το κείµενο υπήρχε ήδη 

στο βιβλίο Νεοελληνικών Κειµένων στα ελληνικά και οι µαθητές το είχαν ήδη 

διδαχθεί. Θέλοντας την παρουσία του κειµένου και στα αγγλικά αλλά και 

ταυτόχρονα θέλοντας να αποφευχθεί η επανάληψη του κειµενικού είδους 

διασκευάστηκε το αγγλικό κείµενο σε ένα σύντοµο θεατρικό έργο.  
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Σχήµα 1 – Το θεατρικό 

 

Το θεατρικό αυτό γυρίστηκε σε ταινία µικρού µήκους σε ανύποπτο χρόνο 

από µαθητές του σχολείου διαφορετικούς από αυτούς που θα µετείχαν στο 

project, διατηρώντας τη µυστικότητα που θα δηµιουργούσε την έκπληξη για τους 

άλλους µαθητές και ταυτόχρονα εµπλέκοντας περισσότερους µαθητές σε µια 

δηµιουργική διαδικασία.  

 

Το Project 

Το τµήµα χωρίστηκε σε 4 οµάδες εργασίας, 3 οµάδες των 7 και µία οµάδα των 6 

ατόµων. Η κάθε οµάδα αποτελούνταν από µαθητές που βρίσκονταν σε διάφορα 

επίπεδα γλωσσοµάθειας έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα 

αλληλοβοήθειας (Χατζηδάκη, χ.χ). Η διαµόρφωση της αίθουσας έδινε στην κάθε 

οµάδα ένα σηµαντικό βαθµό «ιδιωτικότητας». Κάθε οµάδα είχε στη διάθεσή της 

ένα laptop µε σύνδεση στο internet και φυσικά οι µαθητές είχαν δηµιουργήσει τους 

λογαριασµούς ταχυδροµείου gmail µε τους οποίους αποκτούσαν πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα. Οι µαθητές είχαν επίσης στη διάθεσή τους όλα τα φύλλα εργασίας που 

αφορούσαν την κάθε οµάδα και σε έντυπη µορφή σε ειδικό φάκελο. Σε κάθε 

οµάδα, πέρα από το ηλεκτρονικό λεξικό, υπήρχε και ένα επίτοµο αγγλοελληνικό 

λεξικό. Τέλος πριν από την έναρξη του project η κάθε οµάδα επέλεξε τα άτοµα που 

λειτουργούσαν ως χειριστές, γραµµατείς κλπ. (Hamayan & Perlman 1990). 

 Η πρώτη ώρα του project λειτούργησε ως αφόρµηση. Θέλοντας να 

εισάγουµε τον όρο της φιλίας δώσαµε µια «αρνητική» εκδοχή της µέσω προβολής 

αποσπάσµατος από την τηλεοπτική σειρά “The Big Bang Theory”. Ακολούθησαν 

βιωµατικές δραστηριότητες όπως «Οι κύκλοι της φιλίας» και η δηµιουργία πόστερ, 

όπου, στην πρώτη οι µαθητές ιεράρχησαν τους φίλους τους σε τρεις οµόκεντρους 

κύκλους µε κέντρο τους ιδίους και µε βάση το βαθµό φιλίας που είχαν, και στη 

δεύτερη ιεράρχησαν καρτέλες µε τις πιθανές ιδιότητες ενός καλού φίλου (και στις 

δύο γλώσσες).  
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Σχήµα 2 – Κύκλοι της φιλίας 

 

Εναλλακτικά προτάθηκε και η δηµιουργία ενός padlet µε την ιεράρχηση των 

ιδιοτήτων. Κατόπιν προβλήθηκε η κινηµατογραφηµένη έκδοση του θεατρικού The 

Devoted Friend που είχε ετοιµαστεί από άλλους µαθητές όπως προαναφέρθηκε. 

καθώς και το δ∆ιαφηµιστικό σποτ “Calsberg puts friend to the test”. 

 Στο πρώτο αυτό µέρος οι µαθητές δέχθηκαν ερεθίσµατα που τους 

οδήγησαν στην επικέντρωση στην έννοια της φιλίας. Η κωµική τηλεοπτική σειρά 

The Bing Bang Theory και το έξυπνο διαφηµιστικό της µπύρας έδωσαν µια 

ανάλαφρη ατµόσφαιρα και από νωρίς απελευθέρωσαν τους µαθητές από 

προϊδεασµούς και προκαταλήψεις για τη διάρθρωση της µαθησιακής εµπειρίας. Οι 

βιωµατικές δραστηριότητες έφεραν στην επιφάνεια τα προσωπικά στοιχεία του 

καθενός και βοήθησαν στο δέσιµο των µελών της οµάδας κατά τη δηµιουργία του 

πόστερ. Στο τέλος ανατέθηκε στους µαθητές εργασία στο σπίτι µε φύλλα εργασίας 

και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
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Σχήµα 3 – Φύλλο εργασίας στα Ελληνικά 
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Σχήµα 4 – Φύλλο Εργασίας στα Αγγλικά 

 

Στη δεύτερη και τρίτη διδακτική ώρα η τάξη χωρίστηκε σε 4 οµάδες εργασία 

και µελέτησε την αρνητική όψη της φιλίας όπως αυτή διαφαίνεται στο κείµενο του 

βιβλίου τους «Ο πιστός φίλος» το οποίο είχαν ήδη διδαχθεί. Οι δραστηριότητες 

ήταν κοινές σε όλες τις οµάδες και αφορούσαν στην επανεξέταση του κειµένου στα 

Ελληνικά και στη µελέτη του θεατρικού κειµένου στα Αγγλικά. Η κάθε οµάδα είχε 

να κάνει αντιστοίχιση σκηνών του Αγγλικού κειµένου στο Ελληνικό. 

Στην επόµενη φάση οι οµάδες διαφοροποιήθηκαν ως προς τις εργασίες και 

ανέλαβαν τη µετατροπή του ελληνικού πεζού σε θεατρικό µε το αγγλικό θεατρικό 

κείµενο ως οδηγό (οµάδα 1: σκηνές 1,5 / οµάδα 2: σκηνή 2 / οµάδα 3: σκηνή 3 / 

οµάδα 4: σκηνές 6,7), διαδικασία εύκολη και σχετικά γρήγορη µια και υπήρχε 
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εύκολη αντιστοίχιση του ενός κειµένου µε το άλλο. Ακολούθησε σύντοµη συζήτηση 

για το «τι ∆ΕΝ θέλω να είναι ο φίλος µου». 

Στη φάση αυτή του project οι µαθητές βίωσαν τη διαδικασία της οµαδικής 

συγγραφής ενός θεατρικού κειµένου. Το αγγλικό κείµενο που χρησιµοποίησαν ως 

πρότυπο βοήθησε και ταυτόχρονα έθεσε τους µαθητές σε µία υποσυνείδητη 

σύγκριση των εκφραστικών µέσων των δύο γλωσσών.  

Στο υπόλοιπο της διδακτικής ώρας έγινε η παρουσίαση του θεατρικού µε τις 

οµάδες να εναλλάσσονται στις διάφορες σκηνές και προκάλεσε αίσθηση τόσο 

στους µαθητές όσο και στο ακροατήριο που παρακολουθούσε τη διαδικασία και η 

ευχαρίστηση των παιδιών ήταν έκδηλη. Κατόπιν οι µαθητές επέστρεψαν στα 

πόστερ που είχαν φτιάξει την πρώτη ώρα και αναθεώρησαν την ιεράρχηση των 

ιδιοτήτων του καλού φίλου.  

 

Συµπεράσµατα 

Κατά τη διάρκεια της παρέµβασης δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήµατα µε 

το χρόνο. Όταν κάποια στιγµή υπήρξε πρόβληµα µε την προβολή κάποιων video 

λόγω της αργής σύνδεσης στο internet χρησιµοποιήθηκαν αντίγραφα των video 

off-line. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό και έφεραν εις πέρας τις 

δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν. Η χρήση των ΤΠΕ κατέστησε εφικτή την 

γρήγορη πρόσβαση σε υλικό διαφορετικής προέλευσης. ∆εν δεν πρέπει να 

αγνοήσει κανείς το γεγονός του αυξηµένου ενδιαφέροντος και υψηλού κινήτρου 

των µαθητών όταν πρόκειται για χρήση ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία. 
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Περίληψη 

Ο γραµµατισµός στα µέσα προάγει τον κριτικό στοχασµό και καθιστά τους ανθρώπους 

δηµιουργικούς παραγωγούς µηνυµάτων µε τη χρήση γλώσσας, ήχου και εικόνας. Στόχος 

του προγράµµατος ήταν τα παιδιά να προσεγγίσουν το ραδιόφωνο ως µέσο έκφρασης και 

επικοινωνίας. Το πρόγραµµα αφορούσε παιδιά νηπιαγωγείου που γνώρισαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ραδιοφώνου και δηµιούργησαν την δική τους ραδιοφωνική εκποµπή 

την οποία και παρουσίασαν ζωντανά στον FM 100,6. Μέσα από οργανωµένες 

δραστηριότητες και παιχνίδια ήρθαν σε επαφή µε τη χρήση και τη λειτουργία του 

ραδιοφώνου, προσέγγισαν τη ραδιοφωνική γλώσσα και τα διαφορετικά είδη εκποµπών.  

Λέξεις κλειδιά: ραδιόφωνο, ραδιοφωνική εκποµπή, ραδιοφωνική γλώσσα 

 

Abstract 

Media Literacy empowers students to be critical thinkers and creative message producers in a 

wide variety of forms. The aim of the program has been the children’s approach to radio as a 

mean of expression and communication. The program was about kindergarten children that 

got to know the basic characteristics of the radio and created their own radio show which 

they presented live at FM 100,6. Through organized activities and games, the children had the 

chance to understand the use and the function of the radio, to approach the radio language 

and the different kinds of shows. 

Keywords: radio, radio show, the language of radio 

 

 
Εισαγωγή 

Ο όρος γραµµατισµός προσδιορίζει την ικανότητα ενός ατόµου, όχι µόνο να 

διαβάζει και να κατανοεί ένα γραπτό κείµενο, αλλά να ερµηνεύει και να 

αντιµετωπίζει κριτικά τα διάφορα είδη λόγου ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί σε 

κάθε είδους επικοινωνιακή περίσταση, χρησιµοποιώντας τον προφορικό και το 

γραπτό λόγο ή κάθε άλλα δόκιµο σηµειωτικό τρόπο (Χατζησαββίδης, 2003).  

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, του ∆ιαδικτύου και των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης, επηρέασαν το λόγο και την επικοινωνία, διαµορφώνοντας νέα 

κειµενικά είδη, δίνοντας έµφαση στην πολυτροπικότητα των κειµένων µε τη χρήση 

της εικόνας, των κιναισθητικών πράξεων αλλά και των πολυµέσων (Χοντολίδου, 

1999).  

Η έννοια του γραµµατισµού διευρύνεται και περιλαµβάνει τον 

οπτικοακουστικό γραµµατισµό, ο οποίος ορίζεται ως η ικανότητα, όχι µόνο 

κατανάλωσης (χρήσης) και κριτικής αποτίµησης (Kress & Van Leeuwen, 2001) αλλά 

δηµιουργίας οτπικοακουστικών εννοιών και παραγωγής οπτικοακουστικών 
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µηνυµάτων. Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, τα παιδιά, µέσα από συγκεκριµένες 

δραστηριότητες, αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στα µηνύµατα, από 

καταναλωτές µετατρέπονται σε µελετητές- ερευνητές και αποκτούν κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής µηνυµάτων, για παράδειγµα η κριτική ακρόαση 

ραδιοφωνικών εκποµπών. Χρησιµοποιώντας τα οπτικοακουστικά εργαλεία 

γίνονται τα ίδια παραγωγοί, αναπτύσσουν δεξιότητες προφορικής έκφρασης, 

οργανώνουν και πραγµατοποιούν δικές τους παρουσιάσεις (Θεοδωρίδης, 2002, 

Ανδρεάδου κ.ά,, 2006).  

Το ραδιόφωνο είναι ένα τυφλό µέσο επικοινωνίας (Crisell, 1986). Τα 

µηνύµατα του αποτελούνται από ήχους και σιωπές. Το κυριότερο µειονέκτηµα του 

ραδιοφώνου, σε σχέση µε τα άλλα Μ.Μ.Ε. είναι ότι είναι εντελώς µη οπτικό. Αυτό 

το µειονέκτηµα οδηγεί όµως τον δέκτη – ακροατή να προσφύγει στη φαντασία. 

 

Οι στόχοι του προγράµµατος 

Οι στόχοι του προγράµµατος ήταν: 

• να γνωρίσουν την ιστορική και τεχνολογική εξέλιξη του ραδιοφώνου 

• να ακούσουν διαφορετικά ραδιοφωνικά προγράµµατα 

• να αντιληφθούν ότι το ραδιόφωνο είναι µέσο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας 

• να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ραδιοφωνικών εκποµπών 

• να γνωρίσουν ποιοι άνθρωποι εργάζονται στο ραδιόφωνο 

• να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους και να έρθουν σε επαφή µε διαφορετικά 

είδη προφορικού λόγου (συνέντευξη, διαφήµιση, µικρής διάρκειας εκποµπή 

στην τάξη κ.λπ.) 

• να χρησιµοποιήσουν τη φωνή τους µε διάφορους τρόπους και να γνωρίσουν 

τη δύναµη και τις δυνατότητές της 

• να δηµιουργήσουν τη δική τους εκποµπή 

• να αναπτύξουν ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες, να εκφραστούν οµαδικά και 

δηµιουργικά 

 

Στοιχεία Εφαρµογής 

Το πρόγραµµα αφορούσε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Υλοποιήθηκε τη σχολική 

χρονιά 2015-16 στο 4ο νηπιαγωγείο Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, πήραν µέρος είκοσι 

τρία παιδιά και ο χρόνος εφαρµογής του ήταν τέσσερις µήνες.  

 

∆ιδακτικά βήµατα 

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις.  

Στην πρώτη φάση έγινε ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών 

µέσα από ανοιχτές ερωτήσεις και επίδειξη εποπτικού υλικού (ραδιόφωνα, 

µικρόφωνα κ.ά.). Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε συστηµατική ακρόαση 

ραδιοφωνικών εκποµπών στην τάξη. Η νηπιαγωγός ετοίµαζε το χώρο για να 

κάθονται άνετα τα παιδιά και γινόταν η ακρόαση µιας εκποµπής. Ακολουθούσε 

συζήτηση για την εκποµπή, το περιεχόµενο, τον τρόπο που ήταν δοµηµένη (λόγος, 

µουσική, διαφηµίσεις, σήµα έναρξης και λήξης). 

Ενηµερώθηκαν οι γονείς για το πρόγραµµα και σε συνεργασία µαζί τους 

µαζέψαµε εποπτικό και ακουστικό υλικό για το ραδιόφωνο.  

Μετά από πολλές ακροάσεις έγινε κατηγοριοποίηση των εκποµπών 

(αθλητικές, παιδικές, ενηµερωτικές, ψυχαγωγικές) και µιλήσαµε για την εξέλιξη του 
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ραδιοφώνου µέσα από την παρατήρηση διαφορετικών ραδιοφωνικών συσκευών 

και των διαφόρων ειδών ραδιοφώνων που µελετήσαµε.  

Σε αυτή τη φάση όλες οι δράσεις µας έδωσαν αφορµή να συζητήσουµε για 

την επικοινωνία και τη µετάδοση των µηνυµάτων και των πληροφοριών και µέσα 

από την εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδεύσαµε τα παιδιά στην επεξεργασία των 

πληροφοριών που ακούν. 

Σε δεύτερη φάση προσεγγίσαµε τη ραδιοφωνική γλώσσα µέσα από παιχνίδια 

και συνεργατικές δράσεις. Οργανώσαµε και υλοποιήσαµε παιχνίδια µε τη φωνή για 

το χρώµα, την ένταση, τη χροιά, το ρυθµό κ.ά. (απαγγείλαµε µε πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους ποιήµατα, αινίγµατα, φράσεις, συνθήµατα). Μέσα από 

παιχνίδια δώσαµε τις ευκαιρίες στα παιδιά να µιλήσουν και να επικοινωνήσουν σε 

διαφορετικές περιστάσεις (συζήτηση µε ένα φίλο, απαγγελία ποιήµατος σε γιορτή 

του σχολείου, ανακοίνωση νέων σε γονείς, εκπαιδευτικό κ.ά.). Εντοπίσαµε τα 

διαφορετικά είδη προφορικού λόγου (αφήγηση παραµυθιού, αφήγηση σηµαντικών 

γεγονότων, διαφήµιση, συνέντευξη, παρουσίαση ειδήσεων κ.ά.). Γνωρίσαµε ποιοι 

άνθρωποι εργάζονται στο ραδιόφωνο (δηµοσιογράφος, εκφωνητής, τεχνικός, 

υπεύθυνος µουσικής επιµέλειας). Παίξαµε παιχνίδια ρόλων και γίναµε 

δηµοσιογράφοι, εκφωνητές, τεχνικοί και κάναµε τις δικές µας ραδιοφωνικές 

εκποµπές. Εργαζόµενοι σε µικρές οµάδες δηµιουργήσαµε και παρουσιάσαµε 

διαφηµίσεις, κάναµε µία ραδιοφωνική εκποµπή όπου τα παιδιά παρουσίαζαν µε το 

δικό τους τρόπο τον καιρό, δηµιουργήσαµε την εκποµπή της τάξης µας µε 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα όπου ανακοινώναµε σηµαντικά νέα και επιλέγαµε τα 

αγαπηµένα µας τραγούδια και µουσικές.  

Η οµάδα - τάξη αποφάσισε τη δηµιουργία µιας ωριαίας ραδιοφωνικής 

εκποµπής την οποία και θα παρουσιάζαµε ζωντανά στον ραδιοφωνικό σταθµό Fm 

100,6 στη ζώνη που ο σταθµός παρέχει στο κοινό. Το θέµα της εκποµπής ήταν 

σχετικό µε το πρόγραµµα etwinning «Μουσική Πινακοθήκη» που δουλεύαµε στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε συνεργασία µε άλλα δέκα νηπιαγωγεία από όλη 

την Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο θα δίναµε τη δυνατότητα να µας ακούσουν εκτός 

από τους γονείς και το κοινό της Θεσσαλονίκης και άλλοι άνθρωποι σε όλη την 

Ελλάδα.  

Κατά την προετοιµασίας της εκποµπής εντοπίσαµε µε τα παιδιά τα στοιχεία 

του προγράµµατος που θέλαµε να αναφέρουµε, επιλέξαµε αγαπηµένα µας 

τραγούδια για να επενδύσουµε µουσικά την εκποµπή µας, προετοιµαστήκαµε για 

το πότε θα µιλήσει το κάθε παιδί και τι θα πει, ζητήσαµε από τα συνεργαζόµενα 

νηπιαγωγεία να µας πουν τα αγαπηµένα τους τραγούδια για να τους τα 

αφιερώσουµε. Φτιάξαµε την αφίσα µε τα στοιχεία της ραδιοφωνικής εκποµπής και 

τυπώσαµε προσκλήσεις για τους γονείς και τα συνεργαζόµενα νηπιαγωγεία για να 

µας ακούσουν ζωντανά. Επισκεφθήκαµε το ραδιοφωνικό σταθµό την ηµέρα της 

εκποµπής και αφού εξοικειωθήκαµε µε το χώρο και τους ανθρώπους που 

εργαζόταν στο ραδιόφωνο, µπήκαµε στο στούντιο όπου ζωντανά κάναµε τη δική 

µας εκποµπή.  

Η τρίτη φάση περιελάµβανε δράσεις µετά τη ραδιοφωνική εκποµπή. ∆όθηκε 

η δυνατότητα στα παιδιά να απεικονίσουν τις εντυπώσεις τους από την εµπειρία 

τους στο ραδιοφωνικό σταθµό και τη ζωντανή εκποµπή. Η εκποµπή 

ηχογραφήθηκε και δόθηκε στα παιδιά για να την ακούν όποτε επιθυµούν. Τέλος τα 

παιδιά δηµιούργησαν στο χώρο της τάξης το δικό τους ραδιοφωνικό στούντιο 
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που έγινε η αφορµή να παράγουν σε µικρές οµάδες ποικίλες ραδιοφωνικές 

εκποµπές.  

Για την εφαρµογή του προγράµµατος χρησιµοποιήσαµε τη συνεργατική 

µορφή διδασκαλίας, τα σχέδια εργασίας και οργανώσαµε τις δράσεις µας 

χρησιµοποιώντας τη συζήτηση και το διάλογο, την επίδειξη, την παρατήρηση, τα 

παιχνίδια ρόλων, τη δραµατοποίηση, τον καταιγισµό ιδεών, το παιχνίδι.  

 

∆ιδακτικό υλικό  

Για την υλοποίηση του προγράµµατος χρησιµοποιήσαµε ποικίλο εκπαιδευτικό και 

ενηµερωτικό υλικό, όπως εικόνες, βιβλία, ραδιοφωνικές συσκευές, µικρόφωνα, το 

διαδίκτυο και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης, το 

ραδιοφωνικό στούντιο, φύλλα εργασίας. 

 

Αξιολόγηση 

Στη φάση της αρχικής αξιολόγησης έγινε ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για το 

ραδιόφωνο µέσα συζήτηση και γραφική απεικόνιση. Στη φάση της διαµορφωτικής 

αξιολόγησης αξιολογούσαµε τις γνώσεις που απέκτησαν τα παιδιά, τη σχέση µε το 

ραδιόφωνο, τη συµβολή τους στη ραδιοφωνική εκποµπή µέσα από ερωτήσεις, 

φύλλα εργασίας, παιχνίδια ρόλων κ.ά. Στη τελική αξιολόγηση δόθηκε σε όλα τα 

παιδιά ένα φύλλο αξιολόγησης το οποίο και συµπλήρωσαν στο σχολείο και 

στάλθηκε και ένα φύλλο αξιολόγησης και στο σπίτι για τους γονείς. Μέσα από 

αυτά τα φύλλα αντλήσαµε πληροφορίες για τη νέα σχέση που απέκτησαν τα 

παιδιά µε το ραδιόφωνο µετά την εκπαιδευτική παρέµβαση.  

 

Αποτελέσµατα  

Από τη µελέτη των φύλλων αξιολόγησης και την καθηµερινή παρατήρηση στο 

σχολείο προέκυψε ότι το λεξιλόγιο των παιδιών εµπλουτίστηκε µε λέξεις σχετικές 

µε το ραδιόφωνο και τις ραδιοφωνικές εκποµπές. Τα παιδιά αναφέρανε τα 

επαγγέλµατα που ήταν σχετικά µε το ραδιόφωνο και ακούγανε αγαπηµένες 

ραδιοφωνικές εκποµπές µε µεγαλύτερη συχνότητα. Οι γονείς αναφέρανε ότι τα 

παιδιά ζητούσανε και επιλέγανε να ακούσουν εκποµπές στο ραδιόφωνο και µε 

αυτό τον τρόπο απέκτησαν αγαπηµένες εκποµπές. Τέλος ζητούσαν από τους 

γονείς τους να ακούνε της εκποµπή που συµµετείχαν τα ίδια και να παίζουν 

σχετικά παιχνίδια στο σπίτι. Το ραδιόφωνο µπήκε στη ζωή των παιδιών στο σπίτι 

και στο σχολείο. Το πρόγραµµα συνέβαλε ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν 

ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες και εκφραστούν οµαδικά και δηµιουργικά και να 

αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στις ραδιοφωνικές εκποµπές.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην διδακτική εφαρµογή σε νηπιαγωγείο, τριών 

ταινιών,µικρού µήκους και αποσπασµάτων ταινίας, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των 

παιδιών στον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό και την επαφή τους µε την τέχνη και τις 

τεχνικές του κινηµατογράφου. Στην πρώτη ταινία, «The Lion’s Cage – Charlie Chaplin», 

προσεγγίζεται η εργασία στο τσίρκο, µε έµφαση στο είδος της ταινίας και στις αλλαγές που 

προκαλούνται στο ύφος και στα µηνύµατα που µεταφέρει η ταινία, όταν αλλάζει η µουσική. 

Η προσέγγιση της απώλειας και του κύκλου της ζωής πραγµατοποιείται µέσα από το 

απόσπασµα της ταινίας «Up – Ψηλά στον ουρανό». Μέσα από τηνεπαφήµε την τέχνη του 

θεάτρου και τις τεχνικές της κινούµενης εικόνας (πλάνο, φως - σκιά, την περιγραφικότητα 

µουσικής και ήχων) τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την έκφραση συναισθηµάτων. 

Επικέντρωση στα συναισθήµατα επιδιώκεται στην ταινία «Το δέντρο που έδινε» µε τη 

χρήση τεχνικών θεάτρου και δηµιουργίας αφήγησης µε κατασκευασµένους ήρωες. 

Λέξεις κλειδιά: τέχνες, οπτικοακουστική εκπαίδευση, τεχνικές, κινούµενη εικόνα 

(animation) 

 

Abstract 

The following extracts of three short films relates to the teaching methods in a kindergarten 

to raise awareness to the children on audiovisual literacy, there connection with the art and 

techniques of theatre.In the first film, "the lions cage-Charlie chaplin", it approaches the work 

in a circus, emphasizing the type of film and the changes that are caused in the style and the 

message that the film conveys when there is changes in the music.The second film"up-high in 

the sky" approaches loss and the cycle of life. Through the connection of the art of theatre 

and animation techniques (film shot, lights, shadows and the description of sounds & Music) 

we can see the children come to contact with their feelings of emotion. The film "The tree that 

gave" portrays a strong emphasis on feelings, through theater techniques and storytelling, 

using created by the childrenheroes. 

Keywords: arts, audiovisual education, techniques, animation 

 

 
Εισαγωγή  

Είναι ευρέως γνωστός ο ρόλος της εικόνας στην επικοινωνία, την ψυχαγωγία και 

την πληροφόρηση. Η ανάγκη δηµιουργίας κριτικά σκεπτόµενων πολιτών είναι 

επιτακτική προκειµένου να αποφευχθεί η πρόσληψη λαθεµένων πληροφοριών και 

η κατασκευή στρεβλωµένων στερεότυπων. Μέσα από τον οπτικοακουστικό 

γραµµατισµό επιδιώκεται το παιδί να σταθεί απέναντι σε ότι του προσφέρεται ως 

θεατής, ως κριτικός και ως παραγωγός (Γρόσδος, 2010). Λαµβάνοντας υπόψη τη 

σπουδαιότητα των τεχνών και κυρίως του κινηµατογράφου, στην εκπαίδευση 

(Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης 2007, Θεοδωρίδης, 2009), στην επαφή των 

παιδιών µε πολιτιστικά δηµιουργήµατα, στην δηµιουργία προτύπων µέσω του 

µηχανισµού της ταύτισης, στην επίδραση των ταινιών στη συµπεριφορά, αλλά και 
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στην προσέγγιση δύσκολων θεµάτων, όπως είναι η απώλεια, επιχειρήθηκε µια 

διδακτική προσέγγιση µε τη χρήση ταινιών ή αποσπασµάτων ταινιών. 

Στόχος του προγράµµατος ήταν να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε την 

τέχνη και τις τεχνικέςτου κινηµατογράφου, όπως τα κάδρα, ο φωτισµός, η 

µουσική, η αφήγηση, αλλά και συνδυαστικά µε άλλες τέχνες όπως το θέατρο, η 

λογοτεχνία, ο χορός. Βασική επιδίωξη ήταν η ευαισθητοποίηση των µικρών 

παιδιών στον οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό. Κατά το σχεδιασµό του 

προγράµµατος δόθηκε έµφαση στις τεχνικές του κινηµατογράφου και 

συγκεκριµένα στον επικοινωνιακό και εµφατικό τους ρόλο, στην πρόκληση 

συναισθηµάτων και διαθέσεων αλλά και στις διαφορές ανάµεσα στα διάφορα 

κινηµατογραφικά είδη (Κοκκίδου, 2009. Τερζητάνου, 2013 – 14, Παύλου, 2013 – 14. 

Μείζων Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, 2007, ∆ηµοπούλου, 2013 – 14).  

 

∆ιδακτική Εφαρµογή 

Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε στο 37ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης, σε 18 παιδιά 

κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 και είχε διάρκεια τρεις περίπου µήνες.  

Στόχοι του ήταν η εξοικείωση και η γνωριµία των παιδιών τόσο µε διάφορες 

τεχνικές του κινηµατογράφου, όπως τα είδη του ήχου και την συµπληρωµατική 

λειτουργία τους (θόρυβοι, οµιλίες, µουσική, σιωπή) σε ένα οπτικοακουστικό 

απόσπασµα, τα κάδρα και ο φωτισµός, όσο και µε τα εκφραστικά µέσα που 

χρησιµοποιούνται (θέατρο, χορό, κινήσεις – εκφράσεις, µουσική, αφήγηση), ως 

ανθρώπινες κατασκευές. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στην επιλογή διαφορετικών 

ειδών κειµένων, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους µαθητές να εντοπίσουν τις 

ιδιαιτερότητες µεταξύ δυο συγκρίσιµων στοιχείων που προέρχονται από εντελώς 

διαφορετικά είδη οπτικοακουστικών κειµένων (animation – ταινία, λογοτεχνία 

µέσα σε κείµενο ή σε βιβλίο και σε ταινία). Επιδιώχτηκε ακόµα οι µαθητές να 

αποκτήσουν ικανότητες διάκρισης της δράσης των ηρώων σε κάθε 

κινηµατογραφικό απόσπασµα και της αναπαράστασης παίζοντας ρόλους ή µε 

συµβολικούς ήρωες - υποκατάστατα. Τέλος, µέσα από τα επιλεγµένα 

οπτικοακουστικά κείµενα προσεγγίστηκαν θέµατα που αφορούσαν τις ανάγκες της 

τάξης, όπως η απώλεια, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η επικοινωνίας των 

µαθητών µεταξύ τους.  

 

Μεθοδολογία – Σχεδιασµός - Υλοποίηση 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων ήταν 

πρωτίστως η βιωµατική προσέγγιση, η οµαδοσυνεργατική, αλλά και η ατοµική 

εργασία και το debate. Κατά τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων ακολουθήθηκαν 

τα παρακάτω βήµατα:  

Αρχικά επιλέχτηκαν οι ταινίες και τα αποσπάσµατα των ταινιών. 

Συγκεκριµένα επιλέχτηκαν τρεις ταινίες, «The Lion’sCage», απόσπασµα της ταινίας 

«Το τσίρκο» του CharlieChaplin (The Circus, 1928), απόσπασµα της ταινίας «Up – 

Ψηλά στον ουρανό» (Peter Docter, 2009) και η ταινία κινουµένων σχεδίων «Το 

δέντρο που έδινε» (Shel Silverstein, 1964). Στη συνέχεια, καταγράφηκε και 

ταξινοµήθηκε το υλικό, όπως η θεµατολογία της κάθε ταινίας, οι έννοιες που θα 

αναπτύσσονταν, οι τεχνικές στις οποίες θα δίνονταν έµφαση και τα µέσα µε τα 

οποία θα επιτυγχάνονταν τα παραπάνω. Ως τρίτο βήµα του σχεδιασµού 
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ακολούθησε η επεξεργασία των στοιχείων αυτών και ο σχεδιασµός των 

δραστηριοτήτων.  

Στην ταινία «Charlie Chaplin – The Lion’sCage» προσεγγίστηκετο θέµα της 

εργασίας στο τσίρκο, δίνοντας έµφαση στον είδος της ταινίας (κωµωδία, βουβός 

κινηµατογράφος) και στις αλλαγές που προκαλούνται στο είδος αλλάζοντας τη 

µουσική και βάζοντας διαλόγους. Τα παιδιά ήρθαν σε πρώτη επαφή µε τα πλάνα.  

Από τη δεύτερηταινία «Up – Ψηλά στον ουρανό» επιλέχτηκε ένα απόσπασµα, 

το οποίο αφορούσε το θέµα του κύκλου της ζωής και της απώλειας. Οι µαθητές 

γνώρισαν την τέχνη του θεάτρου (θεατρική απόδοση), και την τεχνική της 

κινούµενης εικόνας (animation), δηµιούργησαν τα ίδια κινούµενη εικόνα στα 

λογισµικά Revelation Natural Art και movie maker. Εξερεύνησαν την 

περιγραφικότητα της µουσικής και των ήχων, συνέκριναν τον έγχρωµο και τον 

ασπρόµαυρου κινηµατογράφο και εξοικειώθηκαν µε τα πλάνα, το φως και τη σκιά 

και το ρόλο τους στην ταινία. 

Στην τελευταία ταινία, «Το δέντρο που έδινε» η προσέγγιση του θέµατος 

επικεντρώθηκε στα συναισθήµατα, τα οποία βίωσαν µέσα από την αφήγηση 

καιτεχνικές του θεάτρου δηµιουργώντας τη δική τους ιστορία και αποδίδοντας 

την µε ήρωες που κατασκεύασαν από πλαστελίνη. Το τελικό προϊόν του 

προγράµµατος παρουσιάστηκε στους γονείς σε µια ενδοσχολική εκδήλωση. 

 

Υλικό - Αξιολόγηση 

Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε στις δραστηριότητες, εκτός από υλικά της τάξης 

για τις θεατρικές αναπαραστάσεις, αφορούσε στις Νέες Τεχνολογίες και 

συγκεκριµένα σε εφαρµογές και υπηρεσίες του διαδικτύου Web 2.0, όπως το 

Youtube, το popcorn maker, σε λογισµικά όπως το movie maker, το Revelation 

Natural Art, τόσο ως µέσο προβολής, όσο και για τη δηµιουργία ταινίας, αφήγησης 

και λόγου. Επίσης, δηµιουργήθηκαν φύλλα εργασίας τα οποία εξυπηρετούσαν την 

έκφραση συναισθηµάτων και ιδεών των µαθητών και την αξιολόγηση της 

διδασκαλίας, των τεχνικών και µεθόδων των οπτικοακουστικών µέσων και του 

κινηµατογράφου. Υλικά χειροτεχνίας, όπως µπογιές, χαρτιά, µαρκαδόροι, 

πλαστελίνη συνέβαλαν στην δηµιουργία και παραγωγή εικαστικών έργων. 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε σε τρεις άξονες, τους 

στόχους, τη διαδικασία και το αποτέλεσµα, µε τη µορφή συµπερασµάτων. Όσον 

αφορά στους στόχους, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή µε διάφορες µορφές τέχνης 

(θέατρο, κινηµατογράφο, µουσική) και διάφορες τεχνικές (πλάνο, ήχος, αφήγηση), 

εξέφρασαν ιδέες, προβληµατίστηκαν, δηµιούργησαν και διασκέδασαν. Αναφορικά 

µε την διαδικασία εξοικειώθηκαν µε συνεργατικές µεθόδους, έµαθαν να κάνουν 

σεβαστές και αποδεκτές όλες τις απόψεις και έδωσαν λύσεις σε προβλήµατα που 

προέκυψαν.  

 

Συµπεράσµατα 

Στο µέτρο που είναι δυνατό να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα, καθώς η 

παρούσα εργασία αποτελεί µια διδακτική εφαρµογή και όχι επιστηµονική µελέτη, 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο κινηµατογράφος αποτέλεσε µια ευχάριστη 

µεθοδολογική προσέγγιση για τις σχολικές επιδιώξεις και την ενασχόληση 

δύσκολων θεµάτων, όπως η απώλεια ή η αιχµαλωσία ζώων. Συνέβαλε ώστε να 

γίνει η µάθηση «διασκεδαστική», ενώ προσεγγίστηκαν γνωστικά αντικείµενα ως 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
269 

αναγκαιότητα, όπως η γλώσσα ή τα µαθηµατικά. ∆όθηκε η ευκαιρία σε όλους τους 

µαθητές να συµµετέχουν και να συµβάλουν στις δραστηριότητες ανάλογα µε τις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους και ήρθαν σε επαφή µε τέχνες και τεχνικές 

των οπτικοακουστικών κειµένων.  
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διάθεση: <https://www.youtube.com/watch?v=if_PTrX1dNA>(πρόσβαση 2014) 
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Περίληψη 

Η παρούσα αποτελεί πρόταση διδασκαλίας της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ Λυκείου και 

εντάσσεται στο θεµατικό κύκλο «Τέχνη και Πολιτισµός». Αξιοποιώντας µεθοδολογικές 

στρατηγικές διερεύνησης, καθώς και δυνατότητες διεπιστηµονικής διασύνδεσης, 

αποσκοπεί να συνεισφέρει στην καλλιέργεια της δεξιότητας “ανάγνωσης” από τους 

µαθητές του κινηµατογραφικού είδους των ντοκιµαντέρ. Μέσα από την έρευνα, την 

ανάλυση ντοκιµαντέρ & συνεντεύξεων σκηνοθετών ταινιών τεκµηρίωσης και την κριτική 

αντιπαράθεσή τους µε τα δελτία ειδήσεων, οι εκπαιδευόµενοι αναµένεται να αναπτύξουν 

την ικανότητα να αξιολογήσουν την αξιοπιστία του των ντοκιµαντέρ ως πηγή 

πληροφόρησης σε σύγκριση µε το δελτίο ειδήσεων· να ενδυναµώσουν τη δυνατότητα 

αντίληψης του κινηµατογράφου ως µορφή τέχνης· να ενισχύσουν τον οπτικοακουστικό 

τους εγγραµµατισµό· να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στο σχεδιασµό ενός 

ντοκιµαντέρ· να µετουσιώσουν τον οπτικοακουστικό τους γραµµατισµό σε πράξη µέσω της 

δηµιουργικής παραγωγής ενός ντοκιµαντέρ. Η µαθησιακή διαδικασία θα αξιολογηθεί µέσω 

του φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας, ο οποίος θα αποτελείται από συλλογική 

ερευνητική έκθεση και τεχνήµατα υπο-οµάδων. 

Λέξεις κλειδιά: ερευνητική εργασία, οπτικοακουστικός εγγραµµατισµός, κινηµατογραφική 

εκπαίδευση, ντοκιµαντέρ 

 

Abstract 

This paper constitutes a teaching proposal for the interdisciplinary subject of the 1
st
 Grade of 

Senior High School and is integrated in the thematic area of “Arts and Culture”. Exploiting 

methodological research strategies and possibilities of multidisciplinary connectivity, it aims at 

contributing to the students’ ability to “read” the cinematic genre of documentaries. Through 

research, analysis of documentaries and interviews by directors of documentaries and their 

critical comparison with news bulletins, students are expected to develop the skill to assess 

reliability of documentaries as an information source, as compared to TV news; empower their 

ability of perceiving cinema as art; reinforce their audio-visual literacy; use the acquired 

knowledge in planning a documentary; translate their audio-visual literacy into action through 

the creative production of a documentary. The learning process will be assessed through the 

collective dossier of the project, which will comprise the collective research report and team 

creations. 

Keywords: interdisciplinary subject, audio-visual literacy, film education, documentary 
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Εισαγωγή 

Η διδακτική πρόταση έχει σχεδιαστεί για να εφαρµοστεί στο µάθηµα Ερευνητικών 

Εργασιών της Α’ τάξης του Νέου Λυκείου. Η εκπόνησή της στηρίζεται στις 

παιδαγωγικές αρχές της ∆ιερευνητικής Προσέγγισης της Μάθησης, της 

∆ιεπιστηµονικής σύµπραξης εκπαιδευτικών και της Οµαδικής εργασίας των 

εκπαιδευόµενων (Ματσαγγούρας, 2011). Στο µεθοδολογικό πλαίσιο της 

διερεύνησης, οι ελεγχόµενες µορφές συνδυάζονται µε τη φθίνουσα καθοδήγηση 

(fading scaffolding) και ειδικότερα µε την παρώθηση των µαθητών, για να 

καταλήξουν σε ακαθοδήγητες προσεγγίσεις, όπου το πεδίο δράσης σχεδιάζεται 

από τους ίδιους τους µαθητές (Herron 1971, Hmelo-Silver, Duncan and Chinn 2007 

όπ. αναφ. στο: Ματσαγγούρας, 2011), µε τη δηµιουργία ταινιών τεκµηρίωσης. Το 

project διευκολύνει τη διεπιστηµονική συνεργασία εκπαιδευτικών των 

επιστηµονικών κλάδων των ΤΠΕ, της Φιλολογίας και της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς 

εµπλέκει περιεχόµενο, µεθοδολογία και γνωστικό υλικό και των τριών γνωστικών 

αντικειµένων. Εξάλλου, η αλληλοσυµπλήρωση διαφορετικών επιστηµονικών 

κλάδων είναι εκείνο το στοιχείο που, σύµφωνα µε το Ματσαγγούρα (2011), οδηγεί 

τους µαθητές σε µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση και ερµηνεία της φυσικής και 

κοινωνικής πραγµατικότητας, την οποία οφείλουν να κατανοήσουν σε όλη της την 

πολυπλοκότητα για την αντιµετώπιση του παρόντος και το χειρισµό του 

µέλλοντος (D’ Hainaut, 1986). Τέλος, η κοινωνική οργάνωση των µαθητών κατά την 

εφαρµογή του project, επιτρέπει φάσεις ατοµικής εργασίας, οι οποίες όµως 

καταλήγουν σε συλλογικές δηµιουργίες, µε τις οποίες προάγονται η θετική 

αλληλεξάρτηση, η ανάληψη ευθυνών, η αλληλεπίδραση, κοινωνικές δεξιότητες και 

διαδικασίες οµαδικής επεξεργασίας δεδοµένων (Barron & Darling-Hammond, 2008). 

Η διερεύνηση, η διεπιστηµονικότητα και οι συνεργατικές µορφές µάθησης 

στοχεύουν σε ένα και µοναδικό πράγµα: τον (εγ)γραµµατισµό. 

Ο εγγραµµατισµός παραπέµπει στην ικανότητα του ατόµου να χειρίζεται το 

λόγο, είτε διαβάζοντας είτε γράφοντας. Ωστόσο, κατά τον Varis (2003: 16-17), ο 

ορισµός του γραµµατισµού έχει απολέσει την ιδιότητα του απόλυτου και περικλείει 

πια διάφορα επίπεδα όπως το γραµµατισµό της τεχνολογίας, της πληροφορίας, 

των µέσων, της παγκοσµιοποίησης. Ένα είδος γραµµατισµού sine qua non είναι η 

οπτικοακουστική παιδεία. Η λειτουργία της διαµεσολάβησης της οπτικοακουστικής 

εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σηµασίας, καθώς η εκπαίδευση γενικά: 

«Αποτελεί τη διαµεσολαβηµένη σχέση µας µε τη γνώση, η τέχνη αποτελεί έκφραση 

του καλλιτέχνη-διαµεσολαβητή που µας καλεί να αντικρίσουµε τον κόσµο από τη 

δική του µατιά,… Η λειτουργία της διαµεσολάβησης -προκειµένου να 

ενηµερωθούµε για κάτι- αφενός στηρίζεται στην εµπιστοσύνη µας προς όποιον 

επιλέξαµε ως εκπρόσωπό µας, αφετέρου όµως προϋποθέτει την κριτική µας 

εγρήγορση ώστε συνεχώς να "θυµόµαστε" ότι η προσωπική οπτική του 

διαµεσολαβητή, ενώ συµβάλλει στη δική µας κατανόηση της πραγµατικότητας που 

µας περιβάλλει, ταυτόχρονα αποτελεί µια επιλεκτική όψη αυτής της 

πραγµατικότητας.» (Θεοδωρίδης, 2015: 25-26). 

Σε συνάφεια µε τον οπτικακουστικό εγγραµµατισµό βρίσκεται ο 

εγγραµµατισµός στα µέσα, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω (Varis, 2003: 16-17), µε 

τον οποίο επεκτείνεται η έννοια της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

σε όλες τις µορφές επικοινωνίας. Οι Haider & Dall (2004: 5) θεωρούν πως ο 

γραµµατισµός στα µέσα περιλαµβάνει την κατανόηση οπτικού υλικού, των µέσων 
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(τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλπ), των χαρακτήρων και των συµφραζοµένων και το 

πώς ο συγκερασµός αυτών οδηγεί στην παραγωγή µηνυµάτων, τα οποία µε τη 

σειρά τους είναι αποτέλεσµα πραγµατικών γεγονότων και προσωπικών 

αντιλήψεων. Η δίχρονη έρευνα του Irish Film Institute (2012: 28), λαµβάνει υπόψη 

τα τρία “Cs” που χαρακτηρίζουν τον εγγραµµατισµό στα µέσα: “critical 

understanding, cultural access and creative engagement”, δηλαδή την κριτική 

κατανόηση, την πολιτισµική πρόσβαση και τη δηµιουργική εµπλοκή, προσθέτοντας 

τη δεξιότητα “communication” (επικοινωνία) ως τέταρτο κλειδί στο «σετ» των 

δεξιοτήτων. Σύµφωνα µε τον Buckingham (2001), η εκπαίδευση στα µέσα 

αναφέρεται ξεκάθαρα στη διδασκαλία στην οποία τα µέσα αποτελούν τον 

παιδαγωγικό στόχο και όχι το παιδαγωγικό µέσο. 

Μέσα στο ευρύ φάσµα του οπτικοακουστικού γραµµατισµού, δεν µπορεί να 

παραβλεφθεί η παράµετρος του Κινηµατογραφικού Εγγραµµατισµού και η 

συγγένειά του µε τον εγγραµµατισµό στα µέσα. Ο κινηµατογράφος έχει τη δύναµη 

να επηρεάζει τον τρόπο µε το οποίο βλέπουµε τον κόσµο. Στο ρόλο του θεατή, 

αναπτύσσουµε µια διαλογική σχέση µαζί του, ενώ στο ρόλο του δηµιουργού 

λαµβάνουµε µια σειρά αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο δοµής και 

παρουσίασης µιας ταινίας. Σύµφωνα µε το Πλαίσιο για την Κινηµατογραφική 

Εκπαίδευση στην Ευρώπη (2015), η κριτική του κινηµατογράφου είναι µία από τις 

τρεις σηµαντικές διαστάσεις προσέγγισής του. Πτυχές ενός κριτικού 

προσανατολισµού αποτελούν η ικανότητα και προθυµία να ανακαλύψει ο θεατής 

τον τρόπο µε τον οποίο ο κινηµατογράφος απεικονίζει τον κόσµο. Το ντοκιµαντέρ, 

ως είδος κινηµατογραφικής τέχνης, χρειάζεται «µετάφραση» από το θεατή, καθώς 

αποτελεί µια ελεύθερη απόδοση της πραγµατικότητας, που παραποιεί άλλοτε σε 

λιγότερο κι άλλοτε σε µεγαλύτερο βαθµό (Φραγκούλης, 2016), ένα µονταρισµένο 

ντοκιµαντέρ έχει ήδη υποστεί «χειραγώγηση», από το δηµιουργό του (Kalow, 2011), 

ενώ, όπως συµβουλεύουν οι Κυριακουλάκος & Καλαµπάκας (2016, κεφ. 11), ένας 

µοναχικός οδοιπόρος µπορεί να µην είναι τελικά και τόσο µόνος στο ορεινό 

µονοπάτι όπου τον συναντούµε.  

Υπό αυτό το πρίσµα, και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, η 

προσέγγιση του ντοκιµαντέρ, ως µέρος ολόκληρου του κινηµατογραφικού 

σύµπαντος, ως παράµετρος οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού και 

εγγραµµατισµού στα µέσα, αλλά και κυρίως διαθεµατικής προσέγγισης µέσω της 

εµπλοκής άλλων γνωστικών αντικειµένων, αποτελεί µια κατάλληλη επιλογή 

πρακτικής άσκησης των µαθητών: η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας 

επιτυγχάνεται µέσω της ενθάρρυνσής τους να διερευνήσουν και να θέσουν 

ερωτήµατα για το σκοπό, τους χαρακτήρες, την αφήγηση, τη θεµατική, τις αξίες, 

τα µηνύµατα, τα µέσα παραγωγής και την αισθητική πλευρά των ταινιών 

τεκµηρίωσης. 

 

Περιγραφή 

Σκοπός-Στόχοι-Υποδοµή-Υλικό 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί εισαγωγικά, το σχέδιο διδασκαλίας έχει ως γενικότερο 

σκοπό οι µαθητές να µπορέσουν να συστηµατοποιήσουν και να αναβαθµίσουν τις 

γνώσεις τους γύρω από τις ταινίες τεκµηρίωσης. Ειδικότερα, µε την ολοκλήρωση 

της ερευνητικής εργασίας, αναµένεται να: α)αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάµεσα 

σε µια ταινία τεκµηρίωσης και ένα δελτίο ειδήσεων, β)κατανοήσουν ότι η “αλήθεια” 
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είναι µια περίπλοκη έννοια που διαφοροποιείται από την “ακρίβεια”, γ)αναπτύξουν 

τις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού 

και γραπτού λόγου, δ)αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στο µιντιακό “κείµενο”. 

Η υλικοτεχνική υποδοµή για την υλοποίηση απαιτεί: α)πρόσβαση σε εργαστήριο 

ΤΠΕ, β)σύνδεση στο διαδίκτυο, γ)ηχητικό σύστηµα εργαστηρίου, δ)φωτογραφικό 

υλικό, έντυπο ή ψηφιακό, ε)φύλλο εργασίας «Ντοκιµαντέρ & ∆ελτίο ειδήσεων-

Οµοιότητες και διαφορές», στ)φύλλο εργασίας «Οπτικοακουστικός γραµµατισµός». 

 

Στάδια εργασίας 

Α’ φάση 

 Εισαγωγή/Αφόρµηση: Εντοπισµός συµβάσεων 

Ένας από τους τρόπους για να διαχωρίσει κανείς τα διάφορα µιντιακά µέσα είναι 

να αναγνωρίσει τις µοναδικές συµβάσεις που χρησιµοποιεί κάθε είδος για να 

επικοινωνήσει τα µηνύµατά του. Αυτές οι τεχνικές αποτελούν τις συµβάσεις του. 

Για να προωθήσουµε την ικανότητα αντίληψης από τους µαθητές της έννοιας των 

συµβάσεων, καθώς και την ικανότητά τους να κατανοήσουν µε ποιον τρόπο 

επηρεάζουν την ερµηνεία, προτείνεται η ακόλουθη δραστηριότητα: 

1) Ζητάµε από τους µαθητές να φανταστούν ότι «σερφάρουν» στην τηλεόραση 

αναζητώντας ειδήσεις. Αναγνωρίζουν ένα δελτίο και σταµατούν στο συγκεκριµένο 

κανάλι. Κάθε µαθητής σχεδιάζει γρήγορα σε ένα χαρτί τι «βλέπει» στην οθόνη. Οι 

µαθητές έχουν στη διάθεσή τους 30-60’ για να ολοκληρώσουν τα σκίτσα τους. 

Παράλληλα, τονίζουµε ότι σκοπός είναι να καταγράψουν την αρχική εικόνα που 

έφεραν στο µυαλό και όχι να δηµιουργήσουν αριστουργήµατα. 

2) Τα σκίτσα παρουσιάζονται στην ολοµέλεια. Εν συνεχεία, καλούµε τους µαθητές 

να δηµιουργήσουν µια λίστα των συνηθέστερων χαρακτηριστικών ενός δελτίου 

(παρουσιαστής, γραφείο, οθόνη, laptop, έγγραφα, στούντιο, κλπ). Με τη µέθοδο 

της ιδεοθύελλας, οι µαθητές εντοπίζουν στοιχεία που µας βοηθάνε να 

αναγνωρίζουµε προγράµµατα ειδήσεων (συµβάσεις δελτίων ειδήσεων). Η λίστα 

µπορεί είτε να συγκεντρωθεί στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό µε συνεισφορά 

των ιδεών από τους µαθητές, είτε σε κάποια διαδικτυακή mindmapping 

πλατφόρµα (π.χ. padlet), που θα επιτρέπει την πρόσβαση του κάθε µαθητή και τη 

σύγχρονη online συνεργασία/εργασία. 

3) Η λίστα µπορεί να συµπληρωθεί από πρόσθετες συµβάσεις (οπτική λήψης, είδος 

πλάνου, φωτισµός, στυλ συνέντευξης ανταποκριτών που ενσωµατώνονται στο 

δελτίο, στερεότυπα όπως φύλο και ενδυµασία παρουσιαστών, κλπ). 

4) Για την ενίσχυση της κατανόησης ότι οι συµβάσεις αποτελούν ένα πλέγµα 

στρατηγικών που µεταδίδουν συγκεκριµένα µηνύµατα, δείχνουµε στους µαθητές 

µια φωτογραφία ή ψηφιακή εικόνα ή clip που µοιάζει µε δελτίο ειδήσεων, αλλά 

είναι στην πραγµατικότητα σατιρική µίµηση/παρωδία π.χ. Ράδιο Αρβύλα,  

 https://www.youtube.com/watch?v=G_TUblR5cDY. Είναι προτιµητέο να επιλεγεί 

υλικό αναγνωρίσιµο από τους µαθητές. Εισάγουµε τους µαθητές σε συζήτηση 

σχετικά µε το λόγο που µπορεί να δηµιουργηθεί κάτι που µοιάζει µε δελτίο 

ειδήσεων, ενώ δεν είναι. Οι απαντήσεις µπορεί να περιλάβουν χιούµορ, 

αποδοκιµασία, επίκριση, κλπ. 

5) Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε ερώτηση που απευθύνουµε στους µαθητές 

για το αν γνωρίζουν άλλα µιντιακά είδη που παρέχουν πληροφόρηση για 

κοινωνικά θέµατα. Αν κανένας µαθητής δεν αναφέρει το ντοκιµαντέρ, αναφέρουµε 
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τον όρο και ενηµερώνουµε ότι πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εφαρµογή 

ενός διαθεµατικού οµαδοσυνεργατικού project µε θέµα τις ταινίες τεκµηρίωσης και 

τις συµβάσεις τους: θα εξετάσουν ποια χαρακτηριστικά παραπέµπουν σε 

ντοκιµαντέρ και εάν τα ντοκιµαντέρ λένε την αλήθεια ή όχι και θα δηµιουργήσουν 

το δικό τους ντοκιµαντέρ. 

 

Παρουσίαση ντοκιµαντέρ στην τάξη: ανάλυση συµβάσεων βάση ερωτήσεων 

& σύνταξη λίστας: χαρακτηριστικά µιας ταινίας τεκµηρίωσης 

Παρουσιάζουµε στους µαθητές ένα ολιγόλεπτο ντοκιµαντέρ µε θέµα «Έξυπνες 

πόλεις». Συγκεκριµένα, παρουσιάζουµε την ταινία Curitiba: The Smart City (02:58). 

https://www.youtube.com/watch?v=CIgWDaZeajY. Για την καλύτερη κατανόηση από 

τους µαθητές, µπορούν να προστεθούν ελληνικοί ή αγγλικοί (ανάλογα µε το 

επίπεδο γλωσσοµάθειας) υπότιτλοι, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς της 

αγγλικής γλώσσας και των ΤΠΕ. Τα βήµατα: 

1) Ρωτάµε τους µαθητές αν έχουν δει ποτέ ντοκιµαντέρ και ζητάµε από εκείνους 

που έχουν εµπειρία να περιγράψουν συντόµως το θέµα, το περιεχόµενο και τις 

εντυπώσεις τους από ντοκιµαντέρ που έχουν δει. Εν συνεχεία, θέτουµε µια σειρά 

ερωτήσεων που βοηθούν στην αφύπνιση και άντληση από υφιστάµενες γνώσεις: 

-Τι σας έρχεται στο µυαλό όταν ακούτε τη λέξη ντοκιµαντέρ; 

-Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ντοκιµαντέρ (οι συµβάσεις, 

από τι αναγνωρίζουµε ότι πρόκειται για το συγκεκριµένο είδος και όχι για κάτι 

άλλο;) 

-Ποια µπορεί να είναι η θεµατολογία; Είναι κάτι που µπορεί να δει κανείς επίσης σε 

ένα δελτίο ειδήσεων ή µια εφηµερίδα; 

-Ποιος αφηγείται την ιστορία; 

-Τι πλάνα χρησιµοποιούνται; 

-Ποιος ή τι εµφανίζεται στην οθόνη την περισσότερη ώρα; 

-Οι κινούµενες εικόνες παραπέµπουν σε καταστάσεις που συµβαίνουν ταυτόχρονα; 

-Πώς περιγράφεται το θέµα: ως δραµατοποίηση/αναπαράσταση ή ως απεικόνιση 

πραγµάτων, καταστάσεων, ανθρώπων, σκηνών, κλπ; 

2) ∆είχνουµε το ντοκιµαντέρ. Για καλύτερα αποτελέσµατα ανάλυσης, µπορούµε να 

υποκινήσουµε τη συζήτηση πάνω στις παραπάνω ερωτήσεις κάνοντας παύσεις 

κατά την προβολή σε συγκεκριµένα σηµεία και εµβαθύνοντας σε σχετικά 

ερωτήµατα. Εναλλακτικά, προµηθεύουµε τους µαθητές µε τα ζητήµατα που θα 

συζητηθούν εκ των προτέρων. Τονίζουµε, ωστόσο, ότι σκοπός είναι να αναλύσουν 

τη δοµή της ταινίας και όχι τα µηνύµατα του σκηνοθέτη. Στο τέλος, οι µαθητές 

παράγουν οµαδικά λίστες, οι οποίες συνοψίζουν τις συµβάσεις των ταινιών 

τεκµηρίωσης, κάνοντάς τις να ξεχωρίζουν από άλλα κινηµατογραφικά είδη. Οι 

λίστες παρουσιάζονται στην ολοµέλεια και αλληλοσυµπληρώνονται από τις 

οµάδες.  

 

Παρουσίαση συνέντευξης: ανάλυση βάση ερωτήσεων  

Σε αυτό το σηµείο, οι µαθητές θα πρέπει να αρχίζουν να κατανοούν βασικές δοµές 

που διαφοροποιούν ένα ντοκιµαντέρ από ένα δελτίο ειδήσεων. Ενδεχοµένως, να 

έχουν παρατηρήσει ότι και οι δύο κινηµατογραφικές µορφές χρησιµοποιούν 

συνεντεύξεις, αλλά η διάρκεια αυτών τείνει να είναι µεγαλύτερη στα ντοκιµαντέρ· ή 

ότι οι δηµοσιογράφοι των δελτίων ειδήσεων προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν 
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από το θέµα τους, ενώ στα ντοκιµαντέρ χρησιµοποιούν συχνά προσωπικές 

ιστορίες ανθρώπων και µεταφέρουν συγκεκριµένες οπτικές, αντί να εξασφαλίσουν 

να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές. Το ντοκιµαντέρ αξιοποιεί τον 

κινηµατογράφο ως τέχνη, ενσωµατώνει το χιούµορ µε έναν τρόπο που δε 

συµβαίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων. 

Η τρίτη δραστηριότητα αποτελείται από δύο µέρη: Α)Παρακολούθηση µιας 

συνέντευξης στην ολοµέλεια, Β)Οµαδο-συνεργατική παρακολούθηση µιας 

συνέντευξης και σύνοψη των σηµαντικότερων σηµείων. Ενηµερώνουµε τους 

µαθητές ότι πρόκειται να εµβαθύνουν στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα 

ντοκιµαντέρ και ότι η καλύτερη δυνατή πηγή για να τα µάθουν είναι οι 

συνεντεύξεις των σκηνοθετών:  

Α) Η τάξη παρακολουθεί τη συνέντευξη του σκηνοθέτη Σταύρου Ψυλλάκη για το 

ντοκιµαντέρ του «Άλλος δρόµος δεν υπήρχε» (9’): 

 https://www.youtube.com/watch?v=sSbUJSIi8bY. Ακολούθως, ζητάµε από τους 

µαθητές να επισκεφτούν τον παρακάτω ιστότοπο και να διαβάσουν τη συνέντευξη 

που παραχώρησε ο Σταύρος Ψυλλάκης για την ταινία στο Ματθαίο Φραντζεσκάκη 

το 2009. https://camerastyloonline.wordpress.com/2012/08/13/allos-dromos-den-

ypirxe-mia-tainia-tou-stavrou-psillaki-me-ton-niko-kokovli/.  

∆ιασταυρώνοντας τα δεδοµένα, καλούµε τους µαθητές να απαντήσουν σε δύο 

ερωτήµατα: Ποιος είναι ο στόχος ενός ντοκιµαντέρ; Ένα ντοκιµαντέρ λέει την 

αλήθεια; 

Η παρακολούθηση και η ανάγνωση των συνεντεύξεων δίνει στους µαθητές 

µια καλή ευκαιρία να µάθουν να ασκούν ανάλογες πρακτικές και µελλοντικά. 

Μπορούµε να παρέµβουµε στη συζήτηση που ακολουθεί εφιστώντας την προσοχή 

των µαθητών σε συγκεκριµένα σηµεία της συνέντευξης, ζητώντας το σχολιασµό 

και την προσωπική οπτική τους. Τέτοια σηµεία θα µπορούσαν να είναι µέσα από 

το βίντεο: 

«…για να γίνει µία ταινία, επιστρατεύεις ό, τι έχεις συγκεντρώσει σαν εµπειρία στη 

ζωή, ό, τι καλλιέργεια, ό, τι ευαισθησία έχεις ή δεν έχεις, ό, τι σου έχει µιλήσει στη 

ζωή, όλα αυτά τα επιστρατεύεις κάθε φορά κι αυτό το θεωρώ πολύ πιο ισχυρό 

όπλο από την καθαυτό έρευνα…». 

«Τα ντοκιµαντέρ είναι µια χειροποίητη δουλειά…». 

 Β) Αναθέτουµε στους µαθητές να επιλέξουν ανά τέσσερις από έναν κατάλογο 

συνεντεύξεων σκηνοθετών ντοκιµαντέρ και να παρακολουθήσουν µια συνέντευξη, 

έχοντας στο µυαλό τις δύο προαναφερθείσες ερωτήσεις. Ο σχολιασµός 

πραγµατοποιείται γραπτώς και παρουσιάζεται στην ολοµέλεια της τάξης (Ο 

χρόνος που παρατίθεται παρακάτω αναφέρεται στη διάρκεια των συνεντεύξεων 

και όχι στη διάρκεια των ταινιών). Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε ένα wiki 

της τάξης, όπου οι οµάδες θα συγκεντρώνουν τις εργασίες τους, οι οποίες θα είναι 

προσβάσιµες για όλους. Το αποτέλεσµα θα είναι ένα συλλογικό συγγραφικό έργο, 

ένα “κολλάζ” συµπερασµάτων σχετικά µε το κινηµατογραφικό είδος των 

ντοκιµαντέρ. Λίστα συνεντεύξεων σκηνοθετών: 

1) Συνέντευξη του ∆ιονύση Γρηγοράτου για την ταινία του «Fils de Grece» (24:28). 

Ο σκηνοθέτης σηµειώνει ότι η ταινία είναι µυθοπλασία και όχι ντοκιµαντέρ γιατί 

σου επιτρέπει να βγάλεις την ψυχή των συναισθηµάτων που κατέκλυζαν τα 

παιδιά, τους γονείς, τους συνοδούς που θυµίζουν αρχαία τραγωδία. Σύµφωνα µε 

τον Γρηγοράτο, το καινούργιο που φέρνει η ταινία είναι ότι επιλέχτηκε αρχειακό 
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υλικό, για λόγους πραγµατιστικούς και αυθεντικότητας, που ενσωµατώνεται στο 

υλικό των λήψεων στον Γράµµο, δίνοντας άλλη διάσταση στην εξέλιξη της 

ιστορίας προωθώντας τη δράση. Το «Fils de Grece» αναφέρεται στη «µαζική 

µετακίνηση 60.000 και πλέον παιδιών, µακριά από τις εστίες τους στη διάρκεια του 

Εµφυλίου Πολέµου. 30.000 περίπου από τον "∆ηµοκρατικό στρατό", εκτός της 

Πατρίδας, σε ιδρύµατα Πολιτικών Προσφύγων σε χώρες της χωρισµένης Ευρώπης 

του Ψυχρού Πολέµου, και άλλα τόσα από τον κυβερνητικό στρατό, σε 

"Παιδοπόλεις" που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη». 

 https://www.youtube.com/watch?v=cvSzik45NFw 

2) Συνέντευξη του Μενέλαου Καραµαγγιώλη για την ταινία τεκµηρίωσης «∆εύτερη 

ευκαιρία» (05:56). Πρωταγωνιστής είναι ο Ρόκας, ένας έφηβος από τη Λιθουανία 

που βρίσκεται κρατούµενος στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα σε µια χώρα που δεν 

έχει ξαναδεί, ούτε µιλάει τη γλώσσα της. Ή θα µείνει στο κελί του παραιτηµένος ή 

θα βρει τρόπο να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του... Στο σχολείο της φυλακής θα 

προσπαθήσει να µάθει ελληνικά, να ανακαλύψει τα κρυµµένα ταλέντα του κι ίσως 

µια µέρα να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Θα τα καταφέρει; Υπάρχει στην αληθινή 

ζωή µια δεύτερη ευκαιρία; Για 3 χρόνια µέσα από τη φυλακή παλεύει να πετύχει 

αυτούς τους στόχους καθώς η κάµερα αποτυπώνει την αγωνία του να ξαναρχίσει 

τη ζωή του από την αρχή. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMaQNp2Edgg 

3) Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι παγκοσµίως γνωστός για τα µυθιστορήµατά του. 

Λίγοι όµως γνωρίζουν, και ακόµη λιγότεροι έχουν διαβάσει την Οδύσσεια, ένα 

επικό ποίηµα 33.333 στίχων, το πιο σπουδαίο, κατά τον ίδιο, έργο του. Στη 

Σουηδία, ένας άντρας 102 ετών, µαθαίνει ελληνικά και µεταφράζει την Οδύσσεια. 

Το ντοκιµαντέρ του Μένιου Καραγιάννη «Ο Νίκος Καζαντζάκης και η «Οδύσσειά» 

του (07:28) ταξιδεύει στη Σουηδία, στην Αµερική, στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην 

Τήνο. Είναι ένα ταξίδι αναζήτησης, τόσο στις πτυχές του άγνωστου αυτού έργου, 

όσο και στην προσωπικότητα του συγγραφέα. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qDEz6D6eTz4 

4) Η ταινία του ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου «Σιωπηλός Μάρτυρας» (05:51)φέρνει 

στο προσκήνιο την γκρεµισµένη πια Φυλακή των Τρικάλων. To 2006 η Φυλακή 

Τρικάλων κλείνει ύστερα από 110 χρόνια λειτουργίας. Επτά πρόσωπα που 

συνδέθηκαν καθοριστικά µε τη φυλακή, επιστρέφουν σ’ αυτήν για να 

ανασυνθέσουν το παρελθόν της, φωτίζοντας µε τις προσωπικές τους αφηγήσεις 

διαφορετικές όψεις της ιστορίας της νεώτερης Ελλάδας. Τι επιφυλάσσει το µέλλον 

για το ιστορικό συγκρότηµα της φυλακής; Ποια θα είναι η νέα χρήση του; Μια 

απροσδόκητη ανακάλυψη φέρνει στο φως το µυστικό του µνηµείου και θέτει ένα 

καίριο ερώτηµα: πώς διαχειριζόµαστε την ιστορική µνήµη; 

 https://www.youtube.com/watch?v=nRwk_pxe8lA 

5) Οδοιπορικό στα χωριά της Νοτιοδυτικής Πίνδου µαζί µε τον Νίκο Αναστασίου, 

µανάβη, ο οποίος µε το φορτηγάκι του κάνει από τη δεκαετία του ’80 κάθε 

εβδοµάδα, όλο το χρόνο, ένα δροµολόγιο 75 χιλιοµέτρων. Ο ∆ηµήτρης 

Κουτσιαµπασάκος µιλάει για τον «Μανάβη» (02:13). 

 https://www.youtube.com/watch?v=7R6piccSdHs 

6) Ο Κίµων Τσακίρης µιλάει στο Euronews για την «Αρχαιολόγο» (06:37). Το φιλµ 

καταγράφει την προσπάθεια της αρχαιολόγου Γεωργίας Καραµήτρου-Μεντεσίδη 
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να σώσει ό, τι µπορεί, πριν χαθεί για πάντα στο βυθό µιας τεχνητής λίµνης στη 

∆υτική Μακεδονία. https://www.youtube.com/watch?v=BIWcEEDBm0I 

7) Ο Βαγγέλης Καλαµπάκας µιλάει στο Euronews για το ντοκιµαντέρ του «Ο Θεός 

δεν µοιράζει καραµέλες» (08:20). Θέµα τα χιλιάδες παιδιά που καταλήγουν κάθε 

χρόνο στα ορφανοτροφεία της Αιθιοπίας.  

https://www.youtube.com/watch?v=jL6lBoKn4Po 

8) Στο ντοκιµαντέρ της Βάλερυ Κοντάκου «Μάνα» (07:47), πρωταγωνίστριες είναι 

µια παρέα από καλόγριες που είναι οι πρωτεργάτριες του Λυρείου Παιδικού 

Χωριού, το οποίο προσφέρει καταφύγιο σε παραµεληµένα και κακοποιηµένα 

παιδιά. https://www.youtube.com/watch?v=LKsFwvagSLg 

9) Παρουσίαση του ντοκιµαντέρ "Μια µέρα µε τον Έβο Μοράλες" (04:59) του 

δηµοσιογράφου Ιάσονα Πιπίνη. https://www.youtube.com/watch?v=aRVe6WBc62Y 

10 )H Αµάντα Λιβανού είναι παραγωγός. Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης είναι 

σεναριογράφος, σκηνοθέτης και µεταφραστής. Κέρδισαν µαζί το βραβείο µεγάλου 

µήκους ταινίας τεκµηρίωσης της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου για την 

ταινία ''Λάµπουν στο Σκοτάδι'' (09:30).  

https://www.youtube.com/watch?v=l0gHhlE4NGM 

Για µεγαλύτερη υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, µπορούµε να 

θέσουµε µια σειρά ερωτηµάτων, έτσι ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση να 

ανταλλάξουν απόψεις και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα για το σκοπό των 

ντοκιµαντέρ και το βαθµό προαγωγής της αλήθειας. Τέτοιου είδους ερωτήσεις, 

που υποκινούν περισσότερη διερεύνηση, µπορούν να συσχετιστούν µε τις 

ακόλουθες θεµατικές: Η διαφορά ανάµεσα στην αλήθεια και την ακρίβεια, ανάµεσα 

στο υποκειµενικό και το αντικειµενικό, στην εξωτερίκευση της προσωπικής οπτικής 

και την απόλυτη απεικόνιση της πραγµατικότητας, π ρόλος των αποδεικτικών 

στοιχείων για τον καθορισµό της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, οι τεχνικές που 

αξιοποιούνται από τους σκηνοθέτες των ταινιών τεκµηρίωσης για την παρουσίαση 

της πραγµατικότητας (ειδικά στις περιπτώσεις που η χρήση µιας κάµερας και η 

απλή καταγραφή δεν επαρκούν για να συλλάβουν ένα συµβάν ή µια κατάσταση), 

τα ειδικά κινηµατογραφικά ζητήµατα ή προβλήµατα που λαµβάνει υπόψη του ο 

σκηνοθέτης, ο κύριος στόχος του παραγωγού, η διαφορά ανάµεσα σε µια ταινία 

τεκµηρίωσης και άλλα είδη. Προσπαθούµε να υποκινήσουµε τους µαθητές να 

απαντήσουν κατά το δυνατόν σε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις.  

 

Παρουσίαση ντοκιµαντέρ: (διαθεµατική προσέγγιση-σύνδεση µε µάθηµα) 

Κριτική ανάλυση βάσει φυλλαδίου εργασίας & σύγκριση µε µάθηµα του 

σχολείου (µέθοδοι και οπτικές παρουσίασης του θέµατος) 

Στην τέταρτη δραστηριότητα, συνδέουµε το κινηµατογραφικό είδος ταινιών 

τεκµηρίωσης µε το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ), ώστε να 

επιτύχουµε µια διαθεµατική προσέγγιση, που ούτως ή άλλως είναι εµφανής και στα 

θέµατα της λίστας των συνεντεύξεων. 

Για την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών πριν από την παρακολούθηση 

του ντοκιµαντέρ, διανέµουµε το φύλλο εργασίας «Οπτικοακουστικός 

γραµµατισµός» και ζητούµε από τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν το 

ερωτηµατολόγιο για να αναλύσουν το ντοκιµαντέρ που θα παρακολουθήσουν. 

Ενδείκνυται η οµαδική εργασία και η παύση ανά 10’ για τη διεξαγωγή µιας έρευνας 

σχετικά µε το τι έχει καταγραφεί σε κάθε δεδοµένο σηµείο. 
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Για τη διεξαγωγή της 4ης δραστηριότητας, θα µπορούσε π.χ. να αξιοποιηθεί 

το ντοκιµαντέρ «Μέγας Κωνσταντίνος» ~ History Channel (42:09): 

http://www.dailymotion.com/video/xrimt4_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%

82%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%C

E%BD%CE%BF%CF%82-history-channel_people.  

Η ταινία µπορεί να συνδεθεί µε το µάθηµα της ιστορίας Α’ Γενικού Λυκείου 

http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGL-A102) και συγκεκριµένα µε 

το κεφάλαιο: Η Ύστερη Αρχαιότητα (4ος-6ος αι. µ.Χ.): Μ. Κωνσταντίνος: 

Εκχριστιανισµός και ισχυροποίηση της ρωµαϊκής Ανατολής (Μαστραπάς, 2015:  

236-270). Οι µαθητές προβαίνουν σε συγκρίσεις αναφορικά µε τις µεθόδους που 

αναπτύσσουν τα δύο είδη (βιβλίο και ταινία) για να χειριστούν και να 

παρουσιάσουν ένα θέµα. Έτσι, ταυτόχρονα µε τα µέσα έκφρασης που αναλύονται, 

εξετάζεται και το ιστορικό θέµα και οι µαθητές καλούνται να προβληµατιστούν για 

τα ιστορικά γεγονότα. Είναι πολύ σηµαντικό, να ασκηθούν στη µελέτη 

εναλλακτικών οπτικών ενός θέµατος και η οπτικοακουστική παιδεία, µε το ευρύ 

φάσµα δραστηριοτήτων καλλιτεχνικής και αισθητικής εκπαίδευσης, προσφέρεται 

για να εκπληρώσει αυτό το σκοπό (Θεοδωρίδης, 2015: 13). Επίσης, δεν πρέπει εδώ 

να παραβλεφθεί η δυνατότητα εµπλοκής και του εκπαιδευτικού φιλολογίας που 

διδάσκει το µάθηµα της ιστορίας. 

 

Αξιολόγηση : ∆ηµιουργία οπτικοακουστικού κειµένου 

Στην 5η δραστηριότητα χωρίζουµε τους µαθητές σε οµάδες των 4 ατόµων και 

αναθέτουµε σε κάθε οµάδα να παράγει µια πολυτροπική έκθεση (κείµενο, ήχος, 

κινούµενη εικόνα, βίντεο) µε θέµα: «Μια ταινία τεκµηρίωσης λέει µια αλήθεια, αλλά 

όχι ΤΗΝ αλήθεια». Ουσιαστικά, οι µαθητές αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν 

κατά τις προηγούµενες δραστηριότητες και τα συµπεράσµατα των 

ερωτηµατολογίων και τις διοχετεύουν σε µια συνοπτική ανάπτυξη ιδεών µε 

οπτικοακουστικά µέσα. Ενδεικτική λίστα λογισµικών επεξεργασίας βίντεο (πέρα 

από το Movie Maker των Windows): http://sxoleio.eu/Video-tools.php. Σε 

περίπτωση που η πλειοψηφία των µαθητών δε γνωρίζει τις λειτουργίες του 

λογισµικού που θα χρησιµοποιηθεί, µπορεί να διοργανωθεί ειδικό workshop για 

την παρουσίασή του µε τη σύµπραξη του εκπαιδευτικού των ΤΠΕ. ∆ιαφορετικά, η 

αλληλοδιδασκαλία µέσα στην οµάδα είναι η προτεινόµενη οδός.  

 

Συµπεράσµατα: συγκριτική ανάλυση ταινίας τεκµηρίωσης & δελτίου 

ειδήσεων 

∆ιατηρώντας αυτή τη φορά την οµαδοποίηση των µαθητών, αναθέτουµε στις 

ίδιες οµάδες να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα απόσπασµα 5’ από ένα 

δελτίο ειδήσεων και να συµπληρώσουν τον πίνακα στο φύλλο εργασίας 

«Ντοκιµαντέρ & ∆ελτίο ειδήσεων-Οµοιότητες και διαφορές». Για να σιγουρέψουµε 

τον κινηµατογραφικό εγγραµµατισµό των µαθητών και τον εγγραµµατισµό τους 

στα µέσα, διεξάγουµε προηγουµένως µια µικρή συζήτηση πάνω στις εξής 

θεµατικές: 

-Όλα τα µηνύµατα των ΜΜΕ είναι ανθρώπινες κατασκευές 

-Κάθε µέσο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δοµικούς κώδικες  

-Τα µηνύµατα των ΜΜΕ κατασκευάζονται για ορισµένο σκοπό 

-Τα µηνύµατα των ΜΜΕ εµπεριέχουν αξίες και προσωπικές πεποιθήσεις 
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-Οι άνθρωποι αξιοποιούν τις προσωπικές τους δεξιότητες, απόψεις και εµπειρίες 

για να “εκµαιεύσουν” τα δικά τους νοήµατα από τα µηνύµατα 

-Τα ΜΜΕ µπορούν να επηρεάσουν πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες και συµπεριφορές, 

ακόµη και τη δηµοκρατία. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα προσφέρεται επίσης για επέκταση: οι 

µαθητές µπορούν να παρουσιάσουν γραπτώς ή οπτικοακουστικά µε ποιον τρόπο 

η συνέντευξη που παρακολούθησαν παρέχει τεκµήρια για την υποστήριξη των 

παραπάνω θέσεων. Με βάση την έρευνα της τάξης κατά την Α’ Φάση, οι µαθητές 

προβαίνουν σε ανάπτυξη ερευνητικής έκθεσης, βασιζόµενοι στο υλικό που 

µελέτησαν και τα συµπεράσµατα που εξήγαγαν. 

 

Β’ Φάση 

Μεταφορά γνώσης: δηµιουργία ταινίας τεκµηρίωσης 

Η Β’ Φάση αποτελεί πρακτική εφαρµογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την 

Α΄ Φάση. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 4 ατόµων, γράφουν το σενάριο 

µιας δικής τους ταινίας τεκµηρίωσης, σχεδιάζουν τα βήµατα εργασίας, εκτελούν τη 

διαδικασία της παραγωγής και επεξεργάζονται το ψηφιακό υλικό µε ένα λογισµικό 

µοντάζ. Το θέµα της ταινίας και η κατανοµή των καθηκόντων, καθώς και άλλες 

αποφάσεις καθορίζονται από τους ίδιους τους εµπλεκόµενους, ενώ ο 

εκπαιδευτικός παρέχει υποστήριξη, όταν του ζητείται. Παράλληλα, ενηµερώνουµε 

τους µαθητές για την αναγκαιότητα της εξασφάλισης γραπτής άδειας, όπου 

απαιτείται (Kalow, 2011: 31). Εάν δεν επαρκεί ένα τετράµηνο, τότε οι φάσεις Β’ και 

Γ’ µπορούν να υλοποιηθούν στο Β’ τετράµηνο. 

 

Γ΄Φάση 

Παρουσίαση/Ανατροφοδότηση: αναστοχασµός 

Οι οµάδες προβάλλουν στην τάξη ή σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα τις ταινίες 

τεκµηρίωσης που δηµιούργησαν. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί ευκαιρία στους 

µαθητές, σε «στρογγυλό τραπέζι», να εξηγήσουν ή να αναλογιστούν κατά πόσο οι 

παραγωγικές τους επιλογές επηρεάστηκαν από τις γνώσεις και δεξιότητες 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού που κατέκτησαν κατά τις προηγηθείσες 

δραστηριότητες και συζητήσεις. 

 

Αξιολόγηση 

Με την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας, οι µαθητές υποβάλλουν τη 

συλλογική ερευνητική έκθεση, τις οπτικοακουστικές εκθέσεις και τις ταινίες 

τεκµηρίωσης των υπο-οµάδων και ό, τι σχετικό υλικό έχει δηµιουργηθεί στη 

διάρκεια της εργασίας προς αξιολόγηση (ΥΠΠΘ, 2016, σελ 5-6). Η ερευνητική 

εργασία και τα τεχνήµατα των οµάδων παρουσιάζονται σε ειδική εκδήλωση που 

οργανώνεται από το σχολείο στη σχολική κοινότητα (Ματσαγγούρας, 2011), ενώ 

ειδικά οι ταινίες τεκµηρίωσης δύναται να συµµετέχουν µε γονική άδεια σε κάποιο 

µαθητικό φεστιβάλ κινηµατογράφου. 
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Περίληψη 

Η απόλυτη κυριαρχία των οπτικοακουστικών µέσων στη σηµερινή εποχή συµβάλλει στην 

επίρρωση της ανάγκης για την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στην 

εκπαίδευση. Ο κινηµατογράφος µπορεί να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική και µορφωτική 

εξέλιξη σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η διδασκαλία της Ιστορίας είναι πιο δύσκολη 

στην εποχή της εικόνας και του εύκολου εντυπωσιασµού. Ο τρόπος προσέγγισης των 

πηγών επαναπροσδιορίζεται και οι ερµηνευτικές µέθοδοι αναδιαµορφώνονται ανάλογα µε 

την εποχή. Η κινούµενη εικόνα     παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ιστορικούς 

καθώς είναι οπτικοακουστική πηγή µε τεράστια απήχηση στο κοινό και ταυτόχρονα ένας 

αποτελεσµατικός τρόπος προσέγγισης του παρελθόντος. Έτσι τη σέβονται ως ένα κριτικό 

τύπο µαρτυριών, που αποτελεί τον καθρέφτη των γεγονότων του παρελθόντος. Η 

παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο για το µάθηµα της Ιστορίας και 

συγκεκριµένα για τον Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949) στην Ελλάδα αξιοποιώντας µία 

κινηµατογραφική ταινία. Με την εφαρµογή του εν λόγω σεναρίου οι µαθητές προσδοκάται 

να αντιληφθούν την αποτελεσµατική προσέγγιση του παρελθόντος µέσα από εναλλακτικές 

πρακτικές ερχόµενοι αντιµέτωποι µε την κινηµατογραφική εκδοχή της ιστορίας. 

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραµµατισµός, ιστορικός γραµµατισµός, 

κινηµατογράφος, διδακτική ιστορίας 

 

Abstract 

Nowadays, the ultimate supremacy of audiovisual media contributes to the reinforcement of 

the need for the utilization of audiovisual literacy in education. Cinema contributes to the 

educational and cultural development to all grades of education. History teaching is more 

difficult in the image age and flash in the pan. The way we approach sources is redefined and 

the interpretative methods are remodeling according to the age. The moving image has a 

special interest for historians as it is an audiovisual source that has a great effect to the 

audience and is an effective way approaching the past. Historians respect the moving image 

as a critical type of evidences that are the mirror of past events. This paper aims to present a 

didactic scenario for history lesson and specifically for Civil War (1946-1949) in Greece with 

the utilization of a film. Students are expected to perceive the effective approach of the past 

by using alternative practices meeting with cinematographically version of history.  

Keywords: audiovisual literacy, historical literacy, cinema, teaching history 

 

 
Εισαγωγή 

Ο κινηµατογράφος αποτελεί µία πλούσια και σύνθετη πηγή πληροφοριών, lingua 

franca, για την εποχή µας. Αναπαράγει και αντανακλά µία σταθερή όψη για τον 

κόσµο µε διάφορους τύπους συµπεριφοράς, εθίµων, ιεραρχίας, αξιών, που 

χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνία, αναδεικνύοντας τον κόσµο και µία συγκεκριµένη 

κοινωνία βοηθώντας το κοινό να δηµιουργήσει µία ειδική άποψη (Chansel, 2001). Η 
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κινηµατογραφική ταινία στις µέρες µας είναι ευρέως αναγνωρισµένη ως το πιο 

διαδεδοµένο και ισχυρό µέσο για τη µεταφορά µίας αίσθησης του παρελθόντος 

στους ανθρώπους του παρόντος. Μέσα από αφηγηµατικές τεχνικές µεταφέρει 

ηθικά µηνύµατα εξαιτίας των έµµεσων ή άµεσων ισχυρισµών που πηγάζουν από 

«αληθινά» ιστορικά γεγονότα και ανθρώπους. Έτσι, καταλήγει να είναι ένα ισχυρό 

πολιτιστικό εργαλείο. Η άποψη πως ο κινηµατογράφος είναι πρωταρχικά 

διασκέδαση είναι λανθασµένη καθώς είναι µεν διασκέδαση αλλά αποτελεί και 

καλλιτεχνικό τύπο συζήτησης για τον πολιτισµό. Έτσι µία ταινία µπορεί να είναι και 

τα δύο, η διχοτοµία δεν είναι απόλυτη (Halsall, 2001). 

Ο κινηµατογράφος αποτελεί το µεγάλο εκπαιδευτή της εποχής µας και έτσι 

είναι ένας από τους κυριότερους φορείς ιστορικών µηνυµάτων. Οι ταινίες 

νοµιµοποιούνται ως µαρτυρίες µόνο µετά από λεπτοµερή έλεγχο της φύσης και 

του ιστορικού τους πλαισίου. Έτσι, ο ερευνητής είναι απαραίτητο να γνωρίζει πώς 

παρήχθησαν, για να αντιµετωπίσει το τι µπορούν να µας πουν, ταυτόχρονα πρέπει 

να κατανοεί όχι µόνο τι δείχνουν αλλά και πώς (Gunning, 2002). Σε σχολικό 

επίπεδο, διανύοντας την εποχή της εικόνας (visual culture) η διδασκαλία δεν 

µπορεί να αγνοήσει το σύγχρονο πολιτισµικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια ο 

κινηµατογράφος µπορεί να καταστεί χρήσιµο παιδαγωγικό εργαλείο. Στις Η.Π.Α 

αποτελεί τη δεύτερη πιο δηµοφιλή πηγή στις τάξεις που διδάσκονται οι θεωρητικές 

επιστήµες (social studies) (Paris, 1997). 

Αναφορικά µε το µάθηµα της ιστορίας απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διεξαγωγή του είναι η χρήση ιστορικών πηγών, οι οποίες αποτελούν σηµαντικό 

εργαλείο για την ιστορική κατανόηση αλλά και την κατάκτηση του ιστορικού 

γραµµατισµού. Οι οπτικοακουστικές πηγές ενσωµατώνουν τα ίχνη της παρουσίας 

των ανθρώπων µέσα στο χρόνο ακόµα και τις σιωπές τους. Η χρήση, λοιπόν, των 

παραστατικών πηγών από τους ιστορικούς για την κατανόηση και την 

αισθητοποίηση του παρελθόντος είναι αναγκαία καθώς έχουν την ίδια αξία µε τις 

γραπτές (Haskell, 1993).  

 

Oπτικοακουστικός-ιστορικός γραµµατισµός 

Ο οπτικόακουστικός-ιστορικός γραµµατισµός στην εκπαίδευση 

O όρος «οπτικός γραµµατισµός», σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Εταιρεία Οπτικού 

Γραµµατισµού (International Visual Literacy Association, 2008), αναφέρεται: «στις 

οπτικές ικανότητες που αναπτύσσει το άτοµο κοιτάζοντας και ταυτόχρονα 

ενσωµατώνοντας και άλλες αισθητικές εµπειρίες. Το οπτικά εγγράµµατο άτοµο 

είναι σε θέση να διακρίνει και να ερµηνεύει οπτικές ενέργειες, αντικείµενα, 

σύµβολα. Μέσω της δηµιουργικής χρήσης αυτών των ικανοτήτων είναι ικανό να 

επικοινωνεί µε τους άλλους, να εκτιµά, να κατανοεί και να απολαµβάνει τα 

αριστουργήµατα (masterpieces) της οπτικής επικοινωνίας». Εποµένως, ο οπτικός 

γραµµατισµός ορίζεται ως η ικανότητα, όχι µόνο ανάγνωσης, ερµηνείας οπτικών 

µορφών που αφορούν την οπτική επικοινωνία αλλά και της κριτικής αποτίµησης, 

δηµιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών µηνυµάτων (Kress & Van 

Leeuwen 2001: 15-16; Kress 2004). Επιτρέπει στον αποδέκτη να συλλέξει τις 

πληροφορίες που περιέχονται στην εικόνα, να τις τοποθετήσει στο πλαίσιο που 

αναφέρονται, να τις ερµηνεύσει και να τις αξιολογήσει (Thibault & Walbert, 2003). 

Σε σχολικό επίπεδο οι µαθητές περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο τα 

απεικονιζόµενα εικαστικά στοιχεία παριστάνονται µε οπτικές συνθέσεις µεγάλης ή 
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µικρής πολυπλοκότητας και έκτασης, της κριτικής αποτίµησης και δηµιουργίας 

οπτικών εννοιών καθώς και της παραγωγής οπτικών µηνυµάτων (Γρόσδος, 2009; 

Kress, 2010). 

 

Τα οφέλη του οπτικοακουστικού και ιστορικού γραµµατισµού 

Τα οφέλη του οπτικοακουστικού γραµµατισµού για τους µαθητές είναι ποικίλα και 

πολυσήµαντα. Καταρχάς, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και έτσι αποφεύγεται η 

χειραγώγηση ή εξαπάτηση από τα οπτικά µηνύµατα κάθε είδους. Έπειτα, 

προωθείται η άσκηση της αντίληψης, της µνήµης, της δηµιουργικότητας, η 

ενίσχυση της αποκλίνουσας σκέψης, η άσκηση στην κατηγοριοποίηση, η 

ταξινόµηση και η αρχειοθέτηση ιδεών. Επιπλέον, διευκολύνεται η διατήρηση και η 

ανάκληση γνώσεων, η διάκριση του σηµαντικού από το περιττό, της κεντρικής από 

τις δευτερεύουσες ιδέες, ο εντοπισµός προκαταλήψεων ή αναχρονισµών 

(Μαυροσκούφης, 2004).  

Βασικός σκοπός του µαθήµατος της Ιστορίας, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα 

Σπουδών Ιστορίας, είναι η ανάπτυξη του ιστορικού γραµµατισµού, που 

επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή των παιδιών στην ανακάλυψη της ιστορικής 

γνώσης. Μέσω του ιστορικού γραµµατισµού οι µαθητές/-τριες είναι απαραίτητο 

να κατανοήσουν τη δόµηση τη γνώσης ως προς το παρελθόν, που βασίζεται στην 

κριτική χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών και στην ερµηνεία τους ως 

ιστορικών µαρτυριών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και έχουν 

χρησιµοποιηθεί για πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια, ο 

ιστορικός γραµµατισµός µπορεί να επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη της γνώσης 

περιεχοµένου και της ιστορικής σκέψης (Ρεπούση, 2004; Waiker, 2006).  

Η διδασκαλία της Ιστορίας, λοιπόν, είναι πιο δύσκολη στην εποχή της εικόνας 

και του εντυπωσιασµού, γιατί έρχεται αντιµέτωπη µε νέα προβλήµατα. Το πρώτο 

πρόβληµα που χρήζει αντιµετώπισης σχετικά µε την 

ανάλυση των οπτικοακουστικών πηγών είναι δύναµη της εικονικής 

αναπαράστασης, που οδηγεί στο χαρακτηρισµό της ως ρεαλιστικής, πιστής 

απεικόνισης της πραγµατικότητας (τεκµηριωτική λειτουργία). Το 

δεύτερο πρόβληµα είναι ότι η εικόνα δεν είναι σχεδόν ποτέ ουδέτερη, 

απαλλαγµένη από προπαγανδιστικές και ιδεολογικές χειραγωγήσεις. Άλλωστε, η 

εικόνα είναι αντανάκλαση της βασικής πραγµατικότητας, µπορεί να υπάρχει 

διαστρέβλωση ή παραµόρφωση ακόµα και απουσία της βασικής πραγµατικότητας, 

τέλος, είναι δυνατό να µην έχει και καµιά απολύτως σχέση µε οποιαδήποτε 

πραγµατικότητα (Chandler, 1999; Lemke, 1998). 

 

Ιστορικές δοµικές έννοιες-χρήση οπτικοακουστικών ντοκουµέντων 

Βασικό εργαλείο της ιστορικής σκέψης και γνώσης, αλλά και της επικοινωνίας, 

αποτελεί η έννοια. Η εννοιολογική µάθηση αφορά την ανάλυση του τρόπου 

δηµιουργίας του ιστορικού λόγου και θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την 

σύνδεση της διδακτικής πράξης µε την έρευνα και τη θεωρία σχετικά µε τις 

ιστορικές έννοιες. Η ιστορικές έννοιες είναι δύο ειδών: α) οι έννοιες πρώτου 

βαθµού (substantive or first order concepts), που είναι ουσιαστικές έννοιες µε τις 

οποίες οι ιστορικοί σκέφτονται το παρελθόν και το αφηγούνται, και β) οι έννοιες 

δεύτερου βαθµού (structural or second order concepts), που αφορούν την 

εσωτερική δοµή της ιστορίας και την ιστορική γνώση και κατανόηση και 
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σχετίζονται µε την έρευνα, την τεκµηρίωση, τις µεθόδους, έννοιες όπως η 

αιτιότητα, η αλλαγή, η ενσυναίσθηση, το αποτέλεσµα (Lee, 1991: 52). 

Η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών πηγών (εικαστικά δηµιουργήµατα, 

φωτογραφίες, σκίτσα, αφίσες, γελοιογραφίες, χάρτες, κινηµατογράφος, τηλεόραση, 

διαγράµµατα, γραφήµατα) µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην κατανόηση 

των ιστορικών εννοιών δευτέρου βαθµού. Πιο συγκεκριµένα, κινητοποιείται το 

ενδιαφέρον των µαθητών, προωθείται η ερευνητική µάθηση, αναπτύσσεται η 

ιστορική φαντασία, η ενσυναισθηµατική ικανότητα και η παρατηρητικότητα, αρκεί 

όµως να µην αξιοποιούνται µόνο ως προς το αποδεικτικό τους µέρος αλλά και ως 

χώρος δυναµικής οπτικής αναπαράστασης (Burke, 2003). Οι κινηµατογραφικές 

ταινίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο για την εισαγωγή σε ένα θέµα, την 

κατανόηση των γεγονότων και των εννοιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικού 

και οπτικού γραµµατισµού, τη σύνδεση γεγονότων, την αποσαφήνιση της 

ιστορικής ακολουθίας/ανακολουθίας λειτουργώντας ως έρεισµα για περαιτέρω 

γνώση.  

 

Πλεονεκτήµατα από τη χρήση ταινιών στο µάθηµα της Ιστορίας 

Η αξιοποίηση του κινηµατογράφου ως εναλλακτικού µέσου για την διδακτική της 

ιστορίας µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα και να οδηγήσει στην ικανοποίηση 

διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού. Αρχικά επιτυγχάνεται κατανόηση των έσω, 

σε τέτοιο βαθµό που δεν προσφέρουν τα άλλα µέσα. Επιπλέον, προωθείται η 

δραστηριοποίηση των µαθητών, η συγγραφή ενδιαφέροντων κειµένων και 

εργασιών, έτσι µε αυτήν την ακολουθία εξελίσσεται η µάθηση. Οι µαθητές 

εισάγονται σε µία διαδικασία κριτικής παρακολούθησης και ανάλυσης µέσα από 

την ανάθεση εργασιών πραγµατοποιείται µία γρήγορη θεώρηση της ταινίας, η 

ανάλυσή της και τέλος, η παρουσίαση συµπερασµάτων που θα αναφέρονται οι 

λόγοι που χρησιµοποιήθηκε η συγκεκριµένη ταινία ως εργαλείο ιστορίας. 

Επιπροσθέτως, µαθαίνουν να διατυπώνουν σχόλια για την ταινία και µε τις σωστές 

ερωτήσεις καθοδηγείται η σκέψη τους.  

Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές έρχονται αντιµέτωποι µε θεµελιώδη 

ερωτήµατα που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την ιστορία σε βάθος: πώς 

µπορούµε να ορίσουµε την «αλήθεια» για ένα παρελθόν που συνέχεια αλλάζει; 

Παρεκκλίνει η ταινία από την «αληθινή» ιστορία; Αν ναι, γιατί; Πώς και γιατί η 

ιστορική αφήγηση προσαρµόζεται σε διαφορετικά ακροατήρια και εποχές; πώς 

αλλάζει από εποχή σε εποχή η οπτική και το περιεχόµενο της ιστορίας (Weinstein, 

2001); 

Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές αποκτούν αγάπη για τον κινηµατογράφο, 

αποκοµίζουν γνώσεις για καλές ταινίες και αποκτούν κριτήρια, ώστε να 

προσεγγίζουν κριτικά την εικόνα αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις για την 

ιστορική αναπαράσταση. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πραγµατοποιείται µία 

αποτελεσµατική και ενεργητική µάθηση, εξάπτεται το ενδιαφέρον των µαθητών, 

αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναυσµα για περαιτέρω έρευνα και συλλογή υλικού 

(Weinstein, 2001). 

 

∆υσκολίες από τη χρήση των ταινιών στο µάθηµα της ιστορίας 

Η αξιοποίηση της ταινίας στην τάξη µπορεί να παρουσιάσει και κάποια 

προβλήµατα. Πολλές φορές, η ταινία στην τάξη µετατρέπεται σε “edutainment” µε 
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παραµόρφωση των ιστορικών θεµάτων και ενίσχυση της παθητικής θέασης και 

αποδοχής χωρίς ερωτήµατα φανερώνοντας την έλλειψη κριτικής σκέψης. Μία 

λύση στην παντοδυναµία της οπτικής κουλτούρας είναι η κριτική προσέγγισή της 

(Paris, 1997). 

Μία ακόµα δυσκολία που µπορεί να προκύψει σε µία προβολή ταινίας είναι 

ότι οι µαθητές συχνά ταυτίζονται µε το παρελθόν που προβάλλεται και 

προσεγγίζουν την ιστορική ταινία άκριτα. Μερικές φορές µάλιστα, ερµηνεύουν την 

παρουσίαση της ιστορίας µέσω της ταινίας σαν πραγµατικό συµβάν. Επιπλέον, 

δυσκολεύονται να αναλύσουν την ταινία µε ιστορική ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η 

καθηλωτική δύναµη των ταινιών συχνά έχει σαν αποτέλεσµα οι µαθητές να 

αποδέχονται παθητικά τις προβαλλόµενες ιστορίες και να τις αντιλαµβάνονται ως 

ιστορική αλήθεια. Πώς λοιπόν, µπορούν να αξιοποιηθούν οι ταινίες ώστε να 

προωθούν µία κριτική στάση; Αρχικά να µάθουν να θέτουν ερωτήσεις για το πώς 

το παρελθόν αναπαρίσταται σε αυτά τα µέσα. Η οπτική αναπαράσταση και ο ήχος 

της ταινίας µπορεί να εισάγει τους µαθητές σε µεθόδους που οι διαλέξεις και τα 

εγχειρίδια δεν µπορούν (Seixas,1994). Παρόλα αυτά η ταινία δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να αντικαταστάσει το σχολικό εγχειρίδιο αλλά µπορεί να βελτιώσει το 

µαθησιακό περιβάλλον τοποθετώντας τους µαθητές σε ένα οικείο προς αυτούς 

πεδίο (Burkowski&Alvarino, 2009). 

Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι στην περίπτωση που η παρεχόµενη 

πληροφορία της ταινίας έρχεται σε αντίθεση µε εκείνη του κειµένου οι µαθητές 

λανθασµένα ανακαλούν τη λάθος πληροφορία που τους έχει δοθεί από την ταινία. 

Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να είναι πολύ προσεκτικοί 

στην επιλογή ταινιών και να προειδοποιούν τους µαθητές για τις βασικές 

ανακρίβειες της ταινίας (Butler etal, 2009). 

Οι µεγαλύτερες ενοχλήσεις σε µία ιστορική ταινία προκαλούνται στην 

περίπτωση της ανακρίβειας, σε τέτοιες καταστάσεις είναι σκόπιµο οι εκπαιδευτικοί 

να αποτρέψουν τους µαθητές από το να παρακολουθήσουν µία ταινία. Άλλωστε οι 

ιστορικές ταινίες ακόµα και αν στηρίζονται σε καλή ιστορική έρευνα δεν 

αποτελούν πρωτογενή πηγή για τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται. Είναι 

απαραίτητο να είναι ξεκάθαρο στους µαθητές πως η ταινία µπορεί να 

αναδηµιουργήσει την εικόνα του παρελθόντος και αυτή η αναπαράσταση περνάει 

µέσα από τα µάτια των δηµιουργών και όχι των ανθρώπων της εποχής. Οι 

κινηµατογραφιστές δίνουν προτεραιότητα στις λεπτοµέρειες της εποχής 

(κουστούµια, τόποι, έπιπλα κ.λπ.) και λιγότερο στο χαρακτήρα ή τη χρονολόγηση, 

ακόµα και την αφήγηση (Lang, 2002). 

 

Προετοιµασία εκπαιδευτικού για τη χρήση της ταινίας 

Οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν τις ταινίες µε σκοπό να βοηθήσουν τους µαθητές 

τους να εξερευνήσουν την ιστορία. Οι ταινίες δεν είναι αυτόνοµα/αυτοδύναµα 

ντοκουµέντα, αλλά περιλαµβάνουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για ιστορικά 

γεγονότα, η αξιοποίηση των οποίων εξαρτάται από την ταινία που θα επιλεγεί να 

χρησιµοποιηθεί και τις ερωτήσεις που θα θέσουν οι µαθητές για αυτή (Marcus, 

2005). 

Πιο συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να την παρακολουθήσει 

προσωπικά πριν την προβολή στην τάξη µε σκοπό να επιλέξει συγκεκριµένες 
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σκηνές, να τις αναλύσει, να τις συγκρίνει και να κρατήσει σηµειώσεις για τα 

ενδιαφέροντα/σηµαντικά σηµεία, διαλόγους κ.λπ. (Lang, 2002). 

Η αξιολόγηση και η επιλογή µίας ταινίας είναι µία διαδικασία που διέπεται 

από κάποια χαρακτηριστικά. Έτσι, εξετάζεται αν υπάρχει σεβασµός στις ιστορικές 

λεπτοµέρειες, αν υπάρχει επιτυχηµένη ειδική ερµηνείας του παρελθόντος, αν 

παρατηρείται υπέρβαση τύπων και χαρακτήρων και αν υπάρχει πιστότητα στην 

απόδοση του κλίµατος, ακόµη και αν πλάθει ή αγνοεί λεπτοµέρειες(Carnes, 1995). 

Η επιλογή είναι σκόπιµο να πραγµατοποιείται σε συσχέτιση µε την 

ύλη/θέµατα, να υπάρχει σαφήνεια στις προϋποθέσεις για την εξέτασή της. Βασικός 

στόχος είναι να αναδειχθεί µία εναλλακτική και έξυπνη θέση για τα γεγονότα, να 

αποδοθεί το κλίµα, η αίσθηση µίας εποχής, µίας κατάστασης.  

Είναι απαραίτητο να υπάρχει επιτυχής σύνδεση ανάµεσα στην εµπειρία που 

προσφέρει η παρακολούθηση της ταινίας και στην ανάπτυξη της ιστορικής 

κατανόησης. Παρόλα αυτά οι ερευνητές κατέληξαν πως η πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών δεν εκµεταλλεύονται πλήρως τα πλεονεκτήµατα της προβολής µίας 

ιστορικής ταινίας για να διδάξουν την ιστορική κατανόηση. Γι’ αυτό το λόγο 

απαιτείται ξεκάθαρη στοχοθεσία ώστε να προωθήσουν την αποτελεσµατική 

ενσωµάτωση της ταινίας στην εκπαιδευτική πράξη. Έτσι, είναι αναγκαίο να είναι 

εξοπλισµένοι µε κριτικές δεξιότητες πολυγραµµατισµού. Η ιστορική κατανόηση 

µπορεί να γίνει θεµέλιο για το χαρακτήρα και του µαθητή και του εκπαιδευτικού 

ως πολίτες, κληρονόµους του παρελθόντος και δηµιουργούς του µέλλοντος 

(Donnell, 2014).  

 

∆ραστηριότητες 

Η προσέγγιση και η επεξεργασία του εικαστικού υλικού υπακούει σε κάποιους 

κανόνες (Goodyear, 2002). Η ανάλυση των οπτικών πηγών αφορά: το είδος εικόνας 

(φωτογραφία προσώπου, στιγµιότυπου, έργο τέχνης, γελοιογραφία, σκίτσο κ.ά.), 

το δηµιουργό του έργου, τις συνθήκες δηµιουργίας του, την περιγραφή βασικών 

εικονιστικών στοιχείων, την εξαγωγή πρώτων συµπερασµάτων και τη διατύπωση 

βάσιµων υποθέσεων. Τέλος, αφορά τον εντοπισµό και την αποκωδικοποίηση 

τυχόν συµβόλων, το συσχετισµό, µε τις εµπειρίες των µαθητών, την ερµηνεία 

µηνύµατος, εάν αυτό χρειάζεται ή ήταν στις προθέσεις του δηµιουργού της 

εικόνας και την απήχηση στο κοινό της εποχής. Ο µαθητής, όταν έρχεται 

αντιµέτωπος µε µία οπτικοακουστική πηγή, είναι αναγκαίο να διαπιστώνει σε ποια 

κατηγορία ανήκει και να προσδιορίζει ή να εκτιµά τις συνθήκες δηµιουργίας της. 

Επίσης, να εντοπίζει και να ερµηνεύει τα σύµβολα συνδέοντάς τα µε το 

περιεχόµενο της διδακτικής ενότητας. Καταληκτικά, να ερµηνεύει το µήνυµα αλλά 

και συνολικά την εικόνα στο πλαίσιο του περιεχοµένου της διδακτικής ενότητας, 

των γεγονότων και των προσώπων στα οποία αναφέρεται (Ανδρεάδου, 2011; 

Μαυροσκούφης, 2005). 

 

Επίλογος- Προβληµατισµοί 

Οι ιστορικοί δεν είναι οι µόνοι θεµατοφύλακες στη συλλογή του παρελθόντος. Αν 

και αναγνωρίζουν ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες αποτελούν το κυριότερο µέσο 

της εποχής µας για τη διάδοση των ιστορικών µηνυµάτων, αποφεύγουν να 

εξισώσουν τις ιστορίες στην οθόνη µε τα ντοκουµέντα καθώς παράγεται µία 

«νοθευµένη ιστορία» (bastardized history). Οι ιστορικές ταινίες αποτελούν έναν 
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νόµιµο τρόπο να κάνουµε ιστορία (αναπαράσταση, ερµηνεία, σκέψη πάνω στην 

ιστορία, απόδοση νοήµατος-σηµασίας), µε άλλα λόγια παρουσιάζουν γεγονότα, 

δηµιουργούν τεκµήρια και φέρνουν το παρελθόν στη ζωή. Οι ιστορικοί, µέχρι 

πρότινος, τις θεωρούσαν ως κοινωνιολογικά ντοκουµέντα, που αντανακλούσαν το 

κλίµα µίας εποχής, ή ιδεολογικές κατασκευές, για την προώθηση πολιτικών ή 

ηθικών αξιών ή µύθων (Rosenstone, 1995). Παρόλα αυτά µία ταινία µπορεί να 

προσφέρει µε πιο ξεκάθαρο τρόπο µία ερµηνεία εκεί όπου τα κείµενα δηµιουργούν 

δυσκολίες λόγω των υψηλών απαιτήσεων, ακόµα και αν είναι µονοσήµαντο, 

προπαγανδιστικό (π.χ. πατριωτικά µηνύµατα) (Lang, 2002). 

Οι πηγές αποτελούν εργαλεία του παρόντος για τη σύνδεσή του µε το παρελθόν. Ο 

τρόπος προσέγγισης των πηγών επαναπροσδιορίζεται και οι ερµηνευτικές µέθοδοι 

αναδιαµορφώνονται ανάλογα µε την εποχή. Οι ιστορικοί σέβονται τις εικόνες ως 

ένα κριτικό τύπο µαρτυριών που αποτελούν τον καθρέφτη των γεγονότων του 

παρελθόντος (Curtis, 2002). Η αξιοποίησή τους στοχεύει στην πληροφόρηση, 

ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση για δηµιουργική αξιοποίηση, για προβληµατισµό, 

συγκέντρωση πληροφοριών για αποκωδικοποίηση και ποιοτική προσέγγιση 

(Βρεττός, 1994). Πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί η ιστορική γνώση και συνείδηση, 

αν δεν αξιοποιηθεί ο πλούτος των τεκµηρίων που παρέχεται από τις πηγές; Πώς 

µπορεί να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των µαθητών, που αποτελεί βασικό στόχο 

του Αναλυτικού Προγράµµατος, χωρίς τη χρήση των κατάλληλων ερεθισµάτων;  

 

∆ιδακτικό σενάριο µε την αξιοποίηση του κινηµατογράφου 

Στο παρόν διδακτικό σενάριο έχει επιλεγεί µία κινηµατογραφική ταινία µε ιστορικό 

περιεχόµενο, που αφορά την περίοδο του Εµφυλίου Πολέµου στην Ελλάδα. Η 

διδακτική χρήση του κινηµατογράφου προσφέρεται για την ανάπτυξη γνώσεων σε 

ιστορικές αναπαραστάσεις, βοηθά στην απόδοση νοήµατος µε άµεσο τρόπο και 

συγκεκριµένο σε γεγονότα που συνέβησαν άλλοτε και αλλού για τα οποία οι 

µαθητές γνωρίζουν λίγα πράγµατα, παρέχει ικανοποιητική αίσθηση του τόπου και 

της ιστορικής περιόδου, εθίζει τους µαθητές στη διατύπωση ενεργητικών 

ερωτηµάτων και µπορεί να αποτελέσει βάση για εισαγωγή των µαθητών σε 

ζητήµατα ιστορικής ερµηνείας ή µέσο διασάφησης γεγονότων και θεµάτων. 

Με το εν λόγω διδακτικό σενάριο προσδοκάται οι µαθητές να αντιληφθούν 

την αποτελεσµατική προσέγγιση του παρελθόντος µέσα από εναλλακτικές 

πρακτικές ερχόµενοι αντιµέτωποι µε την κινηµατογραφική εκδοχή της ιστορίας. 

Με στόχο να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών, να ενισχυθεί η 

παρατηρητικότητά τους και φυσικά να καλλιεργηθεί η ικανότητα άντλησης 

πληροφοριών, πράγµα που σηµαίνει ότι το σχολείο δεν µπορεί να αγνοεί το 

σύγχρονο πολιτισµικό περιβάλλον και την κυριαρχία της κινούµενης εικόνας, ούτε 

τη δύναµή της ως µέσου µαρτυρίας και τεκµηρίωσης. Έτσι, η κριτική και 

συστηµατική αξιοποίηση του κινηµατογράφου ως ιστορική πηγή µπορεί να 

αποτελέσει χρήσιµο παιδαγωγικό εργαλείο, ώστε οι µαθητές να οδηγηθούν στην 

ανάπτυξη γνώσεων πάνω σε ιστορικές αναπαραστάσεις και αφηγήσεις (Marcus 

etal, 2010). 

 Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει καταρχάς στο: να κάνει 

αισθητή τη διάκριση των οπτικών ντοκουµέντων, διευρύνοντας την έννοια του 

οπτικού ντοκουµέντου. Έπειτα, στην αξιοποίηση τους ως ιστορικών πηγών, 

διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο παρατήρησης, και ανάγνωσής του, την ανακάλυψη 
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της οπτικής γωνίας του δηµιουργού και την ανάδειξη του ρόλου του θεατή. Τέλος, 

στοχεύει στην επεξεργασία των ιστορικών εννοιών δευτέρου βαθµού µέσα στο 

χρόνο, µε το να τίθενται κριτήρια και να τοποθετούνται τα δεδοµένα σε 

χρονολογική σειρά. Προτείνεται να ακολουθηθεί η συµµετοχική µέθοδος 

διδασκαλίας µε σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

 

Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.  

Κεφάλαιο ∆ωδέκατο: Η Ελλάδα από το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου έως τα 

τέλη του 20ού αιώνα. 

∆ιδακτική Ενότητα: Ο εµφύλιος πόλεµος και τα κύρια προβλήµατα της 

µετεµφυλιακής Ελλάδας (1944-1963). 

Χρονική διάρκεια: 2 X 45΄ 

Κινηµατογραφική ταινία: Ψυχή Βαθιά 

Α΄. ∆ιδακτικοί στόχοι 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 

1) Να εµβαθύνουν στις συνθήκες που οδήγησαν στον Εµφύλιο Πόλεµο  

2) Να κατανοήσουν τα αίτια του Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου, να γνωρίσουν τα 

κύρια σηµεία του και να προβληµατιστούν σχετικά µε τις συνέπειες. 

2) Να αξιολογήσουν την έκταση των συνεπειών του Εµφυλίου Πολέµου για την 

ελληνική κοινωνία. 

3) Να αντιληφθούν την έννοια της ενσυναίσθησης µε την προβολή της ταινίας 

4) Να αντιληφθούν την έννοια της συνέχειας και της αλλαγής έτσι όπως 

προβάλλονται τα γεγονότα µέσα από την ταινία. 

5) Να κατανοήσουν την έννοια της ηθικής διάστασης στην ταινία αναζητώντας 

σηµεία που αποκλίνουν από την ιστορική ακρίβεια, εντοπίζοντας τα προσωπικά 

στοιχεία του δηµιουργού.  

Γ΄. Πορεία της διδασκαλίας:  

επιλογή γενικού υλικού µε κριτήρια τη διδακτική πρόθεση και λειτουργία 

• σύγκριση τµηµάτων του υλικού µε άλλες ιστορικές πηγές και βιβλιογραφία-

αξιολόγηση-καταγραφή σχολίων επιλογή συγκεκριµένου υλικού ανάλυση-

σηµειώσεις, σχόλια σε επιλεγµένες σκηνές ή διαλόγους 

• σύγκριση µε άλλο υλικό προβολή του υλικού κατόπιν εισαγωγικής 

συζήτησης 

• παρουσιάζει τα πληροφοριακά στοιχεία της ταινίας, όπως το όνοµα και το 

συνολικό έργο του σκηνοθέτη, το ρεύµα στο οποίο ανήκει η ταινία 

(νεορεαλισµός κ.ά),χρονολογία της ταινίας, ονόµατα ηθοποιών, αναφορά 

στην πιθανή µεταφορά του έργου από τη λογοτεχνία ή το αντίστροφο  

• διευκρίνηση των καθηκόντων των µαθητών διακοπές της προβολής για 

συζήτηση και ανάλυση 

• προβολή αποσπασµάτων µε και χωρίς ήχο, µε στόχο την αξιολόγηση της 

επίδρασής του στον τρόπο πρόσληψης της κινούµενης εικόνας δεύτερη 

συνολική προβολή 

• κατ’ οίκον εργασία  

 

1ο Στάδιο: προεργασία διδάσκοντος 

Να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν και να επιλέξουν το κατάλληλο 

οπτικοακουστικό ντοκουµέντο που µπορούν να αξιοποιήσουν στη διδασκαλία 
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τους. Να έχουν οργανώσει το υλικό έτσι, ώστε να υπάρχει πολυπρισµατική 

προσέγγιση στη διδακτική ενότητα, µε έµφαση στην κατανόηση των δοµικών 

ιστορικών εννοιών. 

2ο Στάδιο: διεξαγωγή της διδασκαλίας 

1ο Βήµα: γρήγορη θεώρηση του υλικού  

2ο Βήµα: ανάλυση σύγκριση µε άλλο υλικό  

3ο Βήµα: ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους µαθητές: 

1. παρουσίαση συµπερασµάτων µε τη µορφή κειµένου 

2. λόγοι χρησιµοποίησης υλικού (τα πρόσωπα, τον τόπο, τις χρονολογίες, τις 

συµπεριφορές, τα κουστούµια, την αφήγηση, τους διαλόγους, τη µουσική) 

Τέλος, σχολιάζουν µε βάση άλλες πηγές, τα ιστοριογραφικά κείµενα και την 

αφήγηση του σχολικού εγχειριδίου 

3. αναζήτηση πληροφοριών για το υλικό (τίτλος, χρόνος και τόπος παραγωγής, 

δηµιουργός, υποδοχή από το κοινό και τους ειδικού κ.λπ.) ανάλυση συγκεκριµένων 

σκηνών, έναυσµα για περαιτέρω έρευνα-καταλογογράφηση σχετικών θεµάτων. 

∆΄. Φύλλο εργασίας 

1) Έχοντας παρακολουθήσει την ταινία να συσχετίσετε το περιεχόµενο της µε το 

περιεχόµενο της ιστορικής αφήγησης του εγχειριδίου. Τι παρατηρείτε; Ποιες 

οµοιότητες και ποιες αποκλίσεις εντοπίζετε; 

2) Το υπό εξέταση υλικό προσφέρει µία ικανοποιητική ιστορική εικόνα;  

3) Το υλικό είναι αποτελεσµατικό; Θεωρείτε πως ασκεί επιρροή; 

4) Συλλαµβάνει το κλίµα της εποχής; Προσφέρει αξιόλογη ιστορική εµπειρία;  

5) Να παρουσιάσετε τα συµπεράσµατά σας µε τη µορφή κειµένου (4-6 σελίδες)  

6) Αφού αναζητήσετε πληροφορίες για το προβαλλόµενο υλικό(τίτλος, χρόνος, 

τόπος παραγωγής, δηµιουργός) να αναζητήσετε την υποδοχή από το κοινό και 

τους ειδικούς. Σε ποια σηµεία συµφωνείτε/διαφωνείτε και γιατί.  

7) Να δηµιουργήσετε σύντοµες ταινίες και να συγγράψετε σενάριο µε 2-3 σκηνές 

το πολύ µε διάρκεια µέχρι 10-15΄. 

8) Παρακολουθώντας προσεκτικά τα παρακάτω αποσπάσµατα να εντοπίσετε 

ποιες ιστορικές δοµικές έννοιες προβάλλονται και πώς τις αντιλαµβάνεστε;  
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Περίληψη  

Η διδακτική µας πρόταση ακολουθεί την επιστηµολογική αντίληψη για την ολιστική 

προσέγγιση της γνώσης και το πλαίσιο της εποικοδοµητικής διάστασης και της 

κοινωνικοπολιτισµικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της µάθησης. Υποστηρίζει τη 

συµµετοχή των µαθητών µε ενεργό και συνεργατικό τρόπο και προωθεί ως µέθοδο την 

οµαδοσυνεργατική. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές να αναπτύξουν σχέσεις 

συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας και ναανακαλύψουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες 

των ανθρώπων µε αναπηρίες, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ενσυναίσθησηκαι να 

καλλιεργηθεί ο σεβασµός. Επιδιώκουµε να αναπτύξουµε σχέσεις αλληλεγγύης και 

εµπιστοσύνης και να προωθήσουµε την αναγκαιότητα µιας άλλης προσέγγισης που θα µας 

οδηγήσει σε συµπεριφορές αντιρατσιστικές, δηµοκρατικές και ανθρωπιστικές.Η ανάπτυξη 

της δηµιουργικής παράλληλα µε την κριτική σκέψη θεωρείται αφενός απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διαµόρφωση ενεργών πολιτών, συνειδητοποιηµένων και 

χειραφετηµένων, και αφετέρου αναγκαία ικανότητα για την αποτελεσµατική και εύρυθµη 

λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών και την αντιµετώπιση των προκλήσεων στον 21
ο
 

αιώνα.  

Λέξεις Κλειδιά:Βιωµατική µάθηση, ενσυναίσθηση, αναπηρίες, κοινωνικές επιστήµες 

 

Abstract 

Our teaching proposal follows the epistemological thinking of the holistic approach of the 

knowledge and the context of constructive approach and socio-cultural interaction in the 

learning process. It supports the involvement of students in active and collaborative manner 

and promotes a method of cooperative teaching. It aims to help students develop relations of 

cooperation and effective communication and discover the particular difficulties of people 

with disabilities, in order to develop empathy and to cultivate respect. We seek to develop 

solidarity and trust andτο promote the need for a different approachwhich will lead us to 

antiracist, democratic and humanitarian attitudes. The development of creativity alongside 

with critical thinking is considered both a prerequisite for the formation of active, conscious 

and emancipated citizens, furthermore a necessary capacity for the efficient and orderly 

functioning of the modern societies in order to address the challenges in the 21st century. 

Keywords:Active learning, empathy, disabilities, social science  

 

 

Εισαγωγή 

Με την παρούσα διδακτική εφαρµογή επιχειρούµε να δώσουµε την ευκαιρία στους 

µαθητές να καλλιεργήσουν µία ολιστική σχέση µε τον κόσµο ως σύνολο 

καταστάσεων και σχέσεων µέσα στις οποίες εµπλέκεται ένα υποκείµενο 

ενσαρκωµένο, ενεργό, σύγχρονο και προικισµένο µε συναισθηµατικότητα (Charlot, 

1999: 122). Στην προσπάθειά µας αυτή και προκειµένου να ξεφύγουµε από την 

καλλιέργεια µιας εξωτερικής και µηχανικής σχέσης µε τη γνώση, ακολουθήσαµε τις 

αρχές της βιωµατικής µάθησης, η οποία δίνει έµφαση στο σηµαντικό ρόλο που 
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παίζει η εµπειρία στη διαδικασία της µάθησης, καθώς και στους δεσµούς µεταξύ 

της σχολικής τάξης, της καθηµερινής ζωής των µαθητών και της κοινωνικής 

πραγµατικότητας (∆εδούλη, 2002: 146).  

Βασικός στόχος της παρούσας διδακτικής εφαρµογής, όπως αυτός ορίζεται 

και από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του µαθήµατος της Πολιτικής 

Παιδείας για την πρώτη τάξη του γενικού λυκείου, είναινα διαµορφώσει έναν 

ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και µε επίγνωση θα 

κατανοήσει τη σηµασία και την αξία της δηµοκρατίας, θα σέβεται τους 

πολιτειακούς θεσµούς, θα αγαπά και θα αγωνίζεται για τη δηµοκρατία και την 

πολιτεία. Η βιωµατική µάθηση µε την ενεργό συµµετοχή εµποδίζει τον αυταρχισµό 

που µπορεί να συνοδεύει την µαθησιακή διαδικασία και προωθεί ταυτόχρονα την 

ανάπτυξη της θετικής αυτοεικόνας των παιδιών ενδυναµώνοντας έτσι έµµεσα 

τόσο τη διάθεσή τους για µάθηση όσο και τα χαρακτηριστικά τους εκείνα που 

αντιτίθενται σε ολοκληρωτισµούς. Παράλληλα, η εργασία σε οµάδες ενισχύει την 

καλλιέργεια των συµµετοχικών και συνεργατικών αξιών και βοηθάει τους µαθητές 

να αποκτήσουν εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να µαθαίνουν, συνεπώς 

αποκτούν µεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους και έτσι µπορούν να δράσουν προς 

την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής (Mezirow,1991: 197). 

Η συγκεκριµένη διδακτική εφαρµογή αντλεί αρκετά στοιχεία και από τη 

θεωρία της Μετασχηµατίζουσας Μάθησης. Αν και η συγκεκριµένη θεωρία αφορά 

κυρίως την εκπαίδευση ενηλίκων, θεωρούµε ότι οι σηµερινοί έφηβοι, καθώς 

πλησιάζουν µε γοργούς ρυθµούς προς την ενηλικίωση έχουν ως ένα βαθµό 

διαµορφώσει νοηµατικούς συσχετισµούς µε τους οποίους ερµηνεύουν συνθήκες, 

καταστάσεις και φαινόµενα και δια µέσου των οποίων αφοµοιώνουν νέες 

εµπειρίες. Με την παρούσα διδακτική προσέγγιση επιδιώκεται η προοδευτική 

ανάπτυξη της ικανότητας των µαθητών να µετασχηµατίζουν το πεδίο αναφορών 

τους έτσι ώστε να παραχθούν πιστεύω, γνώµες και κρίσεις περισσότερες αληθινές 

ή αιτιολογηµένες και ταυτόχρονα να οδηγηθούν οι µαθητές σε µία κατεύθυνση 

περισσότερο περιεκτική, διαφοροποιηµένη, ανοικτή σε άλλες οπτικές γωνίες και 

ολοκληρωµένα νοηµατοδοτικά σχήµατα η αξιοπιστία των οποίων τεκµηριώνεται 

διαµέσου της ορθολογικής συζήτησης και του κριτικού αναστοχασµού(Mezirow, 

1991:7).  

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας διδακτικής εφαρµογής 

επιλέχθηκε µεταξύ άλλων το εργαλείο της προσοµοίωσης, η οποία επιτρέπει την 

ανασύσταση πραγµατικών καταστάσεων και µιµείται καταστάσεις πραγµατικής 

ζωής (Cash, 1983: 83). Παράλληλα, ένα µεγάλο κοµµάτι της εφαρµογής 

υλοποιήθηκε εκτός των θυρών του σχολείου (outdooreducation), καθώς η 

συγκεκριµένη διδακτική προσέγγισηενισχύει την αυτοπεποίθηση των µαθητών και 

αναπτύσσει σε µεγαλύτερο βαθµότην ενσυναίσθηση, ευνοεί την ενεργό µάθηση και 

κινητοποιεί ακόµη και τους πιο αδιάφορους µαθητές, αφού τους δίνει νέους 

χώρους και τρόπους έκφρασης, πέρα των στενών πλαισίων της τυπικής 

µαθησιακής διαδικασίας.  

 

Στοιχεία Εφαρµογής  

Η διδακτική αυτή εφαρµογή υλοποιήθηκε από τους µαθητές της Α΄ Λυκείου του 

Πειραµατικού Γενικού Λυκείου Πανεπιστηµίου Κρήτης – Ρέθυµνο, στο πλαίσιο του 

µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας, κατά το εαρινό εξάµηνο του σχολικού έτους 
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2015-2016. Στην εφαρµογή συµµετείχαν δέκα µαθητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την 

εργασία σε οκτώ δίωρες συναντήσεις, εντός και εκτός σχολικού ωραρίου. Η 

υλοποίηση της διδακτικής εφαρµογής και εκτός σχολικού ωραρίου κρίθηκε 

απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί το άνοιγµα του σχολείου προς την 

κοινωνία και η ενεργός συµµετοχή των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

κάτι που πολλές φορές είναι απαγορευτικό στα στενά πλαίσια του ωρολογίου 

προγράµµατος, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια στους µαθητές να οριοθετήσουν 

το δικό τους χωροχρόνο και να χαράξουν το δικό τους σχέδιο µαθήµατος, το 

οποίο θα εκφράζει και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους προβληµατισµούς 

τους.  

Οι στόχοι της παρούσας αυτής διδακτικής εφαρµογής υπήρξαν οι ακόλουθοι: 

να αναγνωρίζουν και να διατυπώνουν οι µαθητές τις θεµελιώδεις αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύξουν ικανότητες αυτογνωσίας και δεξιότητες 

ενσυναίσθησης. να αναγνωρίζουν και να σέβονται τη διαφορετικότητα, να 

αναγνωρίζουν και να επιδεικνύουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα 

µε αναπηρίες, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι µέλη µιας οµάδας, η οποία 

χαρακτηρίζεται τόσο από οµοιότητες όσο και από διαφορές, να καλλιεργήσουν 

την αίσθηση τουανήκειν σε διαφορετικές οµάδες, να ενθαρρυνθούν για την 

υιοθέτηση συµπεριφορών που προάγουν την αποδοχή του διαφορετικού, να 

αποκτήσουν θετική αυτοαξιολόγηση, συνείδηση του ρόλου τους στην οµάδα και 

το αίσθηµα της ασφάλειας, να εξοικειωθούν µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, να 

παράγουν ένα πρωτότυπο οπτικοακουστικό προϊόν. 

 

∆ιδακτικά Βήµατα  

Βασική επιδίωξη κατά την υλοποίηση της συγκεκριµένης διδακτικής εφαρµογής 

υπήρξε η ένταξη εναλλακτικών µαθητοκεντρικών µεθόδων προσέγγισης της 

γνώσης στη διδακτική πρακτική που βασίζονται σε τεχνικές ανάπτυξης 

δηµιουργικής σκέψης και σε παιδαγωγικές θεωρίες βιωµατικής και εµπλαισιωµένης 

µάθησης.  

Αφόρµιση 

Για την αφόρµιση των µαθητών επιλέχθηκε η ταινία µικρού µήκους µε τίτλο «Pet 

Shop – Κατάστηµα Ζώων» (Μιχαλήλ-Γαβριήλ Ζενέλης, 2008). Οι µαθητές 

παρακολούθησαν την ταινία και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι να εκφράσουν 

τις εντυπώσεις και τα συναισθήµατά τους µε τη µέθοδο του καταιγισµού των 

ιδεών. Στη συνέχεια, οι µαθητές σε οµάδες µελέτησαν το πόρισµα του Συνηγόρου 

του Πολίτη σχετικά µε τα προβλήµατα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση των 

παιδιών µε αναπηρίες (Συνήγορος του Πολίτη, 2015). Μετά και από την µελέτη του 

πορίσµατος έγινε εµφανές, ότι οι απόψεις των µαθητών σχετικά µε τα άτοµα µε 

αναπηρίες διακατέχονταν από αντικειµενοποίηση. Οι µαθητές βλέπανε τον 

αποκλεισµό των ατόµων µε αναπηρίες, ο οποίος παράγεται από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ως µία αµετάβλητη κατάσταση, πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο 

(Mezirow, 1990: 12). Κρίθηκε, λοιπόν, απαραίτητο ο σχεδιασµός µίας σειράς 

παιδαγωγικών δραστηριοτήτων προκειµένου οι µαθητές να αναθεωρήσουν ή/και 

να ανασκευάσουν τις (πιθανώς) εσφαλµένες αντιλήψεις τους, έτσι ώστε να 

προχωρήσουν στη συγκρότηση µιας ικανοποιητικότερης, καλύτερα οργανωµένης 

και ταξινοµηµένης εικόνας του κόσµου (Παληός, 2003: 78).  
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∆ραστηριότητες 1ης συνάντησης 

Στη διάρκεια της 1ης Συνάντησης έγινε στους µαθητές µία παρουσίαση σχετικά µε 

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ε.Ε Η παρουσίαση αυτή πραγµατοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου, καθώς το 

αντικείµενό της αποτελεί κοµµάτι της διδακτέας ύλης µε βάση το αναλυτικό 

πρόγραµµα του µαθήµατος της Πολιτικής Παιδείας. Μετά την παρουσίαση 

ακολούθησε µία δραστηριότητα εµπέδωσης και επανάληψης. 

Kahoot 

Οι µαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής κλήθηκαν να παίξουν σε οµάδες ένα 

quiz το οποίο έχει δηµιουργηθεί µε το εκπαιδευτικό λογισµικό του Kahoot 

(https://getkahoot.com). Το συγκεκριµένο είδος παιχνιδιού ενδείκνυται για την 

επανάληψη και εµπέδωση της ύλης, αλλά και την ενεργοποίηση – κινητοποίηση και 

ενίσχυση της συµµετοχής των µαθητών. Για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα 

δηµιούργησα το quiz το οποίο µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του 

Kahoot ως EuropeanUnionbyvaskatsarou. 

∆ραστηριότητες 2ης συνάντησης 

Στη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης πραγµατοποιήθηκαν δραστηριότητες - 

παιχνίδια συνεργασίας, εµπιστοσύνης και επικοινωνίας, µέσα από τα οποία στόχος 

υπήρξε οι µαθητές να ανακαλύψουν τις οµοιότητες και τις διαφορές τους και να 

αισθανθούν οικείοι και αλληλέγγυοι µε τους συµµαθητές τους. Οι 

οµαδοσυνεργατικές αυτές δραστηριότητες είναι ασκήσεις βιωµατικής 

ενσυναίσθησης, που εµπλέκουν ενεργητικά όλους τους συµµετέχοντες και 

ισχυροποιούν τη δυναµική της οµάδας. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν οι 

δραστηριότητες: «Το κρεµµύδι της οµοιότητας/διαφορετικότητας» και «Οι οµάδες 

των άλλων», όπως αυτές παρουσιάζονται από τα διδακτικά σενάρια του 

Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων στην ενότητα «∆ιαφορετικότητα: ∆ικαίωµα 

και Κατάκτηση» (Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, 2014) 

∆ραστηριότητες 3ης συνάντησης 

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε τον κο 

∆ηµήτρη Τσαχάκη, πρόεδρο του Σωµατείου Ατόµων µε Αναπηρία ΑµεΑ Νοµού 

Ρεθύµνης, µε τον οποίο συνοµίλησαν και από τον οποίο πήραν πολλές 

πληροφορίες, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των 

ατόµων µε αναπηρία που διαβιούν στο Νοµό Ρεθύµνου, τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν και τη δράση του Σωµατείου για την επίλυση των προβληµάτων 

αυτών. Η συνάντηση αυτή µας βοήθησε ιδιαίτερα στον περεταίρω σχεδιασµό της 

ερευνητικής εργασίας, καθώς ο κος Τσαχάκης µας επισήµανε τα συγκεκριµένα 

προβλήµατα στα οποία θα πρέπει να εστιάσουµε και να αναδείξουµε. Επιπλέον, 

µας κατατόπισε σχετικά µε το σηµαντικό έργο της δηµοτικής αρχής για την 

επίλυση των προβληµάτων αυτών.  

∆ραστηριότητες 4ης και 5ης συνάντησης 

Οι συναντήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν εκτός σχολικού ωραρίου. Οι µαθητές, 

σε οµάδες 4-5 ατόµων, επισκέφθηκαν διαδοχικά σχολεία της πόλης του Ρεθύµνου, 

µε στόχο να καταγράψουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε 

αναπηρίες, τόσο όσον αφορά την κίνησή τους µέσα στην πόλη του Ρεθύµνου, όσο 

και την πρόσβασή τους στις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Προκειµένου να ενισχυθεί η βιωµατική µάθηση των µαθητών και η 

ενσυναίσθηση, οι µαθητές που συµµετείχανε µπήκανε κυριολεκτικά στη θέση ενός 
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ατόµου µε αναπηρίες, καθώς ένας µαθητής ακολούθησε την οµάδα φορώντας 

ωτοασπίδες (κωφός), ένας άλλος έχοντας τα µάτια του δεµένα (τυφλός) και ένας 

τρίτος σε αναπηρικό αµαξίδιο (κινητικά προβλήµατα). Οι µαθητές διέθεταν ο 

καθένας από µία «κάρτα ΣΟΣ» την οποία και µπορούσαν να επιδεικνύουν σε κάθε 

περίπτωση που αδυνατούσαν να ακολουθήσουν την οµάδα. Η όλη δράση 

κινηµατογραφήθηκε. Την οµάδα ακολούθησε και ένας µαθητής ως παρατηρητής, ο 

οποίος κατέγραφε σε Φύλλο Εργασίας τα προβλήµατα και τις αντιξοότητες µε τις 

οποίες έρχονταν αντιµέτωπα τα άτοµα µε αναπηρίες. 

Στο τέλος κάθε δράσης υπήρξε κριτικός αναστοχασµός. Οι µαθητές 

συµπλήρωναν τα Φύλλα Εργασίας και στη συνέχεια, σε κύκλο, µιλούσαν για την 

εµπειρία τους και τα συναισθήµατα που βίωσαν. Η διαδικασία του κριτικού 

αναστοχασµού αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα των βιωµατικών δράσεων, 

ώστε οι µαθητές να µπορέσουν να οργανώσουν την εµπειρία τους. Με τον τρόπο 

αυτό δίνεται στους µαθητές ο απαραίτητος χρόνος και το έναυσµα να σκεφτούν τι 

έκαναν, ποιες δυσκολίες αντιµετώπισαν, πόσες φορές αναγκάστηκαν να σηκώσουν 

τη κάρτα Σ.ΟΣ, τι έµαθαν και κυρίως πως ένιωσαν. Μέσω της διαδικασίας του 

κριτικού αναστοχασµού οι βιωµατικές δράσεις δεν αποτέλεσαν αποσπασµατικές 

εµπειρίες για τους συµµετέχοντες µαθητές, αλλά µετασχηµατίστηκαν και δόµησαν 

µια «γνώση βάθους» για τον κόσµο και την πραγµατικότητα που τους περιβάλλει 

(Κλεάνθους, 1952: 330). Η στοχαστική ερµηνεία των εµπειριών επέτρεψε να 

διορθωθούν οι στρεβλώσεις στο συλλογισµό και στη στάση των µαθητών όσον 

αφορά τα άτοµα µε αναπηρίες. Η αλλαγή των απόψεων των µαθητών επετεύχθη 

καθώς οι µαθητές επαναδιατύπωσαν κριτικά το αντιληπτικό τους σύστηµα και τις 

προσωπικές τους ιδεολογίες, ώστε να πετύχουν µια πιο περιεκτική, οξυδερκή, 

διαπερατή και ολοκληρωµένη οπτική που τους επέτρεψε να εντάξουν καλύτερα τις 

νέες τους εµπειρίες (Mezirow, 1991: 7).Ο εκπαιδευτικός συντόνιζε τη διαδικασίατης 

ορθολογικής συζήτησης, ενθάρρυνε και ενεργοποιούσε τους µαθητές να 

εκφραστούν, δηµιουργώντας και εξασφαλίζοντας για τον κάθε έναν από αυτούς 

ένα ελεύθερο πεδίο δράσης και έκφρασης,µέσα στο οποίο κατέστη δυνατή η 

ανίχνευση, η µελέτη και η καλλιέργεια ποικίλων συναισθηµάτων, αλλά και η 

εξέταση στοιχείων, η αξιολόγηση συµπερασµάτων και η επίλυση διαφωνιών 

(Mezirow, 2000). 

∆ραστηριότητες 6ης - 7ης και 8ης συνάντησης 

Ένας από τους στόχους της παρούσας διδακτικής εφαρµογής ήταν και ο οπτικός 

γραµµατισµός (visual literacy) των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία ενός 

πρωτότυπου οπτικοακουστκού προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι µαθητές 

µετασχηµάτισαν τις εµπειρίες τους,παράγοντας οπτικές έννοιες και µηνύµατα και 

έτσι ανέπτυξαν την αισθητική τους ικανότητα και απέκτησαν αυτοπεποίθηση, 

καθώς έγιναν οι ίδιοι δηµιουργοί. Παράλληλα, µέσα από τη δηµιουργία ενός 

οπτικοακουστικού προϊόντος, οι µαθητές κατανόησαν σε µεγαλύτερο βαθµό το 

νόηµα των εµπειριών τους, καθώς κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων 

συναντήσεων, αναδείχθηκαν οι απεριόριστες εκφάνσεις που περιείχε το ζήτηµα, 

ανιχνεύτηκαν σε βάθος τα συναισθήµατα των µαθητών και καλλιεργήθηκε µια 

αντικοµφορµιστική στάση ικανή να αντιτεθεί σε αλλοτριωτικές καταστάσεις της 

κοινωνικής πραγµατικότητας (Κόκκος, 2009: 82).  

Οι συναντήσεις για τη δηµιουργία του οτικοακουστικού προϊόντος 

πραγµατοποιήθηκαν εκτός σχολικού ωραρίου στο εργαστήριο πληροφορικής του 
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σχολείου. Οι µαθητές σε οµάδες των 3 ατόµων κλίθηκαν να µοντάρουν τα πλάνα 

των κινηµατογραφικών λήψεων, χρησιµοποιώντας ένα απλό πρόγραµµα µοντάζ, 

όπως το Windows MovieMaker. Ο εκπαιδευτικός φρόντισε το σχηµατισµό των 

οµάδων, ώστε σε κάθε οµάδα να υπάρχει ένας µαθητής εξοικειωµένος µε τη χρήση 

νέων τεχνολογιών. Κάθε µία από τις 3 οµάδες παρέδωσε ένα ολιγόλεπτο βίντεο 

1,5-2,5 λεπτών. Τα ολιγόλεπτα αυτά βίντεο ενοποιήθηκαν, ώστε να δώσουν το 

τελικό οπτικοακουστικό προϊόν της δράσης. Παράλληλα, µία οµάδα ασχολήθηκε 

µε τη συγγραφή του κειµένου της αφήγησης που επένδυσε ηχητικά το βίντεο και 

την επιλογή των µουσικών κοµµατιών. Στην 8η και τελευταία συνάντηση 

ηχογραφήθηκε και να ενσωµατώθηκε στο βίντεο το κείµενο της αφήγησης. To 

οπτικοακουστικό προϊόν της διδακτικής εφαρµογής υπάρχει αναρτηµένο εδώ 

Η διδακτική εφαρµογή ολοκληρώθηκε µε την προβολή του βίντεο σε µία 

ανοιχτή εκδήλωση του σχολείου στην τοπική κοινωνία, ώστε οι µαθητές να 

µπορέσουν να επικοινωνήσουν το προϊόν της εργασίας τους. Η διαδικασία αυτή 

ενίσχυσε ακόµη περισσότερο την αυτοεκτίµηση των µαθητών, καθώς τους 

επέτρεψε να µετασχηµατίσουν την εµπειρία τους σε δράση υπέρ των ατόµων µε 

αναπηρίες και να γίνουν οι ίδιοι ποµποί αντιρατσιστικών µηνυµάτων και 

παραδείγµαταενεργών, δηµοκρατικών και αλληλέγγυων πολιτών.  

 

Υλικό που χρησιµοποιήθηκε  

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της συγκεκριµένης διδακτικής εφαρµογής 

χρησιµοποιήσαµε τα εξής υλικά και µέσα: φύλλα χαρτί, φωτοτυπίες, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, βιντεοπροβολέας και σύνδεση στο διαδίκτυο, µαντήλια, ωτοασπίδες, 

µπαστούνι, αναπηρικό αµαξίδιο, βιντεοκάµερα για την κινηµατογράφηση της 

βιωµατικής δράσης, το εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου και κινητά 

τηλέφωνα για την ηχογράφηση της αφήγησης, προγράµµατα µοντάζ (Windows 

Movie Maker, Power Director 10) για την παραγωγή του οπτικοακουστικού 

προϊόντος.  

 

Αξιολόγηση 

Μετά το πέρας της κάθε συνάντησης οι µαθητές συµπλήρωναν φύλλα αξιολόγησης 

µε τα οποία αξιολογούσαν τη συµµετοχή τους στην οµάδα, αλλά και την κάθε 

δράση ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, οι µαθητές συµπλήρωσαν ένα τελικό φύλλο 

αξιολόγησης που αφορούσε την αξιολόγηση συνολικά της διδακτικής εφαρµογής. 

Μετά την ανάλυση των φύλλων αξιολόγησης διαφαίνεται ότι οι µαθητές δείχνουν 

µία προτίµηση στις βιωµατικές δραστηριότητες, τις οποίες αξιολογούν µε 

υψηλότερο βαθµό σε σχέση µε τις κλασικές δασκαλοκεντρικές µεθόδους 

διδασκαλίας. Ενδιαφέρον είναι ότι οι µαθητές οι οποίοι συµµετείχαν στην 

προσοµοίωση στο ρόλο του ατόµου µε κινητικά προβλήµατα ή του τυφλού, 

βαθµολογούν υψηλότερα την ενεργό συµµετοχή τους στην οµάδα, σε σχέση µε 

τους µαθητές οι οποίοι υποδύθηκαν τους ρόλους του παρατηρητή ή του κωφού. 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και αν εξετάσουµε τους δείκτες 

συναισθηµατικής εµπλοκής των µαθητών στη διαδικασία, µε χαρακτηριστική την 

περίπτωση της µαθήτριας η οποία χειριζόταν την κάµερα και η οποία 

βαθµολόγησε αρκετά χαµηλότερα τις σχετικές µε τη συναισθηµατική εµπλοκή 

ερωτήσεις. Όσον αφορά τη διαδικασία του µοντάζ, παρά την απογοητευτική 

αξιολόγηση της πρώτης συνάντησης, στη συνέχεια καθώς οι µαθητές 
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εξοικειωνότανε µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος και επέλυαν τις 

τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονταν, φαίνεται ότι διασκέδασαν µε την όλη 

διαδικασία και αξιολογούν τις γνώσεις που αποκόµισαν στο συγκεκριµένο τοµέα 

τις πλέον χρήσιµες για τη µελλοντική τους σταδιοδροµία. Ιδιαίτερα θετικά 

αξιολογείται και η διδακτική εφαρµογή στο σύνολό της µε όλους τους µαθητές να 

δηλώνουν ότι ευχαρίστως θα συµµετείχαν ξανά σε µία παρόµοια δράση, παρά το 

γεγονός ότι 8 από τους 10 θα επιθυµούσαν να υποδυθούν ένα διαφορετικό ρόλο. 

Τέλος, µετά την προβολή του βίντεο στην ολοµέλεια της τάξης και το σχετικό 

ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσε το σύνολο των µαθητών διαφαίνεται ευκρινώς 

η αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων και συµπεριφορών ως προς την αντιµετώπιση 

των ατόµων µε αναπηρία, καθώς 17 από τους 20 µαθητές θεωρούν ότι ο 

αποκλεισµός των ατόµων µε αναπηρία είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο και όχι µία 

αµετάβλητη κατάσταση πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο.  

 

Συµπεράσµατα  

Μετά και από τη διαδικασία της αξιολόγησης, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο σχεδιάστηκε η παρούσα διδακτική εφαρµογή, κατέστησε σε 

µεγάλο βαθµό δυνατή την υλοποίηση των αρχικά επιδιωκόµενων στόχων της. 

Ωστόσο, θα ήταν προτιµότερο η όλη εκπαιδευτική δράση να είχε σχεδιαστεί για να 

υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου τουσχολικού έτους και όχι µόνο κατά τη 

διάρκεια του δευτέρου τετραµήνου, προκειµένου να εµπλακούν περισσότεροι 

µαθητές, αλλά και για να πραγµατοποιηθούν οι επιµέρους δράσεις οµαλά και 

χωρίς την πίεση χρόνου που αντιµετωπίσαµε, καθώς προχωρούσαµε προς τη λήξη 

των µαθηµάτων και την έναρξη των εξετάσεων. Οι χρονικοί περιορισµοί του 

ωρολογίου σχολικού προγράµµατος και το βαρύ πρόγραµµα εξωσχολικών 

µαθηµάτων των µαθητών του λυκείου, είναι κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη κατά το σχεδιασµό παρόµοιων δράσεων στο µέλλον.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι στόχος κάθε 

εκπαιδευτικής προσπάθειας είναι να δηµιουργήσει περισσότερο ελεύθερα και 

ολοκληρωµένα άτοµα,τα οποία θα συµβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη 

δηµιουργία µιας καλύτερης, δικαιότερης και αλληλέγγυας κοινωνίας. Σύµφωνα µε 

τον Mezirow, η ανθρώπινη αίσθηση της ελευθερίας σχετίζεται µε το στοχασµό και 

την αυτοπροσαρµοζόµενη ισχύ της σκέψης και συνεπώς, µία κεντρική διεργασία 

είναι αυτή µε την οποία αξιολογούµε και επαναξιολογούµε τους λόγους που 

υποστηρίζουν τον τρόπο που σκεφτόµαστε, αισθανόµαστε και πράττουµε, µία 

διαδικασία η οποία, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να ξεκινάει από την εφηβική 

ηλικία. Με την παρούσα διδακτική εφαρµογή πιστεύουµε ότι καταφέραµε να 

συµβάλουµε προς αυτή την κατεύθυνση, βοηθώντας τους µαθητές να µάθουν να 

αποφασίζουν µε περισσότερη αντίληψη για το τι είναι σωστό, καλό και όµορφο και 

να µπορούν να ενσυναισθάνονται και να διαπραγµατεύονται τους δικούς τους 

σκοπούς, τις δικές τους αξίες, πεποιθήσεις, προδιαθέσεις, κρίσεις και συναισθήµατα 

παρά να ενεργούν µε αυτά των άλλων (Mezirow, 2003). 
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Περίληψη 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα τελευταία χρόνια έρχονται να προστεθούν τα 

επιτεύγµατα της τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης που έχουν συντελεστεί στην 

κοινωνία µας. Ως αποτέλεσµα το ελληνικό σχολείο καλείται να εκσυγχρονισθεί και να 

συµπεριλάβει στις πρακτικές και τις µεθόδους του τις νέες τεχνολογίες συνδυασµένες µε 

εφαρµογές κατάλληλες να διδάξουν αλλά και να ψυχαγωγήσουν τους µαθητές. Η τεχνική 

stop motion animation πετυχαίνει να δώσει στον θεατή την ψευδαίσθηση της κίνησης. Στο 

νηπιαγωγείο µπορεί να συµβάλει όχι µόνο στην εξοικείωση των µαθητών µε την ψηφιακή 

τεχνολογία αλλά και στην καλλιέργεια µιας σειράς δεξιοτήτων όπως είναι η συνεργασία για 

την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ο καταµερισµός εργασιών, η συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, η δηµιουργική φαντασία, η επίλυση προβληµάτων. Τα παιδιά µαθαίνουν µέσα 

από το παιχνίδι και διασκεδάζοντας. Η παρούσα διδακτική εφαρµογή παρουσιάζει την 

κατασκευή ενός βίντεο animation µε την τεχνική του stop motion που έγινε από παιδιά 

νηπιαγωγείου και βασίστηκε στο µύθο της αρπαγής της Περσεφόνης. 

Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, animation, stop motion, νηπιαγωγείο. 

 

Abstract 

In the educational process, in recent years come to be added the achievements of the 

technological and digital revolution that has taken place in our society. As a result greek 

school has to modernize and incorporate the practices and methods of new technologies 

combined with applications appropriate to teach and entertain students. The stop motion 

animation technique achieves to give the viewer the illusion of motion. In kindergarten can 

contribute not only to familiarize students with digital technology but also to the cultivation 

of a range of skills such as cooperation to achieve a common goal, work sharing, participation 

in decision making, creative imagination, problem solving. Children learn through play and 

having fun. This didactic application shows the construction of an animation video u the 

technique of stop motion made by kindergarten children and was based on the myth of the 

abduction of Persephone. 

Keywords: New technologies, animation, stop motion, kindergarten. 

 

 

Εισαγωγή 

Στις µέρες µας το stop motion animation αποτελεί µια τεχνική η οποία γίνεται 

ακόµα πιο προσιτή και αξιοποιήσιµη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

γεγονός αυτό απορρέει από την είσοδο των νέων τεχνολογιών και των 

οπτικοακουστικών µέσων στην καθηµερινότητά µας αλλά και στις σχολικές 

αίθουσες. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σε κάθε 

ενδιαφερόµενο του τρόπου που η τεχνική του stop motion animation µπορεί να 

αξιοποιηθεί ακόµη και σε µια τάξη νηπιαγωγείου. Η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
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θεωρούµε ότι ενέχει ποικίλα οφέλη για όλους τους µαθητές. Παράλληλα, τα υλικά 

και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν είναι συνήθως προσβάσιµα και προσιτά στους 

εκπαιδευτικούς. 

Αρχικά θα θέλαµε να παρουσιάσουµε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

στηρίζεται η παρούσα διδακτική εφαρµογή και να αναφερθούµε στις θεωρίες 

µάθησης που την υποστηρίζουν. Οι θεωρίες µάθησης στις οποίες βασίστηκαν οι 

δραστηριότητες της διδακτικής εφαρµογής είναι ο εποικοδοµητισµός, ο 

κοινωνικός εποικοδοµητισµός (Vygotski), και η ενεργός εποικοδοµητική µάθηση 

(Papert), το ανακαλυπτικό µοντέλο, η θεωρία µάθησης της πολλαπλής νοηµοσύνης 

(Gardner) και η συνεργατική µάθηση.  

Στην υπόθεση της εποικοδόµησης της γνώσης ή του κονστρουκτιβισµού, 

κυρίαρχο ρόλο στη µάθηση και τη διδασκαλία παίζουν οι ιδέες των παιδιών, µε 

αποτέλεσµα να προκύπτουν καινούριοι ρόλοι για το µαθητή αλλά και για το 

δάσκαλο. Η γνώση είναι µεταβαλλόµενη, οικοδοµείται από τον καθένα χωριστά 

και γι’ αυτό είναι υποκειµενική (Driver et al, 2000). Το υποκείµενο συµµετέχει ενεργά 

στη δόµηση των δικών του νοηµάτων, µε τρόπο που εξαρτάται από τις δικές του 

γνωστικές δοµές. Το παραπάνω έχει δύο πολύ βασικές συνέπειες. Η πρώτη είναι 

ότι η διαφορετική γνωστική δοµή αξιοποιεί µε διαφορετικό τρόπο κάθε νέα 

πληροφορία ή ιδέα, µε τον κάθε µαθητή να αποτελεί από πλευράς γνωστικής 

δοµής ξεχωριστή περίπτωση. Η δεύτερη είναι ότι για να αφοµοιωθεί η νέα γνώση 

θα πρέπει να ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα γνωστική δοµή του µαθητή –σε 

αντίθετη περίπτωση θα χαθεί (Κόκκοτας, 1998). Η βάση της εποικοδοµητικής 

προσέγγισης θεωρεί τα υποκείµενα ως συµµετέχοντα ενεργά στη δόµηση των 

δικών του νοηµάτων (Κόκκοτας, 1998).  

Ο Vygotsky, από τους πρώτους εκφραστές της ιδέας του κοινωνικού 

εποικοδοµητισµού εξέφρασε τη σηµασία τη δράσης του παιδιού εντός της ζώνης 

επικείµενης ανάπτυξης, µε τον όρο αυτό ο Vygotsky αναφέρεται στη µαθησιακή 

φάση ανάµεσα στο γνωστικό υπόβαθρο του µαθητή και στο επίπεδο που µπορεί 

να φτάσει µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Πρέζας, 2003). Προκειµένου να 

αξιοποιήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο τις δυνατότητες που 

προσφέρει το Windows Movie Maker και η τεχνική του stop motion που 

εφαρµόσαµε η βοήθεια της εκπαιδευτικού προς τους µαθητές ήταν απαραίτητη.  

Ο Papert σηµαντικός θεωρητικός της συνεργατικής µάθησης και δηµιουργός 

της γλώσσας προγραµµατισµού Logo, που υποστηρίζει την ενεργό εποικοδοµητική 

µάθηση, έδωσε νέα διάσταση στον εποικοδοµητισµό, προτείνοντας ένα 

αλληλεπιδραστικό περιβάλλον υποβοήθησης της διδασκαλίας µε χρήση Η/Υ, σε 

συνεχή αναφορά µε την εµπειρία. Η κεντρική ιδέα της θεωρίας του είναι ότι κατά 

την κατασκευή από το µαθητή κάποιου αντικειµένου που θα επιδείξει στους 

άλλους, το λάθος του έχει ενδιαφέρον (Πρέζας, 2003). Σηµαντική προϋπόθεση της 

συνεργατικής µάθησης είναι η εργασία σε µικρές οµάδες καθώς µε τον τρόπο αυτό 

τα άτοµα εργάζονται µεγιστοποιώντας τα ατοµικά και συλλογικά επιτεύγµατα. 

Εποµένως, µια συνεργατική οµάδα είναι κάτι παραπάνω από το άθροισµα των 

µελών της. Παράλληλα, τα παιδιά που εργάζονται ως οµάδα αναπτύσσουν 

αισθήµατα αποδοχής και ικανότητες για θετικές αλληλεπιδράσεις µε τους 

συνοµηλίκους τους στην τάξη (Αυγητίδου, 2008). Επίσης, στα πλαίσια µιας οµάδας, 

όπου τα µέλη της διαφωνούν µεταξύ τους η δηµιουργία κοινωνιογνωστικής 

σύγκρουσης µπορεί να οδηγήσει και αυτή σε µάθηση καθώς κατά τη διάρκεια της 
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κοινωνικής αλληλεπίδρασης το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε αντίθετες απόψεις και 

αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αναδιοργανώσει και να αναδοµήσει τις γνώσεις του. 

Η προσπάθεια του µαθητή για µάθηση µέσα από την ανακάλυψη και τη 

διερεύνηση συστηµατοποιήθηκε και τεκµηριώθηκε µέσα από τις θέσεις του Jerome 

Bruner. O Bruner ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της µάθησης, 

που δίνει έµφαση στη διευκόλυνση της µάθησης µέσα από την κατανόηση των 

δοµών και των επιστηµονικών αρχών ενός αντικειµένου και των τρόπων του 

σκέπτεσθαι του µαθητευόµενου, καθώς και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής 

µεθόδου, ή της καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε την ανάπτυξη εσωτερικών 

κινήτρων µάθησης εκ µέρους του µαθητευόµενου (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Ο 

µαθητής αποκτά τη γνώση χρησιµοποιώντας τις δικές του δυνάµεις για να 

εµβαθύνει στο αντικείµενο της µάθησης και να ανακαλύψει τις θεµελιώδεις αρχές 

και σχέσεις που διέπουν τα επιµέρους στοιχεία του. Η λογική σκέψη του ατόµου 

παίζει ρόλο, όµως ο Bruner θεωρεί ότι το άτοµο πρέπει να προχωρήσει παραπέρα 

και να καλλιεργήσει τη διαισθητική σκέψη, που του επιτρέπει να κάνει πνευµατικά 

άλµατα, να πρωτοτυπεί, να εφευρίσκει ριζοσπαστικές λύσεις σε προβληµατικές 

καταστάσεις (Τριλιανός, 2002). 

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της θεωρίας της πολλαπλής νοηµοσύνης του 

Gardner, όταν η εκπαίδευση κατευθύνεται σε όλες τις νοηµοσύνες οι µαθητές 

κερδίζουν πολλά. Η µάθηση πολλαπλής νοηµοσύνης υιοθετεί ενεργή συµµετοχή 

που ενεργοποιεί την ευχαρίστηση και τα κίνητρα µάθησης (Πρέζας, 2003). Τα επτά 

βασικά επίπεδα νοηµοσύνης σύµφωνα µε τον Gardner είναι: α) η γλωσσική 

νοηµοσύνη, β) η λογικο-µαθηµατική νοηµοσύνη, γ) η χωροταξική νοηµοσύνη, δ) η 

µουσική νοηµοσύνη, ε) η σωµατοκινητική νοηµοσύνη, στ) η διαπροσωπική 

νοηµοσύνη, ζ) η ενδοπροσωπική νοηµοσύνη (Πρέζας, 2003).  

Όσον αφορά, επίσης, την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αυτή 

επιχειρείται πλέον σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα και υπάρχουν 

πολλοί λόγοι που την υποστηρίζουν (Ελλάδα, 2013). 

Αρχικά, η ίδια η µεταµόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας µέσα από την 

τεχνολογική επανάσταση απαιτεί από τους µαθητές να αποκτήσουν ένα είδος 

«πληροφοριακής κουλτούρας» που θα τους επιτρέψει να ενσωµατωθούν καλύτερα 

σε αυτήν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ενεργή συµµετοχή τους ως πολιτών 

στο µέλλον στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Παράλληλα, τα νέα δεδοµένα που έχουν 

κάνει πιο πολύπλοκες τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και η 

γενική κρίση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθιστούν αναγκαία τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν στις διαδικασίες διδασκαλίας 

και µάθησης, δηµιουργώντας περιβάλλοντα που ενισχύουν την καλλιέργεια νέων 

δεξιοτήτων από τους µαθητές και την απόκτηση σηµαντικών γνώσεων. Τέλος, οι 

απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων από τους µαθητές αποτελεί ένα σηµαντικό 

εφόδιο στη µελλοντική τους έξοδο στην αγορά εργασίας. 

Σύµφωνα µε τον Perkins (1994) ο συνδυασµός εικόνας και φαντασίας 

αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο τόσο στη σύνθεση όσο και στην ανασύνθεση του 

προβαλλόµενου νοήµατος. Ως εκ τούτου τα οπτικοακουστικά µέσα στο πλαίσιο της 

µαθησιακής διαδικασίας αποκτούν ένα σηµαντικό, διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα 

στον κόσµο και στο υποκείµενο, συντελώντας στην απόκτηση της γνώσης. Εξίσου 

καθοριστικός, ωστόσο, είναι και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που θα πρέπει να 

είναι καθοδηγητικός και διευκολυντικός, και να οδηγήσει στην καλύτερη 
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αξιοποίηση του µέσου διδασκαλίας αναδεικνύοντας την κριτική λειτουργικότητά 

του, προκειµένου να αντληθούν τα οφέλη που αυτό προσφέρει. 

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει τη σηµασία της 

χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικών οπτικοακουστικών µέσων 

καθώς µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της κριτικής 

σκέψης των µαθητών (Ανδριοπούλου, 2010, Barrance, 2010, Boyle, 1997). 

Παράλληλα, η αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διδασκαλία και ιδίως 

οι ταινίες και τα βίντεο µε κινούµενα γραφικά τραβούν την προσοχή των 

αισθητήριων οργάνων του µαθητών, κάνουν τη διδασκαλία περισσότερο 

ενεργητική και ζωντανή. Επίσης, η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διάφορες οπτικοακουστικές συσκευές) συµβάλλει στην 

ενεργοποίηση όλων των µαθητών και κατ’ επέκταση στην προαγωγή της µάθησης. 

Η τεχνική που εφαρµόστηκε είναι αυτή του stop motion animation. Ο όρος 

animation, που στα ελληνικά αποδίδεται ως εµψύχωση ή κινούµενη εικόνα, 

ορίζεται ως η συνθετική παραγωγή της κίνησης µέσω της συνεχόµενης χρήσης 

των ελάχιστων χρονικών στιγµών, που δίνει στο θεατή την ψευδαίσθηση της 

κίνησης. Μια σειρά από εικόνες δισδιάστατες ή τρισδιάστατες ή θέσεων µοντέλου 

προβάλλονται µε µεγάλη ταχύτητα αλλά και µε τέτοιον τρόπο που ο θεατής έχει 

την αίσθηση ότι βλέπει µια κινούµενη εικόνα, ενώ στην πραγµατικότητα 

παρακολουθεί εικόνες να διαδέχονται η µία την άλλη (Βασιλειάδης, 2006). 

Το κινούµενο σχέδιο ιστορικά προηγείται του κινηµατογράφου, ωστόσο από 

τις πρώτες χειροκίνητες µηχανές που έδιναν ζωή στα σχέδια µέχρι τις σηµερινές 

ψηφιακές ταινίες και το animation έχει χρησιµοποιηθεί καλλιτεχνικά, εµπορικά και 

εκπαιδευτικά (Λαζαρίδης, 2008). 

Το αποτέλεσµα του stop motion animation ουσιαστικά επιτυγχάνεται µε τη 

φωτογράφηση µιας σειράς µονών καρέ, το καθένα εκ των οποίων απεικονίζει 

αυξητικές αλλαγές στη θέση της εικόνας και τα οποία στη συνέχεια προβάλλονται 

µέσω ενός προγράµµατος προβολής µε µεγάλη ταχύτητα, δηµιουργώντας έτσι στο 

θεατή την αίσθηση της κίνησης (Τσιγγίδου, Σ., Τακουλίδου, Μ. & Βλαχοπούλου, Α.) 

 

Σώµα 

Στοιχεία Εφαρµογής 

Βαθµίδα Εκπαίδευσης: Πρωτοβάθµια 

Τάξη/εις: Νηπιαγωγείο 

Χρονολογία εφαρµογής: 2014 

∆ιάρκεια εφαρµογής: 10 µέρες 

 

Στόχοι – Επιδιώξεις 

• Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε τα µέσα και τις διαδικασίες δηµιουργίας ενός 

animation. 

• Να αντιληφθούν και να αναπαράγουν την χρονική διαδοχή των γεγονότων 

στον σχετικό µύθο (της αρπαγής της Περσεφόνης). 

• Να κατασκευάσουν τα σκηνικά και µέρος των αξεσουάρ των ηρώων. 

• Να εκφραστούν δηµιουργικά. 

• Να συνεργάζονται αρµονικά σε µικρές οµάδες. 

• Να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

• Να συνθέσουν και να αναπαράγουν προφορικά µικρές προτάσεις. 
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• Να εξοικειωθούν µε τη λειτουργία του windows movie maker. 

• Να καλλιεργηθεί η ενεργός συµµετοχή και η αυτοπεποίθησή τους. 

• Να διασκεδάσουν. 

 

∆ιδακτική µεθοδολογία 

Τα παιδιά εργάστηκαν σε µικρές οµάδες κατά τα πρότυπα της οµαδοσυνεργατικής 

µεθόδου διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή του βίντεο 

αποτέλεσαν µέρος ενός ευρύτερου σχέδιο εργασίας-project. Το θέµα 

προσεγγίστηκε διεπιστηµονικά και βιωµατικά, ενώ απαραίτητη ήταν η χρήση νέων 

τεχνολογιών σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 

 

Υλικό που χρησιµοποιήθηκε 

Ως υλικό ουσιαστικά χρησιµοποιήθηκε ο µύθος. Τα παιδιά, επίσης, έφεραν 

playmobil, για να φτιάξουµε τους ήρωες της ιστορίας. 

Για την κατασκευή των σκηνικών χρησιµοποιήθηκε πλαστελίνη, χαρτί και 

µαρκαδόροι. 

Η λήψη των φωτογραφιών έγινε µε φωτογραφική µηχανή και η ηχογράφηση 

των φωνών των παιδιών µε ψηφιακό µαγνητόφωνο. 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για την προβολή των εικόνων και τη 

µετατροπή τους σε ταινία είναι το Microsoft Movie Maker. 

 

∆ιδακτικά Βήµατα 

Οι δραστηριότητες που αφορούν τη δηµιουργία του βίντεο έγιναν στο πλαίσιο 

ενός προγράµµατος που εφαρµόζαµε την περίοδο εκείνη στην τάξη, µε τίτλο «Το 

σιτάρι για τον άνθρωπο». 

• ∆ιαβάσαµε τον µύθο της αρπαγής της Περσεφόνης από τoν Πλούτωνα και 

παρακολουθήσαµε στο youtube ανάλογο βιντεάκι. 

• Αποφασίσαµε να φτιάξουµε κι εµείς το δικό µας βίντεο. 

• Τα παιδιά αφηγήθηκαν την ιστορία µε µικρές προτάσεις, τις οποίες 

κατέγραψε η νηπιαγωγός. 

• Αφού µελετήσαµε την ιστορία πιο διεξοδικά, αποφασίσαµε για τα σκηνικά 

στην κάθε σκηνή. 

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε µικρές οµάδες και κατασκεύασαν τα σκηνικά 

ζωγραφίζοντας σε χαρτί και µε τη χρήση πλαστελίνης (για τον Όλυµπο). 

• Έφεραν playmobil. Σε ορισµένα προσθέσαµε και λεπτοµέρειες από 

πλαστελίνη. 

• Προχωρήσαµε στη λήψη φωτογραφιών που έγινε κυρίως από τα παιδιά µε 

τη βοήθεια της νηπιαγωγού, για την µετακίνηση των ηρώων. 

• Χρησιµοποιώντας ένα ψηφιακό µαγνητόφωνο έγινε η ηχογράφηση των 

παιδιών τα οποία έλεγαν τα λόγια που είχαµε προαποφασίσει ότι θα 

ακουστούν. 

• Οι φωτογραφίες περάστηκαν σε φάκελο στον υπολογιστή, επιλέξαµε αυτές 

που θα κρατούσαµε και τις βάλαµε στο windows movie maker. 

• Φτιάξαµε την πρώτη και την τελευταία καρτέλα των τίτλων. Τα παιδιά 

έγραψαν τον τίτλο, τα ονόµατά τους και επέλεξαν το εφέ παρουσίασης. 

• Το βιντεάκι επενδύθηκε µουσικά. 
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Τρόπος Αξιολόγησης 

Για τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν εφαρµόστηκε η διαµορφωτική 

αξιολόγηση, κατά την οποία η ανατροφοδότηση από τον/την εκπαιδευτικό είναι 

διαρκείς και διατρέχει το πρόγραµµα καθώς επίσης διαµορφώνει την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων (Ματσαγγούρας, 2004). Οι παρεµβάσεις που έγινα από την 

πλευρά της εκπαιδευτικού σχετίζονταν κυρίως µε ζητήµατα οργάνωσης, 

υπέρβασης εµποδίων, χρήσης των υλικών και των µέσων αλλά και σε θέµατα που 

αφορούν στην τήρηση των κανόνων εντός των οµάδων.  

Μέσα από την παρατήρηση της όλης διαδικασίας έγινε σαφές αρχικά ότι οι 

παιδαγωγικοί στόχοι, που είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά εξασκήθηκαν σε 

δεξιότητες όπως είναι η επίλυση προβλήµατος, η λήψη αποφάσεων, η αρµονική 

και εποικοδοµητική συνεργασία σε οµάδες. Η διαδικασία τους συνεπήρε και το 

ενδιαφέρον τους κρατήθηκε αµείωτο σε όλες τις φάσεις. Η συµµετοχή τους ήταν 

ενεργή και καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια και καθοριστική ως προς το τελικό 

προϊόν. Παράλληλα, το διασκέδασαν πολύ και ένιωσαν περήφανα για το 

αποτέλεσµα.  

Στα αρνητικά θα ανέφερα τον αριθµό τον λήψεων που θα άπρεπε να είναι 

περισσότερες, λόγω της αργής σχετικά οµιλίας των παιδιών ή εναλλακτικά οι 

φωτογραφίες έπρεπε να τραβηχτούν µετά την ηχογράφηση της ιστορίας. 

 

Αποτελέσµατα 

Το τελικό προϊόν είναι ένα animation, µε τίτλο «Η αρπαγή της Περσεφόνης». Το 

βίντεο έχει διάρκεια 9 λεπτών και είναι ανεβασµένο στο youtube στον ακόλουθο 

σύνδεσµο https://youtu.be/zyJSQkUXpzE  

 

Συµπεράσµατα 

Η παρούσα εργασία που αφορά την κατασκευή βίντεο µε την τεχνική του stop 

motion animation από παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει ως στόχο να αναδείξει τον 

τρόπο που οι νέες τεχνολογίες και τα οπτικοακουστικά µέσα µπορούν να 

αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένας ακόµη στόχος είναι 

να γίνει αυτό µε έναν εύκολο και προσιτό τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα 

παράδειγµα καλής πρακτικής χωρίς όµως να απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένες 

γνώσεις από πλευράς του/της εκπαιδευτικού ούτε και δυσεύρετα και δυσπρόσιτα 

υλικά και µέσα για την υλοποίησή της. Με απλά υλικά και µέσα, που διαθέτει 

σχεδόν κάθε νηπιαγωγείο της χώρας, µε τη χρήση του προγράµµατος Windows 

Movie Maker που είναι εγκατεστηµένο σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή, µε όρεξη 

για πειραµατισµό και δηµιουργία αλλά και µε την αξιοποίηση της φαντασίας των 

µικρών παιδιών µπορούν να παραχθούν ανάλογα προϊόντα. 

Θεωρούµε ότι µε τις δυνατότητες που προσφέρονται σήµερα από τις νέες 

τεχνολογίες, που έχουν εισχωρήσει στα σχολεία και στα σπίτια µας, µπορούµε να 

κάνουµε ακόµη περισσότερα βήµατα προς την κατάκτηση της γνώσης µε τρόπο 

παιγνιώδη, δηµιουργικό και διασκεδαστικό. Κάθε θέµα που τίθεται σε επεξεργασία 

στο νηπιαγωγείο µπορεί να προσφέρει αφορµές και ιδέες για ανάλογες 

δραστηριότητες, αρκεί ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη διάθεση να πειραµατιστεί µε 

τις νέες αυτές δυνατότητες που ανοίγονται µπροστά του και να εµπιστευτεί τη 

δηµιουργική φαντασία των παιδιών για όλα τα υπόλοιπα. 
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Περίληψη 

Στα πλαίσια του ∆ικτύου Σχολείων Τοπικής Ιστορίαςτης 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών 

Περιφερειών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής «Η Χαλκιδική στο διάβα του χρόνου» στην 

Προφορική Ιστορία, σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µε εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ένα πιλοτικό επιµορφωτικό πρόγραµµα οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού µε τίτλο «η κινηµατογραφική αφήγηση στην εκπαίδευση». Μέσα από αυτό 

το πρόγραµµα επιχειρήθηκε να προσεγγισθεί η κινηµατογραφική γλώσσα, η γραµµατική 

και το συντακτικό της ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά από τους 

εκπαιδευτικούς στη διδακτική πράξη. Το επιµορφωτικό πρόγραµµα κινήθηκε σε πέντε 

άξονες: οι βασικές αρχές της κινηµατογραφικής αφήγησης, οι τεχνικές της συνέντευξης, οι 

τεχνικές της βιντεοσκόπησης, το ιστορικό ντοκιµαντέρ και τα λογισµικά του ψηφιακού 

µοντάζ.  

Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραµµατισµός, κινηµατογραφική αφήγηση, διδακτική 

της ιστορίας 

 
 

Εισαγωγή 

Τα οπτικοακουστικά µέσα και οι νέες µορφές ψηφιακής έκφρασης αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητας µας εδώ και αρκετές δεκαετίες. Πολύ 

συχνά χρησιµοποιούνται αποσπάσµατα από κινηµατογραφικές ταινίες ή 

ντοκιµαντέρ για διδακτική χρήση. Αν λάβουµε υπόψη ότι τα παιδιά και οι νέοι 

καταναλώνουν πολλές χιλιάδες ώρες1 µπροστά σε µια οθόνη τότε ο ισχυρισµός 

πως ο κινηµατογράφος και η τηλεόραση αποτελούν τους µεγαλύτερους 

δασκάλους της εποχής µας (Rosenstone, 1995; Weinstein, 2001) φαίνεται να ισχύει 

απολύτως.Ο πολιτισµός µας µπορεί να χαρακτηριστεί «πολιτισµός της εικόνας» 

(Ραφαηλίδης, 1996: 70) καθώς η εικόνα βρίσκεται πλέον παντού, στην τηλεόραση, 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα tablets ακόµα και στα κινητά τηλέφωνα 

(smartphones). Από αυτά τα Μέσα οι µαθητές αναπτύσσουν ένα ολόκληρο 

σύστηµα από ιδέες και πεποιθήσεις για την πραγµατικότητα, για τοπαρόν και 

                                                           
1
 O John Harrington αναφέρει από το 1973 ότι κάθε νέος ή νέα, µέχρι τα δεκαοχτώ του θα 

έχει παρακολουθήσει περίπου δεκαεφτά χιλιάδες (17.000) ώρες τηλεόρασης (Harrington, 

1973) 
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παρελθόν, οι οποίες παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στην ιστορική κατανόηση όσο 

και στην κατανόηση και στην ερµηνεία της καθηµερινής ζωής (Lee, 2005; 

Κελεσίδης, 2006). Επιπλέον, στο διαδίκτυο υπάρχουν χιλιάδες βίντεο που έχουν 

δηµιουργηθεί από µαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς τα σχετικά εργαλεία, 

κάµερες ή φορητές συσκευές µε κάµερα και τολογισµικό για την επεξεργασία έχουν 

γίνει πολύ προσιτά. Η δυνατότητα δηµοσιοποίησης του υλικού γίνεται πλέον 

εύκολα και µάλιστα σε παγκόσµιο κοινό, µέσα από το διαδίκτυο.Μπορούµε να 

πούµε λοιπόν ότι πρόκειται για τη ανάδυση νέων µορφών επικοινωνίας που 

µπορούν να προσεγγισθούν ως πολιτισµική διαδικασία.Όπως επισηµαίνει ο 

JohnBerger (2011) οι εικόνες µας περιβάλλουν παντού δηµιουργώντας µια νέα 

γλώσσα, τη «γλώσσα των εικόνων». 

Ενώ για τον παραδοσιακό γλωσσικό και σχολικό γραµµατισµό το 

εκπαιδευτικό σύστηµα αφιερώνει δέκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτές οι 

νέες µορφές επικοινωνίας δεν αποτελούν αντικείµενο επίσηµης και συστηµατικής 

εκπαίδευσης, παρ’ όλο που η κινούµενη εικόνα, ως ένα «άλλος» πάροχος 

περιεχοµένου, χρησιµοποιείταιπλέονόπως προαναφέρθηκε όλο και πιο συχνά στην 

καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η ολοένα αυξανόµενη χρήση 

τους ατοµικά από τους εκπαιδευτικούς για να είναιαποτελεσµατική απαιτεί την 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την καλλιέργεια νέων µορφών γραµµατισµού 

(Alvarado, Gutch, & Wollen, 1987: 28). Έτσι, αν θέλουµε να δώσουµε στους 

µαθητέςτα γνωστικά εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

κοινωνικού γίγνεσθαιτου παρόντος και του µέλλοντος (Χατζησαββίδης, 2005) θα 

πρέπει να τους φέρουµε σε επαφή µε όλεςτις νέες εκφραστικές µορφές όχι µόνο ως 

καταναλωτές αλλά και ως δηµιουργοί.Το Μάρτιο του 2016 στα πλαίσια του 

Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία, σχετική οµάδα εργασίας του Υπουργείο 

Παιδείας θέτει το θέµα της οπτικοακουστικής παιδείας ως προτεραιότητα, 

αναφέροντας ότι αυτή συνδέεται µε τους εξής στόχους: α) τον οπτικοακουστικό 

εγγραµµατισµό (audiovisualliteracy), β) την αισθητική και καλλιτεχνική παιδεία 

(aestheticeducation, arteducation) και γ) τον τεχνολογικό εγγραµµατισµό 

(medialiteracy, technologicalliteracy, digitalliteracy) (Αγγελίδη κ.ά., 2016). Η έννοια 

του «γραµµατισµού» είναι µια δυναµική και πολυσύνθετη έννοια η οποία αφορά τη 

δυνατότητα του ατόµου να λειτουργεί αποτελεσµατικά σε διάφορα περιβάλλοντα 

και καταστάσεις επικοινωνίας, µε τη χρήση πολλαπλών κειµενικών ειδών 

(γλωσσικών και µη γλωσσικών). Ο γραµµατισµόςαναφέρεται στις διαδικασίες µε τις 

οποίες το άτοµο αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες γραφής, 

ανάγνωσης, αρίθµησης αναγνώρισης εικονικών ή άλλων µηνυµάτων, οι οποίες στο 

πλαίσιο του κοινωνικού σχηµατισµού και της κοινότητας που ζει θεωρούνται 

απαραίτητες για την εµπλοκή του σε δραστηριότητες ανταλλαγής µηνυµάτων, 

πληροφοριών και γνώσης (Νάκου, 2010). Έτσι η έννοια του γραµµατισµού 

διευρύνεται συµπεριλαµβάνονταςόλες τις νέες µορφές επικοινωνίας όσον αφορά 

τόσο την ανάγνωση, ερµηνεία και κατανάλωση (χρήση) των όσο και την κριτική 

αποτίµηση και τη δηµιουργία οπτικών εννοιών και οπτικοακουστικών µηνυµάτων 

(Kress & Van Leeuwen, 2001; Kress, 2003; Γρόσδος, 2009). Ο «γραµµατισµός» των 

παιδιών στα Μέσα καθίσταται πλέον πολύ σηµαντικός στόχος και είναι 

απαραίτητο να καταστεί άµεση προτεραιότητα της εκπαίδευσης καθώς µεταξύ 

άλλων: 
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• παρατηρείται υψηλός βαθµόςδιάχυσης και κορεσµούτων σύγχρονων 

κοινωνιών από τα Μέσα 

• αυξάνεταιη ιδεολογική σηµασία των πληροφοριών και η επιρροή τους στη 

διαµόρφωση αντιλήψεων, στάσεων και πεποιθήσεων 

• η κατασκευή και η ροή των πληροφοριών αναδεικνύονται σε κεντρικό 

πυρήνα των δηµοκρατικών διαδικασιών 

• αυξάνεται η σηµασία της οπτικοακουστικής επικοινωνίαςσε όλους τους 

τοµείς της καθηµερινής ζωής 

• καθίσταται σηµαντική η εκπαίδευση των µαθητών στις νέες µορφές 

γραµµατισµού προκειµένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

µέλλοντος (Masterman, 2005, p. 2). 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφοράστον κινηµατογραφικό γραµµατισµό ή 

κινηµατογραφική παιδεία (filmliteracy, cine-literacy), στον οποίο επικεντρωνόµαστε 

στην παρούσα εργασία, θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις άξονες 

της οπτικοακουστικής παιδείας και της παιδείας στα Μέσα γενικότερα 

(medialiteracy) (Ανδριοπούλου, 2010).  

 

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα 

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του ∆ικτύου Σχολείων Τοπικής Ιστορίας «Η 

Χαλκιδική στο ∆ιάβα του Χρόνου», το σχολικό έτος 2015-16, επιχειρήθηκε να 

προσεγγισθούν πλευρές της τοπικής ιστορίας.Έτσι σχεδιάστηκε, σε συνεργασία µε 

το σκηνοθέτη Στέφανο Χατζηµιχαηλίδη, ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα µε τίτλο «η 

κινηµατογραφική αφήγηση στην εκπαίδευση».Βασικός σκοπόςτου προγράµµατος 

ήταν τόσο η ανάγνωση και η βαθύτερη κατανόηση της κινηµατογραφικής 

αφήγησης όσο και η ανάπτυξη της ικανότητας δηµιουργίας ιστορικού ντοκιµαντέρ 

από τους εκπαιδευτικούς βασισµένο στην Προφορική Ιστορία. Η Προφορική 

Ιστορία αναφέρεται στη διαδικασία διεξαγωγής και καταγραφής συνεντεύξεων 

προκειµένου να συγκεντρώσουµε πληροφορίες για το παρελθόν. Η προσέγγιση του 

επιµορφωτικού µας προγράµµατος, ακολουθώντας τις επιστηµονικές αρχές της 

Προφορικές Ιστορίας, βασίζεται τόσο την ερευνητική µεθοδολογία όσο και το 

αποτέλεσµά της, δηλαδή αφενός την πράξη της καταγραφής και αφετέρου το 

καταγεγραµµένο προϊόν(Abrams, 2014; Thompson, 2002). Το καταγεγραµµένο 

προϊόν, δηλαδή η καταγεγραµµένη συνέντευξη,γίνεται πιο ελκυστικό και 

παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν οπτικοποιείται και παρουσιάζεται 

εικονιστικώς (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2005) δηµιουργώντας µια νέα πιο ελκυστική 

πραγµατικότητα την «πραγµατικότητα της απεικόνισης» (Σταύρος Γρόσδος, 2008) 

Αναλυτικά οι στόχοι της επιµορφωτικής δράσης ήταν, οι εκπαιδευτικοί: 

• Να γνωρίσουν τη γλώσσα και το συντακτικό της κινηµατογραφικής αφήγησης 

• Να µάθουν για τις δυνατότητες της προφορικής αφήγησης στην εποχή των 

εικόνων 

• Να γνωρίσουν τις τεχνικές µιας βιντεοσκόπησης 

• Να µπορούν να διαχειρίζονται το καταγεγραµµένο υλικό µε λογισµικό 

επεξεργασίας βίντεο 

Βασική µορφή υλοποίησης του σεµιναρίου ήταν η βιωµατική άσκηση και η 

προσοµοίωση. Πραγµατοποιήθηκαν προβολές αφηγηµατικών τεχνικών, ενώ 

χρησιµοποιήθηκε επίσης σε µικρότερο βαθµό η εισήγηση. Έγιναν εργαστηριακές 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή

 

ασκήσεις µε τη χρήση λογισµικού ψηφιακού µοντάζ. Τέλος, εκπονήθηκαν εργασίες 

από τους επιµορφούµενους στα πλαίσια της π

Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πιλοτικό πρόγραµµα ήταν προαιρετική. 

Απευθύνθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος µε την οποία ζητήθηκε να δηλώσουν 

συµµετοχή εκπαιδευτικοί της 1

Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυµούσαν να 

συµµετάσχουν χωρίς να καθορίζονται κάποιες προϋποθέσεις παρά µόνο ότι ήταν 

υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων. Οι συµµετοχές ανήλθαν στις 

τριάντα έξι και αναλύονται κατά ειδικότητα ως εξής:

 

Η πραγµατοποίηση του

Η πιλοτική επιµορφωτική δράση πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου 

Μαρτίου 2016 σε πέντε (5) απογευµατινά δίωρα εργαστηριακά µαθήµατα και δύο 

(2) υποστηρικτικά δίωρα για την πρακτική εξάσκηση στο λογισµικό ψηφιακού 

µοντάζ (AdobePremiere). Η συνολική διάρκεια της δράσης ήταν 14 επιµορφωτικές 

ώρες και απαιτήθηκαν τουλάχιστον 10 ώρες για την εκπόνηση δηµιουργικών 

ασκήσεων που δόθηκαν για την ανάπτυξη της προσωπικής καλλιτεχνικής 

έκφρασης των επιµορφούµενων σχετικά µε το ε

Πιο αναλυτικά το περιεχόµενο της επιµορφωτικής δράσης ήταν δοµηµένο σε 

πέντε διακριτούς άξονες: 

 

Από την αφήγηση στην κινηµατογραφική αφήγηση

Στην εισαγωγική ενότητα της επιµορφωτικής δράσης επιχειρήθηκε ένας διάλογος 

της λογοτεχνικής µε την κινηµατογραφική γλώσσα καθώς και τόσο η λογοτεχνία 

όσο και ο κινηµατογράφος αποτελούν αφηγηµατικές τέχνες 

είναι γνωστό η επικοινωνία µέσω τ

κυρίαρχη µορφή επικοινωνίας σε όλους τους πολιτισµούς. Με αφετηρία αυτό, 

παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µικρο και µακρο

τουαφηγηµατικού και µη-

γύρω από τον άξονα χρονικής αλληλουχίας µε βασικό οργανωτικό ζητούµενο την 

επίτευξη της πλοκής, ώστε η σύνδεση και η διάταξή τους να τα καθιστούν 

αξιοµνηµόνευτα. Αντίθετα, ο µη

έγινε, αλλά στο πώς ήταν, είναι ή πρέ

διατύπωση γενικεύσεων και αξιολογήσεων, για την περιγραφή πραγµάτων, 

Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανά ειδικότητα
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ασκήσεις µε τη χρήση λογισµικού ψηφιακού µοντάζ. Τέλος, εκπονήθηκαν εργασίες 

από τους επιµορφούµενους στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης.

Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πιλοτικό πρόγραµµα ήταν προαιρετική. 

Απευθύνθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος µε την οποία ζητήθηκε να δηλώσουν 

συµµετοχή εκπαιδευτικοί της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών ∆ηµοτικής 

λκιδικής, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυµούσαν να 

συµµετάσχουν χωρίς να καθορίζονται κάποιες προϋποθέσεις παρά µόνο ότι ήταν 

υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων. Οι συµµετοχές ανήλθαν στις 

τριάντα έξι και αναλύονται κατά ειδικότητα ως εξής: 

πραγµατοποίηση του προγράµµατος 

Η πιλοτική επιµορφωτική δράση πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου 

Μαρτίου 2016 σε πέντε (5) απογευµατινά δίωρα εργαστηριακά µαθήµατα και δύο 

(2) υποστηρικτικά δίωρα για την πρακτική εξάσκηση στο λογισµικό ψηφιακού 

ντάζ (AdobePremiere). Η συνολική διάρκεια της δράσης ήταν 14 επιµορφωτικές 

ώρες και απαιτήθηκαν τουλάχιστον 10 ώρες για την εκπόνηση δηµιουργικών 

ασκήσεων που δόθηκαν για την ανάπτυξη της προσωπικής καλλιτεχνικής 

έκφρασης των επιµορφούµενων σχετικά µε το επιµέρους αντικείµενο.

Πιο αναλυτικά το περιεχόµενο της επιµορφωτικής δράσης ήταν δοµηµένο σε 

πέντε διακριτούς άξονες:  

Από την αφήγηση στην κινηµατογραφική αφήγηση.  

Στην εισαγωγική ενότητα της επιµορφωτικής δράσης επιχειρήθηκε ένας διάλογος 

της λογοτεχνικής µε την κινηµατογραφική γλώσσα καθώς και τόσο η λογοτεχνία 

όσο και ο κινηµατογράφος αποτελούν αφηγηµατικές τέχνες (Μήνη, 2012)

είναι γνωστό η επικοινωνία µέσω των γλωσσικών σηµείων αποτέλεσε την 

κυρίαρχη µορφή επικοινωνίας σε όλους τους πολιτισµούς. Με αφετηρία αυτό, 

παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µικρο και µακρο

-αφηγηµατικού λόγου. Η οργάνωση της αφήγησης γίνεται 

από τον άξονα χρονικής αλληλουχίας µε βασικό οργανωτικό ζητούµενο την 

επίτευξη της πλοκής, ώστε η σύνδεση και η διάταξή τους να τα καθιστούν 

αξιοµνηµόνευτα. Αντίθετα, ο µη-αφηγηµατικός λόγος επικεντρώνεται, όχι στο τι 

έγινε, αλλά στο πώς ήταν, είναι ή πρέπει να είναι κάτι. Χρησιµοποιείται για τη 

διατύπωση γενικεύσεων και αξιολογήσεων, για την περιγραφή πραγµάτων, 
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ασκήσεις µε τη χρήση λογισµικού ψηφιακού µοντάζ. Τέλος, εκπονήθηκαν εργασίες 

ρακτικής τους εξάσκησης. 

Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στο πιλοτικό πρόγραµµα ήταν προαιρετική. 

Απευθύνθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος µε την οποία ζητήθηκε να δηλώσουν 

Εκπαιδευτικών Περιφερειών ∆ηµοτικής 

λκιδικής, όλων των ειδικοτήτων, που επιθυµούσαν να 

συµµετάσχουν χωρίς να καθορίζονται κάποιες προϋποθέσεις παρά µόνο ότι ήταν 

υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων. Οι συµµετοχές ανήλθαν στις 

 

Η πιλοτική επιµορφωτική δράση πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουαρίου - 

Μαρτίου 2016 σε πέντε (5) απογευµατινά δίωρα εργαστηριακά µαθήµατα και δύο 

(2) υποστηρικτικά δίωρα για την πρακτική εξάσκηση στο λογισµικό ψηφιακού 

ντάζ (AdobePremiere). Η συνολική διάρκεια της δράσης ήταν 14 επιµορφωτικές 

ώρες και απαιτήθηκαν τουλάχιστον 10 ώρες για την εκπόνηση δηµιουργικών 

ασκήσεων που δόθηκαν για την ανάπτυξη της προσωπικής καλλιτεχνικής 

πιµέρους αντικείµενο. 

Πιο αναλυτικά το περιεχόµενο της επιµορφωτικής δράσης ήταν δοµηµένο σε 

Στην εισαγωγική ενότητα της επιµορφωτικής δράσης επιχειρήθηκε ένας διάλογος 

της λογοτεχνικής µε την κινηµατογραφική γλώσσα καθώς και τόσο η λογοτεχνία 

(Μήνη, 2012). Όπως 

ων γλωσσικών σηµείων αποτέλεσε την 

κυρίαρχη µορφή επικοινωνίας σε όλους τους πολιτισµούς. Με αφετηρία αυτό, 

παρουσιάστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µικρο και µακρο-δοµής 

αφηγηµατικού λόγου. Η οργάνωση της αφήγησης γίνεται 

από τον άξονα χρονικής αλληλουχίας µε βασικό οργανωτικό ζητούµενο την 

επίτευξη της πλοκής, ώστε η σύνδεση και η διάταξή τους να τα καθιστούν 

αφηγηµατικός λόγος επικεντρώνεται, όχι στο τι 

πει να είναι κάτι. Χρησιµοποιείται για τη 

διατύπωση γενικεύσεων και αξιολογήσεων, για την περιγραφή πραγµάτων, 
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προσώπων, απόψεων, ιδεών και επιχειρηµάτων (Μπούσια, 2010). Η ανακάλυψη 

του κινηµατογράφου µετουσίωσε τον προφορικόκαι τον γραπτό λόγο σε οπτικό 

και οπτικοακουστικό. ∆ηµιούργησε µια νέα υπερδιαλεκτική και διεθνή γλώσσα, η 

οποία χρησιµοποιεί ως πρώτη αίσθηση την όραση (Παζολίνι, 1989). Η 

«οπτικοποίηση» του πολιτισµού µας καθιστά ολοένα και περισσότερο σηµαντική 

τις ικανότητες για σωστή παρατήρηση (Ραφαηλίδης, 1996), κατανόηση και 

αποκωδικοποίηση. Η αφήγηση µέσω των γλωσσικών σηµείων (γραπτή ή 

προφορική) επιτρέπει στον αναγνώστη να συλλάβει και να αναπαραστήσει την 

πραγµατικότηταµε τη φαντασία του, η κινηµατογραφική αφήγηση δε δίνει «χώρο» 

στο νου να δηµιουργήσει οπτικές συνθέσεις (Barthes, 1977). Ο κινηµατογράφος δεν 

έχει τη δυνατότητα της πλήρους και σε βάθος ανάλυση όλης της κατάστασης, 

όπως στη λογοτεχνία. Στον κινηµατογράφο η αντίληψή µας περιορίζεται στα 

φαινόµενα και είµαστε υποχρεωµένοι να κρίνουµε από αυτά (Ραφαηλίδης, 1996). 

Ενώ υπάρχουν πολλά κοινά µεταξύ της λογοτεχνικής και κινηµατογραφικής 

αφήγησης, το σηµαντικότερο κριτήριο διάκρισης ανάµεσά τους είναι η ιδιοµορφία 

του κινηµατογράφου ως προς το εκφραστικό υλικό του, δηλαδή ως προς την 

εκφραστική του ετερογένεια (Κολοβός, 1993). Στην κινηµατογραφική αφήγηση 

συνυπάρχουν υλικά δανεισµένα από πολλές τέχνες καθώς η γλώσσα της 

συντίθεται από πέντε διαφορετικά εκφραστικά υλικά: κινούµενες εικόνες, γραφικές 

παραστάσεις, ήχο ανθρώπινης οµιλίας, µουσικό ήχο και φυσικούς ήχους 

(Λεοντάρης, 2001). Ωστόσο, το πέρασµα απ' τη λογοτεχνική γραφή στον 

κινηµατογράφο λόγο δεν ήταν µια απλή υπόθεση. Απαιτήθηκε η θέσπιση νέων 

κανόνων, νέας «γραµµατικής» και «συντακτικού», ώστε η αυτή αλληλουχία των 

εικόνων και των ήχων να γίνει κατανοητή από τον θεατή ως αντιληπτή 

δοµή.Γλωσσολογικά, το κείµενο νοηµατοδοτείται από το φορτίο της λέξης, τη 

γραµµατική του κειµενικού του είδους, τη στίξη, την παραγραφοποίηση και τη 

νοηµατική φόρµα (Kress & VanLeeuwen, 2006). Στην κινηµατογραφική αφήγηση, 

αντί για γραπτό λόγο έχουµε φωνή, ενώ το συντακτικό δηµιουργείται από το 

µοντάζ. Η στίξη του παραδοσιακού κειµένου, στον κινηµατογράφο δίνονται µε 

σβήσιµο µιας εικόνας σε µαύρο ή λευκό και το πέρασµα σε άλλο πλάνο. Η αλλαγή 

ενότητας στη λογοτεχνία εµφανίζεται µε νέο υπότιτλο ή αριθµό ενότητας, ενώ 

στον κινηµατογράφο µε αλλαγή της σκηνής µε σταδιακή εξαφάνιση της εικόνας 

και το πέρασµα σε άλλη (Κωττούλα, 2014). Στο επιµορφωτικό πρόγραµµα 

επιχειρήθηκε η ανάπτυξη και η παρουσίαση της «αισθητικής» του κινηµατογράφου 

καθώς και της κινηµατογραφικής «γραµµατικής» και του «συντακτικού» που 

χρησιµοποιεί. Ακολουθώντας αυτούς τους άξονες στο επιµορφωτικό πρόγραµµα, 

πραγµατοποιήθηκε µια αναλυτική παρουσίαση όλων των αφηγηµατικών τεχνικών 

µε ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κινηµατογράφου 

(Ραφαηλίδης, 1996). 

 

Οι τεχνικές της συνέντευξης 

Εφόσον το βασικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών στην Προφορική Ιστορία είναι 

η συνέντευξη, αυτή η ενότητα αφιερώθηκε στα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές της 

συνέντευξης. Η συνέντευξη είναι η συζήτηση µεταξύ δύο ατόµων, µεταξύ του 

συνεντευκτή και του συνεντευξιαζόµενου, µε σκοπό την απόκτηση σχετικών µε την 

έρευνα πληροφοριών µέσω της άµεσης λεκτικής συναλλαγής των ατόµων (Cohen 

& Manion, 1997) µε προκαθορισµένες ερωτήσεις για ένα συγκεκριµένο θέµα.Στην 
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παρούσα περίπτωση που η συνέντευξη βιντεοσκοπείται προσφέρεται η 

δυνατότητα να καταγράφονται και άλλα µη λεκτικά στοιχεία εκτός από τις 

απαντήσεις του συνεντευξιαζόµενου, όπως άµεσες αντιδράσεις, εκφράσεις, 

χειρονοµίες, ύφος, συναισθήµατα που είναι πολύ σηµαντικά στην εποχή της 

κινηµατογραφικής εικόνας. Η συνέντευξη αν και έχει οµοιότητες µε τη συζήτηση, 

καθώς και οι δύο συνιστούν µια πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση µέσα από 

µια λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία, εν τούτοις διαφέρουν σηµαντικά. Η 

συνέντευξη σχεδιάζεται για να επιτύχει συγκεκριµένους στόχους, µε συγκεκριµένο 

πλάνο και πλαίσιο. Μια συνέντευξη µπορεί να είναι απολύτως δοµηµένη, 

ηµιδοµηµένη ή απολύτως ελεύθερη. Το µοντέλο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης 

προκρίνεται ως καταλληλότερο στην περίπτωσή µας. Στην ηµιδοµηµένη ή 

εστιασµένη συνέντευξη, ορίζεται εκ των προτέρων ένα πλαίσιο εργασίας, ώστε µε 

βάση αυτό το πλαίσιο να διατυπώνονται συγκεκριµένες ερωτήσεις, αφήνοντας 

ωστόσο τους ερωτώµενους ελεύθερους να µιλήσουν για το θέµα και να εκφράσουν 

τις δικές τους απόψεις όπως αυτοί θέλουν. Ο συνεντευκτής κάνει τις ερωτήσεις και 

αν είναι απαραίτητο παροτρύνει ή επανέρχεται στο θέµα για να πάρει αυτά που οι 

Merton και Kendall ονοµάζουν «σηµαίνονται στοιχεία» (significant aspects) της 

συνέντευξης (Merton & Kendall, 1946), αλλά αν ο συνεντευξιαζόµενοςµιλά µε άνεση 

για το θέµα, η συζήτηση µπορεί να διεξαχθεί χωρίς διακοπή (Bell, 2001). Για την 

καλή προετοιµασία της συνέντευξης κρίνεται απαραίτητο να προσδιοριστεί 

επακριβώς το θέµα της έρευνας–µελέτης, να µελετηθεί η σχετική βιβλιογραφία 

(επισκόπηση), να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα τυχόν προβλήµατα ή κενά που 

µπορεί να ανακύψουν και να διατυπωθούν οι ερωτήσεις σε ένα ερωτηµατολόγιο ή 

κατάλογο. Σηµαντικό είναι να έχει προεπιλεγεί ο χώρος της συνέντευξης ώστε να 

δηµιουργεί άνεση στον ερωτώµενο και να ελεγχθεί ως προς το φωτισµό, τους 

θορύβους, την άνεση να τοποθετηθεί ο εξοπλισµός της καταγραφής του βίντεο και 

του ήχου..  

 

Η γλώσσα και οι τεχνικές της βιντεοσκόπησης 

Μια ταινία ξεκινά πάντα από το σενάριο. Αν και ο σκηνοθέτης αφηγείται την 

ιστορία µε το δικό του τρόπο, ο σεναριογράφος είναι ο «συγγραφέας» της ιστορίας 

της. Το σενάριο είναι ένα ιδιότυπο «κείµενο εργασίας» το οποίο δεν είναι ούτε η 

αφήγηση της ιστορίας µε εικόνες και ήχους (όπως η τελική ταινία που θα δει ο 

θεατής), ούτε γραπτή αφήγηση της ιστορίας (όπως, ας πούµε, ένα µυθιστόρηµα 

που διαβάζει ο αναγνώστης) (Κιούκας, Φόρσος, Λιναράς, Θεοδωρίδης, & Μηλώσης, 

2003). Ο σκηνοθέτης αναλαµβάνει τη µεταφορά του σεναρίου, µε ενδιάµεσα 

βήµατα το ντεκουπάζ (από το γαλλικό découpage) και το στόρι µπορντ 

(storyboard), στην τελική της µορφή. Βασικό αφηγηµατικό εργαλείο του 

σκηνοθέτηείναι η κάµερα. Το κινηµατογραφικό κάδρο, η θέση της κάµερας, η 

γωνία λήψης, οι κινήσεις της, η διάρκεια των πλάνων παρέχουν στο σκηνοθέτη τις 

εκφραστικές δυνατότητες, οι οποίες καταδεικνύουν τηναισθητική και ηθική 

επιλογή του σκηνοθέτη (Ραφαηλίδης, 1996). Παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες οι 

τεχνικές της βιντεοσκόπησης και της ηχοληψίας (Καλαµπάκας, χ.χ.: 13–56; 

Ραφαηλίδης, 1996: 51–70) καθώς είναι γνωστό ότι το τελικό προϊόν της αφήγησης 

βασίζεται στην «πρώτη ύλη»που είναι τα πλάνα. Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν 

προσοµοιώσεις βιντεοσκόπησης στο χώρο από τους επιµορφούµενους για την 

πρακτική εξάσκησή τους. 
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Ανάπτυξη της ιδέας ενός ιστορικού ντοκιµαντέρ 

Έχοντας ως στόχο τον οπτικοακουστικό γραµµατισµό των εκπαιδευτικών σε ένα 

πρώτο επίπεδο ως κριτικοί θεατές αλλά και σε δεύτερο ως παραγωγοί µικρών 

ταινιών, στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε η µελέτη των χαρακτηριστικών των µη-

αφηγηµατικών ταινιών, των ιστορικών ντοκιµαντέρ. Παρουσιάστηκαν ιστορικά 

ντοκιµαντέρ και αναλύθηκε η δοµή τους και ο οπτικοποιηµένος τρόπος 

παρουσίασης των πληροφοριών. Μέσα από τη σύγκριση διαφόρων ειδών 

επιχειρήθηκε από τους επιµορφούµενους η ανάπτυξη ενός σεναρίου ιστορικού 

ντοκιµαντέρ είτε µε βάση ένα θέµα πάνω στον ιστορικό χρόνο είτε την πλήρη 

παρουσίαση της ζωής σε µια ιστορική περίοδο. Ο χρόνος αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα µιας κινηµατογραφικής ταινίας. Όπως υπογραµµίζει ο Βασίλης 

Ραφαηλίδης (1996) η αισθητική του κινηµατογράφου διέπεται από δυο βασικές 

αρχές, το “φιλµικό” χώρο και χρόνο. Είναι η µόνη τέχνη που έχει τη δυνατότητα να 

διαστέλλει και να συστέλλει το χώρο και το χρόνο. Εποµένως, ο σκηνοθέτης-

δηµιουργός είναι απαραίτητο να γνωρίζει πολύ καλά πώς να χειρίζεται αυτές τις 

αφηγηµατικές τεχνικές χωρίς να δηµιουργεί παρανοήσεις στο κοινό του σχετικά µε 

το χώρο, το χρόνο, το ρυθµό και την ταχύτητα της αφήγησης. 

 

Λογισµικά ψηφιακού µοντάζ 

Σε αυτήν την ενότητα έγινε επίδειξη και χρήση του δηµοφιλούς εµπορικού 

λογισµικού ψηφιακού µοντάζ (AdobePremiere). Το συγκεκριµένο λογισµικό, ένα 

από τα κορυφαία της κατηγορίας του, είναι ένα ολοκληρωµένο λογισµικό που 

βασίζεται στη χρονική ροή του βίντεο και παρέχει δυνατότητες επεξεργασίας 

πολλαπλών καναλιών βίντεο, προσθήκης εικόνων και µουσικής. Πολύ συνοπτικά 

παρέχει δυνατότητες για:  

• εισαγωγή ψηφιακού βίντεο, ήχου και γραφικών σε µια ευρεία ποικιλία 

µορφών 

• επεξεργασία και χειρισµό όλων των στοιχείων σε ένα οπτικό διάγραµµα 

χρονικής ροής 

• χρήση εφέ, φίλτρων, τίτλων, κ.ά. 

• εξαγωγή του τελικού βίντεο σας σε διάφορες µορφές (ποικίλες µορφές 

βίντεο για τοπική χρήση, DVD αλλά και το διαδίκτυο). 

Ως τελική δραστηριότηταζητήθηκε από τους επιµορφούµενους µετά το πέρας των 

εργαστηρίων η παραγωγή ενός βίντεο µε ελεύθερο θέµα. Στο τελευταίο δίωρο 

έγινε παρουσίαση και σχολιασµός των ταινιών µικρού µήκους που παρήγαγαν οι 

επιµορφούµενοι. 

 

Συµπερασµατικά 

Η πιλοτική επιµορφωτικήδράση αποτέλεσε το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση 

του οπτικοακουστικού γραµµατισµού των εκπαιδευτικών ώστε να γίνουν ικανοί 

να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους οπτικοακουστικούς κώδικες της 

κινηµατογραφικής γλώσσας. Σήµερα οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους 

πολλά τεχνολογικά µέσα για να δηµιουργήσουν τις δικές τους κινηµατογραφικές 

αφηγήσεις, τέτοια που δε θα µπορούσε ούτε να φανταστεί κανείς µόλις µερικές 

δεκαετίες πριν. Μετά το πέρας της επιµορφωτικής δράσης αρκετοί εκπαιδευτικοί 

επιχείρησαν να εκφραστούν µέσα από δικές τους δηµιουργίες σε διάφορα πεδία 
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και γνωστικά αντικείµενα. ∆υο τέτοιες περιπτώσεις είναι των εκπαιδευτικών 

Σταθώρου Αγλαΐας και Γιούρα Αθανάσιου-Στόγιου ∆ηµήτριου που 

παρουσιάστηκαν στο παρόν συνέδριο. Πραγµατοποιήθηκε επίσης µια έρευνα για 

τις απόψεις του συνόλου των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών σε σχέση µε τον 

οπτικοακουστικό γραµµατισµό, την κινηµατογραφική αφήγηση, την εφαρµογή 

τους στη διδασκαλία της Ιστορίας η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά. 

Τέλος, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για περαιτέρω εµβάθυνση στο θέµα από 

τους εκπαιδευτικούς της πιλοτικής δράσης αλλά και η ανάγκη για επανάληψη της 

επιµόρφωση σε πιο τακτική βάση 
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Περίληψη 

Στην εποχή των εικόνων το µήνυµα έχει αποκτήσει σύνθετη σηµασία.. Η επαφή του 

σύγχρονου ανθρώπου µε όλο και πιο πολύπλοκα «κείµενα» απαιτεί, αυξηµένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες και ανεπτυγµένη κριτική σκέψη. Για τον λόγο αυτό η καλλιέργεια 

ικανοτήτων αποκωδικοποίησης των οπτικοακουστικών σηµείων και µηνυµάτων αποτελεί 

σηµαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στο σχολείο ο εκπαιδευτικός συνιστά 

κυρίαρχη εικόνα και σηµαντικό συντελεστή της επικοινωνίας. Η αποκωδικοποίηση των 

σηµείων και µηνυµάτων που δηµιουργεί και εκπέµπει στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αποτελεί βασική συνιστώσα της µαθησιακής διαδικασίας και πράξης. Το παρόν 

βιωµατικό εργαστήριο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε ως πρόταση επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών µε στόχο την ευαισθητοποίησή τους στην αποκωδικοποίηση 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων µέσα από την παρατήρηση, την ανάλυση και την ερµηνεία 

µη λεκτικών µηνυµάτων σε διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Το εργαστήριο 

φιλοδοξεί να συµβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών και µαθητών και 

κατ’ επέκταση στην αναβάθµιση της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας και πράξης. 

Οι δραστηριότητες δύναται να αξιοποιηθούν ως εργαλείο αυτοπαρατήρησης, και 

παρατήρησης, αυτογνωσίας και ερµηνείας της αυτοεικόνας και της εικόνας του άλλου αλλά 

και ως πολύτιµο εκπαιδευτικό εργαλείο βελτίωσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραµµατισµός, µη λεκτική επικοινωνία, τέχνες. 

 

Abstract 

In an age of images, the message has become a complex matter and the contact with 

sophisticated “texts” requires increased communication skills and developed critical thinking. 

The cultivation of decoding capability of audiovisual messages is an important chapter in 

modern education. At school, the teacher constitutes the dominant figure and is an important 

factor of communication. The decoding of meanings and messages that the teacher creates 

and transmits are considered a key component of the educational process. The experiential 

workshop described in this presentation is a proposal for training of teachers, aiming at 

raising awareness in decoding audiovisual messages through the observation of non-verbal 

messages in different communicative situations. The workshop aims at contributing to the 

improvement of the relationship between teachers and students and thus to upgrade the 

teaching and learning process and practice. The included activities can be used as a self-

knowledge tool, an interpretation not only of the self-image but also of the image of others 

and as a valuable educational tool for improving teaching skills. 

Keywords: Audiovisual literacy, non-verbal communication, arts. 
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Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των οπτικοακουστικών µέσων τον 21ο αιώνα επέκτεινε τις 

δυνατότητες και τις ευκαιρίες για επικοινωνία, ενώ παράλληλα η αλλαγή του 

τρόπου κατανόησης της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης οδήγησε σε νέα 

γνωστικά προβλήµατα και προκλήσεις. Οι προαναφερόµενες αλλαγές δεν άφησαν 

ανεπηρέαστη την εκπαίδευση.  

Η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων 

µε την αξιοποίηση εικονικών αλληλεπιδραστικών εργαλείων (Doering, Beach, & O' 

Brien, 2007) επέβαλε τον εµπλουτισµό της επικοινωνιακής προσέγγισης της 

διδασκαλίας µε την εισαγωγή αντίστοιχων πολυµεσικών εφαρµογών και την 

αξιοποίηση πολυτροπικών κειµένων. Οι δυνατότητες των νέων κειµένων απαιτούν 

αλλαγή της παιδαγωγικής και προσέγγισης καθώς και αναπροσαρµογή των 

στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. Η πολυµεσική επεξεργασία και 

µετάδοση γνώσεων και πληροφοριών αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς 

καθώς προσφέρει ποικίλες εναλλακτικές αυξάνοντας τα κίνητρα για µάθηση 

προσφέροντας ευκαιρίες για ελκυστικότερη µαθησιακή διαδικασία.  

Στο προαναφερόµενο πλαίσιο ο οπτικοακουστικός γραµµατισµός και η 

παιδαγωγική νοµιµοποίηση των πολυτροπικών κειµένων αποτελεί ανάγκη και 

απαίτηση της εποχής ώστε παρόµοια κείµενα και αντίστοιχες µαθησιακές και 

διδακτικές προσεγγίσεις να τύχουν ανάλογης προσοχής στο σχολικό περιβάλλον 

(Hansford & Adlington, 2008; Flores -Koulish, Deal, Losinger, McCarthy, & Οsebrugh, 

2011).  

 

Οπτικοακουστικός γραµµατισµός στο σχολικό περιβάλλον 

Η κατανόηση των πολυτροπικών κειµένων απαιτεί, παράλληλα µε την αξιοποίηση 

του λεκτικού συστήµατος και την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την σηµασία της µη 

γλωσσικής επικοινωνίας. Ο µη γλωσσικός κώδικας επικοινωνίας περιλαµβάνει ένα 

σύνολο συνειδητών και ασυνείδητων σηµείων και µηνυµάτων που επιδέχονται 

πολλές και διαφορετικές ερµηνείες καθώς συνδέονται µε την εκάστοτε περίσταση 

επικοινωνίας (Halliday & Hasan, 1989). 

Οι διάφορες οπτικές προσέγγισης της µη λεκτικής συµπεριφοράς και 

επικοινωνίας όπως αποτυπώνονται στην πολιτιστική και ανθρωπολογική 

προσέγγιση (Hall), αναδεικνύουν την σηµασία των παραγλωσσικών συστηµάτων 

επικοινωνίας σε συγκεκριµένο πολιτιστικό πλαίσιο. Επιπλέον η δοµική 

γλωσσολογία αντιλαµβάνεται τη µη-λεκτική επικοινωνία ως ψυχογλωσσολογική 

εξετάζει το µη γλωσσικό σύστηµα επικοινωνίας παράλληλα µε το γλωσσικό. Η 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στην ψυχοθεραπευτική παράδοση 

(Mehrabian, 1972), αξιοποιεί την µελέτη της λεκτικής και µη λεκτικής συµπεριφοράς 

για µια θετική αλλαγή της προσωπικότητας. Τέλος η ψυχολογική προσέγγιση 

(Ekman, Friesen, 1969 και 1972), που επιχειρεί να περιγράψει τις διάφορες µη 

λεκτικές µορφές και κατηγορίες συµπεριφοράς αξιοποιείται και για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, για τη βελτίωση της κοινωνικής και διαπροσωπικής επικοινωνίας των 

εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία. 
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Η µη λεκτική επικοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, η µη λεκτική επικοινωνία και η επίδρασή της στις 

ανθρώπινες σχέσεις αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και δυναµική για την ανθρώπινη 

επικοινωνία (Watzlawick, P, et.al., 2005) καθώς ανεξάρτητα από την αλλαγή των 

µέσων η επικοινωνιακή ικανότητα του εκπαιδευτικού διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο και έχει καθοριστική σηµασία για την εκπαιδευτική και µαθησιακή 

διαδικασία. Στο σύγχρονο επικοινωνιακό και εκπαιδευτικό τοπίο τόσο ο 

εκπαιδευτικός όσο και ο µαθητής ως εικόνες και σηµειωτικοί πόροι απαιτούν µια 

νέα ‘παιδαγωγική ανάγνωση’ η οποία, µεταξύ άλλων, συναρτάται µε πρακτικές 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού εναρµονισµένες µε τις ανάγκες και τους κώδικες 

της εποχής. 

Η µη λεκτική επικοινωνία υποστηρίζει και συµπληρώνει την λεκτική 

επικοινωνία καθώς λεκτικά µεταφέρεται το περιεχόµενο ενός µηνύµατος και µη 

λεκτικά το συναίσθηµα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συγχρονισµός των δύο 

συστηµάτων ενώ άλλοτε είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορές ή αντιφάσεις. 

Επειδή το οπτικό κανάλι κατέχει κυρίαρχη θέση στην επικοινωνία σε περιπτώσεις 

αντίφασης επικρατεί το µη λεκτικό µήνυµα. Επιπλέον τα µη λεκτικά σηµεία 

αποδεικνύονται ισχυρότερα και αποτελεσµατικότερα στο επίπεδο των 

συναισθηµάτων και των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς βιολογικοί νόµοι που 

ελέγχουν τις κινήσεις, τις χειρονοµίες, την έκφραση ρυθµίζουν τον νόηµα και την 

αλληλεπίδραση των ατόµων καθώς η γλώσσα του σώµατος λέει την αλήθεια και 

συχνά προδίδει τον οµιλητή (Pease, A. & B., 2004).  

 

Μεθοδολογική προσέγγιση του βιωµατικού εργαστηρίου 

Οι αρχές και η φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων παράλληλα µε τις αρχές της 

βιωµατικής, διερευνητικής και ενεργητικής µάθησης υποστηρίζουν µεθοδολογικά 

την οργάνωση του προτεινόµενου εργαστηρίου. Οι δραστηριότητες που 

σχεδιάστηκαν και εφαρµόστηκαν στην επιµόρφωση εκπαιδευτικών εστιάζουν στην 

παροχή γνώσεων που αφορούν στην αποκωδικοποίηση των τρόπων επικοινωνίας 

και στην εξοικείωση µε τεχνικές και στρατηγικές ανάγνωσης και νοηµατοδότησης 

των πολυτροπικών κειµένων.  

Η καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης και κατανόησης της προσωπικής και 

συλλογικής ταυτότητας αποτελούν βασική επιδίωξη της επιµορφωτικής 

διαδικασίας. Στο προαναφερόµενο πλαίσιο το εργαστήριο φιλοδοξεί να προσφέρει 

ερεθίσµατα κριτικής ανάγνωσης κειµένων και διερεύνηση της προσωπικής και 

συλλογικής οπτικής των συµµετεχόντων µε απώτερο σκοπό τον µετασχηµατισµό 

της παιδαγωγικής σκέψης και εµπειρίας. Η µεθοδική και στοχευµένη προσέγγιση 

οπτικοακουστικού υλικού µέσα από την ανάλυση ήχων, εικόνων, στάσεων, 

κινήσεων, εκφράσεων και άλλων οπτικών, ακουστικών ή άλλων πληροφοριών που 

προέρχονται από το πεδίο των αντιληπτικών, µνηµονικών και λογικών 

λειτουργιών οδηγεί στον εντοπισµό διαφορετικών διαδροµών οικοδόµησης του 

νοήµατος συµβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση, τον αναστοχασµό και την 

διεύρυνση του ορίζοντα των εκπαιδευτικών.  

Το εργαστήριο φιλοδοξεί να προσφέρει στην άρση της αµηχανίας απέναντι 

στους νέους τρόπους επικοινωνίας, στην επανεξέταση και αναθεώρηση των 

παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικών και στην υιοθέτηση καινούριων 

στρατηγικών και τεχνικών προσέγγισης της διδακτικής διαδικασίας και πράξης. Η 
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καλλιέργεια δεξιοτήτων οπτικοακουστικού εγγραµµατισµού επιτυγχάνεται µέσα 

από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα πολυτροπικά κείµενα 

και οι πολυγραµµατισµοί σε συνάρτηση µε την ενεργητική εµπλοκή των 

συµµετεχόντων εκπαιδευτικών.  

Για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων επιλέχθηκαν τα ακόλουθα 

βήµατα (α) η οπτική παρακολούθηση, (β) η περιγραφή και ανάλυση εικαστικών 

έργων, κινηµατογραφικών σκηνών και µουσικών αποσπασµάτων, (γ) η 

παιδαγωγική παρατήρηση, (δ) η δραµατοποίηση (ε) η φωτογραφική αποτύπωση, 

(στ) η βιντεοσκόπηση κ.α.  

Οι δράσεις και δραστηριότητες του προτεινόµενου βιωµατικού εργαστηρίου 

περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια συνδεδεµένες µε την αντίστοιχη 

στοχοθεσία. 

 

∆ράσεις και δραστηριότητες του βιωµατικού εργαστηρίου 

Οι προτεινόµενες δράσεις και δραστηριότητες επικεντρώνονται στο σχολικό 

περιβάλλον µε στόχο την ανάδειξη σκηνών από την σχολική καθηµερινότητα, για 

την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στους πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους επικοινωνίας (Χοντολίδου, 1999) και την κριτική εξέταση της στάσης τους 

σε διαφορετικές περιστάσεις. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η 

εστίαση στη σκόπιµη ή ασυνείδητη µετάδοση µη λεκτικών µηνυµάτων και 

πληροφοριών, η µεθοδική παρατήρηση και η αποκωδικοποίηση από τους 

συµµετέχοντες στο εργαστήριο µέσα από ατοµικές ή συλλογικές διαδικασίες και 

ενέργειες. Οι µορφές της µη λεκτικής επικοινωνίας παρουσιάζονται σε συνάρτηση 

µε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης και τη βιωµατική εµπειρία των 

εκπαιδευτικών.  

Στο προαναφερόµενο πλαίσιο η εµβάθυνση των γνώσεων που αφορούν στη 

µη λεκτική επικοινωνία πλαισιώνει τις δραστηριότητες του εργαστήριου 

προκειµένου να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς και συνακόλουθα τους µαθητές 

µε νέες µορφές γραµµατισµού και επικοινωνίας. 

 

Άσκηση γνωριµίας 

Στόχοι της δραστηριότητας είναι το δέσιµο της οµάδας, η επικοινωνία και 

εξοικείωση µε το χώρο και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, η δηµιουργία 

συνεργατικού κλίµατος, και η ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των 

εκπαιδευτικών αναφορικά µε τα ρητά και υπόρρητα νοήµατα της ατοµικής 

εικόνας τους όπως προβάλλεται από τα παραγλωσσικά µηνύµατα στην 

επικοινωνιακή διαδικασία. 

Για την εισαγωγή στο θέµα και την οικοδόµηση ευχάριστου παιδαγωγικού 

κλίµατος επιλέχθηκε ένα παιχνίδι γνωριµίας που συνδυάζει ήχο και εικόνα. Τα 

παιχνίδια – ασκήσεις γνωριµίας κρίνονται απαραίτητα για το σπάσιµο του πάγου, 

για τη δηµιουργία θετικού κλίµατος συνεργασίας στην οµάδα, και την εξοικείωση 

µε τον τρόπο εργασίας που επιλέγεται. Η άσκηση απαιτεί την αυτοπαρουσίαση 

των µελών της οµάδας µε αναφορά του ονόµατος σε συνδυασµό µε µια 

χαρακτηριστική κίνηση που αντιπροσωπεύει το άτοµο ή το εκφράζει στην 

παρούσα στιγµή. Ο µίτος ξεκινά από τους εµψυχωτές οι οποίοι δίνουν πρώτοι το 

παράδειγµα καλώντας τους συµµετέχοντες να συνεχίσουν το παιχνίδι 
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επαναλαµβάνοντας τις πληροφορίες, τα ονόµατα και τις κινήσεις των 

προηγούµενων συµµετεχόντων.  

Ο εµπλουτισµός της διαδικασίας µε νέες πληροφορίες και περιεχόµενο 

συνιστά πρόσκληση και πρόκληση συµµετοχής σε ένα παιχνίδι µίµησης, 

ανταπόκρισης και επικοινωνίας ενώ παράλληλα οι οπτικές πληροφορίες που 

παρέχονται προσφέρουν ένα παράδειγµα ενίσχυσης των µνηµονικών τεχνικών 

που µπορεί να εφαρµοστεί µε άριστη προοπτική και στην τάξη. Στο κλείσιµο του 

παιχνιδιού δίνεται η δυνατότητα στους συµµετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις 

τους και να συνδέσουν σηµασιολογικά την εµπειρία τους µε την εκπαιδευτική 

διαδικασία αναζητώντας πιθανές σηµασίες που θα πολλαπλασιάσουν την 

δυναµική της επικοινωνίας στο πλαίσιο της µαθησιακής διαδικασίας. 

 

Θεωρητική εισαγωγή 

Για την κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου των προτεινόµενων 

δραστηριοτήτων κρίνεται απαραίτητη σύντοµη παρουσίαση που αφορά στην µη 

λεκτική επικοινωνία και τις λειτουργίες των πολυτροπικών κειµένων σε συνάρτηση 

µε την σχολική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο προαναφερόµενο 

πλαίσιο εξετάζονται θέµατα που άπτονται της λειτουργίας του παραγλωσσικού 

κώδικα στην καθηµερινή επικοινωνία στο σχολείο. (Βρεττός, 2003). Επιπλέον 

παρέχονται βασικές γνώσεις για την ανάλυση των οπτικοακουστικών κειµένων, οι 

οποίες και αξιοποιούνται στην πορεία του εργαστηρίου. Προς το σκοπό αυτό 

µπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες θεωρητικές προτάσεις προσέγγισης και 

ανάλυσης των οπτικών κειµένων, όπως για παράδειγµα η πρόταση ανάγνωσης 

οπτικών κειµένων των Ron Ritchhart and David Perkins «Making Thinking Visible» 

(Ritchhart και Perkins 2004) η πρόταση ανάγνωσης των εικόνων των Gunther Kress 

and Theo van Leeuwen, που παρουσιάστηκε ως «Γραµµατική του Οπτικού 

Σχεδιασµού» (Kress και Van Leeuwen, 2001 και 2010), ή η πρόταση αξιοποίηση της 

αισθητικής εµπειρίας για εκπαιδευτικούς σκοπούς µέσα από την προσέγγιση έργων 

τέχνης του Αλέξη Κόκκου όπως παρουσιάστηκε στο βιβλίο «Εκπαίδευση µέσα από 

τις Τέχνες» (Κόκκος, 2010). 

 

Με αφορµή έργα τέχνης 

Για την προτεινόµενη δραστηριότητα αξιοποιούνται έργα τέχνης που απεικονίζουν 

σκηνές από τη σχολική ζωή. Επιλέχθηκαν τα έργα: «Σχολική φωτογραφία» του 

Stevan Dohanos, (1907-1994) και «Όταν ο δάσκαλος γυρίζει την πλάτη» του Jacob 

Taamann (1836-1923). Η επιλογή έργων άλλων εποχών είναι εµπρόθετη καθώς 

εστιάζει στην κριτική επεξεργασία και αναπλαισίωση των οπτικών κειµένων και 

τον εµπλουτισµό τους µε σύγχρονο περιεχόµενο µε απώτερο στόχο την 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τις δυναµικές αλλαγές που 

συµβαίνουν στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό τοπίο και µεταβάλλουν διαρκώς το 

επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις οµάδες. Σε δύο από τις οµάδες 

δίνεται ένα φωτοαντίγραφο του (διαφορετικού για κάθε οµάδα) έργου τέχνης και 

καλούνται εντός ορισµένου χρονικού ορίου να προετοιµάσουν και να 

αναπαραστήσουν την σκηνή, εντάσσοντας το συµβάν και το περιεχόµενό του στο 

σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι άλλες δύο οµάδες καλούνται να συνεργαστούν 

και να αναπαραστήσουν το ίδιο θέµα, µε λεκτική µόνο καθοδήγηση και δίχως 
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οπτική βοήθεια. Στη συνέχεια οι οµάδες παρουσιάζουν το αποτέλεσµα της 

εργασίας τους.  

Η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων οδηγεί στην διαπίστωση της ισχυρής 

επίδρασης των οπτικών κειµένων τα οποία µε την οπτική τους αµεσότητά τους 

καθοδηγούν και επηρεάζουν καταλυτικά την πρωτοβουλία των ατόµων. Αντίθετα 

οι συµµετέχοντες θα διαπιστώσουν ότι η γλωσσική καθοδήγηση λόγω του 

αφηρηµένου χαρακτήρα του γλωσσικού συστήµατος παρέχει ελευθερία ως προς 

την επιλογή της προσέγγισης του θέµατος και της παρουσίασης. ∆ιαπιστώνεται 

στην πράξη ότι στην πρώτη περίπτωση οι αναπαραστάσεις τείνουν να µιµηθούν ή 

να αναπαράγουν το οπτικό κείµενο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση οι προσεγγίσεις 

είναι ευφάνταστες, δηµιουργικές και συχνά µε επίκαιρο χαρακτήρα π.χ. η 

αναµνηστική φωτογραφία µπορεί να είναι µια selfie αναδεικνύοντας σύγχρονες 

συνήθειες επικοινωνίας. 

 

Με αφορµή τον ελληνικό κινηµατογράφο 

Η υποστήριξη και ο εµπλουτισµός µε δηµιουργίες που προέρχονται από το χώρο 

της Έβδοµης Τέχνης θεωρείται καθοριστική για την επέκταση της 

οπτικοακουστικής εµπειρίας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ο 

Κινηµατογράφος, ως µορφή έκφρασης αποτελεί µοναδικό εκπαιδευτικό, 

πολυτροπικό εργαλείο που διακρίνεται για την ενσωµάτωση πολλών και 

διαφορετικών σηµειωτικών τρόπων επικοινωνίας σε ένα ενιαίο κείµενο.  

Η προαναφερόµενη ιδιαιτερότητα προσφέρει δυνατότητες πολλαπλών 

αναγνώσεων που πολλαπλασιάζει την συµµετοχική εµπειρία των ερµηνευτών. 

Επιπλέον η συµµετοχή στην διαδικασία ανάγνωσης κινηµατογραφικών κειµένων 

προσφέρει την δυνατότητα αλλαγής της οπτικής των εκπαιδευτικών µέσα από τις 

δυνατότητες που προσφέρει η αναπλαισίωση µιας σκηνής συµβάλλοντας στην 

ανάπτυξη µιας κριτικής µεταγλώσσας (Cope & Kalantzis, 2000). Στο 

προαναφερόµενο πλαίσιο µε στόχο την αξιοποίηση των εµπειριών των 

εκπαιδευτικών από την επαφή µε την ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή και 

ειδικότερα την κινηµατογραφική παραγωγή σχεδιάστηκε µια δραστηριότητα που 

εστιάζει στον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο.  

Για την δραστηριότητα αξιοποιείται σύντοµο απόσπασµα της ελληνικής 

κωµικής, κινηµατογραφικής ταινίας. Πρόκειται για την ταινία «Χτυποκάρδια στο 

θρανίο» σε παραγωγή Κλέαρχου Κονιτσιώτη και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου, 

(Κ. Κονιτσιώτης, Α. Σακελλάριος, 1963). Μέσα από την δραµατοποίηση του 

αποσπάσµατος µε ελεύθερο και δηµιουργικό τρόπο παρέχεται στους 

εκπαιδευτικούς η ευκαιρία να αναβιώσουν ρόλους της µαθητικής τους ζωής και µε 

τον τρόπο αυτό να αναπτύξουν και να φωτίσουν τη σχολική πραγµατικότητα από 

διαφορετική σκοπιά και οπτική.  

Η αφαίρεση του ήχου από το απόσπασµα της ταινίας αποτελεί εµπρόθετη 

και καθοριστικής σηµασίας επιλογή για την επίτευξη των στόχων της 

δραστηριότητας. Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί απελευθερωµένοι από τα ΄δεσµά’ 

του λόγου και τις πιθανές σηµειολογικές προεκτάσεις του έχουν την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν το εικονικό ερέθισµα µε δηµιουργικό τρόπο αξιοποιώντας τη 

φαντασία, την κριτική σκέψη, το χιούµορ και τον αναστοχασµό. Οι συµµετέχοντες 

συνεργάζονται στην οµάδα για να δραµατοποιήσουν τη σκηνή µεταφέροντας τη 

δράση στη σύγχρονη σχολική ζωή και πραγµατικότητα.  
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Η παρουσίαση των δραµατοποιηµένων σκηνών αναδεικνύει τις 

ιδιαιτερότητες των οµάδων, τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και 

προσφέρει ευκαιρίες παρατήρησης και αυτοπαρατήρησης σε ένα 

αλληλεπιδραστικό και δυναµικό περιβάλλον. Επιπλέον η δραστηριότητα προσφέρει 

ευκαιρίες ανάδειξης της ατοµικής και οµαδικής δηµιουργικότητας και συγκροτεί 

ένα ιδεώδες πλαίσιο για τη συνειδητοποίηση της αλλαγής της σχολικής 

πραγµατικότητας µέσα στο χρόνο.  

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε σύντοµη αναστοχαστική συζήτηση στη 

βάση των ερωτηµάτων: «Τι έχει αλλάξει;», «Τι έχει µείνει ίδιο;», «Τι οµοιότητες και 

διαφορές διαπιστώνετε σχετικά µε την εξωτερίκευση των λεκτικών και µη 

λεκτικών µηνυµάτων;» και τέλος «Πώς το πλαίσιο της εποχής επηρεάζει την 

αποτύπωση αξιών, στάσεων και συµπεριφορών στον εξωγλωσσικό κώδικα;».  

 

Με αφορµή µια ανάµνηση 

Η προτεινόµενη δραστηριότητα βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε την προηγούµενη 

δραστηριότητα καθώς εστιάζει στην κριτική προσέγγιση της ατοµικής εµπειρίας 

και µνήµης. Στόχος της δραστηριότητας είναι η αξιοποίηση µνηµονικών εικόνων 

του παρελθόντος µέσα από την ανάσυρση βιωµάτων της σχολικής ζωής και 

πραγµατικότητας µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων µεθοδικής 

παρατήρησης. 

Οι εκπαιδευτικοί κατανέµονται σε δύο ισάριθµες οµάδες, έτσι ώστε σε κάθε 

παρατηρητή να αντιστοιχεί ένας συµµετέχων στο ρόλο του αντικειµένου 

παρατήρησης. Τα µέλη της µιας οµάδας αναλαµβάνουν ρόλο παρατηρητή, ενώ τα 

µέλη της άλλης οµάδας καλούνται να συµµετέχουν στη βιωµατική εµπειρία µέσα 

από ένα ταξίδι µνήµης που πραγµατοποιείται µε κλειστά µάτια. Σε συνάρτηση µε 

το µέγεθος της οµάδας ορίζονται δύο έως τέσσερις παρατηρητές, οι οποίοι και 

τοποθετούνται σε κάθε γωνία του χώρου προκειµένου να παρατηρήσουν τις 

διαδικασίες και τις αντιδράσεις όλων των εµπλεκόµενων στη δραστηριότητα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (υψηλή, χαµηλή, στο ύψος των συµµετεχόντων κ.ά.). 

Τα µέλη της οµάδας που αποτελούν αντικείµενο παρατήρησης καλούνται να 

κλείσουν τα µάτια και να ταξιδέψουν νοερά στο παρελθόν και συγκεκριµένα σε 

κάποια στιγµή της σχολικής τους ζωής που είχε ιδιαίτερη αξία γι αυτούς και να 

αναβιώσουν την εµπειρία τους ως µαθητές ανασύροντας µια σκηνή, ένα βίωµα, 

ένα συναίσθηµα. Στην ανάµνηση ανακαλούν µηνύµατα που αφορούν όλες τις 

αισθήσεις, π.χ. εικόνες, ήχους, απτικές, γευστικές και οσφρητικές εµπειρίες. 

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αναλάβει το ρόλο του παρατηρητή 

καλούνται να παρατηρήσουν µεθοδικά και να αποκωδικοποιήσουν τα οπτικά 

µηνύµατα (κινήσεις, εκφράσεις, µη λεκτικά µηνύµατα, κλπ.), καθώς και τη συνολική 

διαδικασία όπως εξελίσσεται στο χώρο και στο χρόνο.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός ορισµένου χρόνου και στη συνέχεια 

κατατίθενται οι απόψεις των συµµετεχόντων αναφορικά µε το είδος της εµπειρίας. 

Συγκεκριµένα ο παρατηρητής καλείται να καταθέσει τα συµπεράσµατα από την 

παρατήρησή του, περιγράφοντας το είδος και το πρόσηµο (θετικό ή αρνητικό) της 

εµπειρίας. Επιπλέον ο παρατηρητής καλείται να καταθέσει την εικασία του σε 

σχέση µε το περιστατικό που βίωσε ο συνεργάτης του στο εταιρικό σχήµα και να 

τεκµηριώσει τα συµπεράσµατά του.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
326 

Στη συνέχεια το αντικείµενο της παρατήρησης καλείται να επιβεβαιώσει ή να 

απορρίψει τις διαπιστώσεις του παρατηρητή και να καταθέσει τα συναισθήµατα 

που βίωσε προτείνοντας και ένα µουσικό κοµµάτι µε το οποία θα επένδυε την 

ανάµνησή του. Η σειρά κατάθεσης των µαρτυριών είναι συγκεκριµένη και 

υπαγορεύεται από το στόχο της δραστηριότητας. Η προαναφερόµενη σειρά 

επιτρέπει τόσο στους άµεσους όσο και στους έµµεσους συντελεστές του 

επικοινωνιακού γεγονότος να διαπιστώσουν εάν η µεθοδική παρατήρηση 

επέτρεψε την ορθή αποκωδικοποίηση της µνηµονικής εµπειρίας.  

Για την προτεινόµενη δραστηριότητα επιλέγεται να µην ακούγεται µουσική 

κατά τη διάρκεια του µνηµονικού ταξιδιού στη σχολική – µαθητική ζωή 

προκειµένου να διασφαλιστεί η ελευθερία της λειτουργίας της φαντασίας και των 

συνειρµών καθώς η επιλογή συγκεκριµένης µουσικής υπόκρουσης ενδέχεται να 

επηρεάσει το βίωµα προς τη µια ή άλλη κατεύθυνση. 

 

Με αφορµή την ταινία ”the wall” 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ρόλο και την 

επίδραση που ασκούν η εικόνας και ο ήχος στον διεπιδραστικό συµµετέχοντα και 

ο έλεγχος και προβληµατισµός σχετικά µε την αλληλεπίδραση τους στην 

διαδικασία της οικοδόµησης του νοήµατος. 

Για την επίτευξη του στόχου της δραστηριότητας επιλέχτηκε η προβολή ενός 

αποσπάσµατος της ταινίας “the wall” και συγκεκριµένα το περιστατικό 

διαπόµπευσης από τον εκπαιδευτικό ενός µαθητή του που γράφει ποιήµατα. Το 

απόσπασµα προβάλλεται χωρίς ήχο, προκειµένου οι συµµετέχοντες οι οποίοι θα 

το παρακολουθήσουν χωρισµένοι σε οµάδες να εστιάσουν στα παραγλωσσικά 

µηνύµατα (εκφράσεις, µιµητική, στάσεις σώµατος, θέση και τοποθέτηση στο χώρο, 

απόσταση, οπτική γωνία κλπ.).  

Ακολουθεί συζήτηση σε σχέση µε τα συναισθήµατα που βιώνουν τα 

υποκείµενα αλλά και τη σχέση εξουσίας όπως απορρέει από την εικόνα, δίχως 

ηχητικές παρεµβάσεις και παρεµβολές.  

Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες εµπλέκονται σε µια διαδικασία δηµιουργικής 

γραφής καταγράφοντας την δική τους εκδοχή για το διάλογο ανάµεσα στους 

πρωταγωνιστές καθώς στην περίστασή µας ο βουβός, στην ταινία, µαθητής 

αποκτά φωνή και εξωτερικεύει τα συναισθήµατά του. Επιπλέον κάθε οµάδα 

αφιερώνει ένα ποίηµα στον υβριστή και καταχραστή της διδασκαλικής εξουσίας 

εκπαιδευτικό το οποίο συνοδεύεται από µουσική επένδυση της επιλογής τους. Στην 

περίπτωση αυτή οι επιλογές µουσικής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς 

επιλέγονται τραγούδια µε διαφορετικό ύφος, γλώσσα και χρόνο δηµιουργίας . 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών οι οµάδες παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα της εργασίας τους µε δηµιουργικό τρόπο επιλέγοντας ανάµεσα στη 

δραµατοποίηση, τη µουσική σύνθεση, την βιντεοσκόπηση, τη φωτογράφιση κ.ά. 

Τέλος η ολοµέλεια παρακολουθεί το απόσπασµα της ταινίας, τη φορά αυτή µε ήχο. 

 

Πως θέλω να µε θυµούνται 

Για το κλείσιµο του εργαστηρίου επιλέχθηκε ως ερέθισµα ο πίνακας του Jan Steen 

«Τάξη σχολείου µε δάσκαλο που κοιµάται» καθώς το έργο προσφέρει ευκαιρίες 

συζήτησης µέσα από τον παραλληλισµό µε καταστάσεις που σκοπεύουµε να 

σατιρίσουµε στην πορεία της δραστηριότητας.  
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Με αφορµή το προαναφερόµενο έργο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την 

ευκαιρία να προσεγγίσουν το έργο τέχνης µε νέα κριτική µατιά κι εφόδια τα 

ερεθίσµατα και τη γνώση που αποκτήθηκε στην θεωρητική εισαγωγή αλλά και 

κατά τη διάρκεια του βιωµατικού εργαστηρίου. Στο προαναφερόµενο πλαίσιο 

ζητείται να σχολιάσουν την εικόνα και να την παραλληλίσουν µε την δική τους 

εικόνα µε προβολή στο µέλλον.  

Για την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών προτείνονται τα εξής ερωτήµατα. 

«Πως βλέπω τον εαυτό µου στο µέλλον;», «Πως θα ήθελα να µε θυµούνται οι 

µαθητές µου;», «Τι είναι αυτό που θα µε κάνει ξεχωριστό δάσκαλο λίγο πριν την 

συνταξιοδότησή µου;», «Πόσο και µε ποιον τρόπο άλλαξε η αυτοεικόνα µου τα 

χρόνια της εκπαιδευτικής µου πορείας;» και τέλος «Τι βλέπουν οι άλλοι στο 

πρόσωπό µου;»  

Η προτεινόµενη δραστηριότητα προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων της φαντασίας, της δηµιουργικότητας και του χιούµορ. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να σχολιάσουν, να αυτοσαρκαστούν και να 

αναδείξουν εύθυµες ή ασυνήθιστες πτυχές της σχολικής ζωής µέσα από την 

αλλαγή του σκηνικού και του χρόνου.  

Η δραστηριότητα αναδεικνύει τους τρόπους που βιώνονται και 

προσλαµβάνονται από τα διαφορετικά υποκείµενα οι κοινωνικές συνθήκες και 

καταστάσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται τη δυνατότητα στοχασµού και κατάθεσης 

απόψεων γύρω από τον τρόπο που διαµορφώνονται τα οπτικοκειµενικά 

στερεότυπα κάθε εποχής.  

Για την διευκόλυνση της συζήτησης και ως δηµιουργικό ερέθισµα 

προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς το παρακάτω σενάριο: Είστε εκπαιδευτικός 

ετών 60 και. σας δίνεται η ευκαιρία να διεκδικήσετε µια νέα θέση εργασίας σε 

σχολείο του εξωτερικού. Συντάξτε ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα για να 

αναδείξετε, τα προσόντα, τις ικανότητες και δεξιότητές σας, το διδασκαλικό σας 

προφίλ και τη γενικότερη εµπειρία σας ως εκπαιδευτικός. Κάθε ύφος και τρόπος 

γραφής επιτρέπεται, το χιούµορ, ωστόσο, επιβάλλεται». Η αυτοπαρουσίαση 

δηµιουργεί µια εύθυµη και θετική ατµόσφαιρα και εκτονώνει πιθανές δυσαρµονίες 

και εντάσεις που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια του βιωµατικού εργαστηρίου. 

Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται µε µια λέξη, φράση ή κίνηση που απαντά 

στο ερώτηµα: «Πως βίωσα το εργαστήριο και τί παίρνω µαζί µου;». Οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε ένα κινητικό, ενεργητικό παιχνίδι 

καθώς καλούνται να πιάσουν σαπουνόφουσκες τις οποίες οι συντονιστές 

σχηµατίζουν χρησιµοποιώντας το γνωστό παιδικό παιχνίδι. Η σύγκριση της 

αιθέριας και ευαίσθητης σαπουνόφουσκας µε την παιδική ψυχή λειτουργεί ως 

διακριτική υπενθύµισης του είδους και την ποιότητα της εργασίας του 

εκπαιδευτικού.  

 

Συµπεράσµατα 

Το βιωµατικό εργαστήριο αποτελεί µια πρόταση ενσωµάτωσης τεχνικών 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των πολυτροπικών κειµένων 

µε ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο. ενώ ταυτόχρονα µε έµµεσο και 

επικοινωνιακά διακριτικό τρόπο εκπαιδεύει τους συµµετέχοντες στην ανάγνωση 

και ερµηνεία οπτικοακουστικών κειµένων. Επιπλέον παρέχει τα κατάλληλα 
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εργαλεία και την ανατροφοδότηση που επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοβουλίας 

συµπερίληψης των οπτικοακουστικών κειµένων στη διδασκαλία ενώ παράλληλα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στάσης σχετικά µε την εικόνα 

του εκπαιδευτικού όπως παρουσιάζεται µέσα από τον γλωσσικό και 

παραγλωσσικό κώδικα επικοινωνίας.  

Ο βιωµατικός χαρακτήρας του εργαστηρίου εµπλουτίζει την εµπειρία των 

εκπαιδευτικών µε νέες γνώσεις, τεχνικές και στρατηγικές προσέγγισης της 

αυτοεικόνας και της εικόνας του άλλου επιτρέποντας τον µετασχηµατισµό της 

γνώσης µε δηµιουργικό τρόπο. Οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις των συµµετεχόντων 

και η καθολική εµπλοκή τους στη διαδικασία αλλά και οι αντίστοιχου πνεύµατος 

κριτικές και αξιολογήσεις τεκµηριώνουν στην πράξη την αποτελεσµατικότητα της 

εφαρµογής. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η σχέση της κοινότητας των 

εσπερινών σχολείων µε τα οπτικοακουστικά προϊόντα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα 

ανιχνεύουν τις απόψεις και ανάγκες των εκπαιδευτικών και την επίδραση που ασκεί η 

παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων στους µαθητές. Η µεθοδολογία περιελάµβανε 

δοµηµένες συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια και ανασκόπηση βιβλιογραφίας ενώ το δείγµα 

αποτελείτο από εκπαιδευτικούς και µαθητές του Εσπερινού Γυµνασίου, Εσπερινού ΓΕΛ και 

Εσπερινού ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Όσον αφορά τις τεχνικές ανάλυσης, τα στατιστικά στοιχεία που 

προέκυψαν εξετάστηκαν συνδυαστικά, απεικονίζονται σε γραφήµατα και ερµηνεύονται στη 

βάση των ερευνητικών ερωτηµάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας. Συµπερασµατικά, 

διαπιστώνεται ότι τα οπτικοακουστικά προϊόντα απαλύνουν τις ανισότητες στο σχολείο, 

βελτιώνουν τη συµπεριφορά, αποκαλύπτουν νέες επαγγελµατικές διεξόδους, βοηθούν στην 

κατανόηση σύνθετων ζητηµάτων, οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν σχετική επιµόρφωση, 

µαθητές και εκπαιδευτικοί εκφράζονται µέσω των οπτικοακουστικών προϊόντων 

ευκολότερα για θέµατα που τους προκαλούν αµηχανία και επιθυµούν να τα διδάσκονται 

ως µάθηµα επιλογής. 

Λέξεις κλειδιά: εσπερινά σχολεία, οπτικοακουστικά προϊόντα, επιµόρφωση εκπαιδευτικών. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to discover the relation of the evening school community to 

the audiovisual products. The research detects the teachers’ ideas and needs and the 

influence which the audiovisual production exerts on the students. The method included 

structured interviews, questionnaires and bibliography review; the sample consisted of 

teachers and students of evening (general or vocational) secondary schools of Chalkida. 

Concerning the analysis techniques, the resulting statistics were examined in combination, 

illustrated in charts and interpreted on the basis of the research questions and the 

bibliography. In conclusion, the audiovisual products function as levelers, improve students' 

behavior, bring to light new professional outlets and help in the comprehension and 

expression of complex or embarrassing issues. Finally, the research showed that teachers wish 

for further training, while students express the desire to be taught the audiovisual methods at 

school in the form of optional subjects. 
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Εισαγωγή 

Πλαίσιο διεξαγωγής 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου 

Επιστηµονικού Συνεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή "Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός. 

στην Εκπαίδευση", ΑΠΘ, 2016. Τα Εσπερινά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

της Εύβοιας παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια έντονη δραστηριότητα στην 

παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων, έχουν αποσπάσει σηµαντικές διακρίσεις 

και, στις παιδαγωγικές συναντήσεις των συλλόγων διδασκόντων µε στελέχη της 

εκπαίδευσης, υπήρχε συχνά εκτενής αναφορά στα οφέλη που αποκόµιζε το σύνολο 

της σχολικής κοινότητας από αυτές τις δράσεις. Έτσι, όταν ανακοινώθηκε το 

Συνέδριο συζητήθηκε η δυνατότητα συστηµατικής διερεύνησης των αναγκών, των 

οφελών και των προοπτικών του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στα εσπερινά 

σχολεία. 

 

Σκοπός της εργασίας 

Αρχικά, περιορίστηκε το πεδίο του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στα ψηφιακά 

µέσα και έγινε δεκτό από κοινού ότι ως γραµµατισµός εννοείται σε αυτή την 

περίπτωση η ικανότητα πρόσβασης σε αυτά, η κατανόηση και η κριτική 

αξιολόγησή τους καθώς και η δηµιουργία περιεχοµένου. Εν συνεχεία, υπήρξε 

καθορισµός του προβλήµατος που ορίστηκε ως «εκπαιδευτικοί και µαθητές δεν 

έχουν επαρκείς γνώσεις και αυτοπεποίθηση ώστε να χρησιµοποιήσουν τα 

οπτικοακουστικά µέσα αποτελεσµατικά για την εκπαιδευτική κοινότητα και δη 

αυτή των εσπερινών σχολείων».  

 Ακολούθως, καθορίστηκε ότι ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί 

ποια είναι η σχέση των εφήβων/νέων ενηλίκων µαθητών µε τα οπτικοακουστικά 

προϊόντα και ποια η εκπαιδευτική χρησιµότητά τους. Κατόπιν, διατυπώθηκαν οι 

κάτωθι υποθέσεις: (1) Βάσει της βιβλιογραφίας και της εµπειρίας των εισηγητριών, 

η δηµιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων από µαθητές, µε την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών, συµβάλλει στη θετική αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των 

συµµετεχόντων στην οµαδική εργασία και παράλληλα συνεισφέρει στον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό τους. (2) Οι εκπαιδευτικοί διαφαίνεται ότι έχουν 

ανάγκη περαιτέρω επιµόρφωσης στην κατεύθυνση του οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού ώστε να δύνανται να υποστηρίξουν αποτελεσµατικότερα τις 

σχετικές πρωτοβουλίες. Οι υποθέσεις διερευνήθηκαν µέσω των εξής ερευνητικών 

ερωτηµάτων: (α) Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

οπτικοακουστική εκπαίδευση; (β) Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για την 

ανάπτυξη σχετικών επιµορφωτικών δράσεων; (γ) Ποια επίδραση ασκεί η 

παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων στους µαθητές; (δ) Ποια είναι η συµβολή 

των οπτικοακουστικών τεχνών στην παροχή ολοκληρωµένης εκπαίδευσης; 

 

Θεωρητική προσέγγιση 

Όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο, η αξία του οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού στην εκπαίδευση είναι σχεδόν αυταπόδεικτη αφού "ακουµπά" 
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πολλαπλά σε διαφορετικές θεωρίες µάθησης και µπορεί να ενσωµατωθεί σε κάθε 

φιλοσοφία διδασκαλίας µε µαθητοκεντρικό προσανατολισµό.  

 Ειδικότερα, από παιδαγωγικής άποψης είναι πρωταρχικής σηµασίας να 

αισθάνεται ο µαθητής ευχάριστα και η συµµετοχή του στη ζωή του σχολείου να 

ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες του, να δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για να αισθάνεται ευχάριστα και τελικά να µαθαίνει σε ένα 

περιβάλλον το οποίο να παρέχει αφορµές για δράση, που να ερεθίζει και να 

παρακινεί σε απασχόληση έτσι ώστε να προάγεται η, κατά τον Piaget, "ενεργή 

µάθηση". Σύµφωνα µε την παραδοχή της Ενεργής Μάθησης, πραγµατική µάθηση 

υπάρχει όταν οι µαθητές εµπλέκονται σε ενεργή γνωστική επεξεργασία, δηλαδή 

όταν προσέχουν και προσπαθούν ενεργά να επιλέξουν τα σηµαντικά 

στοιχεία του περιεχοµένου του µαθήµατος, να τα κατανοήσουν και να τα 

συνδέσουν µεταξύ τους και µε τις προηγούµενες γνώσεις τους (Mayer, 2003). 

 Επιπλέον, ο καθηγητικός µονόλογος, οι τυποποιηµένες ερωτήσεις και η 

αποκλειστική χρήση των διδακτικών βιβλίων, µετατρέπουν τη διδασκαλία σε µια 

προκαθορισµένη, ασφυκτική διαδικασία στην οποία συµµετέχει καθηµερινά ο 

µαθητής, η οποία όµως δεν κινητοποιεί την κριτική ικανότητα των µαθητών και 

συχνά δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους ενώ παράλληλα, κατ' αυτό τον 

τρόπο, αγνοούνται συστηµατικά τα ταλέντα και οι κλίσεις των µαθητών σύµφωνα 

µε τη θεωρία της "πολλαπλής νοηµοσύνης" (Gardner, 2011). 

 Η ενσωµάτωση της ενέργειας παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία δικαιολογείται πλήρως από τη θεωρία της 

"ανακαλυπτικής µάθησης", που επιµένει στον σηµαντικό ρόλο της ενεργητικότητας 

του ατόµου καθώς υποστηρίζει ότι η µάθηση δεν µεταδίδεται, αλλά 

κατασκευάζεται και κατακτάται από τον µαθητή, η µάθηση απαιτεί εξερεύνηση, 

πειραµατισµό, ανακατασκευή της γνώσης, ανακάλυψη και σύνδεσή της µε τα 

τρέχοντα κοινωνικο-πολιτισµικά στοιχεία (Bruner, 1996). 

 Επιπλέον, η χρήση των οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας όπως επίσης 

η παραγωγή ψηφιακών προϊόντων εντός της σχολικής κοινότητας βοηθά, µε τη 

δύναµη της εικόνας, στην εξάλειψη γλωσσικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών και 

άλλων ετεροτήτων ενώ παράλληλα εξισορροπεί το µορφωτικό κεφάλαιο το οποίο, 

σύµφωνα µε τον Bourdieu, µεταφέρει ο κάθε µαθητής στο σχολείο (∆ραγώνα κ.α., 

2001). 

 Η παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων στο πλαίσιο την µεθόδου των 

Σχεδίων Εργασίας, αξιοποιεί στο µέγιστο τη Μέθοδο Dewey "Learning by doing", ο 

οποίος υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής του µαθητοκεντρικού συστήµατος της 

µάθησης, θεωρείται εισηγητής της βιωµατικής µεθόδου, όπου η ενεργητική 

συµµετοχή του µαθητή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και σε όλα τα στάδια υφίσταται 

ενεργός συµµετοχή του µαθητή και όχι στείρα µετάδοση και αποθήκευση 

γνώσεων. Η διδασκαλία είναι συµµετοχική και λαµβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση 

των µαθητών µεταξύ τους, µε το δάσκαλο και µε το αναλυτικό πρόγραµµα (Σοφού, 

2007). 

 Τέλος, ο Vygotsky ανέπτυξε την έννοια της "ζώνης της επικείµενης 

ανάπτυξης" ορίζοντάς την ως το κενό που υπάρχει για τον µαθητή µεταξύ αυτού 

του µπορεί να επιτύχει µόνος του και αυτού που µπορεί να κατακτήσει µε τη 

βοήθεια κάποιου µεγαλύτερου ή εµπειρότερου. Εξελίσσοντας την απόκτηση 

γνώσης µέσω οµαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων, οι Edwards & Mercer 
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χρησιµοποίησαν τον όρο "κοινή γνώση" για να ορίσουν την κατανόηση που 

δηµιουργείται και µοιράζεται από τους ανθρώπους µέσω της αλληλεπίδρασης, της 

συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων (Παναγάκος, 2001). 

 Από τα ανωτέρω συνάγεται η αναγκαιότητα του οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού και η αξιοποίησή του ως διδακτική προσέγγιση για τη διευκόλυνση 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, της προαγωγής και της 

οικοδόµησης νέας γνώσης από τη σχολική κοινότητα. 

 

Η ερευνητική µελέτη 

Ως έναυσµα για την παρούσα ερευνητική εργασία λειτούργησαν οι συστηµατικές 

παραγωγές ταινιών από τα εσπερινά σχολεία της Εύβοιας. 

 Ειδικότερα και όσον αφορά το Εσπερινό Γυµνάσιο Χαλκίδας, υπάρχει µια 

συνέχεια στο χρόνο όπως φαίνεται από τις αντίστοιχες παραγωγές κατά τα 

τελευταία πέντε σχολικά έτη: (α) 2011-12: «Μένουµε Ελλάδα;» (40'), Ντοκιµαντέρ 

για τη νεανική µετανάστευση, (β) 2012-13: «Έτσι Άλλαξαν Όλα Ξαφνικά» (20'), 

µυθοπλασία µε µαθητές Ροµά, (γ) 2013-14: «Marco Valdo, Μανιτάρια στην Πόλη» 

(60'), µεταφορά κειµένου του Ιτ. Καλβίνο, (δ) 2014-15: «Γρηγόριος, Μητροπολίτης 

Χαλκίδας» (40'), Ιστορικό Ντοκιµαντέρ, και (ε) 2015-16: «Κάθε Φως…Μια Ιστορία» 

(40'), Μυθοπλασία για τους φαροφύλακες. 

 Οι παραγωγές του Εσπερινού ΓΕΛ Χαλκίδας ξεκίνησαν το 2013 και έκτοτε 

γίνονται σταθερά κάθε χρόνο, ήτοι: 2013-14: «Οι Περιπέτειες Ενός Εσπερινού 

Μαθητή» (45'), Μυθοπλασία & «Εσπερινός Μαθητής» ( 12'), Ντοκιµαντέρ, 2014-15: 

«Η Φωτογραφία» (45'), Μυθοπλασία για τον ρατσισµό κατά της τρίτης ηλικίας, και 

2015-16: «Vivere!» (15'), Αλλαγή κοσµοθεωρίας. 

 Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται συστηµατικά 

το Εσπερινό ΕΠΑΛ Χαλκίδας, µε τις ακόλουθες παραγωγές: 2014-2015: «Χαλκίδα-Η 

Πόλη και ο Άνθρωπος-Τρόπος να ∆εις…Τρόπος να Ζεις» Η πόλη της Χαλκίδας & οι 

πολίτες της, 2015-2016: «Το Φως που µας Εµπνέει», φωτογραφίες & στίχοι 

ποιητών. 

 

Η µέθοδος  

Αναφορικά µε την επιλογή ερευνητικής µεθόδου, καταλήξαµε στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σε συνδυασµό µε ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε µαθητές και 

εκπαιδευτικούς των τριών εσπερινών σχολείων και µε δοµηµένες συνεντεύξεις µε 

κάποιους από του συµµετέχοντες (ποσοτική & ποιοτική έρευνα). Ειδικότερα, το 

δείγµα της έρευνας αποτελείτο από 22 εκπαιδευτικούς σε σύνολο 55 

εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Εσπερινό Γυµνάσιο, στο Εσπερινό ΓΕΛ και 

στο εσπερινό ΕΠΑΛ Χαλκίδας και από 32 µαθητές σε σύνολο 485 µαθητών. Εδώ θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι στην έρευνα συµµετείχαν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές 

που συµµετείχαν στις σχολικές παραγωγές. 

 Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων έγινε συνδυαστικά και στην κατεύθυνση 

εξυπηρέτησης των ερευνητικών ερωτηµάτων, των στοιχείων της βιβλιογραφίας 

και των απόψεων που διατυπώθηκαν στις συνεντεύξεις. Η δε συγγραφή της 

τελικής εισήγησης πραγµατοποιήθηκε έτσι ώστε να τονιστούν τα οφέλη του 

οπτικοακουστικού γραµµατισµού – όπως αναδείχθηκαν µέσα από την παρούσα 

έρευνα - για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στα εσπερινά σχολεία και µε 

τις ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν.  
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 Η έρευνά µας ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας 

(Βάµβουκας, 2002) και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που τ

προσδίδουν επιστηµονικότητα: α) αναζητά σχέση ανεξάρτητων 

µεταβλητών, β) χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγιο (τυποποιηµένο µέσο) για τη 

συλλογή ποσοτικών δεδοµένων και γ) χρησιµοποιούνται τεχνικές στατιστικής 

ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδοµ

ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό του οι αρχές 

 Όσον αφορά τις τεχνικές ανάλυσης, τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

από τα ερωτηµατολόγια εξετάζονται συνδυαστικά και µε εναλλακτικούς τρό

απεικονίζονται σε γραφήµατα και ερµηνεύονται στη βάση εξυπηρέτησης των 

ερευνητικών ερωτηµάτων αλλά και στην κατεύθυνση επαλήθευσης/διάψευσης 

στοιχείων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή των απόψεων που διατυπώθηκαν 

στις συνεντεύξεις. 

 

Τα αποτελέσµατα 

Αρχικά, υπήρξε επισκόπηση στης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

(βιβλία, άρθρα κλπ) όπου διαπιστώθηκε εγχώρια και διεθνής κινητικότητα για την 

προώθηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού ως ισχυρό εργαλείο στο χώρο 

της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγµα

“Film Nation UK's Filmclub

 Από τις συνεντεύξεις, διαπιστώθηκαν κοινές δυσκολίες όπως η έλλειψη 

τεχνικού εξοπλισµού, ο µεγάλος εργασιακός φόρτος καθώς οι µαθητές εργάζονται 

τις πρωινές ώρες, η άγνοια τεχνικών, η δυσκολία στην ταύτιση χρόνου εργασίας 

των συµµετεχόντων στις ψηφιακές παραγωγές, η χρηµατοδότηση των 

µετακινήσεων και οι πολύωρες λήψεις για τις ανάγκες των ντοκιµαντέρ. Ως 

παράγοντες που διευκόλυναν το έργο τους, αναφέρθηκαν η προσφορά 

τεχνογνωσίας και υλικού από ιδιώτες επαγγελµατίες του χώρου, η υποστήριξη από 

φορείς, οι εξειδικευµένες γνώσεις κάποιων εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση από 

τη διεύθυνση του σχολείου. Τα οφέλη που τονίστηκαν στις συνεντεύξεις 

αφορούσαν στη συνδυαστική µάθηση

και συνεργασίας, στη κατανόηση της ορθής διαχείρισης του χρόνου, στην 

ανάπτυξη αυτοεκτίµησης και εσωτερικής ηρεµίας, αποφόρτισης από τα 

προβλήµατα της καθηµερινότητας και γενικότερη βελτίωση του σχολικού 

κλίµατος. 

 Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων θα 

παρουσιαστούν σε δύο µέρη. Αρχικά, θα παρατεθούν τα αποτελέσµατα για τον 

οπτικο-ακουστικό (Ο/Α) γραµµατισµό των εκπαιδευτικών στα Εσπερινά Σχολεία 

Ευβοίας. 

 Όπως φαίνεται στους Πίνακες 1 & 2, οι επιµο

εκπαιδευτικών στη χρήση και παραγωγή Ο/Α υλικού είναι µάλλον 

αχαρτογράφητες καθώς το 61% δήλωσε ότι δεν έχει συµµετάσχει σε σχετική 

έρευνα ενώ το 70% που δεν έχει επιµορφωθεί ποτέ στο αντικείµενο θα επιθυµούσε, 

σύµφωνα µε άλλη ερώτηση,

 

 

 

 

39%

61%

Πίνακας 1: Συµµετοχή σε έρευνα για ανάγκες επιµόρφωσης στην
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Η έρευνά µας ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας 

(Βάµβουκας, 2002) και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που τ

προσδίδουν επιστηµονικότητα: α) αναζητά σχέση ανεξάρτητων –

µεταβλητών, β) χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγιο (τυποποιηµένο µέσο) για τη 

συλλογή ποσοτικών δεδοµένων και γ) χρησιµοποιούνται τεχνικές στατιστικής 

ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδοµένων. Αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο, 

ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό του οι αρχές Davidson (Cohen & Manion

Όσον αφορά τις τεχνικές ανάλυσης, τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

από τα ερωτηµατολόγια εξετάζονται συνδυαστικά και µε εναλλακτικούς τρό

απεικονίζονται σε γραφήµατα και ερµηνεύονται στη βάση εξυπηρέτησης των 

ερευνητικών ερωτηµάτων αλλά και στην κατεύθυνση επαλήθευσης/διάψευσης 

στοιχείων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή των απόψεων που διατυπώθηκαν 

ρχικά, υπήρξε επισκόπηση στης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

(βιβλία, άρθρα κλπ) όπου διαπιστώθηκε εγχώρια και διεθνής κινητικότητα για την 

προώθηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού ως ισχυρό εργαλείο στο χώρο 

της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγµα το βρετανικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα

Filmclub” (TheGuardian, 2013). 

Από τις συνεντεύξεις, διαπιστώθηκαν κοινές δυσκολίες όπως η έλλειψη 

τεχνικού εξοπλισµού, ο µεγάλος εργασιακός φόρτος καθώς οι µαθητές εργάζονται 

άγνοια τεχνικών, η δυσκολία στην ταύτιση χρόνου εργασίας 

των συµµετεχόντων στις ψηφιακές παραγωγές, η χρηµατοδότηση των 

µετακινήσεων και οι πολύωρες λήψεις για τις ανάγκες των ντοκιµαντέρ. Ως 

παράγοντες που διευκόλυναν το έργο τους, αναφέρθηκαν η προσφορά 

τεχνογνωσίας και υλικού από ιδιώτες επαγγελµατίες του χώρου, η υποστήριξη από 

φορείς, οι εξειδικευµένες γνώσεις κάποιων εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση από 

τη διεύθυνση του σχολείου. Τα οφέλη που τονίστηκαν στις συνεντεύξεις 

αφορούσαν στη συνδυαστική µάθηση, στην ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας 

και συνεργασίας, στη κατανόηση της ορθής διαχείρισης του χρόνου, στην 

ανάπτυξη αυτοεκτίµησης και εσωτερικής ηρεµίας, αποφόρτισης από τα 

προβλήµατα της καθηµερινότητας και γενικότερη βελτίωση του σχολικού 

κυριότερα ευρήµατα της έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων θα 

παρουσιαστούν σε δύο µέρη. Αρχικά, θα παρατεθούν τα αποτελέσµατα για τον 

ακουστικό (Ο/Α) γραµµατισµό των εκπαιδευτικών στα Εσπερινά Σχολεία 

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 1 & 2, οι επιµορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών στη χρήση και παραγωγή Ο/Α υλικού είναι µάλλον 

αχαρτογράφητες καθώς το 61% δήλωσε ότι δεν έχει συµµετάσχει σε σχετική 

έρευνα ενώ το 70% που δεν έχει επιµορφωθεί ποτέ στο αντικείµενο θα επιθυµούσε, 

σύµφωνα µε άλλη ερώτηση, να συµµετάσχει σε σχετικό πρόγραµµα κατάρτισης.

70%

Πίνακας 2: Έχετε επιµορφωθεί στη
Ο/Α στην εκπαίδευσηεπιµόρφωσης στην αξιοποίηση Ο/Α µέσων
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Η έρευνά µας ικανοποιεί τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας 

(Βάµβουκας, 2002) και χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που της 

– εξαρτηµένων 

µεταβλητών, β) χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγιο (τυποποιηµένο µέσο) για τη 

συλλογή ποσοτικών δεδοµένων και γ) χρησιµοποιούνται τεχνικές στατιστικής 

ένων. Αναφορικά µε το ερωτηµατολόγιο, 

Manion, 1994). 

Όσον αφορά τις τεχνικές ανάλυσης, τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

από τα ερωτηµατολόγια εξετάζονται συνδυαστικά και µε εναλλακτικούς τρόπους, 

απεικονίζονται σε γραφήµατα και ερµηνεύονται στη βάση εξυπηρέτησης των 

ερευνητικών ερωτηµάτων αλλά και στην κατεύθυνση επαλήθευσης/διάψευσης 

στοιχείων της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ή των απόψεων που διατυπώθηκαν 

ρχικά, υπήρξε επισκόπηση στης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

(βιβλία, άρθρα κλπ) όπου διαπιστώθηκε εγχώρια και διεθνής κινητικότητα για την 

προώθηση του οπτικοακουστικού γραµµατισµού ως ισχυρό εργαλείο στο χώρο 

το βρετανικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

Από τις συνεντεύξεις, διαπιστώθηκαν κοινές δυσκολίες όπως η έλλειψη 

τεχνικού εξοπλισµού, ο µεγάλος εργασιακός φόρτος καθώς οι µαθητές εργάζονται 

άγνοια τεχνικών, η δυσκολία στην ταύτιση χρόνου εργασίας 

των συµµετεχόντων στις ψηφιακές παραγωγές, η χρηµατοδότηση των 

µετακινήσεων και οι πολύωρες λήψεις για τις ανάγκες των ντοκιµαντέρ. Ως 

παράγοντες που διευκόλυναν το έργο τους, αναφέρθηκαν η προσφορά 

τεχνογνωσίας και υλικού από ιδιώτες επαγγελµατίες του χώρου, η υποστήριξη από 

φορείς, οι εξειδικευµένες γνώσεις κάποιων εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση από 

τη διεύθυνση του σχολείου. Τα οφέλη που τονίστηκαν στις συνεντεύξεις 

, στην ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας 

και συνεργασίας, στη κατανόηση της ορθής διαχείρισης του χρόνου, στην 

ανάπτυξη αυτοεκτίµησης και εσωτερικής ηρεµίας, αποφόρτισης από τα 

προβλήµατα της καθηµερινότητας και γενικότερη βελτίωση του σχολικού 

κυριότερα ευρήµατα της έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων θα 

παρουσιαστούν σε δύο µέρη. Αρχικά, θα παρατεθούν τα αποτελέσµατα για τον 

ακουστικό (Ο/Α) γραµµατισµό των εκπαιδευτικών στα Εσπερινά Σχολεία 

ρφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών στη χρήση και παραγωγή Ο/Α υλικού είναι µάλλον 

αχαρτογράφητες καθώς το 61% δήλωσε ότι δεν έχει συµµετάσχει σε σχετική 

έρευνα ενώ το 70% που δεν έχει επιµορφωθεί ποτέ στο αντικείµενο θα επιθυµούσε, 

να συµµετάσχει σε σχετικό πρόγραµµα κατάρτισης. 

30%

επιµορφωθεί στη χρήση ή δηµιουργία 
στην εκπαίδευση;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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 Αναφορικά µε τα γνωστικά εφόδια των εκπαιδευτικών, όπως εµφαίνεται 

στους Πίν. 3 & 4, µε την παραγωγή ή αναπαραγωγή Ο/Α υλικού είναι εξοικειωµένοι 

σε ποσοστό περίπου 50% µε τον βιντεοπροβολέα και τον διαδραστικό πίνακα σε 

σύνδεση µε το διαδίκτυο ενώ σε ποσοστό 40-70% δέχονται ότι τα άβολα θέµατα 

(π.χ. ρατσισµός, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, διακρίσεις κ.λπ.) είναι ευκολότερα 

προσβάσιµα µέσω Ο/Α υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 Στους Πίν. 5 & 6, παρουσιάζεται η γνώµη των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα 

οφέλη του Ο/Α γραµµατισµού στη σχολική κοινότητα, η οποία είναι πολύ θετική 

αφού το 87% πιστεύει ότι οι συµµετέχοντες µαθητές ανακάλυψαν κλίσεις και 

ταλέντα µέσω της δηµιουργίας Ο/Α προϊόντων ενώ το 81% δήλωσε ότι η χρήση 

ή/και η δηµιουργία Ο/Α µέσων στο σχολείο, βοήθησε µαθητές µε αποκλίνουσες 

συµπεριφορές να τις µετατρέψουν σε δηµιουργικότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 Εν συνεχεία, παρατίθενται τα ευρήµατα για τον οπτικο-ακουστικό (Ο/Α) 

γραµµατισµό σε µαθητές των Εσπερινών Σχολείων της Ευβοίας. 

 Όπως φαίνεται στον Πίν. 7, το 40-70% των µαθητών κατέχει τουλάχιστον 

µια ψηφιακή συσκευή ήχου/εικόνας ενώ σε ποσοστό 30% απάντησαν ότι 

χρησιµοποιούν την συσκευές για φωτογραφίες και βίντεο. Επίσης, το 90% των 

συµµετεχόντων µαθητών δήλωσε ότι θα ήθελε να µάθει τα τεχνικά µυστικά για τη 

δηµιουργία ποιοτικού Ο/Α υλικού (Πίν. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Πίν. 9 όπου οι µαθητές φαίνεται να 

υποστηρίζουν ότι τα σχολικά εγχειρίδια θα ήταν καλύτερα εάν είχαν περισσότερες 

εικόνες και χάρτες (30%), links µε παιχνίδια εµπέδωσης ή ανακάλυψης της νέας 

γνώσης (40%) ή συνοδευτικά CDs Ο/Α υλικού (50%). Επίσης, οι µαθητές δηλώνουν 

σε ποσοστό 81% ότι κατανοούν καλύτερα ένα δύσκολο θέµα βλέποντάς το (π.χ. 
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Πίνακας 3: Για την (ανα)παραγωγή Ο/Α υλικού 
χρησιµοποιείτε...
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Πίνκας 4: "Άβολα" θέµατα ευκολότερα προσβάσιµα µε χρήση 
Ο/Α υλικού

Πίνακας 5: Ανακάλυψαν οι µαθητές σας 
κλίσεις µε τη χρήση/δηµιουργία Ο/Α µέσων;

87%

13%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Πίνακας 6: Βοήθησε η χρήση/δηµιουργία Ο/Α 
µέσων µαθητές µε αποκλίνουσες 

συµπεριφορές;
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Πίνακας 7: Ποιες ψηφιακές συσκευές 
κατέχεις;

Πίνακας 8: Θέλεις να µάθεις τα τεχνικά 
µυστικά για το πώς γίνεται µια ταινία/σποτ 

κλπ;

90%

10%

ΝΑΙ
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ντοκιµαντέρ) παρά διαβάζοντάς το. (Πίν. 10) Παρόλα αυτά και ενώ θα ήταν 

αναµενόµενο να δηλώσουν αρκετοί ότι θα εκφραζόντουσαν καλύτερα µέσω Ο/Α 

υλικού, το σχετικό ποσοστό είναι πολύ χαµηλό (15%), όταν δηλώνει το 65% 

"µιλώντας" και το 30% "γράφοντας. Όταν συζητήθηκε το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα στις συνεντεύξεις, το χαµηλό ποσοστό του αποδόθηκε στον ελλιπή 

Ο/Α γραµµατισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 Επίσης, οι µαθητές δήλωσαν ότι µέσω της συµµετοχής τους έµαθαν 

περισσότερα για επαγγέλµατα όπως η ψηφιακή επεξεργασία ήχου/εικόνας (20%), 

το µοντάζ (25%), η µουσική επένδυση (10%), η σκηνοθεσία (50%) και η ηθοποιία 

(65%) αλλά δεν υπάρχει αντιστοιχία ποσοστών όσον αφορά την επαγγελµατική 

επιλογή τους µετά την εµπειρία τους στη δηµιουργία Ο/Α προϊόντος. Ειδικότερα, 

τα επαγγέλµατα του σκηνοθέτη και του φωτογράφου συγκέντρωσαν τα 

υψηλότερα ποσοστά (30%), του ηχολήπτη (20%) ενώ τα καθένα από υπόλοιπα 

επαγγέλµατα όπως και αυτό του διαφηµιστή συγκεντρώνουν από 10% το καθένα. 

Στις συνεντεύξεις, το υψηλό ποσοστό επιλογής του επαγγέλµατος του 

φωτογράφου και τα χαµηλά των άλλων επαγγελµάτων αποδόθηκαν στις 

προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης. 

 Αξιολογώντας ως πολύ θετική την εµπειρία τους στο πεδίο των Ο/Α 

προϊόντων, οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί και µαθητές επιθυµούν να διδάσκεται 

η χρήση και δηµιουργία Ο/Α µέσων ως µάθηµα επιλογής σε ποσοστό 83% και 95% 

αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

  

Ανάλυση 

Συνεπώς και βάσει της έρευνάς µας, µπορούµε να αναφέρουµε επιγραµµατικά τα 

παρακάτω οφέλη που αποκόµισε η κοινότητα των εσπερινών σχολείων από την 

ενεργό ενασχόληση µε την παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. Ειδικότερα, ο 

οπτικοακουστικός γραµµατισµός φαίνεται να ενισχύει τη δηµοκρατία στην 

εκπαίδευση καθώς αποτελεί δικαίωµα του κάθε πολίτη και υποχρέωση της 

πολιτείας η παροχή πρόσβασης στη νέα τεχνολογική γνώση, σε όλους ανεξαιρέτως 

τους πολίτες και µέσω των δοµών της τυπικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, όπως 

φάνηκε από την έρευνα, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών κατέχει 

εξελιγµένες ψηφιακές συσκευές ήχου/εικόνας, το σχολείο οφείλει να συµβαδίζει µε 

τη ζωή και να τις ενσωµατώνει στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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δύσκολο θέµα;
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 Αναντίρρητα, αφού ζούµε στην εποχή της κυριαρχίας της ταχείας 

πληροφόρησης µέσω των ψηφιακών µέσων, η σχολική µονάδα υποχρεούται να 

εκπαιδεύει τους µαθητές στην αναγνώριση του ρητού και κυρίως του λανθάνοντος 

µηνύµατος ώστε να µην αποτελούν εύκολα θύµατα αυτών που επιδιώκουν τη 

χειραγώγησή τους µέσω του διαδικτύου, των µέσων ενηµέρωσης κ.λπ.  

 Επίσης, ο οπτικοακουστικός γραµµατισµός συµβάλει στην ανίχνευση και 

ανάδειξη ταλέντων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο τόσο της θεωρίας της πολλαπλής 

όσο και της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, ενισχύοντας παράλληλα την προοπτική 

επαγγελµατικής αποκατάστασης των µαθητών.  

 Τέλος, διαπιστώνεται η συµβολή του οπτικοακουστικού γραµµατισµού στην 

εξάλειψη των εµποδίων έκφρασης λόγω ελλείµµατος στο µορφωτικό κεφάλαιο 

που φέρουν οι µαθητές όπως επίσης πιθανώς λόγω πολιτισµικών ή κοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων, για παράδειγµα µετανάστες, αθίγγανοι, πρόσφυγες κλπ. Κατά τον 

ίδιο τρόπο, η δηµιουργία ή απλά η χρήση των οπτικοακουστικά µέσων στην 

εκπαίδευση µπορεί να διευκολύνει την ενασχόληση µε ευαίσθητα θέµατα και να 

βελτιώσει το κλίµα της σχολικής µονάδας.  

 

Συµπεράσµατα 

Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, η ανάµειξη των µαθητών 

και εκπαιδευτικών των τριών εσπερινών σχολείων της Χαλκίδας στα 

προγράµµατα κινηµατογράφου και φωτογραφίας οδηγεί στα ακόλουθα 

συµπεράσµατα. 

 Η ιδιαιτερότητα των εσπερινών σχολείων: Πρωταρχικά, ο διαθέσιµος 

προσωπικός χρόνος αφιέρωσης του κάθε µέλους της εκάστοτε οµάδας ήταν και ο 

σηµαντικότερος παράγοντας για την εµπλοκή του ή όχι στο πρόγραµµα. ∆ηλαδή, 

το γεγονός ότι επρόκειτο για εσπερινά σχολεία είχε ως αποτέλεσµα η συντριπτική 

πλειοψηφία των ενδιαφεροµένων µαθητών να είναι ενήλικες και άρα, στο 

µεγαλύτερο µέρος τους, µε οικογενειακές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις. Οπότε, 

ο διαθέσιµος χρόνος τους ήταν από την αρχή περιορισµένος. Ακριβώς εξ αιτίας 

αυτού, ο αριθµός των µελών των οµάδων συµµετοχής ήταν εξίσου περιορισµένος 

σε σχέση µε τον συνολικά πληθυσµό της σχολικής µονάδας. Επιπλέον, τα ανήλικα 

µέλη είχαν παρόµοιες δυσκολίες εύρεσης ελεύθερου χρόνου καθώς, ως µαθητές 

εσπερινού σχολείου, ανήκαν µοιραία στην κατηγορία των εργαζοµένων µαθητών. 

Στην περίπτωσή τους βέβαια, ζητήθηκε η γραπτή συγκατάθεση των κηδεµόνων 

τους για τυχόν εµπλοκή τους σε δραστηριότητες εκτός σχολείου. 

 Σχέσεις αλληλεπίδρασης: εκπαιδευτικοί και διευθυντής: Ενισχύθηκαν οι 

σχέσεις συνεργασίας τόσο ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς όσο και µεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριµένα, µε τη διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος 

των προγραµµάτων ζητήθηκε η βοήθεια διαφορετικών ειδικοτήτων, µε 

αποτέλεσµα να εµπλακούν εµµέσως ακόµη περισσότεροι στη διαδικασία 

παραγωγής. Επιπλέον, οι διευθυντές των σχολικών µονάδων διευκόλυναν και 

παρότρυναν συναδέλφους και µαθητές στο έργο τους, δηµιουργώντας θετικό 

κλίµα συνεργασίας. Άλλωστε, οι δύο εκ των τριών διευθυντών συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα ως ενεργά µέλη. Αξίζει να σηµειωθεί δε, ότι διαθέτουν και γνώσεις 

κινηµατογράφου καθώς έχουν λάβει ανάλογη επιµόρφωση, κάτι που σαφώς 

διευκόλυνε το έργο των οµάδων εξασφαλίζοντας επιτυχή αποτελέσµατα. 
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 Ενεργοποίηση "δύσκολων" µαθητών: Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας 

που οδηγεί στο συµπέρασµα της ευεργετικής χρήσης των οπτικοακουστικών 

µέσων ως εργαλεία εκπαίδευσης, είναι αναµφίβολα η επιτυχία αφοµοίωσης στις 

οµάδες εργασίας των µαθητών που επιδείκνυαν αρνητική συµπεριφορά κατά την 

τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Θεωρήθηκε ζωτικής σηµασίας η ανάµειξη στο 

πρόγραµµα µαθητών περιθωριοποιηµένων ή ακόµη και επιθετικών και τα 

αποτελέσµατα ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά. Οι αρχικά 

περιθωριοποιηµένοι µαθητές, ως ενεργά µέλη της οµάδας, απέκτησαν το αίσθηµα 

του «ανοίκειν» στη σχολική κοινότητα ενώ οι επιθετικοί το αίσθηµα της ευθύνης 

απέναντι στον κοινό στόχο για επιτυχή αποτελέσµατα, µεταλλάσσοντας την 

επιθετικότητα σε έντονη δηµιουργικότητα και καλή συνεργασία. Συνεπώς, το 

σχολείο µε αυτόν τον τρόπο έδρασε για τα µέλη του ως µια εναλλακτική 

οικογένεια. 

Ανάδειξη ταλέντων και επαγγελµατικές προοπτικές: Η ανάµειξη µε τον 

κινηµατογράφο και τη φωτογραφία, αλλά και η συνεργασία και γνωριµία των 

µελών των οµάδων µε επαγγελµατίες του χώρου των οπτικοακουστικών µέσων, 

είχε ως αποτέλεσµα τη διευκόλυνση της ανακάλυψης ή ενίσχυσης κρυφών 

ταλέντων και δεξιοτήτων κάποιων µαθητών αλλά και καθηγητών σε τοµείς όπως 

η φωτογραφία, η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, το µοντάζ, η µουσική, οι νέες 

τεχνολογίες κ.ά. Συγκεκριµένα, ορισµένοι µαθητές οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη 

νέων ενδιαφερόντων σχετικών µε τους τοµείς που προαναφέρθηκαν και συνεπώς, 

στην επιθυµία απόκτησης σχετικών προσόντων. ∆ηµιουργήθηκαν λοιπόν οι 

κατάλληλες δοµές ως προς τη διευκόλυνση επιλογής τοµέα µόρφωσης καθώς και 

για µελλοντική διερεύνηση πιθανών ευκαιριών στον επαγγελµατικό τοµέα. 

Σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία: Μέσω των προγραµµάτων παραγωγής 

οπτικοακουστικών προϊόντων, άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας µε τοπικούς φορείς 

που συνεισέφεραν στην υποστήριξη, οργάνωση, υλοποίηση αλλά και παρουσίαση 

των προϊόντων. Αναφέρονται ενδεικτικά ο ∆ήµος Χαλκιδέων, η ∆/νση ∆/θµιας 

Εκπ/σης Ν. Ευβοίας, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ο ΟΛΝΕ κ.ά. Επιπλέον, 

παράλληλα µε τους επαγγελµατίες οι οποίοι έδωσαν τα «φώτα» τους και 

«δάνεισαν» το χώρο τους (φωτογράφοι, σκηνοθέτες κ.λπ.), στο πλαίσιο του 

προγράµµατος φωτογραφίας, υπήρξε επικοινωνία µε απλούς πολίτες οι οποίοι 

φωτογραφήθηκαν στην καθηµερινότητά τους. Επίσης, σε αυτό το σηµείο αξίζει να 

αναφερθεί η ευτυχής συγκυρία της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ 

Χαλκίδας "DocFest" από τους τοπικούς αρµόδιους φορείς και η ευεργετική της 

επίδρασή του στην εργασία των οµάδων. Μέσω της επίσκεψης των µαθητικών 

οµάδων στις δραστηριότητες αυτού του θεσµού, αναπτύχθηκε η συζήτηση, ο 

προβληµατισµός και η συναισθηµατική εµπλοκή ενώ επίσης προωθήθηκε ο 

δηµιουργικός διάλογος και η κριτική σκέψη των µαθητών.  

 Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, προκύπτει το συνολικά συµπέρασµα ότι 

η εµπλοκή των µαθητών σε δράσεις που εµπεριέχουν στοιχεία οπτικοακουστικού 

γραµµατισµού, έχει ως συνέπεια την άµεση αλληλεπίδραση σχολείου και κοινωνίας 

και άρα, καθιστά τα εσπερινά σχολεία αναπόσπαστο, «ζωντανό» κοµµάτι της και 

όχι κάτι έξω από αυτήν.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, γενικότερα: (α) Τα οπτικοακουστικά προϊόντα 

απαλύνουν τις ανισότητες στο σχολείο καθώς οι µαθητές µπορούν να 

συµµετέχουν ενεργά και ισότιµα ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα 
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του ωρολογίου προγράµµατος. (β) Οι µαθητές κατανοούν τα σύνθετα ζητήµατα 

καλύτερα µέσα από ταινίες παρά από γραπτά κείµενα. (γ) Μαθητές και 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι εκφράζονται ευκολότερα µέσω µιας ταινίας για 

θέµατα που τους προκαλούν αµηχανία όπως ο ρατσισµός, η οµοφοβία κλπ. (δ) Οι 

µαθητές ανακαλύπτουν ταλέντα τους και νέες επαγγελµατικές διεξόδους µε τη 

συµµετοχή τους στην παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. (ε) Οι 

εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν βελτίωση στη συµπεριφορά µαθητών που 

συµµετέχουν σε ενδοσχολικές οπτικοακουστικές παραγωγές. (ε) Οι εκπαιδευτικοί 

επιθυµούν επιµόρφωση στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραµµατισµού, οι 

ανάγκες τους είναι αχαρτογράφητες και στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

πιστεύουν ότι θα πρέπει να διδάσκεται ως µάθηµα επιλογής, άποψη που 

συµµερίζονται και οι µαθητές τους. 

 Εν κατακλείδι, µπορεί να υποστηριχθεί ότι µέσω των παραγωγών 

οπτικοακουστικών προϊόντων από τα εσπερινά σχολεία, επετεύχθη ένας από τους 

σηµαντικότερους στόχους του σχολείου ο οποίος είναι η ενίσχυση της 

δηµιουργικότητας των µαθητών και η προετοιµασία τους ως ενεργοί πολίτες του 

αύριο.  

 

Προτάσεις 

Όσον αφορά την αξιοποίηση του Ο/Α γραµµατισµού στην εκπαίδευση, θα ήταν 

χρήσιµο να υπάρξει προσαρµογή καλών ευρωπαϊκών πρακτικών όπως αυτή του 

µη κερδοσκοπικού οργανισµού Film Nation UK, ο οποίος δραστηριοποιείται τα 

τελευταία χρόνια στο Ηνωµ. Βασίλειο. Μέρος αυτού αποτελεί το Filmclub που έχει 

ως στόχο να τοποθετήσει τις ταινίες στην καρδιά των µαθητών ούτως ώστε η 

θέαση ή/και η δηµιουργία τους να αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι της 

µαθησιακής και πολιτισµικής πραγµατικότητάς τους (TheGuardian, 2013).  

 Σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Εκπαιδευτικών της εφηµερίδας TheGuardian, 

πραγµατοποιούνται συναντήσεις, διοργανώνονται δίκτυα σχολείων για τον 

κινηµατογράφο, λειτουργούν δανειστικά κέντρα εξοπλισµού και υποστηρίζονται 

προγράµµατα Ο/Α γραµµατισµού για εκπαιδευτικούς και µαθητές. Μέσα από την 

εµπειρία τους, οι ειδικοί του Filmclub τονίζουν την χρησιµότητα των Ο/Α µέσων 

στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (προβλήµατα ακοής, δυσλεξία, αυτισµός 

κ.λπ.) ή µε ελλιπή γνώση της σχολικής γλώσσας (π.χ. πρόσφυγες, µετανάστες, 

µειονότητες κ.ά.) δίνοντας ως απλό παράδειγµα τις κλασσικές ταινίες του βωβού 

κινηµατογράφου. 

 Κλείνοντας, παρατίθενται κάποιες προτάσεις µε δυνατότητα άµεσης 

εφαρµογής στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, όπως η επιµόρφωση στο 

Ο/Α γραµµατισµό των νεοδιόριστων αλλά και έµπειρων εκπαιδευτικών από τα 

ΠΕΚ του Υπ. Παιδείας σε συνδυασµό µε επισκέψεις πεδίου σε σχετικούς φορείς (π.χ. 

ΑΠΘ/ΑΣΚΤ/Τµήµα Κινηµατογράφου, Ελλ. Κέντρο Κινηµατογράφου) και βιωµατικές 

δράσεις. 

 Επιπλέον, προτείνεται η ένταξη του Τοµέα τεχνικών κινηµατογραφικών 

επαγγελµάτων στα ΕΠΑΛ ενώ η εισαγωγή του κινηµατογράφου ως project στα ΓΕΛ 

και στα ΕΠΑΛ θα αποτελέσει µια πηγή επαγγελµατικού προσανατολισµού και 

παράλληλα θα συνεισφέρει στην ανάδειξη των ταλέντων των µαθητών και στην 

ενίσχυση του πολιτισµικού ρόλου του σχολείου. 
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 Επίσης, θα ήταν χρήσιµη η διδασκαλία «εγγράµµατης» χρήσης της Ο/Α 

γλώσσας καθώς οι σηµερινές σχετικές γνώσεις µαθητών και εκπαιδευτικών 

µοιάζουν συνήθως µε παιδικό συλλαβισµό της ψηφιακής γλώσσας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, ο Ο/Α γραµµατισµός θα µπορούσε ιδανικά να τέµνεται µε άλλα µαθήµατα 

του σχολικού ωρολογίου προγράµµατος και να χρησιµοποιείται για διαθεµατική 

προσέγγιση των πεδίων γνώσης. 

 Σε επίπεδο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µπορεί άµεσα να εισαχθεί ο Ο/Α 

γραµµατισµός ως µάθηµα στις παιδαγωγικές σχολές και παράλληλα να 

διδάσκονται παιδαγωγικά οι φοιτητές των σχολών που σχετίζονται µε την 

παραγωγή Ο/Α µέσων. 

 Τέλος, χρησιµότερο όλων στον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σχεδιασµό θα 

ήταν να λαµβάνεται υπόψη η πεποίθηση του Αριστοτέλη (384 π.Χ. – 322 π.Χ.) ότι 

"Νους είναι η ικανότητα αντίληψης των εννοιών, δηλαδή της ουσίας των 

πραγµάτων. Ο νους ξεκινά και στηρίζεται στις µαρτυρίες των αισθήσεων, αλλά δε 

σταµατά σ’ αυτές: τις συγκρίνει, βρίσκει το κοινό σηµείο ανάµεσά τους µε την 

αφαιρετική διαδικασία, για να φτάσει στην έννοια. Η αισθητική εµπειρία είναι το 

υλικό προς διαµόρφωση και πάλι, πρώτο δεδοµένο και προϋπόθεση του νοητικού 

έργου: «ουδέν εν τω νω, o µη πρότερον εν τη αισθήσει»" (Πάχος, 2012).  
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Περίληψη 

Η τέχνη του κινηµατογράφου αποτελεί τη λεγόµενη έβδοµη τέχνη. Το προτεινόµενο 

διδακτικό σενάριο επιχειρεί να χρησιµοποιήσει τις ελληνικές ταινίες µε σκοπό την 

καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την ανάπτυξη του µιντιακού γραµµατισµού 

και γενικότερα του γραµµατισµού των εικόνων, της κίνησής τους κτλ. Μέσα από την 

ενσωµάτωση ελληνικών ταινιών στη µαθησιακή πράξη επιδιώκεται η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην υλοποίηση των παραπάνω σκοπών. Στο παρόν 

σενάριο χρησιµοποιούνται αποσπάσµατα ελληνικών ταινιών τα οποία συνοδεύονται από 

κατάλληλα διαµορφωµένες δραστηριότητες µε απώτερο στόχο τη διδασκαλία πτυχών της 

ελληνικής γλώσσας µέσα από την τέχνη του κινηµατογράφου. Το διδακτικό σενάριο 

σχεδιάστηκε στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και εφαρµόστηκε σε 

µαθητές του 3
ου

 Πειραµατικού δηµοτικού σχολείου Ευόσµου Θεσσαλονίκης.  

Λέξεις κλειδιά: Κινηµατογράφος, διδασκαλία, ελληνική γλώσσα. 

 

Abstract 

The art of cinema is the so called seventh art. The teaching scenario suggested below makes 

use of Greek films in order to grow and enrich the Greek language and also to develop media 

literacy and in general image and movement literacy etc. By incorporating Greek films into the 

learning process, tutors aim at developing a series of activities that serve the aforementioned 

goals. This scenario makes use of extracts from famous Greek movies, accompanied by 

appropriately designed activities aiming at teaching aspects of the Greek language via the art 

of cinema. This teaching scenario has been designed within the framework of an ESF fund 

granted to the Center for the Greek Language and implemented in the 3
rd

 grade of the 

Experimental Primary School of Evosmos, Thessaloniki. 

Key words: Cinema, teaching, Greek language 

 

 
Εισαγωγή 

Ο κινηµατογράφος –και κατ’ επέκταση οι (ελληνικές) ταινίες– αποτελεί ένα µέσο 

αφήγησης, το οποίο συνδυάζει κείµενο, εικόνα, κίνηση και ήχο. Ο κινηµατογράφος, 

όπως και η λογοτεχνία, είναι µια αφηγηµατική τέχνη. Ωστόσο, δεν χρησιµοποιεί 

µόνο τη γλώσσα, αλλά και άλλα σηµειωτικά συστήµατα για να αφηγηθεί: την 

(κινούµενη) εικόνα, τον ήχο, τη µουσική κ.ά. (Ζήρας, 2003: 41, 43). Από τα τέλη του 

19ου αιώνα, όταν προβλήθηκε η πρώτη κινηµατογραφική ταινία, έχουν διευρυνθεί 
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σηµαντικά οι κώδικες επικοινωνίας, κυρίως µέσα από την εξάπλωση των νέων 

µορφών ψηφιακής αφήγησης. 

Επιπλέον, η εξάπλωση της οπτικοακουστικής πληροφορίας έδωσε νέα 

διάσταση στο πολυτροπικό µήνυµα. Τα όρια του προφορικού και γραπτού λόγου 

έχουν πλέον διευρυνθεί µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί νέες ανάγκες στους 

ανθρώπους. Ο κινηµατογράφος, ως µια ψηφιακή µορφή έκφρασης, συντηρεί πλέον 

έναν νέο ρόλο, ιδιαίτερα µέσα από την ένταξή του στα παιδαγωγικά δρώµενα. Η 

αξιοποίηση του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση µπορεί να προσφέρει 

απεριόριστες δυνατότητες στους εµπλεκόµενους για κοινωνική µάθηση, αισθητική 

καλλιέργεια, εµπέδωση κωδίκων επικοινωνίας, καλλιέργεια γλωσσικών στόχων κ.ά.  

Οι µαθητές –µέσω του κινηµατογραφικού κειµένου– έχουν την ευκαιρία να 

ανιχνεύσουν τόσο τα αφηγηµατολογικά στοιχεία όσο και τον τρόπο µε τον οποίο 

τα ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα της κινηµατογραφικής τέχνης συµβάλλουν στην 

τέχνη της αφήγησης και την υπηρετούν (Mωραΐτης, 2003: 91). Για την επιτυχία του 

εγχειρήµατος αυτού, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η θέση του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος 

που αποκτά, ως «διαχειριστής πολιτισµού», µπορεί να επιδιώξει την καλλιέργεια 

νέων γραµµατισµών, στοχεύοντας σε «έναν πιο σύνθετο οπτικοακουστικό 

εγγραµµατισµό και καλλιεργώντας την ικανότητα των µαθητών να αναλύσουν ένα 

οπτικοακουστικό κείµενο (Αθανασάτου κ.ά., 2011).  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υιοθετείται σε µεγάλο βαθµό ο ρόµβος 

της γλωσσικής εκπαίδευσης (Κουτσογιάννης, 2012), σύµφωνα µε τον οποίο 

λαµβάνονται υπόψη πέντε βασικές παράµετροι στη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας: α) οι γνώσεις για τη γλώσσα, β) οι γνώσεις για τον κόσµο, οι αξίες και οι 

στάσεις, γ) οι γραµµατισµοί, δ) οι διδακτικές πρακτικές, καθώς και ε) οι ταυτότητες 

όλων των εµπλεκοµένων στη µαθησιακή πορεία. 

Ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η αξιολόγηση διδακτικών σεναρίων 

προσφέρουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί εις βάθος τα 

ζητήµατα που προκύπτουν όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, 

αλλά και κάθε άλλου γνωστικού αντικειµένου. Μέσα από την υλοποίηση σεναρίων 

µάθησης είναι εφικτό να ενεργοποιηθεί ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, στάσεων και 

δεξιοτήτων όλων των εµπλεκοµένων στη µαθησιακή πορεία, καθώς παρατηρείται 

µια περισσότερο µαθητοκεντρική/δραστηριοκεντρική προσέγγιση των επιθυµητών 

διδακτικών στόχων.  

Ο εκπαιδευτικός, αποδεχόµενος τη βασική φιλοσοφία/ιδεολογία που διέπει 

τη µάθηση (και κατ’ επέκταση τις µαθησιακές στρατηγικές που υιοθετεί), έχει τη 

δυνατότητα να λειτουργήσει µέσα σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

στο οποίο οι γνώσεις, οι γραµµατισµοί και οι σχέσεις των εµπλεκοµένων 

βρίσκονται σε συνεχή επαναπροσδιορισµό.  

Το παρόν διδακτικό σενάριο δε στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριµένο µάθηµα 

από τα διδακτικά εγχειρίδια της Γλώσσας και του Ανθολογίου. Αναφέρεται σε 

γλωσσικά φαινόµενα τα οποία µπορούν να διδαχθούν όποτε κρίνει ο 

εκπαιδευτικός. Ανάµεσα στους βασικούς στόχους του παρόντος σεναρίου είναι να 

δειχθεί ότι µέσα από τις ελληνικές ταινίες µπορούµε να ανακαλύψουµε και να 

µελετήσουµε συγκεκριµένα γραµµατικά-συντακτικά φαινόµενα, προσφέροντας µε 

τον τρόπο αυτό µια διαφορετική διάσταση στη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
342 

Μέσα από τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές περιστάσεις που περιλαµβάνονται 

στις ελληνικές ταινίες οι µαθητές µπορούν να υιοθετήσουν µια κριτική µατιά, 

καθώς και να αντιληφθούν την αξία και χρησιµότητα του λόγου. Αξιοποιώντας 

προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτυακές εφαρµογές, οι µαθητές 

καλούνται να υλοποιήσουν δραστηριότητες µέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν 

γνώσεις, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες και γραµµατισµούς και θα αποκτήσουν 

θετικές στάσεις απέναντι στον πολιτισµό, στην τέχνη και ιδιαίτερα απέναντι στην 

έβδοµη τέχνη.  

Το σενάριο µάθησης ακολουθεί τη λογική των Αναλυτικών Προγραµµάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.), καθώς έχει ως κεντρικό άξονα τους διδακτικούς στόχους που 

περιλαµβάνονται στα εγχειρίδια της Γλώσσας. Η εκµάθηση γραµµατικών και 

συντακτικών φαινοµένων, όπως είναι τα σηµεία στίξης, η παραγωγή γραπτού 

λόγου, οι βαθµίδες χρόνου, η αναζήτηση σε λεξικά, τα σχήµατα λόγου (η 

κυριολεκτική και µεταφορική σηµασία λέξεων-εκφράσεων) αποτελούν ορισµένους 

από τους στόχους για το µάθηµα της ελληνικής γλώσσας στην Γ΄ Tάξη του 

∆ηµοτικού.  

Έτσι, µέσα από κατάλληλα διαµορφωµένες δραστηριότητες επιχειρείται η 

εκµάθηση/εµπέδωση συγκεκριµένων γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων 

καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων υπό το 

πρίσµα του κριτικού γραµµατισµού. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάµωση των 

ταυτοτήτων όλων των εµπλεκοµένων, καθώς θα συµµετέχουν σε βιωµατικές και 

συνεργατικές δράσεις. Τέλος, µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογικών 

εργαλείων, οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν την αξία του 

κινηµατογράφου, να µάθουν να τη διαχειρίζονται και να αποκαλύπτουν τις 

κοινωνικές διαστάσεις που βρίσκονται εγκιβωτισµένες σε αυτόν, καθώς αποτελεί 

µία καλλιτεχνική έκφραση της ζωής των ανθρώπων.  

Επίσης, η ενσωµάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική πράξη 

επιτείνεται ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη εποχή. Οι δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες τις καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµες όσον αφορά την 

επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων. Η µελέτη, η ανάλυση, η παραγωγή 

και ο σχολιασµός πολυτροπικών κειµένων προσδίδουν µια νέα διάσταση στη 

διαδικασία της µάθησης, καθώς οι µαθητές συµµετέχουν ενεργά, αποκτούν πιο 

συµµετοχικό ρόλο και διαδρούν στο εκάστοτε πολιτισµικό και κοινωνικό 

συγκείµενο. Στο παρόν σενάριο µάθησης οι µαθητές εκτέθηκαν σε ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων που εµπλέκουν διαδικτυακές (και µη) ψηφιακές εφαρµογές 

(τεχνολογικά περιβάλλοντα), στις οποίες είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν 

εκτενέστερα µε την ψηφιακή αφήγηση, να γνωρίσουν τον κινηµατογράφο ως µέσο 

επικοινωνίας, να αποτυπώσουν τις ιστορίες τους (µέσα από το ίδιο σηµαίνον να 

προκύψουν διαφορετικά σηµαινόµενα), να αναζητήσουν την ερµηνεία λέξεων σε 

ηλεκτρονικό λεξικό και σε σώµατα κειµένων, να δηµιουργήσουν παρουσιάσεις των 

έργων τους κτλ.  

Σηµειώνεται πως το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε στο 

πλαίσιο της πράξης: «∆ηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας εκπαιδευτικών 

σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα 

µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση» MIS 

296579 (κωδ. 5.175), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», η οποία 
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συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

και εθνικούς πόρους.  

 

Στοιχεία εφαρµογής 

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (και 

ιδιαίτερα των συγκεκριµένων στόχων του τίθενται στο σενάριο µέσα από ένα 

επικοινωνιακό µέσο, όπως είναι ο κινηµατογράφος. Μέσα από βιωµατικές και 

οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, επιχειρείται η καλλιέργεια ποικίλων 

γραµµατισµών, οι οποίοι αποτελούν καίριο σηµείο αναφοράς των προτεινόµενων 

σεναρίων µάθησης. Ακόµη, υιοθετείται η ενσωµάτωση τεχνολογικών εργαλείων σε 

διδακτικές φάσεις του σεναρίου, καθώς η αξιοποίησή τους προσφέρει πολλά τόσο 

στην κατάκτηση των επιµέρους στόχων όσο και στον τεχνολογικό, λειτουργικό και 

κριτικό γραµµατισµό µαθητών και εκπαιδευτικών.  

Για να εφαρµοστεί µε µεγαλύτερη επιτυχία το σενάριο µάθησης, θα έπρεπε 

να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες θα διευκόλυναν την εκπαιδευτική 

διαδικασία (όπως για παράδειγµα είναι οι ταυτότητες των µαθητών και του 

εκπαιδευτικού, οι προαπαιτούµενες γνώσεις των µαθητών, η προεργασία του 

εκπαιδευτικού, καθώς και η υλικοτεχνική υποδοµή της σχολικής µονάδας). Πιο 

συγκεκριµένα, το διδακτικό σενάριο στόχευε να ενισχύσει θετικές συµπεριφορές 

όλων των εµπλεκοµένων απέναντι στην ενσωµάτωση του κινηµατογράφου και 

των τεχνολογικών περιβαλλόντων στη διδακτική πράξη. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

εκπαιδευόµενοι έπρεπε να είναι διατεθειµένοι να εµπλουτίσουν ή να 

δηµιουργήσουν νέες ταυτότητες όσον αφορά στο σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο ζουν και εξελίσσονται. Επίσης, οι µαθητές θα έπρεπε να είναι 

εξοικειωµένοι µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (βασικά µέρη του, 

λειτουργία και στοιχειώδης χειρισµός του, χρήση επεξεργαστών κειµένου και 

φυλλοµετρητών κτλ) και να µπορούν να εργάζονται σε µικρές οµάδες, 

αποδεχόµενοι τη φιλοσοφία που διέπει τη συνεργατική µάθηση. Επίσης, θα έπρεπε 

να έχουν κατακτήσει γραµµατισµούς που σχετίζονται µε την αναζήτηση και την 

αξιοποίηση πληροφοριών που διατίθενται σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές 

καθώς και να είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση προγραµµάτων παρουσίασης, 

επεξεργασίας κειµένου και ψηφιακής αφήγησης. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα 

έπρεπε να είναι εξοικειωµένος µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, να έχει 

επισκεφθεί τις ιστοσελίδες που προτείνονται στο σενάριο, να γνωρίζει σε γενικές 

γραµµές την πλοκή των προτεινόµενων ελληνικών ταινιών, καθώς και να γνωρίζει 

πώς να χρησιµοποιήσει βασικά προγράµµατα δηµιουργίας παρουσιάσεων, 

επεξεργασίας κειµένου και ψηφιακής αφήγησης. Τέλος, για την οµαλή εφαρµογή 

του παρόντος διδακτικού σεναρίου απαιτούνταν η ύπαρξη ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (ένας για κάθε οµάδα µαθητών) ή ένας κεντρικός υπολογιστής 

καθώς και διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας. Επίσης προβλέπεται σύνδεση 

στο διαδίκτυο, καθώς οι ιστοσελίδες και το λογισµικό είναι προσβάσιµα όταν ο 

χρήστης είναι σε σύνδεση.  

Κατά τον σχεδιασµό του εν λόγω διδακτικού σεναρίου τέθηκαν ορισµένοι 

στόχοι όσον αφορά στις γνώσεις για τον κόσµο (αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, 

στάσεις ζωής κ.ά.), για τη γλώσσα και για τους γραµµατισµούς. Πιο συγκεκριµένα 

οι στόχοι είχαν ως εξής: Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, 

στάσεις ζωής. Οι µαθητές/-τριες επιδιώκεται: να αντιληφθούν τον κινηµατογράφο 
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ως µια µορφή τέχνης, να γνωρίσουν µερικές ελληνικές ταινίες, να αντιληφθούν τη 

σηµασία των ταινιών ως µέσου έκφρασης της καθηµερινότητας των ανθρώπων 

και των εκάστοτε κοινωνικοπολιτισµικών περιστάσεων και να υιοθετήσουν πνεύµα 

συνεργασίας, οµαδικότητας στα πλαίσια ενός κοινού σχεδίου εργασίας. Όσον 

αφορά στις γνώσεις για τη γλώσσα, οι µαθητές/-τριες επιδιώκεται: να γνωρίσουν 

και να µάθουν να χρησιµοποιούν ορθά τα σηµεία στίξης (κόµµα, αποσιωπητικά, 

παύλες, τελείες), να γνωρίσουν και να µάθουν να χρησιµοποιούν ορθά τα σχήµατα 

λόγου (µεταφορά – κυριολεξία), να καλλιεργήσουν τον γραπτό και τον προφορικό 

τους λόγο, να αφηγούνται ιστορίες λαµβάνοντας ως ερέθισµα ένα 

οπτικοακουστικό µήνυµα, να εντοπίζουν την ερµηνεία λέξεων σε ηλεκτρονικά και 

έντυπα λεξικά, να παραγάγουν αυθεντικά κείµενα ανάλογα µε τις επικοινωνιακές 

περιστάσεις, να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφορίες, να επιχειρηµατολογούν 

κατά την κατάθεση προσωπικών απόψεων/εκτιµήσεων, να δηµιουργούν, να 

επεξεργάζονται και να µορφοποιούν πολυτροπικά κείµενα, να εξοικειωθούν µε την 

ψηφιακή αφήγηση και να συνειδητοποιούν τις λειτουργικές διαφορές που 

υπάρχουν µεταξύ του προφορικού και του γραπτού λόγου. Όσον αφορά στους 

γραµµατισµούς, οι µαθητές/-τριες επιδιώκεται: να εστιάζουν την προσοχή τους σε 

οπτικοακουστικό υλικό και να µετατρέπουν το κείµενο σε γραπτό λόγο, να 

ασκηθούν στη χρήση λογισµικού προβολής ταινιών (επιλογές stop, play, pause) και 

να εντοπίζουν συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, να εξοικειωθούν µε τη χρήση 

λογισµικού δηµιουργίας παρουσιάσεων και επεξεργαστή κειµένου, να αξιοποιούν 

προγράµµατα ψηφιακής αφήγησης (πχ. Storybird, Flipsnack, NeoBook κτλ), να 

δραµατοποιούν δικές τους ιστορίες, να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό λεξικό και να 

εντοπίζουν λέξεις σε σώµατα κειµένων, να ακολουθούν τις οδηγίες (ηλεκτρονικών) 

φύλλων εργασίας, να πληκτρολογούν και να µορφοποιούν πολυτροπικά κείµενα, 

να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν αρχεία και φακέλους στους  

οποίους θα συγκεντρώνουν το υλικό που δηµιουργούν και να καλλιεργούν 

οµαδοσυνεργατικές δεξιότητες. 

Στο σενάριο µάθησης χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές διδακτικές πρακτικές, 

µέθοδοι και στρατηγικές, ώστε να βοηθηθεί η κατάκτηση των διδακτικών στόχων, 

στην εκάστοτε µαθησιακή περίπτωση. Η εργασία σε οµάδες αποτελεί µια µέθοδο η 

οποία χαρακτηρίζει πολλές από τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Επιπλέον, µέσα 

από βιωµατικές πρακτικές, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν ενεργά 

σε διάφορες φάσεις εξέλιξης της µαθησιακής πορείας, ενώ η λειτουργία στην 

ολοµέλεια της τάξης προσφέρει την ευκαιρία στους µαθητές να 

επιχειρηµατολογήσουν για την άποψη που εκφέρουν καθώς και να καλλιεργήσουν 

την αυτοπεποίθησή τους. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα 

να χρησιµοποιήσει διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν ως 

απώτερο στόχο τη δηµιουργία ενός ευχάριστου µαθησιακού περιβάλλοντος.  

Τα κείµενα που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του σεναρίου ήταν: 

Ιστοσελίδες 

• Απόσπασµα από την ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα», 

http://www.youtube.com/watch?v=fkMZDjHvhGE 

• Απόσπασµα από την ταινία «Αγάπη µου παλιόγρηα», 

http://www.youtube.com/watch?v=iKjaGxqqUFE 

• Απόσπασµα από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα», 

http://www.youtube.com/watch?v=PxY4DHoPNNk 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
345 

• Ηλεκτρονική άσκηση για σχήµατα λόγου (µεταφορά – κυριολεξία), 

http://users.sch.gr/salnk/online/glossa/glsxhmata.htm 

• Στοιχεία ταινίας, http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1572/ 

• Στοιχεία ταινίας, http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/82 

• Στοιχεία ταινίας, http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/1/1992 

• Εικονικά περιβάλλοντα 

• Επεξεργαστής κειµένου 

• Λογισµικό δηµιουργίας παρουσιάσεων, PowerPoint 

• Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων 

• Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής (http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/)  

 

∆ιδακτικά βήµατα 

Η αφόρµηση για το παρόν σενάριο µάθησης δόθηκε µέσα από την προβολή του 

αποσπάσµατος από την ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα». Η εκπαιδευτικός 

πρόβαλε στον πίνακα της τάξης την πρώτη διαφάνεια από το αρχείο «Παρουσίαση 

εκπαιδευτικού_1» το οποίο εµπεριέχεται στο συνοδευτικό φάκελο αρχείων. Στη 

συνέχεια πρόβαλε το σχετικό απόσπασµα στον πίνακα της τάξης µε τη βοήθεια 

του βιντεοπροβολέα. Μόλις ολοκληρώθηκε η προβολή του αποσπάσµατος, η 

εκπαιδευτικός µοίρασε στους µαθητές το πρώτο φύλλο εργασίας, το οποίο ήταν 

κοινό για όλες τις οµάδες µαθητών, ενώ παράλληλα πρόβαλε στον πίνακα της 

τάξης το φύλλο εργασίας, στο οποίο µία οµάδα µαθητών υλοποίησε την 

προβλεπόµενη δραστηριότητα.  

 

 

Εικόνες 1 και 2. Οι µαθητές επιλύουν ασκήσεις του 1ου φύλλου εργασίας 

 

Ακολούθησε συζήτηση στην ολοµέλεια της τάξης σχετικά µε την καταγραφή 

των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη λίστα παραγγελίας και τα ευρήµατα των 

µαθητών που προέκυψαν. 

Μέσα από την παρατήρηση, οι µαθητές οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα ότι 

απουσιάζουν τα σηµεία στίξης. Μόλις έγινε ο εντοπισµός της απουσίας των 

σηµείων στίξης, η εκπαιδευτικός συνέχισε την προβολή των διαφανειών από την 

παρουσίαση που είχε ανοιγµένη στον υπολογιστή της. Οι µαθητές συζήτησαν στην 

ολοµέλεια της τάξης σχετικά µε τη χρήση του κόµµατος και επέλυσαν τις ασκήσεις 

που υπάρχουν µέσα σε συγκεκριµένες διαφάνειες.  
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Μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη δραστηριότητα, η εκπαιδευτικός πρόβαλε τη 

δεύτερη παρουσίαση «Παρουσίαση εκπαιδευτικού_2». Μόλις εµφανίστηκε η πρώτη 

διαφάνεια, η εκπαιδευτικός κάλεσε τους µαθητές να εντοπίσουν τα σηµεία στίξης 

που υπάρχουν στο κείµενο που υπάρχει µπροστά τους. Μέσα από συζήτηση οι 

µαθητές εστίασαν στα αποσιωπητικά και στη χρήση που έχουν. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών γύρω από 

τα σηµεία στίξης και ειδικότερα γύρω από τα αποσιωπητικά. Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός προχώρησε στην προβολή των υπόλοιπων διαφανειών.  

Μόλις προβλήθηκε η έκτη κατά σειρά διαφάνεια, η εκπαιδευτικός µοίρασε 

στις οµάδες των µαθητών το φύλλο εργασίας «Τα αποσιωπητικά», το οποίο ήταν 

διαφορετικό από οµάδα σε οµάδα. Μία οµάδα µαθητών ανέλαβε να υλοποιήσει τις 

εργασίες του φύλλου στον πίνακα της τάξης. Αξιοποιώντας το εν λόγω φύλλο 

εργασίας, οι µαθητές επιχείρησαν να καταγράψουν τις ιδέες τους σχετικά µε την 

εικόνα που έβλεπαν, χρησιµοποιώντας τα σηµεία στίξης (και φυσικά τα 

αποσιωπητικά). Οι διαφάνειες 7-10 εµπεριείχαν τις εικόνες που υπάρχουν στα 

αντίστοιχα φύλλα εργασίας των οµάδων. Μόλις ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους οι 

οµάδες των µαθητών, η εκπαιδευτικός πρόβαλε κάθε διαφάνεια στον πίνακα και 

κάλεσε τους µαθητές της συγκεκριµένης οµάδας να παρουσιάσουν στην ολοµέλεια 

της τάξης το κείµενο που συνέταξαν και να επιχειρηµατολογήσουν για αυτό. Στο 

τέλος, η εκπαιδευτικός πρόβαλε την τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης, στην 

οποία υπήρχε µία άσκηση συµπλήρωσης κόµµατος και αποσιωπητικών και η 

οποία επιλύθηκε από την ολοµέλεια της τάξης.  

 

 

 
 

 

Εικόνες 3 και 4. Οι µαθητές επιλύουν ασκήσεις στον πίνακα της τάξης. 
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Εικόνες 5, 6 και 7. Συµπλήρωση εργασιών του φύλλου εργασίας στον πίνακα της 

τάξης. 

 

Στην επόµενη διδακτική ώρα οι µαθητές αποφάσισαν να δηµιουργήσουν το δικό 

τους κινηµατογραφικό σενάριο µε αφορµή τα φύλλα εργασίας που αντιστοιχούσαν 

στην προηγούµενη δραστηριότητα. Οι µαθητές προσπάθησαν να δηµιουργήσουν 

το δικό τους σενάριο σχετικά µε τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στο φύλλο 

εργασίας της κάθε οµάδας. Κατέγραψαν τις σκέψεις τους σε δικό τους φύλλο χαρτί 

και στη συνέχεια ανέλαβαν να δραµατοποιήσουν στην ολοµέλεια της τάξης την 

ιστορία που δηµιούργησαν οι ίδιοι γύρω από την φωτογραφία που είχαν ως 

ερέθισµα. Μόλις ολοκλήρωσε η κάθε οµάδα τις εργασίες της ακολούθησε 

δραµατοποίηση της ιστορίας στην ολοµέλεια.  

 

 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός πρόβαλε ένα άλλο απόσπασµα από την ταινία 

«Αγάπη µου παλιόγρηα». Αφού µοίρασε στους µαθητές το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας «Θυµάσαι τι χαρά που κάναµε;», οι µαθητές κατέγραψαν τα λόγια των 

ηθοποιών, τα οποία εµπλούτισαν στη συνέχεια µε τη χρήση των σηµείων στίξης 

που έµαθαν. Έπειτα, οι µαθητές κλήθηκαν να αφηγηθούν την ιστορία που υπάρχει 

στην ταινία (ιστορία µε εικόνες). Η αφήγηση των µαθητών έλαβε χώρα σε φύλλο 

χαρτιού, αν και η συντάκτρια του σεναρίου προέβλεπε και την αφήγηση σε κάποιο 

λογισµικό, όπως τα Storybird, το NeoBook, το Flipsnack κτλ. Στη συνέχεια η 

εκπαιδευτικός κάλεσε τους µαθητές να σκεφτούν τους χρόνους που 

χρησιµοποιούνται στο απόσπασµα της ταινίας, όπως επίσης και τις λέξεις που 

φανερώνουν χρόνο και βοηθούν στην εναλλαγή από την µία βαθµίδα χρόνου σε 

µια άλλη. Με αφορµή την άσκηση αυτή, η εκπαιδευτικός θύµισε στους µαθητές εκ 

νέου τις βαθµίδες χρόνου (παρελθόν, παρόν και µέλλον) και ακολούθησε συζήτηση 

Εικόνες 8 και 9. Αποσπάσµατα εργασιών µαθητών. 
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στην ολοµέλεια της τάξης σχετικά µε τους χρόνους των ρηµάτων που ανήκουν σε 

κάθε µια βαθµίδα.  

 

Εικόνες 10 και 11. ∆είγµατα από κείµενα µαθητών. 

 

Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός πρόβαλε στην ολοµέλεια της τάξης το απόσπασµα 

της ταινίας «Ραντεβού στον αέρα». Αµέσως µετά την προβολή του αποσπάσµατος, 

η εκπαιδευτικός µοίρασε στους µαθητές το αντίστοιχο φύλλο εργασίας «Ραντεβού 

στον αέρα!». Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό οι µαθητές 

είχαν την ευκαιρία να προβληµατιστούν σχετικά µε τα σχήµατα λόγου, και 

ιδιαίτερα αυτά της µεταφοράς και της κυριολεξίας. Στη συνέχεια οι µαθητές 

κλήθηκαν να αναζητήσουν το λήµµα «καρδιά» στο Ηλεκτρονικό Λεξικό 

Τριανταφυλλίδη της «Πύλης» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (αναζήτηση και στα 

σώµατα κειµένων). 

Έπειτα, κλήθηκαν να συµπληρώσουν τον πίνακα µε µεταφορικές εκφράσεις 

που περιέχουν την λέξη καρδιά και να αποδώσουν τη σηµασία των εκφράσεων 

αυτών. Μόλις ολοκληρώθηκε η συγκεκριµένη διαδικασία, η εκπαιδευτικός κάλεσε 

τους µαθητές να δηµιουργήσουν παρουσίαση σχετική µε τα ευρήµατα που 

προέκυψαν (εντοπισµός µεταφορικών εκφράσεων που εµπεριέχουν τη λέξη 

‘καρδιά’ και απόδοση της ερµηνείας τους). Οι µαθητές αξιοποίησαν το PowerPoint 

ως λογισµικό παρουσίασης µε απώτερο σκοπό την προβολή των αποτελεσµάτων 

τους στην ολοµέλεια της τάξης. Επιπλέον, στον διαδικτυακό τόπο του Κέντρου 

Ελληνικής Γλώσσας αναζήτησαν την ερµηνεία των λέξεων σεκλέτι και καρτερώ που 

ακούγονται στο απόσπασµα της ταινίας.  
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Στο τελευταίο διδακτικό δίωρο η εκπαιδευτικός ζήτησε από τους µαθητές να 

αναστοχαστούν σχετικά µε τις δραστηριότητες που υλοποίησαν. Στη συνέχεια 

πρόβαλε µια ηλεκτρονική άσκηση η οποία σχετίζεται µε τα σχήµατα λόγου (ως 

εµπέδωση σε αυτά που διδάχθηκαν). Έπειτα, κάλεσε τους µαθητές να 

παρουσιάσουν στην ολοµέλεια της τάξης τις δικές τους παρουσιάσεις από την 4η 

και 5η δραστηριότητα.  

  

Εικόνες 12 και 13. Οι µαθητές συµπληρώνουν τις ασκήσεις. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή

 

Υλικό που χρησιµοποιήθηκε

 

Φύλλο εργασίας 

«Τα ψώνια απ’ τον κυρ Στέφανο»

Στο απόσπασµα της ταινίας που είδατε η Αλίκη Βουγιουκλάκη 

παραγγέλνει τρόφιµα από τον κυρ Στέφανο. Τι ακούτε να 

παραγγέλνει; Ακούστε ξανά το απόσπασµα και µε τη βοήθεια 

του Pause  δηµιουργήστε µια λίστα µε τα προϊόντα που 

περιλαµβάνονται στην παραγγελία.

Λίστα για τον κυρ- Στέφανο:

     

Βουγιουκλάκη όταν µάθαινε τον ρόλο της (έτσι όπως τα ακούτε κι εσείς στο 

απόσπασµα). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Λείπει κάτι; 
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Υλικό που χρησιµοποιήθηκε 

«Τα ψώνια απ’ τον κυρ Στέφανο» 

Στο απόσπασµα της ταινίας που είδατε η Αλίκη Βουγιουκλάκη 

παραγγέλνει τρόφιµα από τον κυρ Στέφανο. Τι ακούτε να 

παραγγέλνει; Ακούστε ξανά το απόσπασµα και µε τη βοήθεια 

δηµιουργήστε µια λίστα µε τα προϊόντα που 

περιλαµβάνονται στην παραγγελία. 

Στέφανο: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Μόλις ολοκληρώσετε τη λίστα, προσπα

δηµιουργήσετε κείµενο µε τα ψώνια της παραγγελίας, 

όπως ακριβώς θα τα διάβαζε στο σενάριο η Αλίκη 

Βουγιουκλάκη όταν µάθαινε τον ρόλο της (έτσι όπως τα ακούτε κι εσείς στο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Μόλις ολοκληρώσετε τη λίστα, προσπαθήστε να 

δηµιουργήσετε κείµενο µε τα ψώνια της παραγγελίας, 

όπως ακριβώς θα τα διάβαζε στο σενάριο η Αλίκη 

Βουγιουκλάκη όταν µάθαινε τον ρόλο της (έτσι όπως τα ακούτε κι εσείς στο 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Φύλλο εργασίας 

«Θυµάσαι τι χαρά που κάναµε;» 

Παρακολουθήστε το απόσπασµα της ταινίας «Αγάπη µου παλιόγρια» και 

συγκεκριµένα από το 0.01 έως το 0.29.  

Α. Καταγράψτε τα λόγια των ηθοποιών. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β. Προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε τα σηµεία στίξης που γνωρίζετε (τελεία, 

κόµµα, αποσιωπητικά, παύλες κτλ.). Σηµειώστε τις αλλαγές στο κείµενο που έχετε 

γράψει. 

Γ. Αφηγηθείτε την ιστορία του ∆ηµητράκη µε δικά σας λόγια (από το 0.49 έως το 

2.15).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

∆. Ποιον χρόνο ή ποιους χρόνους χρησιµοποιήσατε; Γιατί;  

Ε. Υπάρχουν λέξεις που χρησιµοποιούµε για να φανερώσουµε τον χρόνο; Πώς 

συνδέουµε τα γεγονότα µεταξύ τους; 
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Φύλλο εργασίας 

«Ραντεβού στον αέρα!» 

Στο απόσπασµα της ταινίας «Ραντεβού στον αέρα» ακούγονται οι εξής φράσεις: 

� Η γυναίκα τραγούδι 

� Η γυναίκα γέλιο 

� Η γυναίκα λάστιχο 

� Θα φάµε ξύλο 

� Μόλις µας δώσει σινιάλο, βάλε το πικάπ 

� Είναι βαρύ το βάσανο του πόνου. 

� Έχω στενάχωρη καρδιά 

 

Α. Τι σηµαίνουν αυτές οι εκφράσεις; Πώς τις καταλαβαίνετε;  

Β. Αναζητήστε το λήµµα καρδιά στο Ηλεκτρονικό Λεξικό (Τριανταφυλλίδη)  

της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα (βλ. http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/). Εντοπίστε 

εκφράσεις που να περιέχουν τη λέξη «καρδιά» και συµπληρώστε τον παρακάτω 

πίνακα: 

 Έκφραση Τι σηµαίνει; 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

 

Γ. Αναζητήστε στο Ηλεκτρονικό Λεξικό (Τριανταφυλλίδη) της «Πύλης»  

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (βλ. http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/) ή σε άλλο λεξικό 

τη σηµασία των λέξεων που ακούγονται στο απόσπασµα της ταινίας: 

 

Σεκλέτι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καρτερώ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Τρόπος Αξιολόγησης 

Στον ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο κάθε µαθητή συγκεντρώθηκαν όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες και περιγράφηκε ο ρόλος και ο βαθµός συµµετοχής των 
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µαθητών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του σεναρίου. Με τον τρόπο αυτό 

αξιολογήθηκαν οι µαθητές τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

συµµετοχής στις επιµέρους οµάδες αλλά και στην ολοµέλεια της τάξης. Τα 

ψηφιακά προϊόντα των µαθητών αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο της τάξης αλλά και 

στον πίνακα ανακοινώσεων (εκτυπωµένα). 

 

Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα 

Η αξιοποίηση αποσπασµάτων ελληνικών ταινιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

πρόφερε µία νέα προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η παράθεση 

πολυτροπικών κειµένων και η κριτική προσέγγισή τους βοήθησε τους µαθητές να 

αντιληφθούν καλύτερα ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα βασικό κοµµάτι της 

επικοινωνίας µας, το οποίο συναντάµε σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής µας. 

Παρατηρώντας και προσεγγίζοντας αποσπάσµατα ελληνικών ταινιών, τα οποία 

ήταν αρκετά χιουµοριστικά για τους ίδιους, οι µαθητές κινητοποιηθήκαν εµφανώς 

περισσότερο και ανέλαβαν διαφορετικούς ρόλους σε ένα πρωτόγνωρο για αυτούς 

µαθησιακό πλαίσιο, όπου οι ψηφιακές αφηγήσεις (είτε έτοιµες είτε υπό παραγωγή) 

αποτυπώνουν την αξία της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Το 

προτεινόµενο διδακτικό σενάριο ήταν αρκετά κατανοητό και δε δηµιούργησε 

ιδιαίτερες δυσκολίες στους µαθητές κατά την εφαρµογή του. Επίσης, οι 

δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο σενάριο υλοποιήθηκαν στη σχολική 

αίθουσα µε την ύπαρξη ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα. 
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TALK SHOW µε θέµα: «Αλληλεγγύη στα προσφυγόπουλα:  

Τι µπορούµε να κάνουµε;» 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο µε θέµα την αλληλεγγύη στα 

προσφυγόπουλα και τις οικογένειές τους, µε ταυτόχρονη ανάδειξη του κρίσιµου 

προσφυγικού προβλήµατος και την εξεύρεση προτεινόµενων λύσεων, από τα παιδιά της 

ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου, µέσα από ένα προσχεδιασµένο και καλά οργανωµένο Talk-Show. Το 

διδακτικό σενάριο διαρκεί 12-14 διδακτικές ώρες, υλοποιείται µε χρήση οπτικο-ακουστικού 

υλικού και κάµερας, είτε στα πλαίσια Προγράµµατος Αγωγής Υγείας είτε διαθεµατικά στα 

πλαίσια της Γλώσσας, Γεωγραφίας, Θρησκευτικών, Κοινωνικής Αγωγής, ΤΠΕ και Εικαστικών. 

Το Talk-Show που θα βιντεοσκοπηθεί αποφασίζουν από κοινού και οι τέσσερις οµάδες που 

υποδύονται: τους/τις µαθητές/ριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους/τις 

δηµοσιογράφους και προβάλλεται στη σχολική κοινότητα. Η αξιολόγηση του 

προγράµµατος γίνεται µέσα από την ανταπόκριση και κινητοποίηση της σχολικής 

κοινότητας στην έκκληση βοήθειας και αλληλεγγύης για τα προσφυγόπουλα, που θα 

απευθύνουν τα ίδια τα παιδιά και οι εκπ/κοί στο τέλος του προγράµµατος σε πραγµατικές 

συνθήκες, συµπεριλαµβάνοντας και την τοπική κοινωνία. 

Λέξεις κλειδιά: διδακτικό σενάριο, Talk-Show, ενσυναίσθηση, πολυτροπικότητα, 

διαθεµατικότητα 

 

Abstract 

This paper includes the presentation of an instructive scenario regarding to solidarity towards 

Syrian war refugees and their families and the proposals for action suggested by sixth grade 

students, in order to find a solution to this current delicate issue, through a well organized 

Talk-Show. This scenario lasts 12-14 educational hours and requires specific audiovisual 

equipment. Furthermore, it will be an interdisciplinary project that incorporates various 

subjects, like Language, Geography, Religion, Social and Political Education, New 

Technologies and Arts. The Talk-show which will be recorded, will then be presented to the 

school community, introducing the final proposal and the decisions of each of the four teams: 

children, teachers, parents and journalists. The evaluation of the program will be performed 

based on the actual response of the local community to this calling for solidarity towards 

refugees. 

Key-words: instructive scenario, Talk-Show, empathy, multimodality, interdisciplinary 

 

  

Εισαγωγή 

Το παιδί στη σηµερινή κοινωνικο-οικονοµική πραγµατικότητα συµµετέχει στη 

διαπραγµάτευση της παρουσίας του στον κόσµο και την κατασκευή της ατοµικής 

και συλλογικής του ταυτότητας (Μπίµπου, 2001) µέσα από ρητορικές που 

δοµούνται πολυτροπικά σε ένα σύνθετο επικοινωνιακό τοπίο. Ως πολίτης στην 

καθηµερινότητά του καλείται να διαχειριστεί πλήθος σκοπούµενων 

οπτικοακουστικών µηνυµάτων, µε τον λόγο να υποτάσσεται στην εικόνα, που είναι 

φτωχή σε πληροφοριακό φορτίο, µε υψηλή όµως επικοινωνιακή συχνότητα και 
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εµβέλεια (Kress, 2004). Παράλληλα, ο λόγος τις περισσότερες φορές παραµερίζεται 

από την εικόνα ως εργαλείο δηµόσιας επικοινωνίας, αλλάζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο τη σχέση της µε τον λόγο, µέσα από την επικράτηση εκτός των άλλων και 

των οπτικοακουστικών στερεοτύπων (Berger, 1993). 

Σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο πλαίσιο αναπτύσσονται πολυγραµµατισµοί, µέσα 

από την ποικιλία των µορφών επικοινωνίας που σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 

των νέων τεχνολογιών και πολυµέσων, οδήγησαν σε νέες κατασκευές νοηµάτων, 

δεξιοτήτων και συµβάντων. Η έννοια του κειµένου διευρύνεται, γίνεται πολύσηµη 

και πολυτροπική (Χοντολίδου, 1999), µε την εικόνα να προωθεί εκτός των άλλων 

και την αλληλεπίδραση προφορικού και γραπτού λόγου, µετατοπίζοντας 

ταυτόχρονα το ενδιαφέρον στην παιδαγωγική του γραµµατισµού και στην 

ανάπτυξη µιας κριτικής µεταγλώσσας, που πηγάζει µέσα από πλούσια «κείµενα» 

και «συγκείµενα» (Cope & Kalantzis, 2000). 

Οι πολυγραµµατισµοί που δηµιουργήθηκαν συναποτελούν και 

συνκατασκευάζουν ένα ενιαίο σύνολο, στο οποίο η γνώση και οι δεξιότητες που 

αποκτούνται σε κάθε γραµµατισµό χτίζουν τις γέφυρες κατανόησης και 

νοηµατοδότησης του άλλου γραµµατισµού. Έτσι η έννοια του γραµµατισµού 

διευρύνεται και συµπεριλαµβάνει τον ολικό γραµµατισµό, την ικανότητα δηλ. του 

ατόµου στην ανάγνωση, στην ερµηνεία, στη χρήση οπτικής επικοινωνίας αλλά και 

κριτικής προσέγγισης αυτής, και κυρίως την ικανότητα να παράγει οπτικά 

µηνύµατα (µεταγνώση), κατανοώντας το πολιτισµικό φορτίο που αυτά φέρουν 

(Kress & Van Leeuwen, 2001; Kress, 2004). Η εικόνα από την άλλη αποτελεί µια συν-

κατασκευή γλωσσών, ένα ακόµη «κείµενο» προς κατανόηση και ένα πλούσιο µέσο 

επικοινωνιακών ανταλλαγών µεταξύ των ατόµων (Γρόσδος & Ντάγιου, 2005). Η 

οπτική κατανόησης του εµπλουτισµένου «κειµένου», περιλαµβάνει εκτός των 

άλλων και τις στρατηγικές αποκωδικοποίησης, νοηµατοδότησης και ερµηνείας του 

κόσµου µέσα από πολλαπλές αναπαραστάσεις (∆ηµητριάδου, 2006). Το άτοµο και 

στη συγκεκριµένη περίπτωση το παιδί, από απλός καταναλωτής-θεατής των 

εικόνων του κόσµου, µετατρέπεται σε µελετητής, ερευνητής και παραγωγός-

δηµιουργός των εικόνων του κόσµου, συµµετέχοντας έτσι στην κατασκευή 

νοηµάτων αλλά κυρίως των νέων δοµών εξουσίας, που µπορεί να κατανοήσει και 

να αποδοµήσει στη συνέχεια ως ενεργός πολίτης του µέλλοντος (Γρόλλιος, 2005; 

Apple, 1993; Freire, 1999). 

Το σχολείο µπορεί να διαδραµατίσει έναν πολύ κοµβικό ρόλο στην 

καλλιέργεια της κριτικής συνειδητοποίησης του παιδιού, µέσα από προγράµµατα 

και σχολικές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν εµπλουτισµένα πολυτροπικά 

κείµενα και πηγές, που ανοίγουν εναλλακτικούς δρόµους κατανόησης του κόσµου. 

Το σχολείο οφείλει να είναι ανοικτό στην κοινωνία, να συν-κατασκευάζει την 

κουλτούρα της τοπικής κοινότητας, µέσα από διαύλους επικοινωνίας που 

περιλαµβάνουν το άκουσµα, τη θέαση και την πολλαπλή ανάγνωση των 

µηνυµάτων του παιδιού, των συνοµηλίκων, της οικογένειας, της γειτονιάς... της 

πόλης.  

Μέσα από µια ολιστική θέαση των συµβάντων, η σχολική κοινότητα είναι 

σηµαντικό να εµπνέει εµπιστοσύνη, να χτίζει ένα ουδέτερο και φιλικό περιβάλλον 

προς το παιδί, ώστε να το οδηγήσει σε συνεργασία µε την οικογένεια σε κριτική 

εγρήγορση, συνειδητοποιώντας τη δυναµική των παραστάσεων του κόσµου που 

το περιβάλλει. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η διαπίστωση εµπεριέχεται 
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εκτός των άλλων ως εκπαιδευτική προτεραιότητα και στοιχείο της 

αποτελεσµατικής εκπαίδευσης στην ∆ιακήρυξη της Οµοσπονδιακής Γερµανίας για 

την Εκπαίδευση στα Μ.Μ.Ε. (1982).  

Ταυτόχρονα, η θέση της /του εκπαιδευτικού αποτελεί κλειδί στην καλλιέργεια 

της κριτικής συνειδητοποίησης του παιδιού, µέσα στη σηµερινή κοινωνική 

πραγµατικότητα, όπου η πρόσβαση στην ατοµική – προσωπική πληροφόρηση 

είναι ελεύθερη, µε όλους τους κινδύνους που αυτό εµπεριέχει.  

Η αλληλεπίδραση, η διάδραση, η πολυτροπικότητα και η δυναµική όλων των 

µορφών επικοινωνίας στις οποίες το παιδί από πολύ µικρό συµµετέχει, σε 

συνδυασµό µε την απίστευτη ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας, καθιστά 

απαραίτητη την ανάπτυξη στο παιδί της κριτικής στάσης απέναντι σε όλα αυτά. 

Μέσα από την αµφισβήτηση, τη διαρκή και τεκµηριωµένη αξιολόγηση, τη θετική 

και αρνητική αποτίµηση των γεγονότων και των συµβάντων του κόσµου στον 

οποίο συµµετέχει, το παιδί µέσα από ένα προστατευµένο περιβάλλον, όπως αυτό 

της οικογένειας και του σχολείου, αναπτύσσει κώδικες αξιών και ηθικής. 

Μετατρέπεται σε έναν κριτικό θεατή που συµµετέχει ταυτόχρονα και σε µια 

κοινότητα θεατών -συµµαθητών/ριών- που επιχειρεί µε τη βοήθεια και 

ενθάρρυνση του/της εκπαιδευτικού και του γονιού να κατανοήσει και να 

ερµηνεύσει τον πολυτροπικό κόσµο µέσα από αυθεντικούς διαλόγους, 

αποκωδικοποιώντας πολιτιστικά φορτία, αφηγήµατα και δράσεις.  

Μέσα από µια τέτοια διαδικασία κατασκευής νοηµάτων το παιδί αποκτά 

δεξιότητες και ικανότητες που το καθιστούν παραγωγό και δηµιουργό νοηµάτων, 

εικόνων, αφηγήσεων, ταινιών και γενικότερα πολυτροπικών «κειµένων», που τα 

απευθύνει σε γονείς και συνοµηλίκους (Θεοδωρίδης, 2002; Chapman, 1993; Krucsay, 

1998). Μέσα από την παρακολούθηση της δηµιουργίας π.χ. κινηµατογραφικών 

«κειµένων», το παιδί κατανοεί ότι το οπτικοακουστικό προϊόν εµπεριέχει µια σειρά 

από συµβάσεις στον τρόπο κατασκευής του, µε τον ίδιο τρόπο που ένα κείµενο 

έχει γραµµατική και συντακτικό, έχει τεχνικούς κώδικες (ήχο, χρώµα, 

φωτογραφική µηχανή, κάµερα κ.ά.). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µαθαίνει έµµεσα 

και τον τρόπο λειτουργίας τους, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό.  

Η όλη διαδικασία και ο τρόπος που αυτή προσεγγίζεται σε επίπεδο 

διδακτικής πρακτικής, σχηµατοποιεί τις δύο κατευθύνσεις οπτικοακουστικής 

έκφρασης: τον οπτικοακουστικό αλφαβητισµό και την οπτικοακουστική παιδεία 

(Ανδρεάδου, 2006; Θεοδωρίδης, 2002; Θεοδωρίδης κ.ά., 1995; Buckingham, 2008). Η 

πρώτη τάση αποσκοπεί το παιδί να αναπτύξει κριτική στάση απέναντι στα 

µηνύµατα ώστε από καταναλωτής (ακροατής και θεατής) να µετατραπεί σε 

ερευνητής-µελετητής, καλλιεργώντας την αισθητική και πολιτισµική του 

συνείδηση. Η δεύτερη τάση αξιοποιώντας τις εκφραστικές συµβάσεις των οπτικών 

µέσων οδηγεί το παιδί στην παραγωγή τους (αναλύει και επεξεργάζεται την εικόνα 

µε δυναµικό και διαδραστικό τρόπο) µετατρέποντας το ίδιο το παιδί ως 

δηµιουργό και προστάτη µικρών πολιτισµικών οντοτήτων, που γράφουν και 

κινούν την ιστορία (Zimmerman, 1999: 291). Οι δύο παραπάνω τάσεις 

συµπληρώνουν η µία την άλλη και συνυπάρχουν συνήθως σε κάθε διδακτικό 

σενάριο ή διδακτική πρόταση. 

Συνοψίζοντας, είναι απαραίτητο να αναφερθεί το γεγονός ότι στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, οι έννοιες των πολυγραµµατισµών και του οπτικού 

γραµµατισµού δεν περιλαµβάνονται στα ∆.Ε.Π.Π.Σ., ούτε και ως απλές αναφορές 
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(ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2002), ενώ οι εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια είναι διακοσµητικές 

«ψευδο-εικόνες», χωρίς να λειτουργούν ως συγκείµενο (Γρόσδος, 2008; 

Χοντολίδου, 1999).  

 

∆ιδακτικό Σενάριο 

Το πρόγραµµα µε το θέµα αυτό δεν έχει εφαρµοστεί σε πραγµατικό χρόνο σε 

σχολική τάξη, η διδακτική όµως προσέγγισης έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν µε 

θέµα τον σχολικό εκφοβισµό στην ΣΤ΄ τάξη της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µε 

διάρκεια εφαρµογής 14 ώρες. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι να προετοιµάσει όλα τα µέλη της σχολικής 

κοινότητας για θέµατα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στους πρόσφυγες, 

καλλιεργώντας το σεβασµό στη διαφορετικότητα, µέσα από πολυτροπικές πηγές. 

Επιµέρους στόχοι: 

Τα παιδιά να:  

• εργαστούν σε οµάδες  

• µάθουν για τα φαινόµενα της προσφυγιάς και της µετανάστευσης 

• αποκτήσουν ενσυναίσθηση  

• διερευνήσουν τα προβλήµατα διαβίωσης και επιβίωσης που αντιµετωπίζουν 

τα παιδιά των προσφύγων και οι οικογένειές τους και το συναισθηµατικό τους 

φορτίο 

• έρθουν σε επαφή µε πολυτροπικά κείµενα 

• εντοπίσουν το ρόλο τους στην αναπαραγωγή και διαχείριση των 

προβληµάτων  

• επισηµάνουν συγκρουόµενους κώδικες συµπεριφοράς και στάσεις ζωής 

• διατυπώσουν προτάσεις και πιθανές λύσεις στα προβλήµατα και το ρόλο που 

µπορούν που τα ίδια να διαδραµατίσουν  

• κατανοήσουν τη δύναµη της εικόνας και του βίντεο στην επικοινώνηση του 

θέµατος 

• µάθουν για τη χρήση της κάµερας.  

Η προσέγγιση και δόµηση του διδακτικού σεναρίου χρησιµοποιεί τη µέθοδο 

πρότζεκτ, ενώ ως µέθοδοι διδασκαλίας χρησιµοποιούνται ελάχιστα η µετωπική 

διδασκαλία, κυρίως η οµαδοσυµεργατική, βιωµατική ανακαλυπτική, µε χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού και κάµερας ((Ταρατόρη & Τσαλκατίδου, 2003). 

Η πρόταση περιλαµβάνει σχέδια εργασίας που εµπλέκουν µε διεπιστηµονικό 

και διαθεµατικό τρόπο (Χρυσαφίδης, 1996): 

• τον/την ∆ιευθυντή/τρια 

• το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 

• τα παιδιά 

• τους γονείς  

• το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 

• Τα εργαλεία προσέγγισης και ανάλυσης περιλαµβάνουν: 

• Θεωρητικές εισηγήσεις  

• Παραµύθια, λογοτεχνικά κείµενα  

• Παρακολούθηση ταινιών και συζήτηση 

• ∆ραµατοποιήσεις-Εναλλαγή ρόλων-Παιχνίδια-Ζωγραφική-Μουσική- 

• Κατασκευές. 

Το διδακτικό πακέτο περιλαµβάνει: 
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• βασικές-θεωρητικές κωδικοποιηµένες έννοιες προσέγγισης που αφορούν τα 

φαινόµενα της προσφυγιάς, της µετανάστευσης, της ατοµικής και 

συλλογικής ταυτότητας κ.ά. 

• σχέδια εργασίας (και φύλλα εργασίας) που απευθύνονται στα παιδιά 

• προβολή ταινιών για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.  

Στο πρώτο στάδιο, το θέµα προσεγγίζεται µε συζήτηση, brain-storming, 

παραµύθια, προβολή ταινιών µε θέµα την προσφυγιά, εικαστική έκφραση, κ.ά. 

βάζοντας µε τον τρόπο αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, αποσαφηνίζοντας έννοιες και 

φαινόµενα (διάρκεια 4 διδακτικές ώρες).  

Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιείται πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, όπως 

πίνακες ζωγραφικής, πραγµατικά βίντεο λόγω επικαιρότητας και φυσικά η 

προβολή κλασικών κινηµατογραφικών ταινιών.  

Στο δεύτερο στάδιο (4-6 διδακτικές ώρες), χωρίζονται τα παιδιά µε τη 

βοήθεια του/της εκπ/κού σε 4 οµάδες και ανατίθενται όλοι οι ρόλοι για 4 

τηλεοπτικές συζητήσεις:  

Α) των µαθητών/ριών, µε κοινό από εκπαιδευτικούς και γονείς 

Β) των εκπαιδευτικών, µε κοινό από µαθητές/ριες και γονείς  

Γ) των γονέων, µε κοινό από µαθητές και εκπαιδευτικούς  

∆) των δηµοσιογράφων- αρχισυντακτών - παρουσιαστών, µε κοινό από 

µαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς της παραπάνω τάξης.  

Σε κάθε οµάδα γίνεται η επεξεργασία του θέµατος και προετοιµάζονται οι 

απαντήσεις µε προτεινόµενη διάρκεια προετοιµασίας 15-20 λεπτά, ενώ η 

βιντεοσκόπηση υπολογίζεται χωρίς τις πιθανές διακοπές να έχει διάρκεια γύρω 

στα 20 λεπτά.  

Στο τρίτο στάδιο η οµάδα των δηµοσιογράφων, προσκαλεί και αποδέχονται 

την πρόσκληση µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς (σε ρόλους) και συζητά τις 

συνθήκες διαβίωσης των προσφυγόπουλων, αναζητώντας τρόπους έκφρασης 

αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας (διάρκεια 2 διδακτικές ώρες). 

Η ίδια οµάδα των δηµοσιογράφων συντονίζει και βοηθά τις οµάδες των 

µαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων να εκθέσουν τις απόψεις τους και αναζητούν 

προτάσεις και τρόπους υλοποίησης συγκεκριµένων ενεργειών και δράσεων.  

Μέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες αποφασίζεται από κοινού το σύνολο 

των προτάσεων και λύσεων που αφού βιντεοσκοπηθούν, θα προβληθούν σε 

εκδήλωση στο σχολείο, µε θέµα την αλληλεγγύη στα προσφυγόπουλα.  

Στο τελικό στάδιο εφαρµογής του διδακτικού σεναρίου, γίνεται η προβολή 

των βιντεοσκοπηµένων συζητήσεων σε όλο το σχολείο και στην ειδική εκδήλωση 

στους γονείς του σχολείου. 

Τέλος απευθύνεται από τα παιδιά και τις/τους εκπαιδευτικούς κάλεσµα για 

υλοποίηση των συµπερασµάτων σε πραγµατικές συνθήκες. 

 

∆ιδακτικό υλικό 

Το διδακτικό σενάριο περιλαµβάνει φύλλα εργασίας σχετικά µε την κατανόηση 

εννοιών και παραµέτρων του θέµατος, επεξεργασία παραµυθιών, τραγουδιών, 

ταινιών και έργων τέχνης, ανάλογα µε το υλικό και τις πηγές που θα επιλέξει ο/η 

εκπαιδευτικός που υλοποιεί το πρόγραµµα.  

Η διάρκεια του προγράµµατος υπολογίζεται στις 12-14 διδακτικές ώρες 

περίπου, και υλοποιείται είτε ως πρόγραµµα Αγωγής Υγείας, είτε εντάσσεται 
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διαθεµατικά στα πλαίσια Γλώσσας, Γεωγραφίας, Θρησκευτικών, Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής, ΤΠΕ και Εικαστικών.  

 

Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση του προγράµµατος είναι διαµορφωτική, γίνεται καθηµερινά από 

τον/την εκπαιδευτικό και στο τέλος κάθε δράσης. ∆υσκολίες εµφανίζονται 

συνήθως στις βιντεοσκοπήσεις και στην επιλογή των πλάνων.  

Η επιτυχία του προγράµµατος θα αποτυπωθεί στην ανταπόκριση όλων στο 

κάλεσµα για αλληλεγγύη στις πραγµατικές συνθήκες εφαρµογής των 

αποτελεσµάτων του σεναρίου, από τα παιδιά, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς. 

 

Συµπεράσµατα 

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα που προτείνεται δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη µε 

το συγκεκριµένο θέµα, συνεκτιµώντας τα θετικά αποτελέσµατα και την 

ανταπόκριση που είχε παρόµοιο πρόγραµµα µε θέµα τον σχολικό εκφοβισµό, είναι 

θεµιτό να ελπίζουµε ότι θα πετύχει το σκοπό και τους επιµέρους στόχους του και 

για το λόγο αυτό προτείνεται η υλοποίησή του.  

Η καθηµερινή πρακτική έχει καταδείξει ότι όταν το σχολείο είναι ανοικτό στα 

προβλήµατα της κοινωνίας αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον εναλλακτικής 

προσέγγισης της πραγµατικότητας, µε σκοπό την συνεργασία όλων των φορέων 

για την επίλυσή τους.  

Το παιδί µε ανακαλυπτικό και βιωµατικό τρόπο, µελετώντας πολυτροπικές 

πηγές µαθαίνει πώς να µαθαίνει και υιοθετώντας στρατηγικές προσέγγισης 

αληθινών προβληµάτων, καλλιεργεί τη µεταγνώση, γίνεται δηµιουργικό, 

αποτελεσµατικό, µε πλούσια, θετική αυτοεικόνα και υψηλή αυτοεκτίµηση, 

προσόντα εξαιρετικά χρήσιµα στην ενήλικη ζωή του.  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Ξενόγλωσσες 

Apple, M. (1993). Εκπαίδευση και Εξουσία (µετφρ, Κοκαβέσης, Φ.). Θεσσαλονίκη: 

Παρατηρητής.  

Berger, J. (1993). Η εικόνα και το βλέµµα. Αθήνα: Οδυσσέας.  

Buckingham, D. (2008). Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.  

Chapman, L. (1993). ∆ιδακτική της τέχνης. Αθήνα: Νεφέλη.  

Cope, B. & Kalantzis, M. ( 2000). Multiliteracies Literacy: Learning and the Design of 

Social Futures. London: Routledge. 

Freire, P. (1999). Pedagogy of Hope. Reliving Pedagogy of the Oppressed. New York: 

Continuum.  

Kress, G. (2004). Literacy in the New Media Age. Oxon: Routledge. 

Kruncsay, S. (1998), «Οπτικοακουστική Παιδεία. Πολιτικές και Στρατηγικές του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Αυστρίας». Στο Παιδί και 

οπτικοακουστικά µέσα. Η οπτικοακουστική παιδεία και τα δικαιώµατα των 

παιδιών. Θεσ/νίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης.  

 

 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
364 

Ελληνόγλωσσες 

Ανδρεάδου, Χ. (2008). «Τοπική Ιστορία. Εργαστήρι Οπτικά ντοκουµέντα». Στο 

Εκπαίδευση στη διαθεµατική, επικοινωνιακή και πολύτεχνη διάσταση της 

σύγχρονης διδακτικής πράξης. Θεσ/νίκη: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπ/κής 

Πολιτικής Γ.Σ.Ε.Ε.  

Γρόλλιος, Γ. (2005). Ο Paulo Freire και το αναλυτικό πρόγραµµα. Θεσ/νίκη: Βάνιας 

Γρόσδος, Σ. (2008), Οπτικός γραµµατισµός και πολυτροπικότητα. Ο ρόλος των 

εικόνων στη γλωσσική διδασκαλία στο βιβλίο της Γλώσσας της Β΄ ∆ηµοτικού. 

Θεσσαλονίκη: ΠΤ∆Ε. 

∆ηµητριάδου, Κ. (2006). Η εικόνα ως συγκείµενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Η 

περίπτωση των εγχειριδίων του Προγράµµατος Εκπ/σης 

Μουσουλµανοπαίδων». Στο Η ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, Πρακτικά 

∆ιεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆. 

Μακεδονίας (Φλώρινα, Μάιος 2006), (198-209). Θεσ/νίκη: University Studio 

Press.  

Θεοδωρίδης, Μ., Ζέρη, Π. κ.ά. (1995). Έκθεση Συµπερασµάτων της Επιτροπής 

Οπτικοακουστικής Έκφρασης του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και 

Πολιτισµός». Αθήνα (αδηµ.).  

Θεοδωρίδης, Μ. (2002). «Γνωριµία µε την οπτικοακουστική έκφραση. Προτάσεις 

του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ- Εκπ/ση και Πολιτισµός για την καθιέρωση της 

πτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο». Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών. 27, 33-

38.  

Μπίµπου-Νάκου. (2001). Εισαγωγικό σηµείωµα στο E. Dowling & E. Osborne (Eds), 

Η οικογένεια και το σχολείο: Μια οικοσυστηµική προσέγγιση από κοινού σε 

παιδιά µε προβλήµατα, (σ.σ. 33-62). Αθήνα: Gudenberg.  

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2003). Η µέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη. 

Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. (2002). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

Υποχρεωτικής Εκπ/σης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 

Χοντολίδου, Ε. (1999). «Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας». Γλωσσικός 

Υπολογιστής, 1, 115-118.Θεσ/νίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

Χρυσαφίδης, Κ. (1996). Βιωµατική–Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία. Η εισαγωγή της 

µεθόδου Project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση  

 
365 

 

 

 

 

 


	Εξώφυλλο  Τόμος 1
	Κείμενα, Τόμος Α΄

