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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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Ονοράτου Νταλίλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας Ιονίου 
Πανεπιστημίου 
Πασχαλίδης Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος ∆ημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του 
Α.Π.Θ. 
Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Μέλος 
της Συντονιστικής Ομάδας του European School 
Radio 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  

Προεδρείο 
Ανανιάδης Παναγιώτης, Περιφερειακός 
∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας  
Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ 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. 
Παπαβασιλείου Μάχη, Εκπαιδευτικός ΠΕ07  
Τερζητάνου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων ∆ιεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης 
 
Mέλη 
Aγοραστούδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός ΠΕ19  
Αρβανιτάκης Ελευθέριος, Τελειόφοιτος Τμήματος 
Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου  
Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Γιαννακοπούλου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
∆αγκλή Σοφία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
∆ημητριάδης Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ∆.Ε. Κ. Μακεδονίας 
Κουκλιάτης ∆ημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 
Μιχελαράκης ∆ημήτριος, ΠΕ1 ∆ιοικητικού 
Μούτσογλου Σύλβα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Τοζίδου Ράνια, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
Τσιβάς Αρμόδιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Μέλος της 
Συντονιστικής Ομάδας του European School Radio  
Χριστόπουλος ∆ρόσος, Εκπαιδευτικός ΠΕ11 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 

Αγγελίδη Αντουανέτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. 
Ασλανίδου Σοφία, Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Γρόσδος Σταύρος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
∆ημητριάδης Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 
∆ημοπούλου Τριανταφυλλιά, Εκπαιδευτικός ΠΕ32 
Θεοδωρίδης  Μένης,  Σκηνοθέτης 
Κολαξίζης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. 
Μουζάκη ∆έσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. 
Πανταζής Παύλος, Πρόεδρος και 
Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος 
Κινηματογράφου του Α.Π.Θ. 
Παπάς Τάσος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Παπαδόπουλος ∆ημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 
Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων ∆ιεύθυνσης ΠΕ Ν. Σερρών 
Τερζητάνου Χαρίκλεια, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων ∆ιεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης 
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Μαθητικός οφθαλμός: Μια ταινία μυστηρίου μικρού μήκους 
 

Βασιλική Μαλούτα 
Φιλόλογος Msc, Καθηγήτρια στο 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης 

 vasilikimalouta@gmail.com 
 

Πρόδρομος Σαράτσογλου 
Καθηγητής Πληροφορικής, 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης 

 psarals@yahoo.gr 
 
 
Περίληψη 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά 2015-2016 στα πλαίσια μιας λέσχης ανάγνωσης που 
λειτουργούσε στο γυμνάσιό μας, μελετούσαμε ένα αστυνομικό βυζαντινό μυθιστόρημα που 
εκτυλίσσεται στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αποφασίσαμε με πηγή έμπνευσης το 
μυθιστόρημα να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους. Το σενάριο γράφτηκε ομαδικά από 
τους μαθητές και η ιστορία αφορά την εξιχνίαση ενός μυστηρίου που έχει σχέση με μια 
βυζαντινή εικόνα από μια ομάδα μαθητών σε ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Μετά τη 
συγγραφή του σεναρίου ακολούθησε η διανομή των ρόλων μπρος και πίσω από τις 
κάμερες, τα γυρίσματα και το μοντάζ. Σε όλες τις φάσεις οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά 
αναλαμβάνοντας ευθύνες και παίρνοντας πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της ταινίας. 
Τέλος, καταγράφονται οι δικοί μας προβληματισμοί και τα συμπεράσματα από τη 
δημιουργική αυτή εμπειρία τόσο σε σχέση με τους αρχικούς παιδαγωγικούς στόχους, όσο 
και με τους στόχους του οπτικοακουστικού γραμματισμού. 
Λέξεις κλειδιά: Βυζάντιο, μυστήριο, ταινία, ομάδα, πρωτοβουλία 
 
Abstract 
During last school year, (2015-2016) in our High School a reading club was created. We 
studied a byzantine mystery novel which took place in our city, Thessaloniki. The students 
were so inspired by the story of the book that we decided to make a short film based on the 
book. The children worked together to write a script. The story is about the solving of a 
mystery related with a byzantine icon by a pupils’ team in a contemporary greek school. Roles 
were distributed in front and behind the cameras and shooting began with great enthusiasm. 
Students participated actively in every step. During the shooting students took initiatives and 
responsibilities to succeed their goal. Finally, we express our considerations and our 
conclusions about this experience, which in our opinion fulfilled not only our pedagogic 
objectives but the audiovisual literacy objectives as well.  
Key words: Byzantium, mystery, film, team, initiative  
 
 
Εισαγωγή 
Θέμα της σημερινής εισήγησης είναι η δημιουργία μιας ταινίας μυθοπλασίας 
μικρού μήκους στο 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης. 

Αποφασίσαμε λοιπόν, κατά τη σχολική χρονιά που μόλις διανύσαμε, να 
υλοποιήσουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα λέσχης φιλαναγνωσίας. Έτσι, φέτος 
λειτουργούσε μια λέσχη ανάγνωσης στο σχολείο μας στα πλαίσια του πολιτιστικού 
προγράμματος: Μυστήριο στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο ανάγνωσης, 
μελέτης και πηγή έμπνευσης πολλών δράσεων ήταν το αστυνομικό μυθιστόρημα 
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του Παναγιώτη Αγαπητού, Χάλκινος Οφθαλμός, το οποίο εκτυλίσσεται στη 
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη του 9ου αι μ.Χ. την περίοδο της εικονομαχίας. Επίσης, 
αποφασίσαμε ότι το πρόγραμμα θα είχε ως τελικό καλλιτεχνικό προϊόν μια 
αστυνομική ταινία μικρού μήκους με βυζαντινό θέμα. 

 
Σκεπτικό 
Η ιδέα της ταινίας δεν προέκυψε εντελώς τυχαία. Οι δυο καθηγητές που 
αναλάβαμε φέτος πήραμε το κινηματογραφικό μας βάφτισμα πριν από δυο χρόνια 
με τη μεταφορά ενός λογοτεχνικού βιβλίου της Κατερίνας Καριζώνη, Βαλς στην 
Ομίχλη, πόνημα μάλλον απαιτητικό και φιλόδοξο για πρωτόλειο. Επειδή 
συμμετείχαν στην ταινία εκείνη και μαθητές που κατά τη σχολική χρονιά 2015-
2016 ήταν τελειόφοιτοι, επέμειναν με πείσμα να συμμετάσχουν σε μια 
κινηματογραφική ταινία που θα παραγάγαμε στο σχολείο. 

Αυτή η ιδέα προέκυψε όχι μόνο από την ελάχιστη προηγούμενη εμπειρία που 
αποκομίσαμε πριν από δυο χρόνια και την πιεστική προθυμία των μαθητών μας, 
αλλά και από την ενασχόληση μας με τη φωτογραφία και φυσικά από την αγάπη 
μας προς τον κινηματογράφο. Εξάλλου, και οι δυο υπεύθυνοι καθηγητές 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εξοικείωση των παιδιών με την τέχνη του video και 
της φωτογραφίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής πραγματικότητας 
τους την οποία, όμως, η σύγχρονη εκπαίδευση αγνοεί και την αφήνει εντελώς 
αναξιοποίητη εκπαιδευτικά. Για να είμαστε δίκαιοι, η προβολή κινηματογραφικού 
υλικού και ντοκιμαντέρ είναι μια συνηθισμένη εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τι 
γίνεται όμως με την κριτική προσέγγιση του υλικού αυτού, πόσο μάλλον με την 
παραγωγή του; Έχουμε την αίσθηση ότι στην πλειοψηφία οι μαθητές στις τάξεις 
του Γυμνασίου κινούνται αναλφάβητοι και ανερμάτιστοι σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον που δεν αντιλαμβάνονται τις δημιουργικές του δυνατότητες, αλλά 
απλώς αναπαράγουν δυο τρία πράγματα με τα οποία έχουν εξοικειωθεί και τους 
καλύπτουν κοινωνικά. 
 
Θεωρητικό υπόβαθρο 
Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, θέσαμε και τις βασικές θεωρητικές αρχές πάνω 
στις οποίες έπρεπε να κινηθούν οι δράσεις μας. Πυρήνας είναι η βιωματική 
μάθηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Dewey (Dewey, J. 1938, 1980), κάθε γνήσια 
μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία. Η βιωματική μάθηση 
εφαρμόστηκε με την έννοια της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών σε 
δραστηριότητες όπως η έρευνα, η εργασία πεδίου, οι προσομοιώσεις, οι 
δημιουργικές συνθέσεις κ.α. Η βιωματική μάθηση, δηλαδή, ‘ακουμπά’ και στη 
διερευνητική μάθηση και τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων χωρίς όμως να 
ταυτίζεται με αυτές. Επίλυση προβλημάτων εφαρμόσαμε κυρίως στη συγγραφή 
σεναρίου τα συμπεράσματα της οποίας γράφονται στο τέλος, καθώς και στη 
σκηνοθεσία. 

Ως φυσικό επακόλουθο των προηγούμενων, αξιοποιήσαμε στη θεωρία και 
στην πράξη και το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, σύμφωνα με το οποίο οι 
μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε ευέλικτες ομάδες και αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένους ρόλους, μέσα από τους οποίους αναπτύσσουν δεξιότητες 
(Καλογρίδη κ.ά., 2013). Οι περισσότερες δράσεις μας, λοιπόν, υλοποιήθηκαν με 
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ομάδες εργασίας. Χρησιμοποιήσαμε και άλλες συμμετοχικές τεχνικές, όπως: 
ερωτήσεις -απαντήσεις, συζήτηση και καταιγισμό ιδεών.  

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη θεατροκεντρική μέθοδο 
που αξιοποιήσαμε με τη δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων, τόσο στο 
μυθιστόρημα, όσο και για τις ανάγκες της ταινίας.  

  
Στόχοι 
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος εξ αρχής τέθηκαν οι ακόλουθοι 
οπτικοακουστικοί ψηφιακοί: πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών 
με τη γλώσσα της εικόνας και του κινηματογράφου, τη διαδικασία και τα στάδια 
παραγωγής μιας ταινίας. Επίσης, βασική επιδίωξή μας είναι να αντιληφθούν οι 
μαθητές τη δύναμη της εικόνας και την επίδρασή της στον ψυχισμό του θεατή 
ανάλογα με τη γωνία λήψης, το φωτισμό και τον ήχο. 

Ακολουθούν οι γνωστικοί στόχοι και πρωτίστως η επαφή των μαθητών με 
τον κόσμο του βιβλίου, με τον κόσμο της φαντασίας και του μυστηρίου, κόσμος 
απελευθερωτικός από την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Επιπλέον όμως, 
θέλαμε να γνωρίσουν και το ιστορικό παρελθόν της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, 
μέσω της λογοτεχνίας, ειδικά το βυζαντινό που είναι και το μακροβιότερο και πιο 
χαρακτηριστικό της πόλης. Όλα, όμως, αυτά μας ενδιαφέρει να διδαχθούν όχι με 
παραδοσιακά μοντέλα μάθησης, αλλά οι μαθητές «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» 
μέσα από τη συνεργασία και τη διάδραση με τα μέλη της ομάδας τους.  

 Οι παιδαγωγικοί στόχοι είναι οι ουσιαστικότεροι και σε αυτούς στοχεύουν 
κυρίως οι εκπαιδευτικές δράσεις. Θεωρούμε κομβικό για την εξέλιξη των παιδιών 
να αναπτύξουν αυτενέργεια, να κινηθούν από την αυθεντία του εκπαιδευτικού 
στην αυτενέργεια, στην τόνωση της πρωτοβουλίας και ευρηματικότητας 
(Ματσαγγούρας 2000). Επίσης, είναι ουσιαστικό να ξεδιπλώσουν τις οργανωτικές 
τους δεξιότητες, αλλά και να δράσουν για το «κοινό όφελος», να εκθέτουν τις 
ευαισθησίες τους και να εκφράζονται με δημιουργικότητα ποικιλοτρόπως μέσω 
της συμμετοχής τους στην παραγωγή μιας ταινίας.  

Η παραγωγή μιας ταινίας μικρού μήκους από τα παιδιά είναι άριστο σχολείο 
συνεργασίας, γιατί μπορούν να αντιληφθούν την πλήρη αλληλεξάρτηση των 
μελών μιας κινηματογραφικής ομάδας, την ανάγκη συνεργασίας και ανάληψης 
ευθυνών στα πλαίσια της ομάδας αυτής.  
 
Σώμα 
Στοιχεία εφαρμογής 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η εισήγησή μας αφορά μια εφαρμοσμένη 
διδακτική πρόταση η οποία υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2015-2016 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο γυμνάσιο. Στην 
εφαρμογή της συμμετείχαν 15 μαθητές δευτέρας και τρίτης γυμνασίου και 
χρειάστηκε πάνω από ένα εξάμηνο με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, για να 
προλάβουμε τόσο να μελετήσουμε το λογοτεχνικό βιβλίο που ήταν και το 
αντικείμενο της λέσχης φιλαναγνωσίας μας, όσο και να προετοιμάσουμε και να 
ολοκληρώσουμε την ταινία μικρού μήκους που αποφασίσαμε. Οι συναντήσεις μας 
με τους μαθητές ήταν δίωρες και εβδομαδιαίες. Επειδή βρισκόμασταν στα πλαίσια 
του πολιτιστικού προγράμματος, οι συναντήσεις γίνονταν εκτός σχολικού 
ωραρίου, γεγονός αφενός απαιτητικό- λόγω αυξημένων εξωσχολικών 
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δραστηριοτήτων παιδιών και καθηγητών- αφετέρου απελευθερωτικό, γιατί 
ξεφεύγαμε πλήρως από την τυπική δομή του ωρολογίου προγράμματος.  
 
∆ιδακτικά βήματα 
Βιβλίο 
Το πρώτο βήμα ήταν η αγορά του βιβλίου Χάλκινος Οφθαλμός και η ομαδική 
ανάγνωσή του, μελέτη, σύνδεση με το χώρο της πόλης, με την ιστορία της μέσα 
από ποικίλες δράσεις και μικρές εργασίες που αναλάμβαναν τα παιδιά. Παράλληλα, 
προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε κάποιους βασικούς άξονες του 
αστυνομικού μυθιστορήματος, πράγμα που θα απέβαινε ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν 
θα έφτανε η ώρα της συγγραφής κινηματογραφικού σεναρίου.  
 
Επισκέψεις 
∆εύτερο βήμα ήταν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Επισκεφθήκαμε τόσο μνημεία και 
περιοχές της πόλης που αναφέρονται στο βιβλίο, όσο και το βυζαντινό μουσείο της 
Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχαμε σε ένα ενδιαφέρον βιωματικό πρόγραμμα του 
μουσείου με τίτλο ‘Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου’. Ήδη οι δυο 
υπεύθυνοι καθηγητές είχαμε επιμορφωθεί από τη μουσειοπαιδαγωγό του 
μουσείου και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τους στόχους 
του προγράμματος σε σχέση με τη χρονολόγηση στα βυζαντινά χρόνια. Επιπλέον, 
ζητήσαμε από τα παιδιά να επιλέξουν σε ποιες αίθουσες θέλουν να διαβάσουν 
συγκεκριμένα αποσπάσματα του μυθιστορήματος. Η επιλογή ήταν επιτυχημένη και 
η ανάγνωση στο χώρο του Μουσείου με το χαμηλό φωτισμό και την υποβλητική 
ατμόσφαιρα του βυζαντινού παρελθόντος ήταν μια πρωτόγνωρη, ατμοσφαιρική 
και συγκινητική εμπειρία για όλους μας. 
 
Προετοιμασία για ταινία  
Επειδή η ανάγνωση ενός βυζαντινού μυθιστορήματος, παρόλο που είναι 
αστυνομικό, δεν αρκούσε για να ξυπνήσει καλλιτεχνικά τους περισσότερους 
συμμετέχοντες μαθητές, μπήκαμε στον πειρασμό να τους εκθέσουμε και να 
εκτεθούμε κινηματογραφικά. Έτσι περάσαμε στο επόμενο βήμα. Αρχικά, 
παρακολουθήσαμε την ταινία Το Όνομα του Ρόδου του Ζαν Ζακ Ανό (1986) και 
προσπαθήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε με απλό τρόπο τη δομή μιας αστυνομικής 
ταινίας μέσω ερωτηματολογίων και να εξοικειωθούμε με την κινηματογραφική 
μεσαιωνική ατμόσφαιρα που ήταν και η ατμόσφαιρα του βιβλίου μας.  
 
Συγγραφή κινηματογραφικού σεναρίου 
Στη συνέχεια, γράψαμε από κοινού πρωτότυπο σενάριο που έχει άμεσα σχέση με 
το βιβλίο που μελετούσαμε, αλλά η πλοκή του εκτυλίσσεται σε ένα σύγχρονο 
σχολείο, τόπος οικείος και πρακτικός για όλους μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε για 
εμάς, τους υπεύθυνους καθηγητές, η ομαδική παραγωγή του σεναρίου. Μετά από 
πολλές συζητήσεις, καταιγισμό ιδεών και δημιουργικές αντιπαραθέσεις καταλήξαμε 
στην πλοκή της ταινίας και έτσι ξεκινήσαμε πρώτα να πλάθουμε την 
προσωπικότητα κάθε ήρωα και μετά περάσαμε στη συγγραφή του σεναρίου και 
στο χωρισμό σκηνών. Εδώ υιοθετήθηκε κυρίως η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων. 
Μέσα από τη δημιουργική γραφή οι μαθητές διατυπώνουν ποικίλες υποθέσεις, 
διερευνούν πιθανές στρατηγικές και υποθέτουν ποια πιθανόν είναι η τελική 
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κατάληξη των στρατηγικών που προτείνουν, επιλέγουν την καλύτερη ιδέα και την 
εφαρμόζουν. Επομένως στο στάδιο αυτό, γράψαμε και σβήσαμε πολλά, υπήρχε μια 
ζωηρή και δημιουργική ατμόσφαιρα. 

 Κατά τη συγγραφή του σεναρίου, άλλοτε αναδύθηκαν συγγραφικά ταλέντα, 
άλλοτε όμως φλύαρες απομιμήσεις σεναρίων ταινιών δράσης ή καταστροφής με 
πολύ αίμα και πολλή καταστροφή. Η διαχείριση όλων αυτών των ιδεών και των 
συγγραμμάτων των μαθητών και το συμμάζεμα της αχαλίνωτης φαντασίας τους 
ήταν για εμάς τους καθηγητές μάλλον η δυσκολότερη και η δημιουργικότερη φάση 
του σεναρίου.  
 
Υπόθεση της ταινίας 
Λίγα λόγια για την υπόθεση. Στην ιστορία μας πρωταγωνιστούν μαθητές που 
συμμετέχουν σε μια λέσχη φιλαναγνωσίας και μελετούν ένα βυζαντινό 
μυθιστόρημα, τον Χάλκινο Οφθαλμό. Κουρασμένοι από το βάρος της βυζαντινής 
ιστορίας του βιβλίου ενεργοποιούνται πρόθυμα να πάρουν συνέντευξη από έναν 
εξειδικευμένο επιστήμονα στα θέματα της εικονομαχίας. Στην επίσκεψη που 
ακολουθεί στο σπίτι του, ο επιστήμονας αντιδρά μάλλον με αγένεια, όταν ένας 
μαθητής θαυμάζει από κοντά μια βυζαντινή εικόνα στο γραφείο του. Ο ίδιος 
μαθητής, ο Ανδρέας, μέρες αργότερα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του 
μυθιστορήματος στη Λέσχη ανάγνωσης αντιλαμβάνεται πως η περιγραφή μιας 
εικόνας στο βιβλίο μοιάζει καταπληκτικά με την εικόνα που ο ίδιος παρατήρησε 
στο σπίτι του κ. ∆ούκα, του εξειδικευμένου επιστήμονα. Εκφράζει τις υποψίες του 
στους φίλους του, αλλά δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Ερευνά μόνος του και 
ανακαλύπτει πως αυτή η εικόνα έχει κλαπεί λίγους μήνες πριν από ένα 
απομονωμένο, επαρχιακό μοναστήρι. Τρέχει μόνος του στον ∆ούκα και ζητά 
εξηγήσεις. Εκείνος τον καθησυχάζει, αλλά λίγο πριν φύγει, με πονηρό τέχνασμα 
κλειδώνει τον μαθητή στην αποθήκη, γιατί είναι πράγματι ο κλεπταποδόχος της 
αυθεντικής βυζαντινής εικόνας. Στο μεταξύ οι φίλοι του Ανδρέα τον ψάχνουν και 
ανησυχούν πραγματικά. Μαθαίνουν πώς πιθανόν έχει επισκεφτεί τον ∆ούκα και 
τρέχουν σπίτι του. Τον συναντούν έξω να φορτώνει βαλίτσες και αρνείται κάθε 
επαφή με τον φίλο τους, τον Ανδρέα. Τότε όμως ακούγεται μέσα από τις 
αποσκευές του κ. ∆ούκα το κινητό του Ανδρέα, τα παιδιά το αναγνωρίζουν, 
καλούν την αστυνομία και έτσι σώζουν τον φίλο τους.  
 
∆ιανομή ρόλων 
Ακολούθησε η επιλογή των μαθητών για τους ρόλους μπροστά αλλά και πίσω από 
τις κάμερες. Κριτήριο για τη διανομή όλων των ρόλων δεν ήταν οι άρτιες 
υποκριτικές ή ψηφιακές ικανότητες των παιδιών (εξάλλου ούτε εμείς, οι υπεύθυνοι 
καθηγητές διαθέτουμε, αφού δουλεύουμε ερασιτεχνικά και εθελοντικά). Κριτήριο 
βασικό ήταν να επιτευχθούν κυρίως οι παιδαγωγικοί στόχοι που αναφέρθηκαν 
ήδη. 

∆υσκολίες ανασύρθηκαν, όταν οι ρόλοι που διανεμήθηκαν δεν ήταν 
ανάλογοι των προσδοκιών μερικών παιδιών. Άλλοι ήθελαν να εκτεθούν 
περισσότερο και άλλοι λιγότερο, από ότι τελικά αποφασίστηκε. Όλα όμως αυτά 
διευθετήθηκαν με ηρεμία και τελικά συνειδητοποιήσαμε πως όλοι οι ρόλοι είναι 
αλληλοεξαρτώμενοι και αναγκαίοι για να δημιουργηθεί κάτι κινηματογραφικά.  
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Πρόβες 
Οι πρόβες ήταν απαραίτητες για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους 
κινηματογραφικούς ρόλους τους, να συντονιστούν μεταξύ τους και να 
αποκτήσουν κινητική και εκφραστική ευχέρεια. Ίσως ήταν από τις πιο 
διασκεδαστικές φάσεις της διαδικασίας και έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να 
εκθέσουν και να τσαλακώσουν το εγώ τους και να δέσουν ως ομάδα με κοινά 
ενδιαφέροντα και στόχους.  
 
Τεχνικός εξοπλισμός 
Όσον αφορά στο τεχνικό μέρος , για την δημιουργία της ταινίας 
χρησιμοποιήθηκαν δύο ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Canon Eos M και 4 
φακοί, ένας ζουμ με οπτικό σταθεροποιητή (κυρίως για τις σκηνές με κίνηση της 
μηχανής) Canon EF-M 18-55mm f 3.5-4.5 IS και 3 σταθεροί ένας ευρυγώνιος Canon 
EF-M 22mm f2 ένας νορμάλ Canon EF 50mm f1.8 STM και ένας τηλεφακός Nikon 
105mm f2.5. Παρόλο που το σχολείο διαθέτει ψηφιακή βιντεοκάμερα με ζουμ 
φακό, προτιμήθηκε το συγκεκριμένο σύνολο για δύο λόγους. Πρώτον ο 
αισθητήρας της Εος Μ είναι αρκετά μεγαλύτερος, άρα δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες και δεύτερον η δυνατότητα 
εναλλαγής φακών και κυρίως η χρήση σταθερών φωτεινών φακών προσφέρει 
πολλές δυνατότητες δημιουργικής χρήσης του διαφράγματος των φακών 
(απομόνωση του θέματος από το περιβάλλον κλπ.)  

Η χρήση δύο μηχανών σε διαφορετικές θέσεις στη σκηνή επέβαλε τη χρήση 
εξωτερικού εγγραφέα ήχου συγκεκριμένα ενός Zoom H1. Η χρήση του διασφάλισε 
μια ομοιόμορφη καταγραφή του ήχου και χρησιμοποιήθηκε ως πηγή του ήχου στη 
διαδικασία της συρραφής των σκηνών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο τρίποδα 
φωτογραφικών μηχανών ένα Velbon traveller και ένα Manfroto 055CB. 
 
Γυρίσματα 
Η ταυτόχρονη χρήση δύο μηχανών στην διάρκεια της λήψης των σκηνών μας 
έδωσε την δυνατότητα να έχουμε δυο διαφορετικές γωνίες λήψης, οπότε κατά την 
συρραφή – μοντάζ μπορούσε να γίνει εύκολα εναλλαγή των πλάνων ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές, κάτι που έδωσε πλουραλισμό στα πλάνα μας. Η μια μηχανή 
συνήθως κατέγραφε ένα ευρυγώνιο πλάνο και η δεύτερη ένα σφιχτό πλάνο σε 
κάποιο ηθοποιό. Για την σταθερότητα των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν τρίποδα 
εκτός από τις σκηνές με κίνηση που χρησιμοποιήθηκε μια ιδιοκατασκευή σε 
συνδυασμό με τον σταθεροποιητή που διαθέτει ο ζουμ φακός. 

Επίσης, η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών έδωσε την 
δυνατότητα για χειροκίνητες ρυθμίσεις στην ταχύτητα καταγραφής των εικόνων, 
στο διάφραγμα του φακού, άρα στον έλεγχο του βάθους πεδίου των εικόνων, στην 
ευαισθησία, άρα στην δυνατότητα καταγραφής σε διαφορετικές φωτιστικές 
συνθήκες, και στην θερμοκρασία χρώματος, άρα στη διόρθωση των χρωμάτων 
ανάλογα με τις φωτιστικές πηγές. Οι λήψεις έγιναν σε FullHD ανάλυση 1920x1080 
25fps και για την επεξεργασία και συρραφή των λήψεων χρησιμοποιήθηκε 
κατάλληλο πρόγραμμα επεξεργασίας. 

Τα γυρίσματα ήταν ποικίλα. Κάποια έγιναν σε εξωτερικούς χώρους κοντινούς 
στο σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου και σε δύο 
σπίτια, ενός μαθητή και ενός καθηγητή. Στα εξωτερικά γυρίσματα το κύριο 
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πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ο περιβαλλοντικός θόρυβος και τα 
διερχόμενα άτομα ή αυτοκίνητα. Ευτυχώς, ο εξωτερικός εγγραφέας ήχου με την 
τοποθέτηση του πάνω σε ράβδο (μπουμ) και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις έκοβε τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο, ενώ στο κομμάτι των διερχόμενων η υπομονή ήταν η 
μόνη λύση. Τα υπόλοιπα γυρίσματα έγιναν τόσο στις μεγάλες αίθουσες του 
σχολείου όσο και σε μικρούς ιδιωτικούς χώρους που ήταν σαφώς καλύτερη η 
ποιότητα του ήχου, αλλά προέκυπταν συνεχώς θέματα από ποια γωνία πρέπει να 
γίνει η λήψη και πώς θα δημιουργήσουμε πλάνα με πολλά παιδιά, συχνά με 
προβληματικό φωτισμό. Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι σε όλες τις λήψεις 
έγινε εκμετάλλευση του υπάρχοντος φωτισμού είτε φυσικού είτε τεχνητού 
(φωτιστικά οροφής σχολείου ή ιδιωτικών χώρων).  

Η συμμετοχή και οι αντιδράσεις των παιδιών φαίνονται και από την ενότητα 
των συμπερασμάτων, όμως η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και τα παιδιά 
ασκήθηκαν ιδιαίτερα στην υπομονή και συνειδητοποίησαν πως, μόνο αν 
συνεργαστούν αρμονικά, μπορεί να προκύψει κάποιο ικανοποιητικό καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα . ∆ηλαδή, έπρεπε υπομονετικά να συντονίζονται με τα υπόλοιπα 
παιδιά, κι αν κάποιος δεν ήταν σωστά προετοιμασμένος, αυτό είχε αντίκτυπο και 
στο χρόνο και στον κόπο όλης της ομάδας. 

  
Υλικό 
Το πρώτο και βασικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το βιβλίο Χάλκινος Οφθαλμός του 
Παναγιώτη Αγαπητού, επίσης καταφύγαμε σε υλικό από το διαδίκτυο (ιστορικά 
κείμενα) για την προσέγγιση της ιστορικής περιόδου του βιβλίου και προβάλαμε 
την ταινία Το Όνομα του Ρόδου του Ζαν Ζακ Ανό (1986).  

Για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό εικονοληψίας, 
ηχοληψίας, επεξεργασίας κινούμενης εικόνας και ήχου στον υπολογιστή. Τέλος, 
χρησιμοποιήθηκαν ένας εξωτερικός εγγραφέας ήχου, δύο ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές Canon Eos M και 4 φακοί, ένας ζουμ με οπτικό σταθεροποιητή και 3 
σταθεροί, ένας ευρυγώνιος ένας νορμάλ και ένας τηλεφακός.  

 
Αξιολόγηση 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ταινίας, ήδη από τις πρόβες ακολουθήθηκε 
μια διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης, δηλαδή μια μορφή διαμορφωτικής 
ανατροφοδότησης, ένας διάλογος μεταξύ καθηγητών και μαθητών με στόχο τη 
βελτίωση της συμμετοχής των παιδιών στην ταινία. Η διαµορφωτική αξιολόγηση 
λειτούργησε ως καθαρά παιδαγωγική διαδικασία ((Ματσαγγούρας, 2004) και 
βοήθησε στην απόδοση των μαθητών. 

Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας ακολούθησε η τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος , η οποία έγινε με δυο τρόπους: 
-με ερωτηματολόγιο στο τέλος της διαδικασίας και συζήτηση μετά από μελέτη του. 
Η συζήτηση περιείχε σχόλια από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να ενισχυθεί κυρίως η αυτοεκτίμηση των παιδιών. 
-με εισηγήσεις των παιδιών σε δυο μαθητικά φεστιβάλ στα οποία προβλήθηκε η 
ταινία που δημιουργήσαμε και τα παιδιά είπαν αυθόρμητα τη γνώμη τους και 
αξιολόγησαν το πρόγραμμα ως απόλυτα επιτυχές. 
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Αποτελέσματα  
Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας την προβάλαμε σε όλους τους μαθητές του 4ο 
Γυμνασίου Νεάπολης στα πλαίσια παρουσίασης πολιτιστικών προγραμμάτων της 
χρονιάς 2015-2016. 

Επίσης, συμμετείχαμε σε δυο μαθητικά φεστιβάλ: στο Φεστιβάλ 
Καλλιτεχνικών Μαθητικών Συναντήσεων των σχολείων ∆υτικής Θεσσαλονίκης στις 
19 Απριλίου 2016 και στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του ∆ήμου Νεάπολης 
Συκεών, στις 10 Μαϊου 2016. 

 
Συμπεράσματα 
Όσον αφορά τώρα στην επίτευξη των στόχων τα αποτελέσματα κρίνονται άκρως 
ικανοποιητικά. Αν εξαιρέσουμε το μοντάζ που έγινε από εμάς τους υπεύθυνους 
καθηγητές (για προφανείς λόγους), στις υπόλοιπες διαδικασίες της δημιουργίας της 
ταινίας τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά ως ηθοποιοί, ηχολήπτες, σκηνογράφοι, 
βοηθοί παραγωγής και άλλα. 

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μπορέσανε να αντιληφθούν τη διαφορά 
αυτού που αυτά κατέγραφαν με τα μάτια τους και αυτών που κατέγραφαν οι 
κάμερες ως προς τα κάδρα, ως προς τα χρώματα και ως προς το φωτισμό. Έτσι, 
πολύ συχνά βρίσκονταν προ εκπλήξεως, όταν διαπίστωναν ότι αυτό που βίωναν 
μέσα στην σκηνή έδειχνε πολύ διαφορετικό μέσα από τη φωτογραφική μηχανή.  

 Επίσης, αντιληφθήκαν ότι ο χρόνος διάρκειας μιας σκηνής στον 
κινηματογράφο μπορεί να αποβεί στην πραγματικότητα πολλαπλάσιος. 
Αντιλήφθηκαν για παράδειγμα ότι μια σκηνή δύο λεπτών μπορεί να χρειαστεί και 
δύο ώρες για να γυριστεί σωστά. Αντιλήφθηκαν ακόμη τον κομβικό ρόλο του 
σκηνοθέτη και την ανάγκη πλήρους υπακοής σε αυτόν , για να αποδοθεί το 
κατάλληλο ύφος στην ταινία. Τέλος, μέσα από την όλη διαδικασία μπόρεσαν να 
αποκτήσουν μια αίσθηση του κάδρου και της σύνθεσης, βασικοί όροι της 
ζωγραφικής, της φωτογραφίας και του οπτικού γραμματισμού γενικά.  

Γνωστικά, επίσης, προσπαθήσαμε να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές στη 
δημιουργική σκέψη και ευελπιστούμε ότι κινηθήκαμε σωστά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Οι μαθητές μας ενδιαφέρθηκαν για να παραγάγουν ένα αυθεντικό 
αποτέλεσμα τόσο στο σενάριο, όσο και στην ταινία, διερεύνησαν πιθανές 
στρατηγικές και κατέληξαν μετά από κρίση στην καλύτερη την οποία και 
εφάρμοσαν. Έμαθαν να αξιολογούν αν οι ιδέες τους είναι εφαρμόσιμες, 
αντιλήφθηκαν πως η απόρριψη μιας ιδέας τους είναι μέρος της διεργασίας και δε 
σημαίνει ότι δεν μπορούν να επινοήσουν κάτι ευρηματικό στη συνέχεια. Μάλιστα, 
όσο πιο σύνθετη είναι μια κατάσταση που επιζητεί λύση, τόσο περισσότερες 
κριτικές και δημιουργικές ικανότητες χρειάζονται (Kousoulas & Mega, 2007) και 
αυτό το βίωσαν τα παιδιά στην τελική συγγραφή του σεναρίου. Αυτή η βίωση είναι 
που αξίζει. Οι μαθητές μαθαίνουν «μέσα από την πράξη» κι όχι απλώς από την 
ακρόαση. Με άλλα λόγια, τα συνεργαζόμενα µέλη μπορούν να αναπτύξουν 
συλλογικές μορφές σκέψης και δράσης που κανένα από τα µέλη δε θα μπορούσε 
ατομικά, εκτός ομάδας, να αναπτύξει (Ματσαγγούρας 2000). Έτσι, οι μαθητές 
ασκούνται στο να πληροφορούν ο ένας τον άλλον, να εξηγούν και να 
διαµεσολαβούν µε καθοδηγητικό τρόπο (scaffolding) τη νέα γνώση (βλ. Mercer 
1995, 99). 
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 ∆ηλαδή, το κοινωνικό πλαίσιο με την επικοινωνία που συνεπάγεται, σε αυτή 
τη διδακτική εφαρμογή παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή δυνατότητα των 
παιδιών. Εξάλλου, για να αντιληφθούν τις οριζόντιες ικανότητες που λανθάνουν 
μέσα τους θα πρέπει να δoθεί η ευκαιρία στους μαθητές να αναμετρηθούν με 
αυτού του είδους τις διεργασίες. (Tishman, 2000) 

Στο παιδαγωγικό κομμάτι επίσης, τα αποτελέσματα μας εξέπληξαν. Τα παιδιά 
δημιούργησαν σχέσεις φίλιας και συνεργασίας μεταξύ τους. Όχι μόνο επένδυσαν σε 
έννοιες όπως αλληλοβοήθεια, συνεργατικότητα, σεβασμός, αλλά και τις έκαναν 
πράξη για να καταλήξουν στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Μέσα από 
την ομάδα και από την εμπειρία τους άρχισαν να διαμορφώνουν και προσωπικές 
στάσεις και αξίες. 

Επίσης, τα παιδιά ανακάλυψαν πτυχές του εαυτού τους που αγνοούσαν, 
Ντροπαλοί και συνεσταλμένοι μαθητές την ώρα των γυρισμάτων 
μεταμορφώθηκαν σταδιακά σε άνετους και υπεύθυνους ηθοποιούς. Εξάλλου, 
συνειδητοποιήσαμε ότι οι μαθητές έχουν και άλλες ικανότητες πέρα από τις 
γνωστικές (ατομικές δεξιότητες και κοινωνικές) που δεν ανασύρονται συστηματικά 
και δεν αξιολογούνται στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Το στοιχείο του 
ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει το σχολείο γενικότερα, αλλά και το ελληνικό 
σχολείο, που εμφανίζεται να είναι κατά τι ανταγωνιστικότερο των άλλων (βλ. 
Ματσαγγούρας 1999, 192), φαίνεται ότι δεν ενδιέφερε καθόλου την ομάδα μας 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διδακτικής εφαρμογής.  

Κυρίως όμως, οι μαθητές ένιωσαν αυτή την μοναδική αίσθηση της 
δημιουργίας. Η βιωματική εμπλοκή τους στη δημιουργική διαδικασία της ταινίας 
τους έκανε να διαχειριστούν το άγχος τους ή άλλες προσωπικές ανασφάλειες και 
τους τροφοδότησε με συναισθήματα αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης, 
συναισθήματα που τα εξέφρασαν αυθόρμητα και ευθαρσώς τα ίδια τα παιδιά στα 
δυο μαθητικά Φεστιβάλ στα οποία συμμετείχαμε. Άρα, απέκτησαν καλύτερο έλεγχο 
του εαυτού τους. Εφάρμοσαν δηλαδή στην πράξη την άποψη του Merizow πως αν 
αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να μαθαίνουν, αποκτούν 
μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους (Merizow 1991, 1997).  

Κλείνοντας θέλουμε να καταθέσουμε και το εξής: στην ταινία συμμετείχε ένα 
παιδί το οποίο αρχικά όταν σου μιλούσε δεν μπορούσε να σε δει στα μάτια λες και 
είχε αγοραφοβία. Μετά την όλη διαδικασία το ίδιο παιδί σε κοιτάει στα μάτια, 
εκφράζεται άνετα και το σημαντικότερο, η έκφραση αμηχανίας και ίσως φόβου 
έχει αντικατασταθεί από ένα πλατύ χαμόγελο. Αυτό και μόνο καθιστά το όφελος 
από αυτή την προσπάθεια τόσο των παιδιών όσο και την δική μας ανεκτίμητο. 
Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να τολμούμε να δημιουργούμε σε αντίξοες 
συνθήκες.  
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Περίληψη 
Το εργαστήριο πραγματεύεται την έννοια του οπτικο-ακουστικού γραμματισμού και 
επιχειρεί να αναλύσει τρία ενδεικτικά παραδείγματά του από τον χώρο των κόμικς, της 
φωτογραφίας και του συνδυασμού κινούμενης εικόνας- ήχου- κειμένου. Αναδεικνύεται ο 
τρόπος με τον οποίο τα οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα και η πληροφορική τεχνολογία 
έχουν δημιουργήσει ένα πολιτισμικό πλαίσιο όπου διαμορφώνονται, ελέγχονται ή/ και 
χειραγωγούνται κοινωνικές δομές, θεσμοί, στερεότυπα και προκαταλήψεις∙ ταυτοχρόνως, 
επισημαίνεται και υπογραμμίζεται ο ρόλος της εκπαίδευσης ως ιδανικού οχήματος για την 
απόκτηση και διαχείριση των δεξιοτήτων εκείνων που προάγουν τον οπτικο-ακουστικό 
γραμματισμό και ενθαρρύνουν μέσω αυτού την κριτική σκέψη. 
Λέξεις-κλειδιά: πολιτισμός, οπτικο-ακουστικός γραμματισμός, εκπαίδευση. 
 
Abstract 
The workshop is focusing on the notion of media literacy.It analyzes its specific aspects using 
three indicative examples from the area of comics, photography and digital art. Thereby, it is 
underlined that the complex messages of various media, enhanced by the omnipotent 
presence of technology, have created a cultural framework where opinions stereotypes, and 
ideologies are shaping institutions, social roles and prejudices. Therefore, it is in the hands of 
educators to promote media literacy in their classes and to encourage critical thinking, if we 
really want to make the difference in 21st educational systems. 
Key-words: visual culture, media literacy, education. 
 
 
Εισαγωγή  
Το εργαστήριο Τρία απλά μαθήματα οπτικοακουστικού πολιτισμού στοχεύει στο να 
γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια, τα γνωρίσματα και τις τεχνικές ανάλυσης 
και κριτικής προσέγγισης του οπτικοακουστικού πολιτισμού εμβαθύνουν στη 
σχέση οπτικοακουστικού γραμματισμού, εκπαίδευσης, κοινωνίας και ιδεολογιών. 

 Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε 
θέση: να μην εμπιστεύονται την επιφανειακή σχέση με τις εικόνες που 
επιβάλλει η συνήθεια ή η αδιαφορία 

 να αναλύουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν τις σκέψεις τους σε ένα 
πολυεπίπεδο σύστημα αναφορών 

 να νιώθουν πιο εξοικειωμένοι με τα πολύσημα μηνύματα της ψηφιακής 
εποχής μας, που είναι η εποχή των μαθητών ή των παιδιών μας 

 να παρατηρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και να επιχειρηματολογούν με 
μεγαλύτερη σαφήνεια για θέματα που άπτονται του οπτικο-ακουστικού 
πολιτισμού 

 να εντάσσουν αυτήν τη νέα προοπτική στη διδακτική προσέγγιση των 
σχολικών γνωστικών αντικειμένων 
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 να είναι ικανοί/ ικανές να παράγουν μόνοι τους εκπαιδευτικό/μαθησιακό 
υλικό που θα ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών τους και θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη ικανοποίηση στον δάσκαλο και θερμή συμμετοχή των μαθητών 
του. 

 
Α. Η έννοια και η σημασία του οπτικο-ακουστικού γραμματισμού στον 21ο 
αιώνα 
Ως οπτικο-ακουστικός γραμματισμός, σύμφωνα με την UNESCO, ορίζεται η 
ικανότητα του ατόμου να έχει πρόσβαση, να κατανοεί, να αναλύει, να αξιολογεί 
και να δημιουργεί σύνθετα μηνύματα, όπως αυτά στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι -
τουλάχιστον όσοι και όσες δεν ανήκουν στον Τρίτο Κόσμο- δηλαδή, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφημερίδες, βιβλία, διαφημίσεις, βιντεοπαιχνίδια, μουσική 
κ.ά. Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός, λοιπόν, ή medialiteracy, έρχεται να 
ανταπαρατεθεί στον κλασικό, λογοκεντρικό γραμματισμό, ο οποίος κυριαρχούσε 
έως τον 19ο αιώνα, με κύριο γνώρισμα την υπερίσχυση του γραπτού και 
γενικότερα του έντυπου λόγου.  

Τα πράγματα αλλάζουν όταν μια εφεύρεση φαίνεται να κατακτά τις δυτικές 
κοινωνίες: η φωτογραφία. Και φυσικά ό,τι περιλαμβάνεται ως επακόλουθο της: η 
μηχανική αναπαραγωγή της εικόνας, η εύκολη και προσιτή διάδοσή της και τέλος, 
ο κινηματογράφος. Και λίγο αργότερα, η ευτυχής συνάντηση της φωτογραφίας με 
την πληροφορική τεχνολογία στον 20ο και πολύ περισσότερο στον 21ο αιώνα 
ανοίγει ένα νέο πεδίο προβληματισμών και στοχασμού σχετικά με τους τρόπους με 
τους οποίους γίνεται αντιληπτός ο κόσμος και γενικότερα αυτό που αποκαλείται 
πραγματικότητα, με τις ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτισμικές όψεις. 

Επομένως, δεν είναι τυχαίο που θεωρείται σημαντικότατος ο 
οπτικοακουστικός γραμματισμός και μέσα στους υποχρεωτικούς εκπαιδευτικούς 
στόχους για την προσεχή δεκαετία, όπως διαφαίνεται και στο κείμενο της UNESCO 
(2006). Σύμφωνα με αυτό, η απόκτηση και η εξάσκηση στις δεξιότητες του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού πρέπει να εντάσσονται σταδιακά στην 
εκπαίδευση, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών να δομείται και να 
προσαρμόζεται σ’ αυτήν την απαίτηση των καιρών, καθώς ο νέος άνθρωπος και 
συγκεκριμένα ο μαθητής καλείται να ερμηνεύσει έναν κόσμο πολλαπλών 
προκλήσεων, αντιφατικών συχνά μηνυμάτων, φορτωμένων με δυσανάγνωστα 
υπονοούμενα, αλλά και να αφήσει το δικό του ξεχωριστό ίχνος, δημιουργώντας 
κάτι αυθεντικό και πρωτότυπο. 

Γιατί, λοιπόν, κρίνεται αναγκαίος και αναπόφευκτος ο οπτικο-ακουστικός 
γραμματισμός για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα; Γιατί αυτό σημαίνει:  

 Κατανοώ το γεγονός ότι ο πολιτισμός και η κοινωνία μας διαμορφώνεται 
από σύνθετα οπτικο-ακουστικά [και ψηφιακά] μηνύματα που απαιτούν 
αξιολόγηση και ερμηνεία σε σχέση με τις εμπειρίες, τα βιώματά μου, τις 
δεξιότητές μου, αλλά και την ίδια την κοσμοθεώρησή μου (Weltanschauung) 

 Αναγνωρίζω στα οπτικο-ακουστικά μηνύματα τις τεχνικές χειραγώγησής 
μου και της «πειθούς»  

 Αντιλαμβάνομαι τις προκαταλήψεις, τα λάθη, τα ψέματα, την 
παραπληροφόρηση 

 Αναπτύσσω την κριτική ικανότητα 
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 Ποια στερεότυπα ανατρέπονται; 
 Ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα (big issue) που θίγει η φωτογράφοςDina Goldstein; 

Στο 2ο φύλλο εργασίας επιχειρείται μια πιο οργανωμένη και μεθοδική 
ανάλυση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφορών, 
που απαιτούν οπτικο-ακουστικό γραμματισμό (π.χ. διαφήμιση, κινηματογραφικά 
trailers, η παρουσίαση των ειδήσεων κ.ά). Αυτή η ανάλυση ακολουθεί δύο μοντέλα, 
αυτό της αποδόμησης και εκείνο του εποικοδομισμού, αρθρώνεται σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις εμψύχωσης∙ πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αφορούν α) 
στη δομή και τη μορφή του μηνύματος («τί;» και «πώς;»), β) στο υποκείμενο που 
δέχεται το μήνυμα (έλεγχος των συναισθηματικών αντιδράσεων και της λογικής 
προσπέλασης και ερμηνείας του μηνύματος), και γ) στην προαγωγή της 
ενσυναίσθησης, βοηθούν δηλαδή τον δέκτη να μπεί στη θέση του άλλου. Επιπλέον, 
υπάρχουν ερωτήσεις που αποσκοπούν στην ανάσυρση πλροφοριών -άμεσων ή 
έμμεσων- σχετικά με κοινωνικούς ρόλους και παγιωμένους θεσμούς, για 
κοινωνικές ομάδες, για ιδεολογίες και προκαταλήψεις∙ και τέλος, ερωτήσεις που 
αναζητούν την κρυμμένη ατζέντα -κανένα μήνυμα δεν είναι αθώο, άλλα δείχνουν 
ευκρινώς τις προθέσεις του δημιουργού τους και άλλα λειτουργούν περισσότερο 
ύπουλα. 

Επομένως, αυτές τις ερωτήσεις- κλειδιά καλό είναι να τις έχει υπ’όψιν του ο 
εκπαιδευτικός, όταν βρίσκεται στην τάξη του, γιατί μαθαίνοντας στα παιδιά να 
«ξεκλειδώνουν» τα σύνθετα και πολυεπίπεδα μηνύματα με τα οποία 
κατακλύζονται, τά βοηθά και τά ασκεί σε κάτι σπουδαιότερο: στην κριτική σκέψη∙ 
συγκεκριμένα, σε έναν πειθαρχημένο τρόπο σκέψης που αξιολογεί, αποδέχεται ή 
απορρίπτει, αποφασίζει να πιστέψει ή να πράξει, με πυξίδα τη λογική και τον 
στοχασμό. Κριτική σκέψη σημαίνει, δηλαδή, επινοητικότητα στην επίλυση 
προβλημάτων, θέσπιση κριτηρίων και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Και 
επιπλέον, στον όρο αυτόν εμπεριέχονται ορισμένες καθολικές πνευματικές αξίες, 
που υπερβαίνουν τα στενά όρια ενός δεδομένου επιστημονικού πεδίου, όπως η 
διαύγεια, η ακρίβεια, η συνάφεια, η συνοχή, η ευθύτητα, η δικαιοσύνη κ.ά. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, η υιοθέτηση και η ενσωμάτωση της κριτικής σκέψης στο 
σχολείο δίνει αμέσως μια ουσιαστική προοπτική στην εκπαίδευση και στον ρόλο 
του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη 
(global citizen ship). Φιλοπεριέργεια και ενημέρωση σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, 
εγρήγορση και διορατικότητα, ανοικτό πνεύμα σε διιστάμενες απόψεις θα είναι τα 
γνωρίσματα των παιδιών, και αργότερα ενηλίκων. 

Ας επανέλθουμε, όμως, στο ζητούμενό μας. Στα φύλλα που ακολουθούν, 
δίνεται μια σειρά ερωτήσεων βάσει των οποίων θα εμβαθύνουμε στο νόημα των 
φωτογραφιών της Dina Goldstein. 
. 
 Αποδόμηση   
 ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
1. 
 
 

Όλα τα μιντιακά 
μηνύματα 
κατασκευάζονται 
 

Ποιος δημιούργησε 
αυτό το μήνυμα; 

Τί είναι αυτό; Πώς 
«συναρμολογείται» το 
μήνυμα; 
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2.  

Τα μιντιακά μηνύματα 
κατασκευάζονται με 
χρήση δημιουργικής 
γλώσσας, με δικούς της 
κανόνες 
 

Ποιες δημιουργικές 
τεχνικές 
χρησιμοποιούνται για 
να ελκύσουν την 
προσοχή μου; 

Τι βλέπω ή ακούω; 
Μυρίζω,; αγγίζω ή 
γεύομαι; 
Τι μού αρέσει και τι όχι σ’ 
αυτό το μήνυμα; 

 
3.  

∆ιαφορετικοί άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο το 
ίδιο μιντιακό μήνυμα 
 

Πώς κατανοούν 
διαφορετικοί 
άνθρωποι αυτό το 
μήνυμα με 
διαφορετικό τρόπο; 
 

Τι σκέφτομαι και τι 
νιώθω γι’ αυτό; 
Τι να σκέφτονται και τι 
να νιώθουν άλλοι 
άνθρωποι γι’ αυτό; 

 
4 

Τα μίντια έχουν ένθετες 
αξίες και οπτικές γωνίες 
(δεν υπάρχει αθωότητα) 

Ποιες αξίες, οπτικές 
γωνίες και lifestyles 
αναπαρίστανται και 
υπονοούνται στο 
μήνυμα αυτό; Ποιά 
παραλείπονται; 
 

Τι πληροφορίες μού δίνει 
για το πώς ζουν άλλοι 
άνθρωποι και για το τι 
πιστεύουν; 
Έμεινε κάτι ή κάποιος 
έξω από το 
συγκεκριμένο μήνυμα; 

 
5.  

Τα περισσότερα 
μιντιακά μηνύματα 
οργανώνονται για 
κέρδος ή/και εξουσία 
 

Γιατί στέλνεται αυτό το 
μήνυμα; 

Προσπαθεί να μού πει 
κάτι; 
Προσπαθεί να μού 
πουλήσει κάτι; 

 
 Εποικοδομισμός   
 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 

 
1. 
 
 

Όλα τα μιντιακά 
μηνύματα 
κατασκευάζονται 
 

Ποιος δημιούργησε 
αυτό το μήνυμα; 

Τι κάνω; Πώς το 
«συναρμολογώ» το 
μήνυμα; 

 
2.  

Τα μιντιακά μηνύματα 
κατασκευάζονται με 
χρήση δημιουργικής 
γλώσσας, με δικούς της 
κανόνες 
 

Ποιες δημιουργικές 
τεχνικές 
χρησιμοποιούνται για 
να ελκύσουν την 
προσοχή μου; 

Πώς φαίνεται, ακούγεται, 
μυρίζει; Πώς είναι στην 
αφή ή στη γεύση; 
Τι μού αρέσει και τι όχι σ’ 
αυτό το μήνυμα; 

 
3.  

∆ιαφορετικοί άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται με 
διαφορετικό τρόπο το 
ίδιο μιντιακό μήνυμα 

Πώς κατανοούν 
διαφορετικοί 
άνθρωποι αυτό το 
μήνυμα με 
διαφορετικό τρόπο; 

Σε ποιον απευθύνομαι; 
Τι να σκέφτονται και τι 
να νιώθουν άλλοι 
άνθρωποι γι’ αυτό; 
 

 
4 

Τα μίντια έχουν ένθετες 
αξίες και οπτικές γωνίες 
(δεν υπάρχει αθωότητα) 

Ποιες αξίες, οπτικές 
γωνίες και life styles 
αναπαρίστανται και 

Τι κοινό έχω με τον 
τρόπο ζωής και τις 
πεποιθήσεις άλλων 
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υπονοούνται στο 
μήνυμα αυτό; Ποιά 
παραλείπονται; 
 

ανθρώπων; 
Έχω αφήσει κάτι ή 
κάποιον έξω από το 
μήνυμα που δημιουργώ; 

 
5.  

Τα περισσότερα μιντιακά 
μηνύματα οργανώνονται 
για κέρδος ή/και εξουσία 

Γιατί στέλνεται αυτό το 
μήνυμα; 

Τί ακριβώς λέω; 
Τί ακριβώς πουλάω; 

 
3. Makethefuture: συνδυάζω-σκέφτομαι-συμπεραίνω ή οι στόχοι της 
εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. 
Το παράδειγμα αυτό στηρίζεται στο βίντεο που δημιουργήθηκε με αφορμή το 
project Beyond Current Horizons, έναν διεθνή οργανισμό που εκπόνησε μια μελέτη 
σχετικά με τις πιθανές μορφές που οφείλει να λάβει η εκπαίδευση στο προσεχές 
μέλλον, υπό το φως των κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVe12c1aEyk 
Στο 1ο φύλλο εργασίας που παρατίθεται παρακάτω, ο στόχος είναι να 
συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι τα οπτικο-ακουστικά μηνύματα που 
δεχόμαστε,μερικές φορέςείναι πολύ απαιτητικά στην ανάλυσή τους και ότι πρέπει 
να έχουμε σε εγρήγορση όλες τις αισθήσεις μας και τις νοητικές μας ικανότητες, 
γιατί έτσι θα αποφύγουμε την παθητική ή και αδιάφορη αλλά και αδιαφοροποίητη 
αποδοχή ή απόρριψη των μηνυμάτων. 
 Τι εμφανίζεται, όταν αρχίζει το βίντεο; Προϊδεάζει για το τι θα ακολουθήσει; 
 Πόσα και ποια χρώματα και σχήματα εμφανίζονται στο βίντεο; 
 Ποιο χρώμα και σχήμα θεωρείτε ότι υπερισχύει στο βίντεο; 
 Τι χρώμα και σχήμα έχουν οι λέξεις; 
 Να περιγράψετε την κίνηση των λέξεων και των σχημάτων. 
 Όταν εμφανίζονται μαζί ο κύκλος, το τετράγωνο και το τρίγωνο, τι χρώμα 

έχουν; Γιατί παρατάσσονται το ένα δίπλα στο άλλο; 
 Τι ισχύει για το βίντεο που παρακολουθήσατε: «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια» 

ή «μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις»; Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 

Ειδικά η τελευταία ερώτηση ανοίγει έναν προκλητικό ορίζοντα συζήτησης, 
καθώς στο ίδιο το βίντεο κρύβεται ένα κείμενο 400 περίπου λέξεων στο οποίο 
τεκμηριώνεται το γεγονός ότι η εκπαίδευση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του μέλλοντος. Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται η ανάπτυξη 
του (παραγωγικού, κατά την αριστοτελική Λογική) συλλογισμού στα ελληνικά: 
Ο κόσμος είναι περίπλοκος. Ό,τι γνωρίζουμε αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη: 
τα σταθερά ανατρέπονται και τα προσωρινά ενσωματώνονται στο τοπίο μας και 
μονιμοποιούνται∙ γι’ αυτό και είναι δύσκολο να μάθουμε πώς θα είναι ο κόσμος στο 
μέλλον και πόσο καλό μπορούμε να το φτιάξουμε. Η εκπαίδευση εξοπλίζει τους 
ανθρώπους με τις δεξιότητες να ζουν μέσα στον κόσμο, γι’ αυτό και οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να σκέφτονται τον κόσμο για τον οποίο προετοιμάζουν τα 
παιδιά μας. Η εκπαίδευση βοηθά τους ανθρώπους να μιλούν για τα μελλοντικά 
τους όνειρα και πώς θα τα εκπληρώσουν. Άρα, οι εκπαιδευτικοί ήδη μιλούν για το 
μέλλον, και η εκπαίδευση βρίσκεται συχνά εκεί όπου οι άνθρωποι αναζητούν 
απαντήσεις για τα προβλήματα που θα προκύψουν στο μέλλον. ∆εν μπορούμε να 
είμαστε βέβαιοι για το «με τι θα μοιάζει το μέλλον» ΑΛΛΑ για μερικά πραγματάκια 
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είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι κομμάτι αναπόσπαστο των επόμενων δεκαετιών∙ 
το 2030 ο μισός πληθυσμός της ∆υτικής Ευρώπης θα είναι πάνω από 50 κια το 
προσδόκιμο ζωής θα είναι άλλα 40 χρόνια 
η παραγωγή πετρελαίου, το 2030, θα έχει μειωθεί στο μισό 
η μείωση των οικιακών καυσαερίων θα αλλάξει πολλά 
ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, το 2030, θα ζεί σε περιοχές με λειψυδρία 
θεσμοί που παραδοσιακά τούς αντιλαμβανόμασταν χωριστά, όπως σπίτι & 
δουλειά, mall& σχολείο, τόπος εργασίας & πανεπιστήμιο, θα συγχωνευθούν, τα 
όριά τους θα καταστούν ασαφή, για να ανταποκριθούν στις οικονομικές πιέσεις και 
στις αλλαγές που φέρνει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την 
Τεχνολογία. 
Θα συγκεντρώνουμε, θα παράγουμε, θα αποθηκεύουμε και θα μοιραζόμαστε, για 
πρώτη φορά στη ζωή μας, περισσότερα δεδομένα σε πολλές και διαφορετικές 
μορφές. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούμε πολλά, και το δυσκολότερο: αυτά τα 
πράγματα είναι αλληλένδετα, και αυτή η δια-εξάρτηση δυσχεραίνει την επίδραση 
πάνω στις εξελίξεις: γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τον ρόλο της εκπαίδευσης. 
Αν οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ουσιαστικές για την επιτυχία στη ζωή μας, πώς 
θα διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων σε αυτές; Αφού θα ζούμε και θα 
εργαζόμαστε περισσότερο, άρα, θα χρειαζόμαστε να μαθαίνουμε περισσότερο. 
Ποιοί θα είναι οι δάσκαλοί μας; Πώς θα αλλάζαμε το σχολείο; Πώς μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν το μέλλον που επιθυμούν; Το 
μέλλον δεν είναι καθορισμένο.Το μέλλον είναι ό,τι εσύ το κάνεις. Το μέλλον 
φτιάχνεται τώρα. 
 
Γ. Ασκήσεις ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης 
Οι επιμορφούμενοι/ες, χωρισμένοι/ες σε ομάδες, αναλύουν, σχολιάζουν και 
εμβαθύνουν στα ακόλουθα μηνύματα: 
 

Αθεράπευτρα εθισμένοι, από τη σειρά φωτογραφιών του EricPickersgill 
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FreddyFabbris, από τη σειρά φωτογραφιώνΑναγέννηση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banksy, graffities 
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Jean‐ PaulGoude, από τον χώρο της μόδας 
 

 

 
Κατερίνα Αθανασοπούλου, Αποδημία (ψηφιακή τέχνη) 

https://www.youtube.com/watch?v=OL7IYy4F7g0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους / 
ες εκπαιδευόμενους/ες, το εργαστήριο, κατά γενική ομολογία, έλκυσε το 
ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος ήταν 
οργανωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχουν κενά, ελλείψεις ή απορίες. Η 
εμψυχώτρια θεωρήθηκε πρόθυμη να αναλύσει και να απαντήσει σε ερωτήματα. 
Αυτό που κινητοποίησε τους/τις συμμετέχοντες/χουσες ήταν η ελευθερία που 
ένιωσαν να μιλήσουν ελεύθερα και ανοικτά, για να εκφράσουν τη γνώμη τους και 
να διαμορφώσουν απόψεις σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του εργαστηρίου. 
Το μαθησιακό/ διδακτικό υλικό ικανοποίησε τις εκπαιδευτικές/ μορφωτικές 
ανάγκες των εκπαιδευομένων. 
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Περίληψη 
Σε μία εποχή όλο και εντονότερα ψηφιακή, οι μαθητές/τριες καλούνται να 
αποκωδικοποιήσουν αλλά και να διατυπώσουν μηνύματα στη γλώσσα του ήχου και της 
εικόνας και να μετατραπούν με τον τρόπο αυτό σε υπεύθυνους δέκτες αλλά και πομπούς. 
Η ανακοίνωση σκοπό έχει να καταδείξει μέσω εφαρμοσμένων πρακτικών πώς μπορεί να 
καλλιεργηθεί ο οπτικοακουστικός γραμματισμός στο Λύκειο στο πλαίσιο ποικίλων 
διδακτικών αντικειμένων και με την επιστράτευση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων. 
Οπτικοακουστικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο 
Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο τυπικών, ημιτυπικών και 
άτυπων πρακτικών, αποδεικνύουν τις πολλαπλές δυνατότητες και προοπτικές της ένταξης 
της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στη σχολική καθημερινότητα. Οι μαθητές/τριές μας, 
προσεγγίζοντας κριτικά, διαθεματικά και διεπιστημονικά διάφορα διδακτικά αντικείμενα 
και θεματικές, δημιούργησαν ταινίες, φωτορομάντζο, μουσικοχορευτικές παραστάσεις και 
κινούμενα σχέδια. Με τον τρόπο αυτο-καλλιεργήθηκαν αισθητικά, εκφράστηκαν, 
κατέκτησαν ελκυστικότερα και αποτελεσματικότερα ουσιαστική γνώση, μεταγνωστικές 
κριτικές ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες αξιοποιήσιμες σε διαφορετικά 
επαγγέλματα.  
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραμματισμός, Λύκειο, παραγωγή οπτικοακουστικών 
προϊόντων, εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές. 
 
Abstract 
In the contemporary, increasingly digital society, students must interpret and produce 
messages using the language of sound and image, thus becoming aware and responsible 
media consumers and producers. The present paperaims to demonstrate through applied 
teaching practices how audiovisual literacy can be cultivated in Senior High School, in various 
teaching subjects, via various audiovisual media. Audiovisual content produced in the 
Experimental Senior High School of University of Macedonia within the framework of formal, 
semi-formal and non-formal literacy practices proves the multiple possibilities and 
perspectives of the integration of audiovisual education in everyday school life. Critically 
approaching inter-disciplinary, cross curricular topics, our students have created their own 
movies, a photoroman, dance and musical performances, animation. In that way, they have 
cultivated aesthetics, expressed themselves, conquered substantial knowledge in a more 
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enjoyable and effective way, developed metacognitive abilities and skills that can be used as a 
future professional qualification. 
Keywords: audiovisual literacy, High School, audiovisual products, alternative teaching 
practices. 
 
 
Εισαγωγή 
Στην εποχή μας, προκύπτει έντονη η ανάγκη ανάπτυξης πρακτικών εκπαίδευσης 
πολιτών με κριτική σκέψη, ικανών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον ολοένα 
και περισσότερο ψηφιακό κόσμο μας. Με σκοπό την ουσιαστικότερη και 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία, εκτός από τον αλφαβητικό γραμματισμό, 
απαιτείται πλέον η κατάκτηση κάποιου βαθμού οπτικοακουστικού γραμματισμού, 
η ικανότητα αποκωδικοποίησης και, παράλληλα, δημιουργίας οπτικοακουστικών 
μηνυμάτων με ποικιλία μέσων (Gutiérrez & Hottmann, 2006: 4; Γρόσδος, 2010: 62-
63). 

Η εκπαίδευση στα Μέσα οικοδομείται με ποικίλες συνεργασίες μεταξύ τριών 
διακριτών στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) περιοχών, του 
αλφαβητικού γραμματισμού, της εκπαίδευσης στις Τέχνες και στις Νέες 
Τεχνολογίες. 

Η αβίαστη και βαθμιαία εισαγωγή των Τεχνών στην εκπαίδευση παρέχει, 
εκτός από απόλαυση, το παιδαγωγικό πλεονέκτημα της ενεργοποίησης του θεατή-
ακροατή-αναγνώστη και της προσπάθειας ερμηνείας, άρα αναδημιουργίας του 
έργου τέχνης στα δικά του μέτρα. Αυτές ενθαρρύνουν, επίσης, συνδέσεις με 
κοινωνικά θέματα, φιλοσοφικές απόψεις και προσωπικές ανησυχίες. Ακόμα, 
καλλιεργώντας διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού και διδάσκοντας την 
αποκλίνουσα σκέψη συμπληρώνουν τις επιστήμες και, επειδή δεν επιδέχονται μίας 
αποκλειστικά ερμηνείας, βοηθούν να ξεπεραστούν τα όρια του σωστού – λάθους, 
της ονοματοθεσίας, της απομνημόνευσης και του διδακτικού φορμαλισμού στη 
δημόσια Εκπαίδευση (Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012: 375). Οι Νέες Τεχνολογίες, 
τέλος, αντί της απλής μεταφοράς πληροφοριών που διατρέχει τη σχολική 
πραγματικότητα, είναι αυτές που περισσότερο υπηρετούν μία "learning by doing" 
αντίληψη της εκπαίδευσης (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 93). 

Η θεσμική κατοχύρωση της οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο, όχι ως 
ξεχωριστού διδακτικού αντικειμένου, αλλά ως συνόλου δραστηριοτήτων που 
διατρέχουν διαθεματικά το ΑΠ και συνδυάζονται με καθιερωμένες σχολικές 
δραστηριότητες, έχει ήδη προταθεί (Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός», προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική 
Έκφραση) (Θεοδωρίδης, 2007:4;2013: 4, 46).Ως προς το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων, σημαντική θεωρήθηκε τόσο η επεξεργασία και ο κριτικός 
σχολιασμός έτοιμων οπτικοακουστικών προϊόντων, όσο και η εξοικείωση των 
μαθητών/τριών με τα μέσα και εργαλεία της οπτικοακουστικής έκφρασης και, 
τελικά, η παραγωγή δικών τους προϊόντων (Θεοδωρίδης, 2007: 6-7; 2013: 3, 41-42; 
Γρόσδος, 2010: 64-66). 

Με το παραπάνω σκεπτικό, επιχειρήθηκε τα τελευταία χρόνια στο 
Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η εισαγωγή πρακτικών 
οπτικοακουστικής αγωγής που εφαρμόστηκαν εγκάρσια σε διάφορα διδακτικά 
αντικείμενα και δράσεις τυπικής, ημιτυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με έμφαση 
στην πρωτότυπη δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων από τους ίδιους τους 
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μαθητές. Βασικός σκοπός ήταν η στο πλαίσιο της διδακτικής των 
πολυγραμματισμών «ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την 
κατανόηση κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την 
παραγωγή νοήματος (γλωσσικός, οπτικός, ηχητικόςγραμματισμός) και λόγων που 
παράγονται σε πολυμορφικά και πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα» 
(Χατζησαββίδης, 2005: 37). 

Στην πορεία αναλάβαμε την πρωτοβουλία δημιουργίας του διασχολικού 
∆ικτύου Ήχου και Εικόνας, με βασικούς στόχους την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στην καταλληλότερη για την κατάκτηση οπτικοακουστικού 
γραμματισμού μεθόδευση της διδασκαλίας, καθώς και τη συνεργασία όλων των 
τύπων σχολείων με τη δημιουργία ευκαιριών οπτικοακουστικής εκπαίδευσης για 
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. 

Παρακάτω περιγράφονται οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο σχολείο μας 
από το 2010 κ.ε., με την εμπλοκή και συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων 
ειδικοτήτων και μαθητών/τριών και από τις τρεις λυκειακές τάξεις. 
 
Περιγραφή εφαρμογών 
Κινηματογραφικές δημιουργίες 
Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει στη χώρα μας διάλογος για την ενσωμάτωση της 
κινηματογραφικής παιδείας στην τυπική εκπαίδευση. Στον ακαδημαϊκό χώρο ήδη 
καταγράφονται αξιοσημείωτες προσπάθειες ανάδειξής της ως απαραίτητης 
συνιστώσας της εκπαίδευσης (Κούρτη κ.ά., 2009: 9-25; Κορωναίου, 2001: 20-29; 
Καλογήρου, 2001: 90-92). Προς το παρόν υλοποιούνται μεμονωμένα και 
αποσπασματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με τοπικό κυρίως χαρακτήρα και 
σύντομη διάρκεια (Ανδριοπούλου, 2010: 17). 

Ο κινηματογράφος, με τον οποίο οι μαθητές/τριες έρχονται από πολύ νωρίς 
σε επαφή, μπορεί να συμβάλει στην πολιτιστική τους ενηλικίωση και να 
λειτουργήσει παιδευτικά, βοηθώντας στη ρεαλιστικότερη πρόσληψη της 
πραγματικότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικής νοημοσύνης τους 
(Ανδριοπούλου, 2010: 15). Πρόκειται για πεδίο εξαιρετικά ελκυστικό, ενώ ιδιαίτερη 
πρόκληση συνιστά το εγχείρημα της δημιουργίας πρωτότυπων κινηματογραφικών 
έργων (Margarou & Matsiori, 2015: 59). Σε αυτό προχώρησαν οι μαθητές/τριές μας, 
οι οποίοι/ες, δημιουργώντας τα κινηματογραφικά τους μηνύματα, σχολίασαν ή 
μετα-αφηγήθηκαν τη δική τους πραγματικότητα, αποκτώντας ή διευρύνοντας 
παράλληλα γνώσεις σε συμβατικά διδακτικά αντικείμενα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι ταινίες που δημιουργήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια στο σχολείο μας, καθώς και το πλαίσιο δημιουργίας τους. 

Η ταινία μεγάλου μήκους «Η Γενιά του ΑΟ∆Ε» δημιουργήθηκε στον Όμιλο 
«Οικονομίας και Κινηματογράφου» τα έτη 2011-12ως 2013-2014, για να 
υποστηρίξει τους σκοπούς του ΑΠΣ του τότε πανελλαδικώς εξεταζόμενου 
μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών 
(ΑΟ∆Ε).Συνιστά ουσιαστικά καινοτόμα διδακτική προσέγγιση του μαθήματος, 
καθώς διαθέτει θεματολογία σχετική με τις διδακτέες ενότητές του, συνδέει τις 
έννοιές του με την πραγματική ζωή και προβάλλει ρόλους της καθημερινότητας. 
Μέσα από τις περιπέτειες των διευθυντικών στελεχών μίας επιχείρησης, οι 
μαθητές/τριες διδάσκονται έννοιες όπως λειτουργίες, περιβάλλον και στόχοι των 
επιχειρήσεων, management, ηγεσία, παρακίνηση, δυναμική των ομάδων και 
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επικοινωνία. Βασική μας επιδίωξη ήταν η δημιουργία θετικής στάσης, η αύξηση της 
συμμετοχής και η εστίαση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών στο μάθημα, 
βασικοί διδακτικοί στόχοι του ΑΟ∆Ε, οι οποίοι δυστυχώς υπονομεύτηκαν από τον 
τρόπο εξέτασής του στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ιδιαιτέρως τώρα, που το μάθημα 
δεν εξετάζεται πανελλαδικά, τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις θεωρούμε ότι 
συμβάλλουν στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό του. Ο υποτιτλισμός της 
ταινίας στην αγγλική γλώσσα στόχευε στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με τη 
βασική αγγλική ορολογία του management. 

Η συσχέτιση επιχειρηματικότητας και κινηματογράφου αποτελεί ανερχόμενο 
πεδίο έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους αμερικανούς επιστήμονες να 
πρωτοστατούν (Βασιλειάδης &Μυλωνάκη, 2009:401-404). 

ΟιClemens & Wolff (1999:ΧΙΙ-XVI), Higgins & Striegel (1999:1-5) και Graham 
etal. (2003: 40-43) προτείνουν χολιγουντιανές ταινίες για τη διδασκαλία της 
ηγεσίας και της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ενώ στη χώρα μας η Μανωλάκη 
(2008) παρουσιάζει την ιστορία της επιχειρηματικότητας μεταπολεμικά, μέσα από 
ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. 

Η καινοτομία της συγκεκριμένης δράσης έγκειται στο γεγονός ότι αυτή δεν 
περιορίζεται στην προβολή ταινίας για να υποστηρίξει τη διδασκαλία, αλλά 
αξιοποιεί τη διαδικασία της κινηματογραφικής δημιουργίας ως εργαλείο μάθησης 
των εννοιών του management. Αναβαθμίζει τη διδασκαλία, μετασχηματίζει την 
καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος από διαδικασία στείρας 
αποστήθισης σε πεδίο ζωντανού διαλόγου, διαφοροποιεί τον τρόπο πρόσβασης 
στη γνώση και διαμορφώνει νέα πλαίσια μάθησης. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, 
επίσης, ιδιαίτερα ο κοινωνικός εποικοδομισμός, υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις 
δομούνται σε συνεργατικά περιβάλλοντα με από κοινού υλοποίηση 
δραστηριοτήτων (Ράπτης & Ράπτη, 2004: 84 κ.ε.). Οι μαθητές/τριες που 
συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της ταινίας διαχειρίστηκαν τον τρόπο 
μετάδοσης της γνώσης, έγιναν ενεργοί μέτοχοι αυτής και τελικά τη δημιούργησαν. 
Υποκρινόμενοι τους ρόλους, μετατρέποντας το μάθημα σε παιχνίδι, είχαν τη 
δυνατότητα, μέσα από νοητική, συγκινησιακή, σωματική, γλωσσική και κοινωνική 
εμπλοκή (Φράγκη, 2011: 163) να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν ευκολότερα τις 
οικονομικές έννοιες. 

Η ταινία χρησιμοποιείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του μαθήματος του ΑΟ∆Ε, 
αποδεικνύεται θελκτική προς τους μαθητές και αποτελεί αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Κάθε σεκάνς της συνδέεται με συγκεκριμένη ενότητα, 
προβάλλεται στο πλαίσιο συγκεκριμένης διδακτικής μεθοδολογίας συνοδευόμενη 
από φύλλα εφαρμογής και εμπλέκει τους μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες. Το 
δειγματικό διδακτικό σενάριο του ΑΟ∆Ε, αναρτημένο στη Ψηφιακή Πλατφόρμα 
«Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/node/18317), αξιοποιεί απόσπασμα της ταινίας 
για τη διδασκαλία της ενότητας «Παρακίνηση». 

Το σχολικό έτος 2013-2014 επιχειρήθηκε να κατακτήσουν οι μαθητές/τριες 
βιωματικά γνώσεις πολιτικής παιδείας και γλώσσας πραγματευόμενοι το θέμα της 
Ε.Ε. (Margarou & Matsiori, 2015: 59-64), στο πλαίσιο των μαθημάτων Αρχές 
Οικονομίας, Πολιτική & ∆ίκαιο και Νεοελληνική Γλώσσα. Τελικά ενεπλάκησαν 
όλοι/ες οι μαθητές/τριες της Β΄ καθώς και άλλων τάξεων, στο πλαίσιο ενός Ομίλου 
Οικονομίας και Κινηματογράφου. Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν τα πρώτα ερεθίσματα, 
ωστόσο οι ίδιοι/ες οι μαθητές/τριες, αξιοποιώντας τον Παγκόσμιο Ιστό, 
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διερεύνησαν την ιστορία, τη δομή, τα προβλήματα και τις προοπτικές της Ε.Ε. και, 
τελικά, αποτύπωσαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους στο σενάριο μίας 
κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους και ενός ντοκιμαντέρ, επιστρατεύοντας 
ποικίλους αφηγηματικούς τρόπους. Η ταινία με τίτλο «Για ένα πουκάμισο… 
αδειανό;» (https://www.youtube.com/watch?v=n8IwXcJ8C58 διαδραματίζεται στο 
σχολείο της κυρίας Ευρώπης, που διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου σχολείου 
παγκοσμίως.Η μαθήτρια Ουκρανία επιδιώκει τη μετεγγραφή της και οι γονείς της 
Αμέρικα και Βλαδίμηρος Ρωσίδης διαπληκτίζονται. Οι νέοι μαθητές Σλοβενία, 
Βούλγαρος και Ρουμανίδης αντιμετωπίζονται δεν τυγχάνουν της καλύτερης 
υποδοχής από τους συμμαθητές τους, ο εξωσχολικός Μουράτ παρενοχλεί τη 
μαθήτρια Άντζελα και ο Αλέξανδρος Ελληνιάδης, φτάνοντας για πολλοστή φορά 
αργοπορημένος, δέχεται την επίπληξη της κ. Ευρώπης. Στη συνέχεια, 
υπαινισσόμενη τις σχέσεις των κρατών της ΕΕ και τη θέση της Ελλάδας σε αυτή, η 
ταινία παρακολουθεί τις εντάσεις μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου καθώς 
προσπαθούννα συνεργαστούν και να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό. Η 
ταινία, υποτιτλισμένη στην αγγλική γλώσσα, υπεβλήθη και αναδείχθηκε πρώτη 
στον διαγωνισμό του Προγράμματος Youth Activ του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Για τη δημιουργία των έργων τους οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ατομικά και 
σε ομάδες, ασκήθηκαν στον κριτικό σχολιασμό, την αξιολόγηση, επιλογή και 
ιεράρχηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, καθώς και στα μέσα ψηφιακής 
αφήγησης και ήλθαν σε επαφή με νέους ευρωπαϊκών χωρών που σπουδάζουν στη 
χώρα μας. Η διδακτική πρακτική υποβλήθηκε στον διαγωνισμό συμμετέχω, 
απέσπασε το πρώτο βραβείο και η αναλυτική περιγραφή της βρίσκεται 
αναρτημένη στην πλατφόρμα ψηφιακών σεναρίων του Φωτόδεντρου 
(http://photodentro.edu.gr/oep/r/8532/511?locale=el). 

Η συμβολή του κινηματογράφου στο μάθημα της Λογοτεχνίας είναι 
δεδομένη και η αξιοποίησή του προτείνεται συχνά και στη χώρα μας (Μουλά, 2011: 
66).Με αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από το θάνατο του Σαίξπηρ, φέραμε 
φέτος σε επαφή τους/τις μαθητές/τριές μας μέσω της κινηματογραφικής 
δημιουργίας με έναν συγγραφέα που γνωρίζουν αλλά έχουν ελάχιστα διαβάσει, 
έναν από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, ο οποίος αποτελεί ανεξάντλητη 
πηγή έμπνευσης και ασκεί αδιάλειπτη επιρροή στην παιδεία παγκοσμίως.  

Αξίζει να αναφερθεί η αγγλική εκπαιδευτική πολιτική ως προς τον τρόπο 
προσέγγισης των σαιξπηρικών κειμένων, ο οποίος, παρά την απώλεια του 
υποχρεωτικού χαρακτήρα της διδασκαλίας τους, δεν επηρεάζει την απήχησή τους. 
Περιλαμβάνει έλεγχο της ικανότητας κριτικής παρακολούθησης από τους/τις 
μαθητές/τριες, σύγκρισης και αξιολόγησης των κινηματογραφικών τους εκδοχών. 
Περιλαμβάνει επίσης την αξιοποίησή τους «ως αφόρμησης δραματοποίησης με 
σύγχρονο και συχνά αυτοσχέδιο χαρακτήρα και ως δυνατότητας ενεργούς 
συμμετοχής και ερμηνείας» (Μουλά & Κοσεγιάν, 2010: 74-77). 

Τα έργα του Σαίξπηρ με τα οποία φέραμε σε επαφή τους/τις μαθητές/τριές 
μας-όχι τυχαία-ήταν «Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» και «Ο έμπορος της Βενετίας». Οι 
μαθητές δεν συγκινούνται από μια αφηρημένη ηθική γλώσσα μόνο και μόνο γιατί 
θεωρείται ηθική, διαχρονική και οικονομική, αλλά επικροτούν ό,τι αγγίζει τις δικές 
τους ανησυχίες(Μουλά & Κοσεγιάν, 2010:77) και το εννοιολογικό περιεχόμενο των 
παραπάνω κειμένων τούς αφορά, εφόσον αναφέρεται στον έρωτα και στο χρήμα. 
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Στη διαδικασία αυτή εφαρμόσαμε τη θεωρία των "3Cs", δουλεύοντας και 
στους τρεις δομικούς της άξονες: προσεγγίσαμε κριτικά και συγκρίναμε τα 
λογοτεχνικά έργα στις διάφορες αποδόσεις τους και με την κινηματογραφική τους 
μεταφορά, αξιοποιήσαμε τη δική μας και άλλων λαών την πολιτιστική κληρονομιά, 
τέλος προχωρήσαμε στην παραγωγή νέου οπτικοακουστικού περιεχομένου 
(Ανδριοπούλου, 2010: 16-17). 

Εμπνεόμενοι από το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» οι μαθητές/τριές μας 
δημιούργησαν ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ο Ρωμαίος ερωτεύεται ακόμη», στο 
πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος και Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας 
που υλοποιήθηκαν στο σχολείο το σχ. έτος 2014-15. Αφού διάβασαν από έγκριτη 
μετάφραση το πρωτότυπο κείμενο, σχολίασαν ποικίλα έργα τέχνης που 
εμπνεύστηκαν από αυτό και δημιούργησαν ένα νέο σενάριο που πλέον αποδίδει 
τον προβληματισμό των σύγχρονων εφήβων για τον πρώτο τους έρωτα, για τους 
δύσκολους έρωτες μίας εποχής που κυριαρχείται από έντονα άγχη και από τα 
ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι σύγχρονοι Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα, πάντοτεs creen to screen και ποτέ face to face, μετέφεραν τον σαιξπηρικό 
λόγο με τους τρόπους και τα μέσα επικοινωνίας της σύγχρονης εποχής, για να 
μιλήσουν για τον έρωτα, την προδοσία, την προσωπική επανάσταση και τον 
αυτοπροσδιορισμό. 

Στην προετοιμασία και δημιουργία των ταινιών συμμετείχαν ενεργά ενήλικες. 
Πέραν των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, ειδικοί κλήθηκαν να ενημερώσουν και 
επιμορφώσουν, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς ανέλαβαν τους ρόλους ενηλίκων. 

Παρά τον μηδενικό προϋπολογισμό της ταινίας, η αδελφοποίηση του 
σχολείου με το ∆ιεθνές Σχολείο της Τεργέστης έδωσε τη δυνατότητα ενός οδικού 
ταξιδιού με επισκέψεις σε Βελιγράδι, Ζάγκρεμπ, Βερόνα, Βενετία, και 
κινηματογραφήσεων που διαμόρφωσαν το τελικό της περιεχόμενο και της έδωσαν 
άλλη πνοή.  

Το Έτος Σαίξπηρ τιμήθηκε και με την 45λεπτη ταινία «Έμποροι σάρκας». Οι 
μαθητές/τριες συνειδητοποίησαν με έκπληξη πόσο «Ο έμπορος της Βενετίας» 
παραμένει επίκαιρος στην εποχή μας και αποκαλύπτει διαχρονικές αλήθειες για 
την ανθρώπινη φύση. Ο άκρατος ατομικισμός, η εκδικητικότητα, η προκατάληψη, 
ο δανεισμός, η τοκογλυφία και η αναγωγή του χρήματος από μέσο συναλλαγής σε 
μέσο επιβολής και κυριαρχίας, κατά παράβαση κάθε κανόνα ανθρωπιάς, δεν 
χαρακτηρίζουν δυστυχώς μόνο τη μακρινή εποχή του πιστωτή Σάυλοκ και του 
εμπόρου Αντώνιου, στις απαρχές της γέννησης του καπιταλισμού. Οι «έμποροι» 
χρήματος, ακινήτων, ονείρων, εγχώριοι και διεθνείς, καθορίζουν πάντοτε το 
παρόν και το μέλλον κάθε γενιάς. Στην Ελλάδα της κρίσης διαμορφώνουν νέες 
συνθήκες, θέτουν υπό αμφισβήτηση κάθε ως χθες δεδομένο, δημιουργούν 
διλήμματα ζωτικά για το αύριο. Οι μαθητές/τριες, πέρα από την επαφή τους με το 
έργο του Σαίξπηρ, μελέτησαν τους όρους λειτουργίας της οικονομίας και της 
αγοράς, τη θέση του χρήματος σε αυτή, ανίχνευσαν φαινόμενα της κρίσης που 
βιώνουμε και στοχάστηκαν για τις αιτίες και τις συνέπειές της, διατύπωσαν 
σκέψεις για την ατομική και συλλογική αντιμετώπιση και -ίσως- υπέρβασή της. 

Η χρήση του κινηματογράφου, κυρίως με την προβολή ταινιών, αποτελεί 
διεθνώς ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. 
Στην περίπτωσή μας οι μαθητές/τριες δεν περιορίστηκαν απλώς στη μετάφραση 
και τον υποτιτλισμό μίας γαλλικής ταινίας. Με έμπνευση τον μύθο του Ηρακλή και 
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του Νέσσου δημιουργήθηκε μία κωμική ταινία μικρού μήκους με τίτλο 
«Commissaire Hercule» (https://youtu.be/YZDcscRD8AI),στην οποία ο Ηρακλής είναι 
ένας σύγχρονος αδέξιος αστυνομικός, ενώ στη θέση του Νέσσου ένας 
προβληματικός οδηγός ταξί με τον εξίσου προβληματικό αδελφό του δολοφονούν 
αθώες γυναίκες. Στο τέλος στρέφονται κατά της συζύγου του Ηρακλή, στο 
πρόσωπο της οποίας βρίσκουν τον δάσκαλό τους. 

Οι μαθητές/τριες έγραψαν τα κείμενα, τα σκηνοθέτησαν και τα έπαιξαν στα 
γαλλικά, Ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση εκμάθησης της 
γαλλικής γλώσσας, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι η εκμάθηση της γλώσσας-
στόχου είναι πολύ πιο αποτελεσματική, όταν ο μαθητής/τρια εμπλέκεται σε 
πραγματική επικοινωνία σε αυθεντικά περιβάλλοντα. 

 
∆ημιουργία animation 
Τα animation είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε παιδιά και εφήβους. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης αξιοποιούνται όλο και συχνότερα (Ploetzner & Lowe, 2012: 781), 
προσφέροντας ένα πλούσιο και συναρπαστικό περιβάλλον που ευνοεί τη δράση 
και τη διαδραστικότητα (Nash, 2009: 27). Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθούν 
λανθασμένα, μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή των μαθητών από το θέμα και 
να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Hilliard, 2016: 1). 

Προσφέροντας μία νότα χιούμορ στη διδασκαλία μίας επιστήμης που 
θεωρείται μελαγχολική, τα animation θεωρούνται αποτελεσματική εναλλακτική 
μέθοδος για τη διδασκαλία βασικών οικονομικών εννοιών, συμβάλλοντας στην 
κατανόησή τους, περιορίζοντας τις παρανοήσεις, αυξάνοντας τη συμμετοχή των 
σπουδαστών/τριών, ιδιαίτερα αλλοδαπών και σπουδαστών/τριών με δυσλεξία 
(Zhang, 2012: 8).  

∆ιεθνώς, οικονομολόγοι προτείνουν γνωστά animation (Simpsons, Beavis και 
Butthead, DuckTales, Futurama) για να διδαχθούν αρχές και έννοιες της 
μακροοικονομίας (Gillis & Hall, 2005: 84; Considine, 2006: 217-228; Luccasen & 
Thomas, 2010: 136; 2011: 38). Τελευταία, δημιουργούνται καρτούν ειδικά για τη 
διδασκαλία της οικονομίας, πολλά από τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας που έδωσε τη δυνατότητα, ακόμα και σε 
αρχάριους, να δημιουργήσουν το δικό τους animation, επιτρέπει στους 
οικονομολόγους εκπαιδευτικούς, ακόμα καλύτερα σε συνεργασία με τους/τις 
μαθητές/τριές τους, να γίνουν παραγωγοί animation με οικονομικό περιεχόμενο, 
αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της επάρκειας και της καταλληλότητας των 
υπαρχόντων κινουμένων σχεδίων. Αυτή η τεχνική διδασκαλίας αξιοποιήθηκε στο 
σχολείο μας το σχ. έτος 2015-16 για να δημιουργηθεί animation με τίτλο 
«Blackmarketwoman», το οποίο χρησιμοποιείται για ανακεφαλαίωση και εμπέδωση 
της ενότητας του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας» «Ανώτατες Τιμές». Το συγκεκριμένο animation, διαθέσιμο στην Ψηφιακή 
Πλατφόρμα Αίσωπος (http://aesop.iep.edu.gr/node/17468), είναι διαδραστικό, 
δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή, πατώντας σε συγκεκριμένα σημεία, να 
ανοίξει μενού ερωτήσεων κλειστού τύπου που ελέγχουν τον βαθμό κατάκτησης 
της νέας γνώσης. Η παθητική θέαση ενός animationδεν αρκεί για την κατανόηση 
των οικονομικών εννοιών που επιθυμεί να διδάξει ο/η εκπαιδευτικός. Μάλιστα, 
υπάρχει ο κίνδυνος απόσπασης της προσοχής από αυτές και τελικά μείωσης της 
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Απαιτείται λοιπόν κριτική παρακολούθηση 
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των κινουμένων σχεδίων από τους/τις μαθητές/τριες, που μπορεί να επιτευχθεί με 
ερωτήσεις ή φύλλα εργασίας. Στην περίπτωση που το animationδημιουργείται από 
τους ίδιους, απαιτείται και πάλι η καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό, ώστε να 
μην μετατοπιστεί το κέντρο βάρους σε θέματα που δεν σχετίζονται με τις 
οικονομικές έννοιες.  

 
Άλλα οπτικοακουστικά προϊόντα 
Τη σχολική χρονιά 2015-2016, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας αξιοποιήθηκε η 
διαθεματική προσέγγιση της τέχνης, η οποία συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της 
ποιότητας μάθησης (Bamford, 2006: 139-140) αλλά και στη δημιουργία μίας νέας 
δυναμικής στην ξενόγλωσση τάξη, εμπλουτίζοντας το γνωστικό, συναισθηματικό, 
ψυχοκινητικό, δημιουργικό και φαντασιακό δυναμικό των μαθητών/τριών. 
Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκαν, πέρα από την κατάκτηση οπτικοακουστικού 
γραμματισμού και ψηφιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, ειδικότεροι στόχοι 
του μαθήματος όπως η κατάκτηση γλωσσικών, επικοινωνιακών και φωνολογικών 
δεξιοτήτων. Καθώς επινοούσαν αφηγήσεις, διαλόγους και έγραφαν το σενάριο, οι 
μαθητές/τριες εφάρμοζαν αυθόρμητα και φυσικά μορφοσυντακτικούς και 
γραμματικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα τη χρήση των προθέσεων 
(àThessalonique, enItalie, auMoyen Orient), των χρόνων (présent-futurproche–passé 
composé) ή των εγκλίσεων (impératif – indicatif), ενώ παράλληλα ασκούνταν στην 
προφοράυποδυόμενοι τους ρόλους. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιοευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning+ που 
απαιτούσε την παραγωγή οπτοκοακουστικών προϊόντων, καθηγητές/τριες 
διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάστηκαν με μαθητές/τριες που διδάσκονταν τη 
γαλλική γλώσσα για την παραγωγή οπτοκοακουστικών προϊόντων (ταινιών 
μικρού μήκους, φωτορομάντζου, μουσικοχορευτικού δρώμενου), προωθώντας 
έτσι τόσο διδακτικούς στόχους του μαθήματος των γαλλικών, όσο και μία 
ουσιαστική επαφή με τις εικαστικές τέχνες. Υλικό έμπνευσης αποτέλεσαν 
αρχαιοελληνικοί μύθοι, οι οποίοι εξέφραζαν τους στοχασμούς και τα ιδανικά της 
εποχής τους. Ο μύθος, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να μεταλλάσσεται, να 
αναγνωρίζουμε σε αυτόν πρωταρχικά αλλά και μεταγενέστερα στάδια που 
ερμηνεύονται μέσα από το πλαίσιο της εποχής τους (Vernant, 2003: 206). Το 
αρχετυπικό κείμενο διασκευάζεται, ανανοηματοδοτείται, επικαιροποιείται, 
επεκτείνοντας έτσι τα όρια του πολιτισμού που το παρήγαγε (Benjamin, 1999: 60-
63) και ανοίγοντας έναν διάλογο του παλαιού με το νέο. Οι μαθητές/τριες 
αναδιηγήθηκαν, λοιπόν, τους μύθους που επέλεξαν αναδεικνύοντας τις αξίες της 
δικής τους εποχής. Τα έργα τους εντάχθηκαν στο σχολικό ∆ίκτυο Ήχου και Εικόνας 
της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας. 

Με πηγή έμπνευσης τον μύθο του Oρφέα και της Ευρυδίκης δημιούργησαν 
πολυτροπικό κείμενο, το οποίο αξιοποιεί ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς 
σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας (https://youtu.be/ELwLD55KbYY). Αρχικά 
αναζήτησαν τις αναγκαίες πληροφορίες και συνέκριναν τα διαφορετικού είδους 
έργα τέχνης που εκκινούν από τον συγκεκριμένο μύθο. Κατόπιν ξεκίνησαν να 
αναπλάθουν τον μύθο, εντάσσοντάς τον στη σύγχρονη εποχή. Χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία τους έγραψαν ποίημα, το μελοποίησαν, το τραγούδησαν, το 
απέδωσαν χορευτικά και το αποτύπωσαν κινηματογραφικά σε μορφή video-
clip.Τελικό προϊόν ήταν η μετα-αφήγηση του μύθου του Ορφέα, προσαρμοσμένη 
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στα συμφραζόμενα της εποχής μας, μέσα από πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 
έκφρασης και επικοινωνίας. 

Στο ίδιο πλαίσιο, επιλέγονταςως έμπνευση τον ήρωα της Οδύσσειας, 
δημιούργησαν ένα ακόμη πολυτροπικό κείμενο (https://youtu.be/jP_fi69356o). 
Συνέγραψαν το σενάριο, το συνδύασαν με λεκτικά και οπτικά σημεία, το 
επένδυσαν με μουσική και αποφάσισαν να το αποτυπώσουν σε μορφή ψηφιακού 
φωτομυθιστορήματος. Στη δική τους ιστορία, ο Οδυσσέας είναι ένας σύγχρονος 
επιχειρηματίας που, κατ' αναλογία με τον μυθικό ήρωα, απάγεται και 
περιπλανάται στον κόσμο κινδυνεύοντας να χάσει την οικογένειά του, με τον 
έρωτα να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο. Ουσιαστικά, οι μαθητές/τριες μετα-
αφηγήθηκαν την Οδύσσεια παράγοντας νέο μήνυμα που αναπαριστά την εποχή 
τους, με τον Οδυσσέα, ως ήρωα της δικής τους καθημερινότητας, να εκφράζει τις 
αξίες που οι ίδιοι/ες αποδέχονται. 

Καθώς ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησαν να δημιουργήσουν κάτι 
παρόμοιο, οι μαθητές/τριες ερεύνησαν κατάλληλους τρόπους δημιουργίας και 
τελικά παρήγαγαν το δικό τους ψηφιακό φωτομυθιστόρημα ακολουθώντας τα 
ενδεδειγμένα βήματα (Χαριτάκης, 2014), με την επίβλεψη και αρωγή της 
καθηγήτριάς τους. Το έργο παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στη σχολική κοινότητα 
και στο ∆ίκτυο Σχολείων Ήχου και Εικόνας. Επίσης, αξιολογήθηκε με συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από μαθητές/τριες και καθηγητές. 

Τέλος, αποδόθηκε μουσικοχορευτικά ο μύθος της Ευρώπης 
(https://youtu.be/iup1C-LiQFY) από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι 
προσπάθησαν με τη συγκεκριμένη μουσική και χορογραφία να μιλήσουν για μία 
Ευρώπη και κυρίως για μία Ελλάδα που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ 
Ανατολής και ∆ύσης, κλίνοντας κατά περίπτωση προς τη μία ή την άλλη πλευρά, 
και ταυτόχρονα να θίξουν το θέμα της νεο-μετανάστευσης και τα ψυχολογικά 
διλήμματα των νέων μέσα από την τέχνη του χορού. 
 
Προϋποθέσεις εφαρμογής 
Ελλείψει των αναγκαίων οικονομικών πόρων, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε 
για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων ήταν στοιχειώδης, με 
αποτέλεσμα τεχνικά προβλήματα που επηρέασαν κυρίως την ποιότητα του ήχου. 
Εν γένει, ωστόσο, δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και αυτός μπορεί να 
εξασφαλιστεί σχετικά εύκολα από ένα σχολείο που θα αποφασίσει να επενδύσει 
στην οπτικοακουστική παιδεία (Θεοδωρίδης, 2015:15-17). 

Για την παραγωγή των ποικίλων οπτικοακουστικών προϊόντων 
αξιοποιήθηκαν λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία που διατίθενται ευρέως στο 
διαδίκτυο δωρεάν (Premier, Audacity, Format Factory και Movie Maker). Η γνώση 
χρήσης των κατάλληλων εργαλείων και των τεχνικών συγγραφής σεναρίου, 
φωτογράφησης, κινηματογράφησης, ηχοληψίας, ψηφιακής επεξεργασίας κλπ. δεν 
συνιστά προϋπόθεση του οπτικοακουστικού γραμματισμού, αλλά προσδοκώμενη 
ωφέλεια (Γρόσδος & Γουλής, 2010: 10). Οι μαθητές/τριές μας έχουν εμπειρίες 
συνεργασίας σε ομάδες, όμως διαθέτουν από μηδενική έως πολύ καλή γνώση στη 
δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων. Οι ετερόκλητες, λοιπόν, σε ηλικία και 
οπτικοακουστική παιδεία ομάδες που κάθε χρόνο εμπλέκονται σε σχετικές 
δραστηριότητες υποστηρίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς, από 
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εμπειρότερους/ες μαθητές/τριες και από ειδικούς που καλούνται στο σχολείο στο 
πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων. 

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιχειρήσουν την ένταξη δραστηριοτήτων 
οπτικοακουστικής έκφρασης στα μαθήματά τους μπορούν να ενημερωθούν για 
χρήσιμα μεθοδολογικά εργαλεία και ενδεικνυόμενες δραστηριότητες (Θεοδωρίδης, 
2013: 9-39; 2015: 20-53), να αντλήσουν πληροφορίες από την πλούσια έντυπη ή 
δικτυακή βιβλιογραφία (ενδεικτικά, οι ιστοσελίδες των Πάμε σινεμά, καρπός, 
νεανικό πλάνο, ο τόμος Γ΄ του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης για την 
αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση) ή να αναζητήσουν σεμινάρια 
επιμόρφωσης και βιωματικά εργαστήρια που πλέον οργανώνονται συχνά από 
ποικίλους φορείς. Το νεοσυσταθέν ∆ίκτυο Ήχου και Εικόνας του ΚΕΣΥΠ Νεάπολης 
φιλοδοξεί, ακριβώς, να καλύψει τις ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών που 
επιθυμούν να την επιχειρήσουν. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι πως ο/η 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να επενδύσει πολλή φαντασία, πολύ χρόνο και κόπο, 
εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος, εφόσον αποφασίσει να δοκιμάσει 
συστηματικά την παράλληλη ευόδωση στόχων διδακτικών και οπτικοακουστικής 
παιδείας στα μαθήματά του. 
 
Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες 
στηρίχθηκε στο βαθμό συνέπειας και συμμετοχής τους και στην ποιότητα του 
τελικού προϊόντος. Στις ίδιες τις δραστηριότητες αξιολογήθηκε ο βαθμός επίτευξης 
των μαθησιακών και μεταγνωστικών στόχων που είχαν κάθε φορά τεθεί. 
 
Συμπεράσματα 
Σε καθεμία από τις παραπάνω διδακτικές παρεμβάσεις, παράγοντας τα δικά τους 
οπτικοακουστικά προϊόντα, οι μαθητές/τριες είχαν τις ευκαιρίες να εκφραστούν, 
να επικοινωνήσουν, να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να 
εξερευνήσουν τελικά την ίδια την προσωπικότητά τους. Από την άλλη μεριά, 
διαπιστώσαμε ότι στα διδακτικά αντικείμενα όπου εφαρμόστηκαν οι 
συγκεκριμένες δραστηριότητες κατακτήθηκε γνώση αβίαστα και αυτόβουλα, ενώ 
διαμορφώθηκε σαφώς ελκυστικότερο κλίμα ουσιαστικής εργασίας και 
συνεργασίας. Ερχόμενοι σε επαφή με ποικίλες μορφές τέχνης, προσλαμβάνοντας 
και αποκωδικοποιώντας μηνύματα και, στη συνέχεια, αποτυπώνοντας 
πολυτροπικά τα δικά τους με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους, οι μαθητές/τριες 
έμαθαν, καλλιέργησαν αισθητικό κριτήριο, βίωσαν τις συνθήκες δημιουργίας ενός 
καλλιτεχνικού έργου, ήρθαν σε πραγματικές συνθήκες σε επαφή με επαγγέλματα 
που σχετίζονται με τον κόσμο του ήχου και της εικόνας, ανακάλυψαν ταλέντα που 
δεν υποψιάζονταν πως ίσως έχουν, κυρίως όμως συνειδητοποίησαν τις 
διευρυμένες και εναλλακτικές δυνατότητες έκφρασης σήμερα και τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε ποικίλα, ρητά ή άρρητα, μηνύματα. 

Αυτό που οι περιγραφείσες πρακτικές αποδεικνύουν είναι ότι η λειτουργική 
εισαγωγή των οπτικοακουστικών τεχνών στην εκπαίδευση και εφικτή είναι και 
αποτελεσματική. ∆εν είναι αναγκαίο τα παραγόμενα προϊόντα να είναι πάντοτε 
υψηλής τέχνης και τεχνικής, ούτε είναι δυνατόν να επιστρατεύονται σε όλες τις 
διδακτικές ενότητες. Η αξιοποίησή τους, ωστόσο, ως εναλλακτικού εκπαιδευτικού 
μέσου με μέτρο, προσεκτικό σχεδιασμό και συγκεκριμένους στόχους μπορεί να 
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δώσει μία άλλη διάσταση στη διδασκαλία αλλά και τη σχολική καθημερινότητα. Το 
ουσιαστικότερο είναι, σε κάθε περίπτωση, να επιδιώξουμε, πέρα από τη χρήση 
τους ως αφορμήσεων για προβληματισμό, τη δημιουργία πρωτότυπων προϊόντων. 
Περνώντας από τη θέση του δέκτη στη θέση του δημιουργού-πομπού, οι 
μαθητές/τριες απαιτείται να κατακτήσουν μία άλλου επιπέδου και βάθους γνώση 
του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου, ενώ ασκούνται βιωματικά πλέον στη χρήση 
ψηφιακών μέσων και λογισμικών. Στην προσπάθειά τους είναι δεδομένο ότι θα 
λειτουργήσουν συνεργατικά, καθώς η υπεύθυνη και συνεπής συνεισφορά του 
καθενός είναι αδιαμφισβήτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και επιτυχία του 
εγχειρήματος. Τέλος, το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο και ορατό. Η προβολή του, 
πέρα από την προσωπική ηθική ικανοποίηση, παρέχει τη βεβαιότητα της 
μετουσίωσης της γνώσης σε πράξη, σε κάθε πτυχή της οποίας είναι ανιχνεύσιμη η 
εμπλοκή κάθε συντελεστή. 

Η δημιουργία του διασχολικού ∆ικτύου Ήχου και Εικόνας φιλοδοξεί, ακριβώς, 
πέρα από ένα πλαίσιο εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στα 
οπτικοακουστικά μέσα, να δώσει βήμα στους μαθητές/τριες που μεμονωμένα ή σε 
ομάδες επιθυμούν να μοιραστούν τις γνώσεις και να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους. Ένα μαθητικό φεστιβάλ σε ετήσια βάση -όχι απαραιτήτως 
με διαγωνιστικό χαρακτήρα- θα δώσει την ευκαιρία συνάντησής τους και 
προβολής της δουλειάς τους. 

Μία από τις σημαντικότερες, τέλος, παραμέτρους των περιγραφεισών 
δραστηριοτήτων είναι ότι αποτελούν παραδείγματα δημιουργικής συνεργασίας 
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων μεταξύ τους, μαθητών και 
εκπαιδευτικών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Υπό την έννοια αυτή, 
συνιστούν άξιο λόγου εκπαιδευτικό παράδειγμα που βελτιώνει σημαντικά το 
σχολικό κλίμα και δίνει άλλες διαστάσεις και προοπτικές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Benjamin, W. (1999). ∆οκίμια Φιλοσοφίας της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. 
Clemens,J.& Wolff, M. (1999). Movies to Manage by: Lessons in Leadership from Great 

Films. New York: Contemporary Books, (∆ιαθέσιμο: 
https://www.amazon.com/Movies-Manage-John-Clemens/dp/0809227967, 
προσπελάστηκε 16/7/2016. 

Considine, J. (2006). The Simpsons: Public Choice in the Traditions of Swift and 
Orwell. Journal of Economic Education 37, 217-228. 

Graham, T.S., Sincoff, M.Z, Baker, B., Ackermann, J.C. (2003). Reel Leadership: 
Hollywood Takes the Leadership Challenge. Journal of Leadership Education, 
Volume2, Issue 2, 37-45. 

Gillis, T. M. & Hall, J. (2005). Homer Economicus: The Simpsons in the Economics 
Classroom. Journal of Private Enterprise20, 84-92. 

Gutiérrez, M.A., Hottmann, A. (2006). Media Education across the Curriculum, 
(∆ιαθέσιμο:http://www.mediaeducation.net/images/pdf/MEACbook.pdf, 
προσπελάστηκε στις 17/7/2015). 

Higgins, S. & Striegel, C. (1999).Movies for leaders. Management Lessons from Four All-
Time Great Films. WA: New Media Ventures, (∆ιαθέσιμο: 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

41

https://www.amazon.com/Movies-Leaders-Management-Lessons-All-
Time/dp/0923910174, προσπελάστηκε στις 15/7/ 2016). 

Luccasen, R. A. & Thomas, M. K. (2010). Simpsonomics: Teaching Economics Using 
Episodes of The Simpsons. Journal of Economic Education, 41(2), 136-149. 

Vernant, J.P. (2003). Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα,στη σειρά: Εμείς και οι 
Αρχαίοι 4, Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Margarou, E., Matsiori, A. (2015). Filmmaking as a means of learning. European 
Conference on Education and Applied Psychology.9th International scientific 
conference, 27th November, Vienna, 59-64. 

Nash, S. (2009). Libraries in Second Life: New Approaches to Education, Information 
Sharing, Learning Object Implementation, UserInteractions and Collaborations. 
Journal of Systemics. Cybernetics & Informatics 7 (5), 25-28.  

Ploetzner, R., &Lowe, R.K. (2012).A systematic characterization of expository 
animation. Computersin Human Behavior 28, 781-794. 

Zhang, A. (2012). Developing Animated Cartoons for Economic Teaching. Journal of 
University. Teaching & Learning Practice9(2),Article 5. 

Ανδριοπούλου, Ει. (2010). Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση – Μοντέλα 
λειτουργίας και προκλήσεις. Συχνότητες10, 15-19. 

Βασιλειάδης, Σ. & Μυλωνάκη, Α. (2009). Ο Κινηματογράφος ως Εναλλακτικό 
Εκπαιδευτικό Εργαλείο για τις Επιχειρηματικές Σπουδές: Η Περίπτωση του 
Ελληνικού Κινηματογράφου. Στο Βασιλειάδης Σ. (επιμ.) Πρακτικά Εθνικού 
Συνεδρίου ∆ιοίκησης και Οικονομίας, 398-418.Φλώρινα. 

Γρόσδος, Σ. (2010). Οπτικοακουστικός γραμματισμός: Από το παιδί-καταναλωτή 
στο παιδί-δημιουργό, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 54-68, 
(∆ιαθέσιμο:https://stavgros.files.wordpress.com/2011/07/35.pdf, 
προσπελάστηκε στις 18/7/2016). 

Γρόσδος, Σ., Γουλής, ∆. (2010). ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήματος, Εκπαιδευτικά Σενάρια). Μείζον Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (∆ιαθέσιμο: http://bit.ly/29EDWEn, 
προσπελάστηκε στις 16/7/2015). 

Θεοδωρίδης, Μ. (2007). Μάθημα Οπτικοακουστικής Παιδείας στο Σχολείο; Η 
Γνωριμία των Εκπαιδευτικών με την Οπτικοακουστική Έκφραση στο 
Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ, Ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, 
Αθήνα (∆ιαθέσιμο: http://bit.ly/29JerkQ, προσπελάστηκε στις 16/7/2016). 

Θεοδωρίδης, Μ. (2013). Πρόγραμμα Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση. 
καρπός: Κέντρο Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και ∆ιαπολιτισμικής Επικοινωνίας, 
(∆ιαθέσιμο: http://bit.ly/29Weo65, προσπελάστηκεστις20/7/2016). 

Καλογήρου, Τ. (2001). Οι φιλικές Σχέσεις Λογοτεχνίας και Κινηµατογράφου. Στο 
ΠΟΚΕΠΕ (ed.), Παιδί και Κινηµατογράφος, 90-92.Αθήνα: Σαββάλας. 

Κορωναίου, Α. (2001). Σχολείο και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στο ΠΟΚΕΠΕ (ed.), 
Παιδί και Κινηµατογράφος, 20-29. Αθήνα: Σαββάλας. 

Κούρτη, Ε., Σιδηροπούλου, Χ., Τσίγκρα, Μ. (2009). Εισαγωγή. Ερευνώντας τον κόσμο 
του παιδιού. Τεύχος - Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος 9, ix – 
xxv. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Μαλαφάντης, Κ. &,Καρέλα, Γ. (2012). Για μια ποιοτική Εκπαίδευση: Οι Τέχνες στην 
Εκπαίδευση και η έννοια της διαφορετικότητας μέσα από την Τέχνη, 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

42

Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου "Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και 
προοπτικές",371-382. Αθήνα. 

Μανωλάκη, Α. (2008). ∆ουλειές με φούντες: Η ιστορία της επιχειρηματικότητας 
μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο (1950-1970). Πολιτιστική Εταιρεία 
Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας.  

Μουλά, Ε. (2011). Λογοτεχνία και τηλεοπτική μεταφορά στην τάξη. Πολλαπλοί 
εγγραμματισμοί και μαθητική δημιουργικότητα, i-teacher.gr 2, 58-67 
(∆ιαθέσιμο: http://i-teacher.gr/files/2o_teyxos_i_teacher_1_2011.pdf, 
προσπελάστηκε στις 18/7/2016). 

Μουλά,Ε. & Κοσεγιάν, Χ. (2010). Η αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση: 
διδακτικές προτάσεις - παιδαγωγικές προεκτάσεις .Αθήνα: Κριτική 

Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και ∆ιδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. 
Ολική Προσέγγιση, τ. Α΄. Αθήνα: Αρ. Ράπτης. 

Χαριτάκης, Κ. (2014). ∆ημιουργία ταινιών σε σχολεία (για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς), 1-29, (∆ιαθέσιμο: http://bit.ly/1Ifsc4e, προσπελάστηκεστις 
19/7/2016). 

Χατζησαββίδης, Σ. (2005). Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους 
πολυγραμματισμούς. Νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία 
της γλώσσας. Στο: Κ. Μπαλάσκας & Κ. Αγγελάκος (επιμ.), Γλώσσα και 
λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 35-52. 
Αθήνα: Μεταίχμιο, (∆ιαθέσιμο: 
://utopia.duth.gr/~mdimasi/index_htm_files/5_lesson_did_gl_5_4.pdf, 
προσπελάστηκε στις 16/7/2016). 

Μπαντιμαρούδης, Φ. (επιμ.), Ψηφιακά μέσα. Ο πολιτισμός του ήχου και του 
θεάματος, Αθήνα, Κριτική. 

Σαμπανίκου, Εύη & Βασίλης Βλαχάκης. (2004). «Τέχνη και Τεχνολογία» στο 
Βερνίκος, Νικόλας, κ.ά. (επιμ.) ιτιστικές βιομηχανίες, Αθήνα, Κριτική: 249-276. 

 
∆ικτυογραφία 
On Media Literacy:  
Media Literacy Fundamentals: http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-
information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals 
(τελευταία πρόσβαση: 20.06.2016) 
Digital Literacy Fundamentals: http://mediasmarts.ca/digital-media-literacy-
fundamentals/digital-literacy-fundamentals (τελευταία πρόσβαση: 20.06.2016) 
UNESCO.(2006) Media Education. A kit for teachers, Students, Parents and 
Professionals. Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf 
(τελευταία πρόσβαση: 20.06.2016) 
https://medialiteracyproject.org 
http://www.medialit.org 
http://www.p21.org/about-us/p21-framework/349-media-literacy 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-
development/media-literacy 
On critical thinking: 
“Critical Thinking Skills in Education and Life” (American Scientific Affiliation) in: 
http://www.asa3.org/ASA/education/think/critical.htm (τελευταία πρόσβαση: 
20.06.2016) 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

43

http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
“Image and Meaning: A collaborative exploration to discover new visual expressions 
in science and technology” (2001, June 13-16). ∆ιαθέσιμο στο: 
http://web.mit.edu/i-m/.htm (τελευταία πρόσβαση: 20.06.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

44

Όμιλος ∆ημιουργικής Γραφής και Κινηματογράφου: 
αξιοποίηση της ∆ημιουργικής Γραφής, της Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και του 
Κινηματογράφου στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. 

Εφαρμογή και διαπιστώσεις. 
 

Αλεξάνδρα Μαυρίδου  
 Φιλόλογος, MEd ∆ημιουργικής Γραφής 

alexandra.mauridou@gmail.com 
 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου  
 Φιλόλογος, ∆ρ. Γλωσσολογίας 

k.iliopoulou@yahoo.gr 
 

Γεώργιος Ρουβάς  
 Πληροφορικός, MEd Πληροφοριακών Συστημάτων 

gsrouvas@yahoo.co.uk 
 

 
Περίληψη 
Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής και το 
παράδειγμα αξιοποίησης του Κινηματογράφου, των ΤΠΕ και της ∆ημιουργικής Γραφής 
στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση για την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου και 
ακολούθως για την οπτικοποίηση και κινηματογράφηση σεναρίων στο πλαίσιο του Ομίλου 
∆ημιουργικής Γραφής και Κινηματογράφου στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στην ψηφιακή εποχή, οι διδάσκοντες 
καλούνται να κερδίσουν μια γενιά μαθητών, που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της 
τεχνολογίας, μια γενιά multitasking. Ως εκ τούτου οι εισηγητές αξιοποίησαν τη ∆ημιουργική 
Γραφή, τις ΤΠΕ και τον Κινηματογράφο ως διδακτικά εργαλεία που αναδεικνύουν το 
μηχανισμό της συγγραφής ενός λογοτεχνικού κειμένου, ενισχύουν τη βιωματική πρόσληψή 
του, ευνοούν τον πειραματισμό με τις λέξεις και τις επάλληλες γραφές των μαθητικών 
κειμένων, καθώς και την μετατροπή των κειμένων σε κινηματογραφικές εικόνες και 
οπτικοακουστικό υλικό. 
Λέξεις κλειδιά: ∆ημιουργική Γραφή, Κινηματογράφος, ΤΠΕ, Οπτικοακουστικός 
Γραμματισμός 
 
Abstract 
The presentation below shows the theoretical framework for implementing the example 
utilization of movies, ICT and Creative Writing in formal and non-formal education to produce 
continuous writing and then to visualize and filming scenarios under Creative Writing and Film 
Group the Experimental School of the University of Thessaloniki during the school year 2015-
2016. In the digital age, teachers are required to gain a generation of students, who are 
familiar with the use of technology, a multitasking generation. Therefore the rapporteurs used 
the Creative Writing, ICT and cinema as didactic tools that highlight the mechanism of writing 
a literary text, enhance experiential appointment, favoring experimentation with words and 
successive writings of student texts and convert text in motion pictures and audiovisual 
material. 
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Keywords: Creative Writing, movies, ICT, Audiovisual Literacy 
 
 
Εισαγωγή 
Οι θεωρητικοί της λογοτεχνίας εστίασαν μετά το 1970 το ενδιαφέρον τους από το 
κείμενο στον αναγνώστη, τον οποίο έθεσαν στο κέντρο της προσέγγισης του 
λογοτεχνικού κειμένου, γεγονός που ανανέωσε τόσο το περιεχόμενο, όσο και τη 
διδακτική της λογοτεχνίας. Η νέα αυτή λειτουργία του λογοτεχνικού κειμένου 
θεμελιώθηκε επιστημονικά στις θεωρίες της αισθητική της πρόσληψης, του H. R. 
Jauss και της αναγνωστικής ανταπόκρισης του W. Iser (Φρυδάκη, 2003) και 
εκφράστηκε πρακτικά με τη δημιουργική γραφή. Το λογοτεχνικό κείμενο 
ενδιαφέρει πλέον όχι αυτό καθεαυτό αλλά κυρίως με βάση τη διάδραση του 
μαθητή-αναγνώστη με αυτό. Έτσι, κάθε κείμενο μπορεί να επιδέχεται πολλαπλές 
ερμηνείες και προσλήψεις ανάλογα με τον εκάστοτε αποδέκτη του. Ειδικότερα, η 
διέγερση της φαντασίας, ο παιγνιώδης χαρακτήρας της διδασκαλίας και η έμφαση 
στον αποδέκτη-αναγνώστη/μαθητή, που συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο 
των ανωτέρω θεωριών της αναγνωστικής ανταπόκρισης αξιοποιούνται στη 
διδασκαλία της δημιουργικής γραφής και δικαιολογούν τη σύνδεση της με αυτές. Η 
συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής για τη διδασκαλία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως δόλωμα παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά και ως 
δυναμικό πολυεργαλείο που αναδεικνύει και καλλιεργεί διαφορετικούς τύπους 
νοημοσύνης, ενισχύει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιεί δημιουργικά την 
έννοια του λάθους και έντεχνα μυεί τους μαθητές στους μηχανισμούς κατασκευής 
υβριδικών κειμένων.  

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μια πρόταση 
αξιοποίησης των οπτικοακουστικών τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία στη 
βάση ενός μοντέλου που βασίζεται στις αρχές της δημιουργικής γραφής και των 
νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα η εισήγηση παρουσιάζει ένα παράδειγμα 
αξιοποίησης της ∆ημιουργικής Γραφής και των ΤΠΕ για την θέαση, κριτική 
προσέγγιση και παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων στο Πειραματικό Σχολείο 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των Ομίλων και συγκεκριμένα του 
Ομίλου ∆ημιουργικής Γραφής και Κινηματογράφου κατά το σχολικό έτος 2015-
2016. Καταδεικνύει τον τρόπο (μέθοδο, εφαρμογή, συμπεράσματα), με τον οποίο η 
∆ημιουργική Γραφή και οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν ως διδακτικά εργαλεία έτσι, ώστε να 
ενισχύσουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό των μαθητών και να 
καλλιεργήσουν κριτική και αποκλίνουσα στάση τους. Οι Όμιλοι αριστείας 
θεσμοθετούνται ως δημιουργική διαδικασία που έχει στόχο την καλλιέργεια της 
αισθητικής των μαθητών μέσα από έρευνα, μελέτη, ανάδειξη και προώθηση 
στοιχείων πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ομίλους, αφού επιλέξουν το 
θέμα του προγράμματος, συγκροτούν την εθελοντική μαθητική ομάδα. Στη 
συνέχεια προχωρούν στο σχεδιασμό του, ο οποίος περιλαμβάνει τον τίτλο, τα 
υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τα εκπαιδευτικά 
εργαλεία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις συνεργασίες με φορείς και ειδήμονες, 
τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα.  

Καθώς οι Όμιλοι εντάσσονται στις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και 
είναι άμεσα συνυφασμένοι με την προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και 
μάθησης, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες του Ομίλου δημιουργικής 
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γραφής και κινηματογράφου αποφασίσαμε να συνδέσουμε την δημιουργική γραφή 
με τις ΤΠΕ και τις οπτικοακουστικές τέχνες. Η υλοποίηση και τα αποτελέσματά του 
Ομίλου επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες μας για μια καινοτόμο, πιο συμμετοχική, 
ανάγνωση, θέαση και συγγραφή κειμένων. Η δημιουργική γραφή έδωσε στους 
μαθητές το έναυσμα να παράγουν πρωτότυπα σενάρια ποικίλων ειδών 
(διαφήμισης, ταινίας μικρού μήκους, τρέιλερ, βιντεοκλίπ κτλ) στο ίχνος παρόμοιων 
οπτικοακουστικών προϊόντων. Οι ΤΠΕ διευκόλυναν την έρευνα, καταγραφή και 
μελέτη της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής στο πλαίσιο μιας 
διαθεματικής εκπαίδευσης με συνδυασμό λογοτεχνίας και οπτικοακουστικών 
τεχνών, καθώς και την διάχυση των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος. Η χρήση 
των ΤΠΕ κατά την συγγραφή πρωτότυπων σεναριακών κειμένων ανέδειξε την 
γραφή ως δυναμική πολυτροπική διαδικασία. Οι μαθητές δοκιμάστηκαν τόσο ως 
κριτικοί αναγνώστες, όσο και ως σεναριογράφοι. Στη διάρκεια υλοποίησης του 
Ομίλου, οι μαθητές αξιοποίησαν τις ΤΠΕ κατά την αναζήτηση υλικού, την 
ανασύνθεση του ευρύτερου γραμματολογικού και ιστορικοκοινωνικού 
περικειμένου των έργων που χρησιμοποιήθηκαν ως μήτρες, καθώς και τη 
δημιουργία βίντεο για την συγγραφή και παρουσίαση των εργασιών τους. Όλες οι 
εργασίες των μαθητών εκπονήθηκαν σε ψηφιακή μορφή, παρουσιάστηκαν 
ψηφιακά, συζητήθηκαν στην ολομέλεια και αναρτήθηκαν σε οικεία ιστοσελίδα που 
δημιουργήθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών 
εργαλείων κατά την υλοποίηση του Ομίλου οι διδάσκοντες εστίασαν στην 
αξιοποίηση διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ιστότοπων οπτικοακουστικών 
τεχνών και ανάλογου ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών για ερευνητικούς 
σκοπούς, στην χρήση λογισμικών επεξεργασίας γραφικών (π.χ. GIMP, Adobe 
Photoshop & Illustrator) για τη δημιουργία αφίσας και τρίπτυχου, καθώς και στην 
χρήση λογισμικών επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Adobe After Effects & Premiere) για 
την επεξεργασία των καρέ, τον υποτιτλισμό και το μοντάζ τους σε ένα ενιαίο 
σύνολο. 
 
Κινηματογράφος και Οπτικοακουστικός γραμματισμός 
Οι εικόνες ως παθητικά μέσα είναι εύκολα κατανοητές. Όποιος τις καταναλώνει ως 
απλή ψυχαγωγία ή πληροφορία χάνει την ευκαιρία μιας κριτικής - 
εποικοδομητικής συμμετοχής στην κοινωνία των μέσων και δεν αναπτύσσει εκείνα 
τα δυναμικά μάθησης τα οποία κρύβονται στη διαχείριση υλικού εικόνας. Αντίθετα 
με την ενεργή απόκτηση μιας γλώσσας της εικόνας, καθώς και με τη δημιουργική 
και εφευρετική αντιμετώπισή της αναπτύσσονται πολλαπλές ικανότητες και 
ανοίγουν ορίζοντες γνώσης και εμπειριών που είναι σημαντικοί και για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. Στην αφομοίωση και παραγωγή εικόνων 
κρύβονται λοιπόν σημαντικές δυνατότητες για διαδικασίες εκπαίδευσης στην 
κοινωνία των μέσων (Lieber, 2008). 

Το σχολείο παραδοσιακά είναι αφιερωμένο περισσότερο στον πολιτισμό της 
γραφής παρά στον πολιτισμό της εικόνας. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
μέσο εικονογράφησης, ερμηνείας και χαλάρωσης και όχι ως φορέας γνώσης 
(Konrad, 2007). Για να γίνει το σχολείο ένας χώρος πολιτισμού θα πρέπει να 
ξεπεραστεί η κυριαρχία της γραφής και να προστεθεί συμπληρωματικά και ισότιμα 
η εξερεύνηση των δυνατοτήτων έκφρασης της εικόνας.  
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Για την εφαρμογή της παραγωγικής ενασχόλησης με εικόνες σε διαδικασίες 
εκπαίδευσης προκρίνεται η υιοθέτηση των αρχών του οπτικού γραμματισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό οι εικόνες δεν προδιαγράφουν την ακριβή δομή της κατάστασης 
μάθησης αλλά περιέχουν πολλές προσαρμόσιμες διαδρομές για να ενεργοποιήσουν 
και να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα των μαθητών. Τα παιδιά δεν είναι δηλαδή 
μόνο αντικείμενα της διδασκαλίας, αλλά τους δίνεται η ευκαιρία να επεξεργαστούν 
το υλικό που τους προσφέρεται αναπτύσσοντας και δικές τους ιδέες.  
 
∆ημιουργική γραφή 
Η δημιουργική γραφή μπορεί να περιγραφεί ως μια βιωματική προσέγγιση του 
λόγου και ως τέτοια, αποτελεί ένα εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο το οποίο συνάδει 
με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, αφού αναδεικνύει το μηχανισμό της 
συγγραφής ενός λογοτεχνικού κειμένου μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν 
τη βιωματική πρόσληψή του. Όπως η λογοτεχνική γραφή περιλαμβάνει κάποια 
βήματα από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την αποτύπωση της σε ένα λογοτεχνικό 
κείμενο, έτσι και η δημιουργική γραφή (δηλαδή η διδασκαλία της λογοτεχνικής 
γραφής) οφείλει να εφαρμόζεται μέσα σε ένα πλαίσιο, ακολουθώντας συγκεκριμένα 
στοχευμένα βήματα.  

Οι βασικές θεωρητικές αρχές αυτών των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στα 
εξής (Ηλιοπούλου κ.ά., 2014): 
 Έμφαση στη διαδικασία, όχι στο τελικό προϊόν 
 Εκμάθηση της γλώσσας μέσω λεκτικής και επικοινωνιακής διεπίδρασης 
 Έμφαση των δραστηριοτήτων στη σημασία και στην επικοινωνία 
 ∆ραστηριότητες με αντιστοίχιση στον πραγματικό κόσμο ή με συγκεκριμένο 

παιδαγωγικό σκοπό  
 Πολλές, μικρής διαρκείας και βαθμιαίας δυσκολίας δραστηριότητες. 
 Εναρμονισμένη με το προαναφερθέν πλαίσιο η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει 

τρία στάδια, διανθισμένα με εστιασμένη συζήτηση και σχολιασμό: (α) 
Προσυγγραφικό ή αναγνωστικό στάδιο, (β) Συγγραφικό στάδιο, και (γ) 
Μετασυγγραφικό στάδιο.  
Κάθε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής προϋποθέτει ένα αναγνωστικό 

στάδιο, το οποίο προηγείται της συγγραφικής άσκησης. Σε αυτό το στάδιο, 
ενθαρρύνεται η απόπειρα «συνομιλίας» των τεχνών. Όλα τα οπτικοακουστικά 
ερεθίσματα μπορούν να αποτελέσουν εξίσου παραγωγικό συγγραφικό ερέθισμα. 
Στο επόμενο στάδιο, ακολουθεί η άσκηση της δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές 
μπορούν να δουλέψουν ατομικά ή και σε ομάδες. Το πιο σημαντικό στάδιο της 
δραστηριότητας είναι το τελευταίο, η παρουσίαση και η συζήτηση των μαθητικών 
κειμένων στην ολομέλεια. Ακολουθεί συντονισμένη συζήτηση. 
 
ΤΠΕ 
Η δημιουργική γραφή επιδιώκει να διαμορφώσει υποψιασμένους αναγνώστες και 
να αναδείξει ικανούς συγγραφείς. Εύλογα, λοιπόν, στην εποχή της διαδικτυακής 
λογοτεχνίας, προσεγγίζει την τεχνολογία και την ενσωματώνει στις συγγραφικές 
και αναγνωστικές διεργασίες, τόσο ως εργαλείο διδασκαλίας, όσο και ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της συγγραφικής τέχνης και τεχνικής. Το διαδίκτυο και τα 
πολυμέσα προσφέρουν πλήθος ιδεών και ποικιλία δραστηριοτήτων όσον αφορά 
στη δημιουργική γραφή, εφόσον αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με τον κριτικό, 
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ψηφιακό και οπτικοακουστικό γραμματισμό. Η χαρτογράφηση των νέων 
αναγνωστικών συνηθειών αποκαλύπτει στους μαθητές/αναγνώστες και -γιατί όχι;- 
επίδοξους συγγραφείς νέες συγγραφικές στρατηγικές και αναγνωστικές πρακτικές. 
Η τριβή τους από τη μία με το τεχνικό και από την άλλη με το δημιουργικό/ 
μυθοπλαστικό κομμάτι της γραφής συμπεριλαμβάνει πλέον και τα τεχνολογικά 
μέσα, τα οποία είναι διαθέσιμα. Η δημιουργική γραφή δεν μπορεί πια να 
περιστρέφεται μόνο γύρω από τη σύλληψη, δόμηση και συγγραφή μιας ιστορίας, 
αλλά εκ των πραγμάτων στοχεύει και στην αξιοποίηση των νέων τρόπων και 
μέσων αφήγησης.  

Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λογοτεχνία και τη διδασκαλία της, η γραφή 
καθίσταται μια δυναμική πολυτροπική διαδικασία. Οι ασκήσεις δημιουργικής 
γραφής επανασχεδιάζονται με βάση τις νέες αναγνωστικές συνήθειες, που 
επιβάλλουν τα ψηφιακά μέσα ανάγνωσης και τα χαρακτηριστικά μιας γενιάς που 
μεγαλώνει με αυτά. Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν αρχικά ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά των νέων λογοτεχνικών συμβάσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής 
εποχής, αλλά και ποιες από τις νέες ψηφιακές φόρμες μπορούν να αναδείξουν τις 
συγγραφικές και αναγνωστικές τους αναζητήσεις. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι 
απλή, καθώς προαπαιτεί αναγνωστική σκευή και συγγραφικές γνώσεις, αλλά και 
ανάλογη τεχνογνωσία. ∆εν καταργεί τους παραδοσιακούς τρόπους ανάγνωσης, 
συγγραφής και διδασκαλίας της λογοτεχνίας, οι οποίοι στηρίζονται στην έντυπη 
παράδοση του λογοτεχνικού κειμένου και της λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά τους 
διευρύνει. 
 
Κινηματογράφος, ΤΠΕ & ∆ημιουργική Γραφή 
Εξετάζοντας το προφίλ των οπτικοακουστικών τεχνών και της δημιουργικής 
γραφής, μπορούμε να διακρίνουμε πρόδηλες ομοιότητες, οι οποίες και 
δικαιολογούν-εν μέρει-τον προτεινόμενο συσχετισμό των δυο. Η παρατήρηση που 
προηγείται της δημιουργίας στις οπτικοακουστικές τέχνες ενέχει το στοιχείο της 
κριτικής ματιάς που βρίσκουμε και στη δημιουργική γραφή και πιο συγκεκριμένα 
στην κριτική ανάγνωση, τον ένα από τους δυο πόλους της δημιουργικής γραφής. Η 
κριτική προσέγγιση στα πράγματα αποτελεί ουσιώδες ζητούμενο τόσο για τον 
κινηματογραφιστή, όσο και για το συγγραφέα. Όσον αφορά στον χώρο της 
εκπαίδευσης, μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά στην στοχοθεσία τόσο των 
οπτικοακουστικών τεχνών, όσο και της δημιουργικής γραφής. Πέρα από την 
καλλιέργεια της δημιουργικότητας και δίνουν παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
τεχνική και τη σωστή χρήση των προτεινόμενων εκφραστικών μέσων (Ηλιοπούλου 
& Μαυρίδου, 2015). 
 
Από τη θεωρία στην πράξη 
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, παρουσιάζονται ακολούθως τα στάδια 
εφαρμογής του εγχειρήματος στο πλαίσιο του Ομίλου ∆ημιουργικής Γραφής και 
Κινηματογράφου στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα 
στάδια αυτά αξιοποιούνται οπτικοακουστικά ερεθίσματα για την παραγωγή 
πρωτότυπου λογοτεχνικού λόγου στη βάση ενός πλαισίου δημιουργικής γραφής. Η 
«πρωτοτυπία» έγκειται στο ότι τα λογοτεχνικά κείμενα που δρουν ως λογοτεχνικές 
μήτρες για τη συγγραφή πρωτότυπου λόγου αντικαθίστανται από εικόνες. 
Ζητούμενο πλέον είναι η άσκηση του βλέμματος, καθότι το ερέθισμα είναι οπτικό: 
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το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πολυτροπικό και βασίζεται στη συνομιλία των 
τεχνών, καθώς η μετάβαση από την εικόνα στην εικονοποιία διαπερνά τις τέχνες. 
 
Επίπεδο Α' 
Προσυγγραφικό στάδιο 
Σε αυτό το στάδιο, αξιοποιούνται οι δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και ο 
διαδραστικός πίνακας με τρόπο παιδαγωγικά ωφέλιμο. Στην εποχή της 
διαδικτυακής λογοτεχνίας, η δημιουργική γραφή οφείλει να ενσωματώσει την 
τεχνολογία στις συγγραφικές και αναγνωστικές διεργασίες ως εργαλείο 
διδασκαλίας και ως αναπόσπαστο κομμάτι της συγγραφικής τέχνης και τεχνικής, 
σεβόμενη τις νέες αναγνωστικές συνήθειες που επιβάλλουν τα ψηφιακά μέσα 
ανάγνωσης και τα χαρακτηριστικά μιας γενιάς που μεγαλώνει με αυτά (Νικολαΐδου 
κ.ά., 2014). 
 
Συγγραφικό στάδιο 
Με βάση το σκηνικό και τον ήρωα/ήρωες που επέλεξε κάθε μαθητής, καλείται στο 
επόμενο στάδιο να συνθέσει μια ιστορία λογοτεχνικής χροιάς. Αρχικά, οι μαθητές 
καλούνται να εμπνευστούν και να σκιαγραφήσουν μια ιστορία και να την 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Βασικό μέλημα του διδάσκοντα σε αυτό το αρχικό 
στάδιο παρουσιάσεων είναι να τροφοδοτήσει τους μαθητές με συμβουλές τόσο για 
το σκηνικό, όσο και για τους ήρωες και την υπόθεση, τα τρία συστατικά μιας 
λογοτεχνικής ιστορίας (Ηλιοπούλου κ.ά, 2015). Οι παρουσιάσεις των συμμαθητών 
και οι συμβουλές του διδάσκοντα δίνουν σε κάθε μαθητή ξεχωριστά ιδέες για την 
μετάπλαση των αρχικών ιστοριών, μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο στο οποίο 
είναι πλέον ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα.  
 
Μετασυγγραφικό στάδιο 
Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν στην ολομέλεια το 
κείμενο που έγραψαν. Ο σχολιασμός δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στον 
εντοπισμό αυτής της διαφοροποίησης, αλλά καλό θα ήταν να εκτείνεται και στον 
εντοπισμό και την ανάδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης συγγραφικών τεχνικών 
και αφηγηματικών τεχνασμάτων. Ως εκ τούτου η συμμετοχή των συμμαθητών 
μέσω σχολίων, παρατηρήσεων ή/και προτάσεων προς τον συμμαθητή τους που 
παρουσιάζει θα πρέπει να ενθαρρύνεται. 
 
Επίπεδο Β' 
Σε δεύτερη φάση προχωράμε στην οπτικοποίηση και κινηματογράφηση των 
ιστοριών των μαθητών εστιάζοντας σε διαφορετικά οπτικά επίπεδα και σε 
διακριτούς ρόλους (πρωταγωνιστές-δευτερεύοντα πρόσωπα). Από τους μαθητές 
ζητείται η σκιαγράφηση μιας ιστορίας που όχι μόνο είναι πολυπρόσωπη, αλλά και 
περιέχει σύνθετη πλοκή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην καταγραφή και κατανόηση εκ μέρους των μαθητών των διαφορετικών 
τύπων λογοτεχνικών ηρώων (πρωταγωνιστές, δευτερεύοντες και αδρανείς 
χαρακτήρες) και της διαφορετικής «αντιμετώπισης» τους από τον συγγραφέα. 
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Συμπεράσματα 
Η ώσμωση διαφορετικών μορφών τέχνης αποτελεί πρόσφορο έδαφος 
πειραματισμού και έκφρασης της δημιουργικότητας των μαθητών. Η δημιουργική 
γραφή, οι ΤΠΕ και ο κινηματογράφος λειτουργούν ως δόλωμα για τους μαθητές 
και τη διδασκαλία, ανακατανέμουν τις παγιωμένες ισορροπίες στην τάξη και, 
εντέλει, εισάγουν μια καινοτόμα αντίληψη για τη διδασκαλία. Γενικά η δημιουργική 
γραφή, οι ΤΠΕ και ο κινηματογράφος αναδεικνύονται σε καινοτόμα εργαλεία. Η 
υλοποίηση του Ομίλου ∆ημιουργικής Γραφής και Κινηματογράφου αποτέλεσε 
πρόκληση για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Είναι δεδομένο ότι οι λέξεις θα 
παραμείνουν στο επίκεντρο της λογοτεχνίας και της διδασκαλίας της - και πώς θα 
μπορούσε να γίνει αλλιώς; Ποιες από τις νέες συγγραφικές και αναγνωστικές 
συνήθειες που εισάγουν ο οπτικοακουστικός γραμματισμός και οι ΤΠΕ θα 
καταφέρουν να επιβιώσουν μένει να φανεί. Πάντως, ο Κινηματογράφος, η 
∆ημιουργική Γραφή και οι ΤΠΕ αναδεικνύονται ως καινοτόμα και εν πολλοίς 
συμπληρωματικά εργαλεία για την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Τα παιδία 
γράφει: μεγάλο κέρδος, σε μια δύσκολη εποχή. 
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Περίληψη  
Το παρόν προτεινόμενο σχέδιο εργασίας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των δύο 
τελευταίων τάξεων του ∆ημοτικού Σχολείου και έχει ως κεντρικό θέμα τη διαπολιτισμική 
διαχείριση της θρησκευτικής ετερότητας μέσω βιωματικών, ενεργητικών και 
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που λειτουργούν με το μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης και αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό ρόλο της Λογοτεχνίας και της Κινηματογραφικής 
Πολυτροπικότητας. Συγκεκριμένα, το κείμενο του Ανθολογίου Λογοτεχνικών Κειμένων Ε’-
Στ’ ∆ημοτικού «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο» συνδυάζεται δημιουργικά με την 
κινηματογραφική ταινία «Η ζωή του Πι» σε ένα project με τα εξής πέντε στάδια: 1. 
Εισαγωγή στην έννοια της θρησκευτικής ετερότητας, 2. Η θρηκευτική ετερότητα στη 
Λογοτεχνία, 3. Η θρησκευτική ετερότητα στον Κινηματογράφο, 4. Αντιστοίχηση με την 
καθημερινή ζωή, 5. Αξιολόγηση.  
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, θρησκευτική ετερότητα, κινηματογράφος, λογοτεχνία 
 
Abstract 
The present suggested project is addressed to students of the last two grades of a primary 
school with the central topic of intercultural management of religious diversity through 
experiential, active and communicative activities that work under the model of teamwork 
learning and successfully use the educational role of Literature and Film Multimodality. More 
specifically, the literary text “Christmas of Τα ΚιΚο” found in the Anthology of Literary texts of 
the 5th and 6th grade of primary school is creatively combined with the film “Life of Pi” in a 
project that consists of the five following stages: 1. Introduction to the concept of religious 
diversity, 2. Religious diversity in Literature, 3. Religious diversity in Film, 4. Correlation to 
everyday life, 5. Evaluation.  
Key words: interculturalism, religious diversity, film, literature. 
 
 
Εισαγωγή 
Μέσα σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, όπως αυτή στην οποία ζούμε, οι 
μετακινήσεις πληθυσμών και η αλληλεπίδραση ανθρώπων με διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο αποτελούν καθημερινά γεγονότα. Το παραδοσιακό μοντέλο 
ζωής και διαβίωσης διαταράσσεται και οι ανθρώπινες σχέσεις μοιάζουν πολλές 
φορές να ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί. Η μετανάστευση, η παλιννόστηση, η 
οικονομική κρίση, οι πολεμικές συγκρούσεις συνδέονται άμεσα με ευρέως 
διαδεδομένα φαινόμενα όπως η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η έλλειψη κοινωνικής συνοχής (Σάββα, 2005: 35). Έτσι, παρά τη 
συνεχή διαδικασία ανταλλαγής αγαθών, πληροφοριών, ανθρώπων και ιδεών, η 
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οποία παράγει μία «παγκόσμια κουλτούρα», παρατηρείται μία έντονη τάση 
επιστροφής στην πολιτισμική αυθεντικότητα και διάσωσης των παραδόσεων που 
τείνουν να εξαλειφθούν. Το άτομο συχνά βιώνει μία αντίφαση και προσπαθεί να 
αγκιστρωθεί σε ομάδες που του προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά, ακόμη και αν 
αυτές συνδέονται με φαινόμενα εθνοκεντρισμού και άρνησης απέναντι σε 
οτιδήποτε ξένο (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997: 35-36). 

Το σχολείο, ως μηχανισμός που συντελεί στη γνωστική αλλά και στην 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού δεν μπορεί να μένει ανεπηρέαστο από αυτή την 
πραγματικότητα, η οποία το περιβάλλει. Ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του παιδιού και λιγότερη στις γνώσεις, τίθενται οι βάσεις πάνω 
στις οποίες ο-η μαθητής-τρια τοποθετεί τον-την εαυτό του-της μέσα στον κόσμο 
και αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του-της με τους άλλους (Αποστολίδου, 2002: 69). 

∆εδομένης της σημερινής μορφής των κοινωνιών είναι φανερή η ανάγκη 
αναδιαμόρφωσης των προγραμμάτων διδασκαλίας, προκειμένου να λάβουν 
υπόψη τους την πολιτισμική ποικιλομορφία που υφίσταται και η οποία εμπλουτίζει 
την καθημερινότητα, παρά την υποβιβάζει. Οι αλλαγές αυτές βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος εφαρμογής στα ανθρωπιστικά μαθήματα και ιδιαίτερα στη λογοτεχνία, ένα 
αντικείμενο με πολυεθνική και διαπολιτισμική διάσταση (Χοντολίδου, 2002: 42). 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί, σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης και αν βρίσκονται, 
χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι ο κινηματογράφος επηρεάζει 
ιδιαίτερα τις στάσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών και ότι είναι πολύ σημαντικό 
να ασχοληθούν με την αξία του ως Τέχνη αλλά και ως μέσου για την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών-τριών (Χρονοπούλου, 2005: 44). 

Αναφορικά με τη θρησκευτική ετερότητα, ανεξάρτητα με το αν κάποιος 
πιστεύει ή όχι στο Θεό, οφείλει να παραδεχτεί ότι η θρησκεία έχει διαδραματίσει, 
διαχρονικά, ενεργό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Από την ερμηνεία των χρησμών 
στην αρχαιότητα και τη συμβολή των μοναστηριών στη διάδοση της Παιδείας στη 
δυτική Ευρώπη μέχρι την εκδήλωση θρησκευτικών ολοκληρωτισμών στα 
καθεστώτα της Μέσης Ανατολής στην εποχή μας, το πεδίο δράσης των θρησκειών 
μοιάζει με ένα μωσαϊκό ετερότητας, μα και κοινών στοιχείων (Καμπασελέ, 2001: 
432). Η ετερότητα που συνοδεύει τα πιστεύω, τις αξίες και τις πεποιθήσεις που 
σχετίζονται με την ταυτότητα ενός ανθρώπου και βασίζονται σε θρησκευτικές 
καταβολές, καθώς και το ευαίσθητο ζήτημα της ελευθερίας συνείδησης και 
άσκησης του θρησκευτικού συναισθήματος, αφορούν όλες τις κοινωνίες που 
επιθυμούν να ονομάζονται δημοκρατικές και που ενδιαφέρονται να έχουν στους 
κόλπους τους πολίτες ικανούς να εκφράζουν άφοβα τη γνώμη τους και να 
μετέχουν στη δημοκρατία (Milot, 2007: 19).  

Στην ελληνική κοινωνία οι Έλληνες πολίτες θεωρούνται στο σύνολό τους 
θρησκευόμενοι, ενώ η θρησκευτική ετερότητα παίρνει τη μορφή εξωτερικού 
«Άλλου», αν δεν παραγνωρίζεται τελείως. Το Ισλάμ, συγκεκριμένα, εμφανίζεται ως 
υποδεέστερο της ορθοδοξίας, ενώ συνδέεται άμεσα με τον αιώνια εθνικό εχθρό 
(Ζαμπέτα, 2003: 20). Η συμβίωση δε μεταναστών και προσφύγων, που είναι φορείς 
άλλων θρησκειών με τους γηγενείς, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές 
θρησκευτικές ομάδες (χριστιανοί, καθολικοί, μουσουλμάνοι, μάρτυρες του Ιεχωβά, 
ευαγγελιστές κ.λπ.) διεύρυνε σε σημαντικό βαθμό τη θρησκευτική ανομοιογένεια 
της χώρας (Ευαγγέλου, & Κάντζου, 2005: 15).  
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Το παρόνσχέδιο εργασίας επιχειρεί να συγκεράσει τα στοιχεία της 
θρησκευτικής ετερότητας, της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου προκειμένου 
να συμβάλλει στη διαπολιτισμική τους διαχείριση. Βασικός στόχος των 
δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο project είναι οι μαθητές-τριες να 
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, βιώνοντας τη σημασία της ετερότητας και 
αξιοποιώντας ο καθένας και η καθεμία το προσωπικό του-της δυναμικό. Απώτερη 
επιδίωξη είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η χάραξη μιας διαδρομής 
που θα οδηγεί στη διάλυση των στερεοτύπων κάθε είδους και στην παύση 
οποιασδήποτε μορφής επιθετικότητας και βίας (Μανδράκου, 2008: 8). 
 
Στόχοι-επιδιώξεις σχεδίου εργασίας 
Μέσα από την εφαρμογή του project, μεταξύ άλλων, οι μαθητές-τριες επιδιώκεται 
να:  
- αντιληφθούν την αξία και οικουμενικότητα του θρησκευτικού αισθήματος 
- έρθουν σε επαφή με τη θρησκευτική ετερότητα (θρησκείες, πιστούς, 
εκπροσώπους, ναούς, σύμβολα) 
- εντοπίζουν παραδείγματα στερεότυπου τρόπου σκέψης και προκαταλήψεων 
στην καθημερινότητα 
- κατανοήσουν πως οι διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους αποτελούν 
παράγοντα εμπλουτισμού και γόνιμης αλληλεπίδρασης και όχι διχόνοιας 
- αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση 
- αισθανθούν τα οφέλη από την ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία και 
αλληλεπίδραση των λαών 
- λαμβάνουν με σαφήνεια τα μηνύματα ενός λογοτεχνικού κειμένου 
- «ξεκλειδώνουν» μια κινηματογραφική ταινία και να τη χρησιμοποιούν όχι μόνο 
ως μέσο ψυχαγωγίας, αλλά και ως αφορμή για προβληματισμό και σκέψη. 
 
Πορεία Σχεδίου Εργασίας 
Στάδιο Α΄: Εισαγωγή στην έννοια της θρησκευτικής ετερότητας - Συζήτηση 
σχετικά με την αναγκαιότητα του θρησκευτικού αισθήματος 
1. ∆ραστηριότητα «Πιστεύω στον Θεό, επειδή…» 
Στον τοίχο της τάξης είναι κολλημένο ένα κομμάτι χαρτιού του μέτρου, το οποίο 
απεικονίζει ένα περίγραμμα ανθρώπινου σώματος. Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει 
στους-στις μαθητές-τριες τρεις εικόνες που δείχνουν έναν άνθρωπο να εκτελεί 
βασικές καθημερινές του ανάγκες (τρώει, κοιμάται, γυμνάζεται). Προκαλείται μία 
συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα όλων όσων δείχνουν οι εικόνες, π.χ. ο 
άνθρωπος τρώει, για να έχει ενέργεια κ.ο.κ.. Στη συνέχεια ο-η εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει μία εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος προσεύχεται. Καλεί τους-τις 
μαθητές-τριες να συμπληρώσουν τη φράση «Πιστεύω στον Θεό, επειδή…» πάνω σε 
χαρτάκια post-it που τους μοιράζει. Ο-η κάθε μαθητής-τρια γράφει την άποψή 
του-της, την κολλάει σε όποιο σημείο του περιγράμματος του ανθρώπου θέλει και 
στη συνέχεια ο-η εκπαιδευτικός διαβάζει τα όσα γράφτηκαν και δημιουργείται μια 
συζήτηση σχετικά με την ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει στον Θεό και τη 
σημασία που έχει η θρησκεία.  
 
2. Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα «Με τα σύμβολα οδηγούς 1» - Εισαγωγή 
στην έννοια της θρησκευτικής ετερότητας 
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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βασίζεται στη μέθοδο της συνεκτικής, η οποία 
κάνει χρήση της αναλογίας, της μεταφοράς και του συμβόλου, με στόχο την 
ανακάλυψη σχέσεων και ομοιοτήτων ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες καταστάσεις, 
ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επίλυσης ενός προβλήματος. Μέσα από τη 
χρήση συμβόλων, η σκέψη περνά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και αποκτά 
μεγαλύτερη πλαστικότητα, ενώ το άγνωστο γίνεται γνωστό και το ξένο οικείο 
(Ξανθάκου, 1998: 99-100).  
Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε πέντε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα χαρτί Α4 
στο οποίο βρίσκεται ένα σύμβολο μίας από πέντε μεγάλες θρησκείες του κόσμου. 
Συγκεκριμένα: 
1η ομάδα: Παγώνι (ινδουισμός) 
2η ομάδα: Σταυρός (χριστιανική θρησκεία) 
3η ομάδα: Μισοφέγγαρο και αστέρι (μουσουλμανισμός) 
4η ομάδα: ∆ράκος (κινέζικη θρησκεία) 
5η ομάδα: Αστέρι του ∆αβίδ (ιουδαϊσμός) 

Οι ομάδες παρατηρούν το σύμβολο, χωρίς να τους δοθεί κάποια εξήγηση και 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Πώς θα περιγράφατε αυτό που 
βλέπετε;», «Τι μπορεί να συμβολίζει;», «Πού το συναντάμε;», «Από ποια χώρα 
μπορεί να προέρχεται;». Αφού η κάθε ομάδα παρουσιάσει το σύμβολό της στις 
υπόλοιπες και αναφέρει τα όσα συζήτησε, προκαλείται συζήτηση και εκφράζονται 
οι απόψεις όλων των μαθητών-τριών σχετικά με τα σύμβολα και τις πιθανές τους 
ερμηνείες.  
 
Στάδιο Β΄: Η θρησκευτική ετερότητα στη Λογοτεχνία 
1. Προετοιμασία για την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου - «Ο σταυρός και ο 
δράκος» - Συζήτηση  
Από τα σύμβολα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα, ο-η 
εκπαιδευτικός αναρτά στον τοίχο τον σταυρό και τον δράκο. Καλεί τα παιδιά να 
φανταστούν ποια σχέση θα μπορούσε να τα συνδέει και πώς θα ένιωθαν αν 
κάποιος τους έλεγε πως ο δράκος θα αντικαθιστούσε τον σταυρό. Προκαλείται μία 
συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματά τους και δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα 
για την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου. 
 
2. Ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο» της Ειρήνης 
Μάρρα -Επεξεργασία 
Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το λογοτεχνικό απόσπασμα στους-στις μαθητές-τριες 
και ακολουθεί η επεξεργασία του, με τη βοήθεια των παρακάτω ερωτήσεων. 

‐ Ποια είναι η καθημερινότητα του Τα Κι Κο στη χώρα του; 
‐ Γιατί ο Τα Κι Κο δεν ήθελε να ταξιδέψει στην Ευρώπη; 
‐ Τι δώρο έκανε ο πατέρας του Τα Κι Κο στη μητέρα του τη μέρα των 

γενεθλίων της; Μοιάζει με τα δώρα που εμείς κάνουμε σε αντίστοιχες περιστάσεις; 
‐ Περιγράψτε την πρώτη «συνάντηση» του Τα Κι Κο με τον Χριστό. Πώς 

ένιωσε ο ήρωας της ιστορίας; Γιατί; 
‐ Ποια χαρακτηριστικά της θρησκείας του Τα Κι Κο διαφαίνονται στο κείμενο; 

Εντοπίζετε ομοιότητες ή διαφορές με τη δική σας θρησκεία; 
‐ Ποια συναισθήματα νιώθει ο Τα Κι Κο στο νέο περιβάλλον; Εσείς πώς 

πιστεύετε πως θα αντιδρούσατε αν βρισκόσασταν στη θέση του; 
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‐ Τι συμβαίνει στο τέλος του κειμένου; Τι νιώθει ο Τα Κι Κο;  
 

3. «Στη χώρα του Τα Κι Κο» - ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα σχετικά με 
στοιχεία του κινέζικου πολιτισμού 
Για την καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων και της πραγματικότητας που ο 
Τα Κι Κο βιώνει χρειάζεται να ενημερωθούμε για τα πολιτισμικά στοιχεία της 
χώρας του. Οι πέντε ομάδες των μαθητών-τριών αναλαμβάνουν να συλλέξουν 
στοιχεία για πέντε τομείς του Κινέζικου πολιτισμού και να εργαστούν από το σπίτι 
τους σε κοινό google έγγραφο, το οποίο θα δείξουν τις επόμενες μέρες στην τάξη 
μαζί με μια παρουσίαση PowerPoint. Συγκεκριμένα, οι ομάδες θα ασχοληθούν με τα 
εξής θέματα: 
1η ομάδα: Μουσική και χορός 
2η ομάδα: Αρχιτεκτονική 
3η ομάδα: Μαγειρική 
4η ομάδα: Ενδυμασία 
5η ομάδα: Θέατρο 

Η επικοινωνία των ομάδων μέσω google εγγράφου για την επιτέλεση της 
δραστηριότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική, καθώς δεν απαιτεί 
την ταυτόχρονη παρουσία των μαθητών-τριών στον ίδιο χώρο και επιπλέον τους-
τις εξασκεί στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 
4. ∆ραστηριότητα «Με τα σύμβολα οδηγούς 2» - ∆ημιουργία θρησκευτικής γωνιάς 
Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους-τις μαθητές-τριες να ξαναδούν τα σύμβολα που 
τους είχε μοιράσει σε προηγούμενη δραστηριότητα. Τους δίνει επιπλέον 
πληροφορίες για το κάθε σύμβολο και τη θρησκεία με την οποία είναι συνδεμένο. 
Ακόμη, εφοδιάζει κάθε ομάδα με υλικά για κατασκευές και ζωγραφική. 
Συγκεκριμένα: 
1η ομάδα: Πλαστελίνη 
2η ομάδα: Τέμπερες 
3η ομάδα: Πηλός 
4η ομάδα: Κηρομπογιές 
5η ομάδα: Περιοδικά και εφημερίδες για κολάζ 

Οι ομάδες διαβάζουν τα στοιχεία που τους δόθηκαν και καλούνται να 
κατασκευάσουν το σύμβολό τους με τα υλικά που έχουν. Ακολούθως, 
παρουσιάζουν εκ νέου το σύμβολό τους στις υπόλοιπες ομάδες και δημιουργείται 
μία νέα συζήτηση, όπου εκφράζονται απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο η κάθε 
θρησκεία επιλέγει τα σύμβολά της και τον βαθμό στον οποίο αυτά παρουσιάζουν 
ομοιότητες ή διαφορές. 

Με αυτό τον τρόπο το ανοίκειο δεν απορρίπτεται, αλλά αντιμετωπίζεται με 
σεβασμό και κατανόηση. Επιπλέον, επιχειρείται μία σημαντική ανταλλαγή 
απόψεων γύρω από το γιατί οι άνθρωποι εφευρίσκουν σύμβολα και πόσο 
σημαντική είναι η χρήση τους. Στο τέλος τα σύμβολα εκτίθενται σε μία γωνιά της 
τάξης, συνοδευόμενα από τις πληροφορίες τους. 

 
5. Ο παγκόσμιος χάρτης των θρησκειών 
Οι μαθητές-τριες σε ομάδες αναζητούν σε εγκυκλοπαίδειες γεωγραφικές 
πληροφορίες για τις θρησκείες των οποίων τα σύμβολα κατασκεύασαν. 
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Συγκεκριμένα, καταγράφουν τα μέρη του κόσμου στα οποία συναντάται σε 
μεγαλύτερο ποσοστό κάθε θρησκεία. Εν συνεχεία, η κάθε ομάδα παίρνει 
συγκεκριμένο χρώμα πινεζών και τις καρφιτσώνει στα αντίστοιχα μέρη του 
παγκόσμιου χάρτη που είναι κρεμασμένος στη γωνιά όπου εκτέθηκαν τα σύμβολα. 
Έτσι, δημιουργείται μία χρωματική αποτύπωση του ποσοστού εξάπλωσης κάθε 
θρησκείας και οι μαθητές-τριες βγάζουν συμπεράσματα σχετικά με τη θρησκευτική 
ετερότητα που επικρατεί ανά τον κόσμο. 

Με βάση τον αριθμό των πινεζών κάθε χρώματος, μπορούν να εξαχθούν 
γενικά στατιστικά συμπεράσματα και να δημιουργηθούν ραβδογράμματα, «πίτες» 
και σημειογράμματα με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων. 

 
6. Ομαδοσυνεργατική βιωματική δραστηριότητα «Το πάρτυ του Τα Κι Κο» 
Ο Τα Κι Κο έχει γενέθλια και ζητάει τη βοήθειά μας για να οργανώσει ένα πάρτι. Η 
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ασχοληθεί με έναν τομέα οργάνωσης του πάρτι, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία του πολιτισμού και της θρησκείας του Τα Κι Κο. 
Έτσι, οι μαθητές-τριες μπαίνουν στη διαδικασία, έστω και υποθετικά, να λάβουν 
υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες ενός αλλόθρησκου ανθρώπου. Συγκεκριμένα: 
1η ομάδα: Αναζητά στο διαδίκτυο κινέζικα τραγούδια και μουσικές που θα 
μπορούσαν να ακουστούν στο πάρτι. 
2η ομάδα: Αναζητά στο διαδίκτυο συνταγές από φαγητά και γλυκίσματα που 
φτιάχνονται στην Κίνα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν εδέσματα για το πάρτι. 
3η ομάδα: Κάνει έρευνα στο διαδίκτυο και ζωγραφίζει ρούχα και αξεσουάρ, 
εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κινέζικη ένδυση, τα οποία θα μπορούσαν να 
φορεθούν από τους/τις καλεσμένους/ες του πάρτι. 
4η ομάδα: Κατασκευάζει χάρτινες βεντάλιες με κινέζικα σχέδια, οι οποίες θα δοθούν 
ως ενθύμιο στους-στις καλεσμένους-ες του πάρτι. 
5η ομάδα: Φτιάχνει τις προσκλήσεις του πάρτι, εμπνευσμένες από την κινέζικη 
τέχνη. 

Ως επιστέγασμα των δραστηριοτήτων διοργανώνεται ένα πραγματικό πάρτι 
μέσα στη σχολική αίθουσα, όπου οι μαθητές-τριες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
των εργασιών τους. Οι προσκλήσεις μοιράζονται και οι ομάδες φέρνουν μουσικές, 
φαγητά, γλυκίσματα, ενθύμια για τους καλεσμένους και επιλέγουν ρούχα με 
στοιχεία από την κινέζικη ένδυση.  

 
7. Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα «Το λεύκωμα της φιλοξενίας του Τα Κι Κο» 
Ο Τα Κι Κο έρχεται στην Ελλάδα και εμείς πρόκειται να τον φιλοξενήσουμε. 
Οργανώνουμε το ημερήσιο πρόγραμμα φιλοξενίας, κάνοντας επιλογές που 
παρουσιάζουν τον πολιτισμό μας και τις αιτιολογούμε. 
1η ομάδα: Ποια ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής μας επιλέγουμε να του δείξουμε; 
2η ομάδα: Τι φαγητά και γλυκά θα του ετοιμάσουμε να γευτεί; 
3η ομάδα: Ποια θρησκευτικά σημεία της περιοχής μας θα επισκεφτούμε; 
4η ομάδα: Σε ποιο σημείο της περιοχής μας θα τον πάμε για να παίξουμε; Τι 
παιχνίδια θα επιλέξουμε; 
5η ομάδα: Ποια τραγούδια και μουσικές του δικού μας πολιτισμού θα του 
παρουσιάσουμε; 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές-τριες αναστοχάζονται 
σχετικά με τα στοιχεία του δικού τους πολιτισμού και εντοπίζουν τα κυριότερα 
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στοιχεία του σε μία προσπάθεια να αναδείξουν αυτά που τον χαρακτηρίζουν 
περισσότερο.  

Στη συνέχεια, οι ομάδες καλούνται να αποτυπώσουν σε μορφή ζωγραφιών 
διαστάσεων 10x15 τις επιλογές που έκαναν και να τις συνοδεύσουν από μια 
λεζάντα. Όλες οι ζωγραφιές μπαίνουν σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών, το οποίο 
αποτελεί το λεύκωμα της φιλοξενίας του Τα Κι Κο. 
 
Στάδιο Γ’: Η θρησκευτική ετερότητα στον Κινηματογράφο 
1. Προετοιμασία για την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Η ζωή του Πι» - 
Συζήτηση γύρω από μια φράση της ταινίας - Ιδεοθύελλα 
Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα τη φράση «Έχεις μια ιστορία που θα με 
κάνει να πιστέψω στον Θεό» που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας που επισκέπτεται 
τον Πι. Προκαλείται ιδεοθύελλα σχετικά με την ερώτηση «Τι θα μπορούσε να έχει 
μια ιστορία που θα μας έκανε να πιστέψουμε στον Θεό;». Οι μαθητές-τριες 
εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και ο-η εκπαιδευτικός καταγράφει τις λέξεις 
που ακούγονται. 

 
2. Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Η ζωή του Πι» (LifeofPi) - Επεξεργασία 
Οι μαθητές-τριες και ο-η εκπαιδευτικός παρακολουθούν την κινηματογραφική 
ταινία «Η ζωή του Πι». Ακολούθως, γίνεται επεξεργασία της ταινίας με τη βοήθεια 
των παρακάτω ερωτήσεων. 

‐ Ποια είναι η θρησκεία του Πι; 
‐ Πώς χαρακτηρίζετε τη στάση του Πι απέναντι στις θρησκείες; 
‐ Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που δεν μπορεί να αποφασίσει ποια θρησκεία 

θέλει να ακολουθήσει; 
‐ Ποια στοιχεία της χριστιανικής πίστης εντοπίσατε στην ταινία; 
‐ Ποια στοιχεία από άλλες θρησκείες που προβάλλονται στην ταινία σας 

έκαναν εντύπωση; 
‐ Πώς κατάφερε ο Πι να επιβιώσει στη θάλασσα; 
‐ Είναι μια ιστορία που σε κάνει να πιστέψεις στον Θεό; Γιατί; 
‐ Ποιοι συμβολισμοί υπάρχουν στην ταινία;  
‐ Ποιο είναι το μήνυμα που παίρνει κάποιος, βλέποντας την ταινία; 
 

3. Ομαδοσυνεργατική δημιουργική αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνει η 
ταινία, μέσω κινηματογραφικών καρέ 
Στις ομάδες δίνονται εκτυπωμένα καρέ της ταινίας, όπου παρουσιάζονται ο χώρος 
λατρείας και οι πιστοί διαφορετικών θρησκειών. Οι μαθητές-τριες καλούνται να 
περιγράψουν τον χώρο, τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και τον τρόπο 
έκφρασης της λατρείας τους. Συγκεκριμένα: 
1η ομάδα: Ναός των Ινδουιστών.  
2η ομάδα: Ναός των Χριστιανών. 
3η ομάδα: Ναός των Μουσουλμάνων.  
4η ομάδα: Με αφορμή την παρουσία ενός ναύτη βουδιστή στην ταινία, ο-η 
εκπαιδευτικός μοιράζει στους-στις μαθητές φωτογραφίες από βουδιστικό ναό. 
Στοιχεία του βουδισμού συναντώνται στην κινέζικη θρησκεία, με την οποία οι 
ομάδες ήρθαν σε επαφή μέσω του κειμένου «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο».  
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5η ομάδα: Με αφορμή την αναφορά στη θρησκεία των Εβραίων και στην Καμπάλα, 
ο-η εκπαιδευτικός μοιράζει στους-στις μαθητές φωτογραφίες από μία Συναγωγή.  

Μόλις οι ομάδες τελειώσουν με τις ομαδικές τους δραστηριότητες, ακολουθεί 
η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η διενέργεια γόνιμου διαλόγου και 
ανταλλαγής απόψεων. Όλα τα θέματα που ανατέθηκαν στις ομάδες αποτελούν 
σημαντικές αφορμές για περαιτέρω συζήτηση πάνω σε θέματα θρησκευτικής 
ετερότητας, στους λόγους που αυτή υφίσταται και στην ανάγκη για 
ευαισθητοποίηση απέναντι στο διαφορετικό. Οι μαθητές-τριες ενθαρρύνονται να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και ο-η εκπαιδευτικός συντονίζει αυτή τη χρήσιμη 
αλληλεπίδραση. 

 
4. Γνωριμία με τους εκπρόσωπους των πέντε θρησκειών - Κατασκευή - 
∆ιαθρησκειακός διάλογος 
Οι ομάδες καλούνται να γνωρίσουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των 
εκπροσώπων των θρησκειών, με τις οποίες ασχολήθηκαν στην προηγούμενη 
δραστηριότητα και να κατασκευάσουν ομοιώματά τους. Μοιράζονται οι εξής 
φωτογραφίες στις πέντε ομάδες: 
1η ομάδα: Ινδουιστής μοναχός 
2η ομάδα: Ορθόδοξος ιερέας 
3η ομάδα: Ιμάμης 
4η ομάδα: Βουδιστής μοναχός 
5η ομάδα: Ραββίνος 

Παράλληλα, σε κάθε ομάδα δίνονται παλιές εφημερίδες, χαρτοταινία και 
κόλλα ατλακόλ. Οι μαθητές-τριες, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω υλικά, 
καλούνται να κατασκευάσουν από ένα ανθρώπινο ομοίωμα, το οποίο θα ντύσουν 
με υφάσματα και χαρτόνια που επίσης τους παρέχονται. Σκοπός της 
δραστηριότητας είναι να κατασκευαστούν οι πέντε εκπρόσωποι των θρησκειών 
και να τοποθετηθούν ο καθένας δίπλα στο σύμβολο της θρησκείας που 
εκπροσωπεί στη θρησκευτική γωνιά της τάξης. 

Πριν την έκθεση των ομοιωμάτων, οι ομάδες παρουσιάζουν την κατασκευή 
τους στην τάξη και προκαλείται συζήτηση σχετικά με τις ομοιότητες και διαφορές 
που εμφανίζουν. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάληψη ρόλων από τους 
εκπροσώπους των ομάδων σε ένα μικρό θεατρικό δρώμενο με πρωταγωνιστές τα 
ομοιώματα, όπου τα πέντε πρόσωπα θα εμπλακούν σε έναν διαθρησκειακό 
διάλογο ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων σχετικά με την ανάγκη ειρηνικής 
συμβίωσης των ανθρώπων. 

 
6. Παιχνίδι –«Κρεμάλα» με τα ονόματα στις διάφορες θρησκείες 
Χαρακτηριστικό σημείο της ταινίας είναι η μη αποδοχή του ονόματος του Πι από 
τον κοινωνικό του περίγυρο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί αφορμή για συζήτηση 
στην τάξη σχετικά με την αποδοχή του διαφορετικού, το πώς δίνονται τα ονόματα 
στους πιστούς κάθε θρησκείας και ποια ονόματα υπάρχουν σε αυτές.  

Σε κάθε ομάδα δίνονται δύο χαρακτηριστικά ονόματα ανθρώπων της 
θρησκείας, την οποία μελέτησε. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα σηκώνεται στον 
πίνακα και παίζει ένα παιχνίδι «κρεμάλας» με την υπόλοιπη τάξη με αντικείμενο τα 
συγκεκριμένα ονόματα. Μόλις βρεθούν και τα δέκα ονόματα, η κάθε ομάδα τα 
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αποτυπώνει πάνω σε χαρτόνια και τα κολλά στο κατάλληλο σημείο στη 
θρησκευτική γωνιά. 

 
7. Επιβίωση στη θάλασσα - Ένας χρήσιμος οδηγός 
Ο Πι καταφέρνει να σωθεί από το ναυάγιο, εφαρμόζοντας βασικούς κανόνες 
επιβίωσης στη θάλασσα. Προκαλείται μία συζήτηση στην τάξη σχετικά με τους 
κανόνες που παρουσιάστηκαν στην ταινία. Καταγράφονται στον πίνακα πέντε από 
αυτούς και ακολούθως κάθε ομάδα φιλοτεχνεί σε χαρτόνι από έναν κανόνα και 
δημιουργείται ένας οδηγός επιβίωσης στη θάλασσα. 

 
8. Ταξίδι στα νερά της θρησκευτικής ετερότητας - ∆ραστηριότητα με τη συμμετοχή 
όλων των μαθητών-τριών 
Έχοντας μάθει καλά τους κανόνες επιβίωσης στη θάλασσα, οι μαθητές-τριες 
καλούνται να οδηγήσουν με ασφάλεια ένα καράβι στο ταξίδι του μέσα στη 
θάλασσα. Στο κέντρο της αίθουσας ή σε εξωτερικό χώρο απλώνεται ένα 
στρόγγυλο μεγάλο μπλε ύφασμα το οποίο συμβολίζει τη θάλασσα. Στο κέντρο του 
τοποθετείται ένα μεγάλο χάρτινο καράβι, το οποίο συμβολίζει τον κάθε πιστό. Από 
τα ηχεία της αίθουσας ή από ένα φορητό cd-player ακούγεται μουσική. Οι 
μαθητές-τριες καλούνται να πιάσουν περιμετρικά το ύφασμα και να το σηκώσουν. 
Ανάλογα με τον ρυθμό και την ένταση της μουσικής κουνούν το ύφασμα, 
χαλαρώνοντάς το ή δημιουργώντας κύματα και παρατηρώντας την πορεία του.  

Μέσα από τη συμβολική αυτή δραστηριότητα, επιδιώκεται οι μαθητές-τριες 
να αντιληφθούν την πορεία ενός πιστού ανθρώπου στον κόσμο. Η ήρεμη θάλασσα 
μπορεί να παραλληλιστεί με συμπεριφορές αποδοχής και κατανόησης που ο 
πιστός συναντά, ενώ η τρικυμισμένη πορεία θυμίζει ρατσιστικές συμπεριφορές και 
περιθωριοποίηση. Η συζήτηση που θα επακολουθήσει της δραστηριότητας έχει ως 
στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και ανάγκες 
του κάθε ανθρώπου, καθώς και την συνειδητοποίηση πως η αγάπη και ο σεβασμός 
είναι οι πανανθρώπινες αξίες που όλοι οφείλουμε να έχουμε, ανεξάρτητα από 
φυλή, χρώμα ή θρησκεία. 

 
9. Μηνύματα αγάπης και σοφίας 
Οι μαθητές-τριες καλούνται, ανά ομάδα, να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά 
με σοφές φράσεις που έχουν ειπωθεί από εκπροσώπους των διαφορετικών 
θρησκειών. Φέρνουν τις φράσεις στην τάξη, τις παρουσιάζουν και από κάθε 
θρησκεία επιλέγεται μία φράση, η οποία θα αποτελέσει κεντρικό θέμα και σύνθημα 
μιας αφίσας που θα δημιουργήσει η αντίστοιχη ομάδα. Οι πέντε αφίσες Α3 που θα 
κατασκευαστούν, θα πλαστικοποιηθούν και θα κολληθούν σε κεντρικά σημεία του 
σχολείου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το σύνολο της σχολικής κοινότητας. 
 
Στάδιο ∆’: Αντιστοίχηση των μέχρι τώρα δεδομένων με την καθημερινή 
ζωή 
1. Επίσκεψη σε έναν ορθόδοξο ναό και σε ναούς άλλων θρησκειών ή ομολογιών 
Η επίσκεψη σε ένα ορθόδοξο ναό σε συνδυασμό με ναό/ούς άλλων θρησκειών ή 
ομολογιών της ίδιας ή της ευρύτερης περιοχής εμπλέκει βιωματικά τους-τις 
μαθητές-τριες στο ζήτημα της θρησκευτικής ετερότητας. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης χρήσιμη είναι η συμπλήρωση φύλλων εργασίας, στα οποία οι ομάδες θα 
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συμπληρώνουν στοιχεία σχετικά με τη δομή, τα χρώματα, τα αντικείμενα, το ύφος 
κάθε χώρου και θα εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. 

 
2. Συνομιλία/ συνέντευξη με εκπροσώπους άλλων θρησκειών ή ομολογιών 
Η τεχνική της συνέντευξης δίνει στον ευθύ λόγο τη δυνατότητα, μέσα από τη 
γραπτή προετοιμασία των ερωτήσεων, τη διενέργεια άμεσης επικοινωνίας και τη 
μετέπειτα επεξεργασία, να διδαχθεί ως αυθεντικό βίωμα στο παρόν και όχι ως 
δραματοποίηση μόνο (Παπαδοπούλου, 2000: 197). 

Η επαφή με εκπροσώπους άλλων θρησκειών ή ομολογιών μπορεί να λάβει 
χώρα κατά την προηγούμενη δραστηριότητα ή, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, να 
προσκληθούν αυτοί μέσα στο χώρο της σχολικής αίθουσας.  

 
3. Επαφή με μαθητές-τριες άλλων θρησκειών ή ομολογιών μέσω διαδικτύου, 
ταχυδρομείου ή δια ζώσης 
Η συνομιλία με πιστούς άλλων θρησκειών ή ομολογιών, ειδικότερα με μαθητές-
τριες ∆ημοτικού σχολείου προσαρμόζει το ζήτημα της θρησκευτικής ετερότητας 
στα ηλικιακά δεδομένα των παιδιών. Το θέμα γίνεται περισσότερο οικείο και 
κατανοητό, καθώς η γλώσσα επικοινωνίας και τα ενδιαφέροντα μεταξύ 
ετερόδοξων μαθητών-τριών της ίδιας ηλικίας έχουν κοινά στοιχεία. Η εν λόγω 
επικοινωνία έχει πολλές πιθανότητες να μεταφέρει και στις δύο πλευρές την 
αίσθηση ότι όσα ενώνουν τους ανθρώπους διαφορετικής θρησκευτικής 
πεποίθησης είναι πολλά περισσότερα από εκείνα που του χωρίζουν.  
 
Στάδιο Ε’: Αξιολόγηση σχεδίου εργασίας 
1. Τα σύμβολα της παγκόσμιας αγάπης και ενότητας 
Προκειμένου να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο οι έννοιες της αποδοχής, του 
σεβασμού και της αγάπης απέναντι στο διαφορετικό κατακτήθηκαν από τους-τις 
μαθητές-τριες, οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν με ανακυκλώσιμα υλικά μία 
δική τους κατασκευή, η οποία θα αποτελεί το παγκόσμιο σύμβολο αγάπης και 
ενότητας ανάμεσα στους πιστούς όλων των θρησκειών. Κάθε υλικό και χρώμα που 
θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και η κεντρική ιδέα της κατασκευής οφείλουν να 
έχουν το δικό τους νόημα, το οποίο θα παρουσιαστεί στο τέλος της 
δραστηριότητας. 

Μέσα από δραστηριότητες κατασκευών, οι μαθητές-τριες δρουν συλλογικά, 
μοιράζονται ρόλους, γίνονται υπεύθυνοι, συντονίζουν οι ίδιοι τις εργασίες τους και 
μαθαίνουν να συνεργάζονται, χωρίς να ανταγωνίζονται. Απελευθερώνονται 
δημιουργικές δυνάμεις, αναδύονται δεξιότητες που μέχρι τότε ήταν κρυμμένες και 
καταρρίπτονται στερεότυπα (Κουτσούρη, 2003: 23-24). 
 
2. Τα κουτιά της αποδοχής 
Εναλλακτικό ή συμπληρωματικό τρόπο αξιολόγησης του σχεδίου εργασίας 
αποτελεί η δραστηριότητα με τα «κουτιά της αποδοχής». Σε κεντρικό σημείο της 
αίθουσας τοποθετούνται τρία κουτιά, τα οποία αναγράφουν ημιτελείς φράσεις. 
Συγκεκριμένα: 
1ο κουτί: Αν ένας-μία συμμαθητής-τριά μου έχει διαφορετική θρησκεία από τη δική 
μου… 
2ο κουτί: Ανεξάρτητα από τη θρησκεία που ο καθένας μας έχει, όλοι μας…. 
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3ο κουτί: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, οι αξίες που 
χρειάζεται να κυριαρχούν είναι… 

Οι μαθητές-τριες γράφουν τη δική τους συνέχεια στις παραπάνω φράσεις και 
ρίχνουν τις απαντήσεις τους μέσα στα κουτιά. Στο τέλος, ο-η εκπαιδευτικός 
ανακοινώνει τις απαντήσεις σε όλες τις ομάδες και δημιουργείται μία συζήτηση 
ανατροφοδότησης και ανταλλαγής απόψεων. 
 
Συμπεράσματα 
Το σχέδιο εργασίας «Πι όπως πιστεύω» παίρνει τον τίτλο του από την 
κινηματογραφική ταινία «Η ζωή του Πι» (LifeofPi, AngLee, 2012) και συνδυάζει την 
εν λόγω ταινία με το διήγημα «Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο» από το Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄-Στ΄ ∆ημοτικού με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο διαθρησκειακού διαλόγου και ευαισθητοποίησης απέναντι στη 
θρησκευτική ετερότητα. Μέσα από ερευνητικές, βιωματικές και καλλιτεχνικές 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και παιχνίδια αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
ενσυναίσθησης προς ανθρώπους από διαφορετικά θρησκευτικά περιβάλλοντα, 
ενώ παράλληλα δημιουργεί κίνητρα για την διεισδυτικότερη επαφή των μαθητών-
τριών με τη δική τους θρησκεία και τον οικείο τους πολιτισμό.  

Το παρόν σχέδιο εργασίας επιχείρησε, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ της 
σύγχρονης κοινωνίας με τις ποικίλες διαφορές της, που οφείλονται σε ιστορικά, 
κοινωνικά, οικονομικά ή ατομικά αίτια, από τη μία πλευρά να αναδείξει την 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα που μας περιβάλλει και από την άλλη να 
παραθέσει τρόπους γόνιμης συνδιαλλαγής του σχολείου με αυτήν. Άλλωστε, μόνο 
όταν το σχολείο προετοιμάζει τους-τις μελλοντικούς-ες πολίτες της χώρας να είναι 
σε θέση να διαπραγματεύονται με την παραπάνω πραγματικότητα, δικαιούται να 
χαρακτηρίζεται ως «ανοιχτό στην κοινωνία» (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1997: 49).  

Πολλές φορές τα κείμενα και οι εικόνες που οι μαθητές-τριες συναντούν στο 
σχολείο δεν αντιστοιχούν στην πολυπολιτισμική καθημερινότητα, με την οποία 
έρχονται σε επαφή. Η εκπαίδευση οφείλει να αγκαλιάσει τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες όλων των μαθητών-τριών, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη φυλή, το 
θρήσκευμα ή τη φυσική τους κατάσταση. Ήδη από τα παιδικά τους χρόνια οι 
αυριανοί ενήλικες μπορούν να συνειδητοποιήσουν, μέσα από κατάλληλες 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, πως το «διαφορετικό» δεν αποτελεί παράγοντα φόβου 
και σύγκρουσης, αλλά μια σημαντική δύναμη εμπλουτισμού και δημιουργίας 
(Σάββα, 2005: 44). Το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να δώσει την ευκαιρία επαφής με 
τη διαφορετικότητα και να αποτελέσει τον «χώρο» όπου αυτή θα γίνει οικεία και 
προσεγγίσιμη (Παπαρούση, 2005: 296-297). Αντίστοιχα, η δυναμική της 
κινηματογραφικής πολυτροπικότητας προσφέρει δυνατότητες ευρύτερης 
κατανόησης της πραγματικότητας και σε συνδυασμό με τη Λογοτεχνία αποτελούν 
ένα αποτελεσματικό δίπολο δημιουργικότητας και ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά 
ζητήματα. 

Το σύγχρονο σχολείο είναι σε θέση να επιτελέσει την βαθύτερη αποστολή 
της αγωγής. Έχει τα μέσα να οδηγήσει τους-τις μαθητές-τριες σε μονοπάτια που 
δεν θα χαρακτηρίζονται από μοναχικότητα και άρνηση, αλλά από σεβασμό, 
αποδοχή, συνεργασία και αγάπη. ∆ύναται να προκαλέσει εκείνες τις εσωτερικές 
δονήσεις στις παιδικές ψυχές, που θα τις κινητοποιήσουν ως οντότητες 
προκειμένου να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην 
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ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων. Η διαπολιτισμική προσέγγιση και η 
αξιοποίηση της Λογοτεχνίας και του Κινηματογράφου αποτελούν πολύτιμα 
εργαλεία για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί για τους-τις μαθητές-τριές του μια 
αξιοπρεπή στάση ζωής. Μόνο μέσα από διαδικασίες τέτοιας μορφής, η κοινωνία 
μπορεί να φτάσει στον στόχο της και σχέδιο εργασίας σαν το παρόν να 
συναντώνται όλο και λιγότερο συχνά. 
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά project το οποίο υλοποιήθηκε στην Β τάξη του 77ου 
∆ημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σε διάρκεια 3 μηνών κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016. 
Σκοπός του project ήταν η εξοικείωση αλλά και βιωματική εμπλοκή των μαθητών σε μια 
παλαιότερη και κατά βάση άγνωστη μορφή οπτικο-ακουστικής τέχνης. 
Λέξεις-κλειδιά: Βωβός κινηματογράφος, μουσική 
 
 
Εισαγωγή 
Η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά project το οποίο υλοποιήθηκε στην Β τάξη του 
77ου ∆ημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σε διάρκεια 3 μηνών κατά το σχολικό έτος 
2015 - 2016. Το project δεν έλαβε χώρα απαραίτητα σε συνεχόμενα μαθήματα 
αλλά σε “διάσπαρτη” χρονικά μορφή, καθώς παράλληλα και κατά την εξέλιξη της 
σχολικής χρονιάς, έπρεπε να πραγματοποιούνται και άλλες δράσεις, 
δραστηριότητες και μαθησιακές διαδικασίες που αφορούν το μάθημα της 
Μουσικής. Σκοπός του project ήταν η εξοικείωση αλλά και βιωματική εμπλοκή των 
μαθητών σε μια παλαιότερη και κατά βάση άγνωστη μορφή οπτικο-ακουστικής 
τέχνης. 
 
Τα διδακτικά βήματα 
Το πρώτο βήμα ήταν η εισαγωγική “μύηση” των παιδιών σε έναν “κινηματογράφο 
χωρίς φωνή”. Η προβολή ενός πρώτου αποσπάσματος βωβού κινηματογράφου 
αποτέλεσε έναυσμα για ερωτήσεις από την πλευρά των παιδιών, τύπου από “γιατί 
δεν μιλούνε κύριε;” ή “είναι χαλασμένη η ταινία;” έως και “δεν μιλούσαν εκείνη την 
εποχή οι άνθρωποι;”. 

Στα παιδιά έγινε μια σύντομη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο 
κινηματογράφος, για την σύντομη διάρκεια των ταινιών των πρώτων χρόνων, την 
δυνατότητα ασπρόμαυρης χρωματικά εικόνας και ότι στην αρχή δεν υπήρχε 
ακόμα τεχνική δυνατότητα να αποδοθεί ο ήχος των παραστατικά 
διαδραματιζόμενων στις ταινίες, στη συνέχεια προβλήθηκε η ταινία των -και 
εφευρετών του cinema- αδερφών Λυμιέρ, “le squelette joyeux”, παραγωγής 1898 
(περίπου 3 χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική προβολή). Η μόλις 40 
δευτερολέπτων ταινία αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση για το θέμα της μουσικής 
αλλά και άλλων τρόπων ηχητικής παραγωγή ως υποκατάστατα του ελλείποντος 
κινηματογραφικά ήχου. Τα παιδιά παρακολούθησαν αρχικά την ταινία χωρίς ήχο 
και μετά με μια (από τις υπάρχουσες) μουσικές συνοδείες και στο τέλος τους 
τέθηκαν ερωτήσεις για το πώς του φάνηκε τόσο η μία όσο κα η άλλη εκδοχή. Η 
συγκεκριμένη μουσική συνοδεία ήταν και μια έμμεση ευκαιρία για μια αναφορά σε 
θέματα μουσικής οργανογνωσίας καθώς το μοναδικό μουσικό όργανο αυτής της 
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μουσικής συνοδείας ήταν ένα ξυλόφωνο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
υπενθύμιση των μελωδικών κρουστών οργάνων, τον εντοπισμό της χροιάς του 
ξυλόφωνου αλλά επίσης και την διερεύνηση κατά πόσο ο συγκεκριμένος ήχος στα 
συγκεκριμένα μουσικά μοτίβα που έπαιζε, έμοιαζε ταιριαστός με το περιεχόμενο 
της προβολής. 

Στη δεύτερη φάση του project έγινε προβολή ενός αποσπάσματος διάρκειας 
3,40 λεπτών από την βωβή ταινία του Charlie Chaplin “Το τσίρκο” (1928). Είναι η 
γνωστή σκηνή όπου ο ήρωας (“Σαρλό”) εγκλωβίζεται σε ένα κλουβί με ένα λιοντάρι 
το οποίο -αρχικά- κοιμάται. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι από συνειδητή 
επιλογή όλα τα αποσπάσματα που προβλήθηκαν στα παιδιά κατά την διάρκεια 
του project ήταν από κωμωδίες τόσο για να είναι πιο βατές στην παρακολούθηση 
όσο και για να λειτουργήσουν περισσότερο θελκτικά στην υπό διαμόρφωση σχέση 
με το μέσο. Αφού το απόσπασμα προβλήθηκε μια φορά (εν μέσω πολλών.. γέλιων), 
σε δεύτερη φάση σταματούσε η προβολή εν είδει stop carre με στόχο να γίνει η 
αναγνώριση των συναισθημάτων που σε κάθε τέτοια στιγμή εκφράζει με το σώμα 
του και το πρόσωπό του ο πρωταγωνιστής. Τα παιδιά, με ένα αρκετά πλούσιο 
συναισθηματικά λεξιλόγιο, αποκωδικοποίησαν τον πρωταγωνιστή ως “φοβισμένο”, 
“σε πανικό”, σκεφτικό”, “παγωμένο”, “άνετο”, “σίγουρο”, “τρομαγμένο” κ.λπ. 

 
Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση για το ποια μουσική θα ήταν κατάλληλη για κάθε 
αποτυπωμένο συναίσθημα και κυρίως τί ύφος θα πρέπει να έχει η εκάστοτε 
μουσική, αλλά επιπλέον και τί ένταση θα ήταν καλό να έχει. Επιπλέον, αφού η 
ταινία προβλήθηκε και με την δεδομένη μουσική της συνοδεία (καθώς ο Τσάπλιν 
έγραφε συνήθως και τις μουσικές των ταινιών του) έγινε συζήτηση κατά πόσο 
αυτή η υπάρχουσα μουσική αποδίδει τα συμβαίνοντα στο έργο, και ακόμα πόσο τα 
ακολουθεί ή απλώς δίνει ένα γενικότερο συναίσθημα με κάποιους επιπλέον 
τονισμούς. Σε αυτό το σημείο έγινε μια σύντομη αναφορά στον τρόπο μουσικής 
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συνοδείας των κινουμένων σχεδίων (ουσιαστικά στην τεχνική “mickey mousing” 
όπου η μουσική και άλλοι υποκατάστατοι ήχοι προσπαθούν να αποδώσουν σε 
απόλυτη χρονική και αφηγηματική αντιστοιχία ό,τι συμβαίνει στην προβαλλόμενη 
ιστορία). Επίσης, τα παιδιά εντόπισαν το τί συμβαίνει στην μουσική (με αυτήν 
πλέον ως επίκεντρο) σε κάθε στιγμιότυπο αλλά και σε σχέση με την κινησιολογική 
έκφραση του ήρωα. 

Στην τρίτη φάση, έγινε προβολή ενός αποσπάσματος από την ταινία “τα 
φώτα της πόλης”, πάλι του Τσάρλι Τσάπλιν (1931). Επιλέχθηκε η επίσης διάσημη 
σκηνή του αγώνα πυγμαχίας. 

 
 
Τα παιδιά παρακολούθησαν το απόσπασμα με 2 διαφορετικές συνοδείες αλλά και 
εντελώς βωβά. Τους αναφέρθηκε ότι εκείνη την εποχή συχνότατα ∆ΕΝ υπήρχε 
μόνο μία μουσική συνοδεία μιας ταινίας και ότι ήταν πιθανό σε κάθε 
κινηματογραφική αίθουσα να υπήρχε και άλλη μουσική προσέγγιση. Μετά και τις 
τρεις προβολές έγινε μια άτυπη “στατιστική” νύξη για το ποια εκδοχή τους άρεσε 
περισσότερο. Το ενδιαφέρον ήταν ότι πολλά -αναλογικά- παιδιά είπαν ότι τους 
άρεσε η εν πλήρη σιωπή προβολή της ταινίας. Επιστημονικά αυτό έχει και ένα 
επιπλέον ενδιαφέρον καθώς η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει αποδείξει ότι δεν 
έλειπαν οι προβολές κατά την περίοδο του βωβού κινηματογράφου οι οποίες 
γινόντουσαν χωρίς καμία ηχητική παρέμβαση. 

Το συγκεκριμένο κινηματογραφικό απόσπασμα είχε κύριο στόχο την 
εξοικείωση των παιδιών με την παράμετρο των ¨ηχητικών εφέ” τα οποία είχαν -
ειδικά μια περίοδο- πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή μιας ταινίας του βωβού 
κινηματογράφου. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την ουσιαστική μουσική πράξη, 
εντοπίστηκαν στο κινηματογραφικό απόσπασμα κινήσεις και συμβαίνοντα που 
χρήζουν ηχητικής υπόκρουσης και στο τέλος, τα παιδιά αφού τους είχαν μοιραστεί 
διάφορα κρουστά όργανα, συνόδευσαν τα ίδια την προβολή της συγκεκριμένης 
σκηνής. Για την συνοδεία χρησιμοποιήθηκαν ταμπουρίνια, ντέφια, μαράκες, 
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πιατίνια, τρίγωνα, μεγάλα τύμπανα, ξύστρες και wood blocks. Τα παιδιά 
μοιράστηκαν σε ομάδες σύμφωνα με τα κοινά όργανα που έπαιζαν ή και σε σχέση 
με ηχοχρωματικούς συνδυασμούς. Τα παιδιά σε αυτά τα επί της οθόνης συμβάντα 
εντόπισαν -μετά και από σχετικές ερωτήσεις- την ανάγκη διαφορετικού ήχου και 
χρήσης διαφορετικού οργάνου σε κάθε διαδραματιζόμενη κινησιολογική ή άλλη 
έκφραση. Σημαντικό, επίσης, θέμα που αναπτύχθηκε και το οποίο προέκυψε και 
κατά τις πρόβες της ηχητικής συνοδευτικής πράξης ήταν αυτό του 
“συγχρονισμού”, θέμα που ταλάνιζε και τότε (αλλά και σήμερα) τις διάφορες 
προβολές βωβού κινηματογράφου. Τα παιδιά διαπίστωσαν στην πράξη, ότι πρέπει 
να παρακολουθούν συγκεντρωμένα την ταινία αλλά και να θυμούνται 
προανακρουστικά σημεία για να παρεμβαίνουν ηχητικά την κατάλληλη στιγμή. Τα 
παιδιά διαπίστωσαν επίσης, ότι μια αποτυχημένη ως προς τον συγχρονισμό 
παρέμβαση μπορεί έως και να χαλάσει την ροή παρακολούθησης της ταινίας.  

Τελικά, έγινε η προβολή του κινηματογραφικού αποσπάσματος υπό μορφή 
παράστασης στην τάξη με τα παιδιά να το συνοδεύουν ηχητικά με εξαιρετική 
επιτυχία ως προς τον συγχρονισμό αλλά και την εκτέλεση. Η παράσταση αυτή 
βιντεοσκοπήθηκε ως αρχειακό υλικό. 

Να επισημανθεί, επίσης, ότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου πρότζεκτ, έγινε 
σε ολιγόλεπτες συνέχειες, προβολή ενός μέρους της ταινίας “το χαμίνι” (Τσάπλιν 
1921) η οποία έσπαγε ως ένα βαθμό την επικέντρωση στις αμιγώς κωμικές σκηνές, 
δεδομένου ότι η ταινία (όπως και όλες του Τσάπλιν σε συνολική θεώρηση) έχει 
πολλά λυρικά και συναισθηματικά “φορτισιακά” στοιχεία. Ήταν πραγματικά 
αξιοσημείωτο ότι τα παιδιά κάθε φορά που σταματούσε (λόγω περάτωσης της 
διδακτικής ώρας) η προβολή, στο αμέσως επόμενο μάθημα ζητούσαν να δουν την 
συνέχεια της αφήγησης. 
 
Συμπεράσματα 
Κάνοντας έναν συμπερασματικό “απολογισμό” θα μπορούσαν επιγραμματικά να 
αναφερθούν τα εξής: 
1. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του βωβού κινηματογράφου, έμαθαν 

βιωματικά κάποια στοιχεία για αυτόν και γνώρισαν κάποιους διάσημους 
συντελεστές του (τα παιδιά της τάξης που πλέον ξέρουν τον Τσάρλι Τσάπλιν 
είναι σαφέστατα τα περισσότερα). 

2. Σε σχέση με το προηγούμενο, καλό είναι να αναφερθεί και η πολύ θετική 
ανάδραση που ήρθε από γονείς που πληροφορήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά 
το project. 

3. Ήταν ενδιαφέρον ότι το project απευθύνθηκε σε παιδιά μόλις Β δημοτικού τα 
οποία όμως ανταποκρίθηκαν θετικότατα και παραγωγικότατα σε αυτό. 
Παρουσιάζει αντίστοιχα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ίδιο σε γενικές γραμμές 
πρότζεκτ είχε υλοποιηθεί στο 77ο ∆ημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης πριν από 
τρία χρόνια, με την ουσιώδη όμως διαφορά ότι η εμπλεκόμενη τάξη ήταν η ΣΤ 
δημοτικού. 

4. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε ιδιαίτερα μεγάλο εύρος το θέμα 
της μουσικής συνοδείας σε αυτήν την μορφή τέχνης αλλά και να συμμετέχουν 
βιωματικά σε αυτήν. 

5. ∆όθηκε ένα ακόμη “εργαλείο” για την καλλιέργεια και διερεύνηση του πεδίου 
των ανθρώπινων συναισθημάτων 
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6. Τα παιδιά είχαν μια αφορμή, μέσω της τέχνης να προσεγγίσουν το παρελθόν 
τόσο ως προς τις εικόνες του (που αποδίδει μια κινηματογραφική ταινία 
εκείνης της εποχής) όσο και ως προς μια μορφή τέχνης που μπορεί 
ταυτόχρονα να παίζει με τον ενεστώτα και τον παρελθόντα χρόνο 

7. Στα θετικά εγγράφεται το γεγονός ότι τα παιδιά θέλησαν από μόνα τους στο 
τέλος να δουν μια ολόκληρη ταινία του βωβού κινηματογράφου, διαδικασία 
που σίγουρα δεν είναι εύκολη για κάποιον (ακόμα και ενήλικα -όπως έχει δείξει 
η πράξη), που δεν είναι εξοικειωμένος με τον βωβό κινηματογράφο 

8. Τα παιδιά συμμετείχαν μέσω ομαδικής και συνεργατικής διαδικασίας τόσο 
μέσω της μουσικής πράξης όσο και μέσω των υποκινητικών ερωτημάτων που 
ετίθεντο από τον διδάσκοντα 

9. Το πιο σημαντικό από όλα: τα παιδιά βίωσαν με ανεπιτήδευτη χαρά όλο το 
project και γέλασαν πολλές φορές κατά την διάρκεια των διάφορων προβολών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

70

Οπτικοακουστικός γραμματισμός – Κινηματογραφική 
αφήγηση – Ιστορία: Πρώτα ερευνητικά δεδομένα 

 
Γεώργιος Μπότσας  

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 
gbotsas@sch.gr 

  
Ευάγγελος Κελεσίδης  
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 

ekelesidis@gmail.com 
 

 
Περίληψη 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ∆ικτύου Σχολείων για την Τοπική Ιστορίας της Χαλκιδικής 
οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στον οπτικοακουστικό γραμματισμό και στην 
κινηματογραφική αφήγηση, με σκοπό τη δημιουργία κινηματογραφικών ιστορικών 
αφηγήσεων. Μελετήθηκαν μετά την επιμόρφωση και την υλοποίηση προγραμμάτων, οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών αυτών σε σχέση με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό, την 
κινηματογραφική αφήγηση, την εφαρμογή τους στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η διερεύνηση 
έγινε σε επίπεδο στόχων υλοποίησης και αποτελεσμάτων. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν 
πως η χρήση της κινηματογραφικής αφήγησης υπηρετεί περισσότερο συναισθηματικούς 
και επικοινωνιακούς παρά γνωστικούς στόχους. Επίσης ερευνήθηκαν και οι απόψεις των 
μαθητών που πήραν μέρος στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι 
μαθητές θεωρούσαν πως τα σημαντικότερα κέρδη από τη συμμετοχή τους στη δημιουργία 
ιστορικής κινηματογραφικής αφήγησης υπάρχουν στο συναισθηματικό τομέα και στα 
κίνητρα παρά στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. Τα αποτελέσματα συζητούνται υπό το φως 
της βιβλιογραφίας στο πεδίο του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της διδακτικής της 
Ιστορίας.  
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός, κινηματογραφική αφήγηση, διδακτική 
Ιστορίας. 
 
Abstract 
Teachers from schools in Chalkidiki were trained in audio-visual literacy and film narrative. 
After training, their views on audio-visual literacy and film narrative, along with their teaching 
application in History were studied, in the fields of didactic aims and their educational results. 
Students’ views that took part in such programs were also studied. Teachers stated that film 
narratives serve highly affective and communicative aspects of History instruction than 
cognitive ones. Students respectively considered their involvement in film narrative 
production to be more fruitful to their affective responses and motivation than their school 
performance per se. Results are discussed under the light of audio-visual literacy, film 
narrative and History instruction contexts. 
Keywords: Audio-visual literacy, film narrative, History instruction. 
 
 
Εισαγωγή 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του τοπικού δικτύου Σχολείων της Χαλκιδικής για την 
Τοπική Ιστορία, τη σχολική χρονιά 2015 – 2016, η προφορική ιστορία ορίσθηκε να 
είναι κεντρικός άξονας εργασίας. Η προφορική ιστορία είναι υλικό πρωταρχικής 
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πηγής, που δημιουργήθηκε σε μια συνέντευξη με ένα μάρτυρα ή συμμέτοχο ενός 
γεγονότος ή ενός τρόπου ζωής, με σκοπό τη διατήρηση της πληροφορίας και την 
αξιοποίησή της από άλλους (Sommer & Quinlan, 2009: 1). 

 Η προφορική ιστορία, όπως φαίνεται από τον πιο πάνω ορισμό, 
υπηρετείται καλύτερα από την οπτικοποίηση της αφήγησης, με άλλα λόγια την 
εικονική αναπαράσταση γνώσεων, εννοιών, ιδεών, μηνυμάτων, γενικά της 
πληροφορίας με τη δυναμική έννοια του όρου (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2005). 
Χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα, προσφέρουμε στη διδασκαλία νέες 
προοπτικές, μια και το κάθε μέσο έχει τις δικές του δυνατότητες, αλλά και 
περιορισμούς. Η ενσωμάτωσή τους στη διδακτική πρακτική μπορεί να επηρεάσει 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και σκέφτονται οι μαθητές το παρελθόν, 
με διαφοροποιημένα γνωστικά αποτελέσματα (Γρόσδος, 2008).  

Όμως αυτός ο τύπος αφήγησης και πιο συγκεκριμένα η κινηματογραφική, 
προϋποθέτει την ανάπτυξη οπτικοακουστικού γραμματισμού, ενός από τους 
πολυγραμματισμούς που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Γρόσδος, 2009). Με τον 
όρο οπτικοακουστικός γραμματισμός περιγράφεται η ικανότητα, όχι μόνο 
κατανάλωσης (χρήσης) και κριτικής αποτίμησης (Kress & vanLeeuwen, 2001) αλλά 
και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Γρόσδος, 
2008: 19). Τις τελευταίες δεκαετίες η σημασία του οπτικοακουστικού γραμματισμού 
στην εκπαίδευση έχει αποτυπωθεί σε αρκετές μελέτες με θετικά αποτελέσματα 
(Avgerinou, 2009; Bamford, 2001; Petersson, 2001; Walsh, 2003; Watkins, 
Miller&Brubaker; 2004; Yeh, 2008).  

Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός διαπερνά όλα τα διδακτικά αντικείμενα 
και σύμφωνα με τη ∆ημητριάδου (2006) θέτει δύο βασικούς παιδαγωγικούς 
στόχους. Ο πρώτος είναι η κατασκευή από τα παιδιά των εννοιών, των συμβόλων 
και της τελικής νοητικής αναπαράστασης. Ο δεύτερος στόχος είναι η προσφορά 
στους μαθητές των στρατηγικών εκείνων που είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση, σε όποιο βαθμό και με όσο περισσότερους τρόπους αναπαράστασης, 
της πληροφορίας. Η χρήση οπτικοακουστικών στρατηγικών στη διδασκαλία 
βοηθά τα παιδιά στη γνωστική τους προσπάθεια και ιδιαίτερα αυτά που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή μαθησιακή τους εμπλοκή (Lamour 
Sansone, 2015: 3). 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο οπτικοακουστικού γραμματισμού οι ρόλοι που 
μπορεί να λάβει το παιδί είναι αυτοί του θεατή, του κριτικού και του παραγωγού. 
Πιο συγκεκριμένα το παιδί ως θεατής απολαμβάνει την εμπειρία, αποκτά μια 
συναισθηματική ματιά απέναντι στην πληροφορία και καλλιεργεί με την τριβή και 
την καθοδήγηση, αισθητική και πολιτισμική συνείδηση (Γρόσδος, 2008). Ως κριτικός 
θεατής, αναπτύσσει κριτική στάση απέναντι στην αναπαράσταση της 
πραγματικότητας, έχει την ευκαιρία να ερευνήσει και να μελετήσει και με αυτόν 
τον τρόπο να αποκτήσει κριτήρια αξιολόγησης, όχι μόνο για την καλλιτεχνική αξία, 
αλλά και για το πολιτιστικό και γνωστικό φορτίο της αφήγησης (σελ. 21). Τέλος, το 
παιδί ως παραγωγός γνωρίζει τις μεθόδους και τις τεχνικής παραγωγής 
(Θεοδωρίδης, 2002), χρησιμοποιεί με οργανωμένο και σαφή τρόπο 
οπτικοακουστικά εργαλεία και παρουσιάσεις, αναπτύσσει δεξιότητες προσωπικής 
έκφρασης, προσθέτοντας σημαντικά στοιχεία στο δίκτυο των ικανοτήτων του και 
στο γνωστικό του δυναμικό (Messaris, 2001).  
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Τα τελευταία 30 χρόνια, η διδακτική της Ιστορίας έχει μετατοπιστεί σε 
επίπεδο μελέτης από το περιεχόμενο στη διαδικασία πρόσκτησης της ιστορικής 
γνώσης (Σακκά, 2007: 127). Όπως αναφέρει ο Μαυροσκούφης (2005) η χρήση των 
ιστορικών πηγών δεν είναι πλέον αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο κατάκτησης της 
ιστορικής γνώσης. Αυτό όμως επιτυγχάνεται όχι μόνο με την ανάγνωση κειμένων, 
αλλά και με τη χρήση διαφορετικών τρόπων αφήγησης, όπως η κινηματογραφική. 
Αυτή η στρατηγική, που εντάσσεται στο πλαίσιο του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού, επιτρέπει στους μαθητές να κατανοούν όχι μόνο την πληροφορία, 
αλλά και τη λειτουργία του οπτικού μέσου, μετατρέποντάς τους σε 
επιφυλακτικούς, σκεπτόμενους και αυθεντικούς θεατές (Σακκά, 2007). 

Ο Staley (2002) αναφέρει πως η κινηματογραφική αφήγηση είναι ένα 
σημαντικό όπλο στην προσπάθεια ιστορικής αναπαράστασης και ερμηνείας. Έχει 
την δυνατότητα να υπερβεί τη γραμμική αφηγηματική λογική του βιβλίου ή της 
γραπτής ιστορικής πηγής και να προσφέρει πολλαπλές και επιβοηθητικές για την 
ερμηνεία και τη δόμηση ιστορικής γνώσης προοπτικές (Ομάδα εμπειρογνωμόνων 
«Κοινωνικές επιστήμες-Ιστορίας», 2011). Είναι αλήθεια πως η παραδοσιακή γραπτή 
ιστορία είναι γραμμική και περιορισμένης δυνατότητας στρατηγική, για να 
αποδώσει με πληρότητα τον πολυδιάστατο κόσμο του παρελθόντος. Αντίθετα, η 
κινηματογραφική αφήγηση μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη ενσυναισθητική 
ανακατασκευή για να δοθούν πληροφορίες για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο 
παρελθόν (Κελεσίδης, 2006: 18).  

Σύμφωνα με κάποιους μελετητές (Rosenstone, 1995; Weinstein, 2001) οι 
κινηματογραφικές ταινίες και η τηλεόραση αποτελούν σημαντικούς «δασκάλους» 
στην εποχή μας. Πιο συγκεκριμένα, πολλές από τις ιστορικές αντιλήψεις που 
διαμορφώνουν οι μαθητές σχετικά με διαπολιτισμικές σχέσεις, την έννοια του 
έθνους, τον πόλεμο και την ειρήνη, επηρεάζονται από την επαφή με τα σύγχρονα 
επικοινωνιακά μέσα, όπως ο κινηματογράφος (Seixas, 1993). Η ενσωμάτωση της 
κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας και πιο συγκεκριμένα σε 
αυτή της τοπικής ιστορίας, αποσκοπεί στην κατανόηση και εμπέδωση της 
ιστορικής γνώσης σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο αποσκοπεί στη διαχείριση 
της πηγής στη λογική του γραπτού κειμένου, ενώ σε ένα δεύτερο στη βαθιά 
ανάλυση του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος, με παράλληλη αναζήτηση 
στοιχείων κοινωνικής και πολιτισμικής αξίας (O’Connor, 1988). 

 Οι Clark και Feldon (2005) υποστήριξαν πως οι προσδοκίες σε σχέση με τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό και τη διδασκαλία, περιστρέφονται γύρω από 
πέντε διαστάσεις που βρίσκονται υπό αίρεση και πρέπει να διερευνηθούν. Αυτές 
είναι: 
1. Αν προσφέρουν οι διδακτικές αυτές στρατηγικές πραγματικά περισσότερες 

ευκαιρίες για μάθηση στα παιδιά, σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές 
διδασκαλίας. 

2. Αν τελικά προσφέρουν κίνητρα μάθησης στους μαθητές. 
3. Αν συνεισφέρουν περισσότερα γνωστικά στοιχεία και μέσα στη διδασκαλία. 
4. Αν υποβοηθούν τη μάθηση για όλους τους μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά 

στυλ και προφίλ. 
5. Αν υποστηρίζουν εποικοδομιστικές και διερευνητικές – ανακαλυπτικές 

πρακτικές των μαθητών έτσι ώστε αυτοί να έχουν μαθησιακά κέρδη (σελ. 97). 
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 Το 2011 έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια μεγάλης έκτασης έρευνα για τις 
απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, σε σχέση με τα αποτελέσματα της χρήσης 
πρακτικών κινηματογραφικής αφήγησης στην τάξη, την επίδρασή της στην 
παιδαγωγική και στις απόψεις για τη μελλοντική τους ενσωμάτωση στην 
εκπαιδευτική πρακτική (UK Film Council, 2009). Τριακόσιοι ογδόντα επτά 
εκπαιδευτικοί και τετρακόσιοι σαράντα μαθητές, απάντησαν σε διαφορετικά 
ερωτηματολόγια, που αναφέρονταν στη χρήση της κινηματογραφικής αφήγησης 
και μάλιστα της δημιουργίας της στην τάξη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι κινηματογραφικές 
ταινίες προάγουν την ενεργή μάθηση, συμβάλλοντας στη συλλογικότητα – 
συνεργασία, βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση των μαθητών, προσφέροντάς τους 
χαρά και εγκαθιδρύοντας κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η γνωστική 
ενεργοποίηση των μαθητών εκτείνεται όχι μόνο στον ακαδημαϊκό τομέα, αλλά και 
στη συμπεριφορά τους, κινητοποιώντας τους, βοηθώντας να εκφραστούν 
καλύτερα και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη γνωστική τους 
ανάπτυξη. Η χρήση της κινηματογραφικής αφήγησης διαπερνά όλα σχεδόν τα 
ακαδημαϊκά αντικείμενα προσθέτοντας σημαντικά στοιχεία διαθεματικής 
προσέγγισης στο καθημερινό πρόγραμμα. Όντας μια μορφή τέχνης, οι 
κινηματογραφικές ταινίες μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη και την 
έκφραση της δημιουργικότητας των μαθητών, ενώ παράλληλα υπάρχει η 
δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης τους. Τέλος, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η χρήση της κινηματογραφικής αφήγησης 
βοηθά ώστε να αναπτυχθεί αισθητική και πολιτιστική συνείδηση στους μαθητές 
(UK Film Council, 2009). 

Το 96% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή, απάντησαν 
πως η χρήση κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία είναι τόσο σημαντική, 
που καθιστά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό και ειδικότερα στην κινηματογραφική αφήγηση απαραίτητη 
(UKFilmCouncil, 2009). OFarell (2015) μάλιστα θεωρεί απαραίτητη την προετοιμασία 
των εκπαιδευτικών σε αυτές τις διδακτικές στρατηγικές πριν να διδάξουν, ακόμη 
και κατά την εισαγωγή τους εκπαίδευση. 

Κάνοντας πράξη τα παραπάνω, στα πλαίσια της λειτουργίας του τοπικού 
δικτύου Σχολείων της Χαλκιδικής για την Τοπική Ιστορία, υλοποιήθηκαν 5 
βιωματικά σεμινάρια (10 ωρών) και 2 εργαστηριακά (4 ωρών) με ευθύνη των 
σχολικών συμβούλων 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών ∆ημοτικής 
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. Τα θέματα της επιμόρφωσης ήταν ο οπτικοακουστικός 
γραμματισμός, η κινηματογραφική αφήγηση και η ενσωμάτωσή τους στη 
διδακτική της τοπικής ιστορίας, με έμφαση στην προφορική ιστορία. Οι 
εκπαιδευτικοί αφού επιμορφώνονταν στο θέμα υλοποιούσαν προγράμματα 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών με ιστορικά θέματα. 

Η μελέτη αυτή είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στα σεμινάρια απέναντι στον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό, στην κινηματογραφική αφήγηση, αλλά και στην εκπαιδευτική 
εκμετάλλευσή τους στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ακόμη, στόχος ήταν να 
ελεγχθούν τα αποτελέσματα που είχε η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών 
στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων διδακτικής αξιοποίησης του 
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οπτικοακουστικού γραμματισμού και της κινηματογραφικής αφήγησης, στο πεδίο 
της γνωστικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής ανάπτυξής τους. 

Οι υποθέσεις που έγιναν ήταν οι παρακάτω: 
1. Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στον οπτικοακουστικό γραμματισμό και 

στην κινηματογραφική αφήγηση, έχουν θετική στάση απέναντι στην χρήση 
τους στη διδασκαλία της προφορικής ιστορίας. Αυτή η στάση επηρεάζεται και 
από προσωπικές μεταβλητές. 

2. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θέτουν θετικούς και υψηλούς στόχους στη διδασκαλία 
της ιστορίας για τους μαθητές τους. 

3. Ακόμη, αναμένουν θετικά και αξιοποιήσιμα σε διάφορα επίπεδα, αποτελέσματα 
της διδακτικής αξιοποίησης του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της 
κινηματογραφικής αφήγησης. 

4. Τέλος, χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους υπάρχοντα ιστορικά ντοκιμαντέρ, 
ενώ θεωρούν πως θα συνεχίσουν να δημιουργούν κινηματογραφικές 
αφηγήσεις στην τάξη, αφού έχουν πλέον την ετοιμότητα και τις δεξιότητες να 
το κάνουν. 

5. Οι μαθητές θεωρούν πως έχουν σημαντικά κέρδη στον ακαδημαϊκό, γνωστικό, 
συναισθηματικό τομέα, καθώς και στη σχέση τους με το σχολείο και τους 
δασκάλους τους, αλλά και στα κίνητρα μάθησης. 

 
Μέθοδος 
Συμμετέχοντες 
Τριάντα έξι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 (∆ασκάλων) και ΠΕ 11 (Πληροφορικής) που 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια, πήραν μέρος στη μελέτη. Τα δημογραφικά 
στοιχεία (φύλο και χρόνια υπηρεσίας) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
 Φύλο  
Χρόνια υπηρεσίας Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Έως 10 χρόνια 0 2 2 
10 – 20 χρόνια 6 10 16 
Πάνω από 20 
χρόνια 

8 10 18 

Σύνολο 14 22 36 
Πίνακας 1: ∆ημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 
 Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υλοποίησαν προγράμματα δημιουργίας 

κινηματογραφικής αφήγησης στις τάξεις τους. Από τους μαθητές που ενεπλάκησαν 
σε τέτοιες εφαρμογές, εκατόν τέσσερις απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που τους 
παρουσιάστηκε. Οι μαθητές αυτοί φοιτούσαν στις ∆’, Ε’ και Στ’ τάξεις σχολείων της 
Χαλκιδικής (Πίνακας 2). 
 Φύλο  
Τάξη Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 
∆’ 12 7 19 
Ε’ 28 47 75 
Στ’ 6 4 10 
Σύνολο 46 58 104 

Πίνακας 1: ∆ημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών 
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Ερευνητικά εργαλεία 
∆ύο ερωτηματολόγια, ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους μαθητές, 
αναπτύχθηκαν για να ελεγχθούν οι υποθέσεις της μελέτης. Το πρώτο, που 
απαντήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, αποτελούνταν από 6 ερωτήσεις, οι δύο από 
τις οποίες ήταν σύνθετες. Οι δύο πρώτες αναφέρονταν στη γενική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στις πρακτικές οπτικοακουστικού γραμματισμού και 
κινηματογραφικής αφήγησης. Η επόμενη ερώτηση που ήταν κλειστή και σύνθετη 
εκτιμούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τους μαθησιακούς στόχους που 
υπηρετεί η κινηματογραφική ιστορική αφήγηση και αναφερόταν σε γνωστικούς, 
συναισθηματικούς, επικοινωνιακούς και στόχους διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας.  

 Η τέταρτη ερώτηση που ήταν επίσης σύνθετη και κλειστή, αναφερόταν στα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα της χρήσης της κινηματογραφικής ιστορικής 
αφήγησης από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούσαν να 
σχετίζονται με την κατανόηση της ιστορικής γνώσης, τη σχολική επίδοση, τα 
κίνητρα μάθησης, τη συναισθηματική αντίδραση των μαθητών, αλλά και άλλες 
δεξιότητες, συμπεριφορικού χαρακτήρα. Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου σχετίζονταν με την ετοιμότητα και τη θέληση των 
εκπαιδευτικών μετά την επιμόρφωση να δημιουργήσουν με τους μαθητές τους 
κινηματογραφικές ιστορικές αφηγήσεις. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δίνονταν σε τετράβαθμη κλίμακα τύπου 
Likert (πολύ – αρκετά – λίγο – καθόλου) εκτός της τέταρτης (σύνθετης) ερώτησης 
όπου η κλίμακα ήταν πεντάβαθμηLikert (πολύ – αρκετά – ούτε πολύ ούτε λίγο – 
λίγο – καθόλου). Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση στοιχεία που υπήρχαν στη 
μελέτη «Film: 21st Century Literacy» (UK Film Council, 2009), καθώς και με αναφορές 
σε μελέτες στο θέμα (Γρόσδος, 2009; Παντελιάδου, 2008). Η συνολική κλίμακα του 
ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών βρέθηκε να έχει υψηλή εσωτερική συνοχή 
και αξιοπιστία,α = .944. Το ίδιο συνέβαινε και με τις υποκλίμακες των στόχων (α = 
.858) και των αποτελεσμάτων (α = .917). 

Το ερωτηματολόγιο των μαθητών είχε και αυτό 6 ερωτήσεις. Στις δύο 
πρώτες διερευνήθηκε η άποψή τους για την πρόσκτηση της ιστορικής γνώσης, ενώ 
στις δύο επόμενες η ανταπόκρισή τους στη δημιουργία κινηματογραφικής 
ιστορικής αφήγησης στην τάξη. Η επόμενη ερώτηση που ήταν σύνθετη, αν και 
κλειστή αναφερόταν στα θεωρούμενα από τα παιδιά αποτελέσματα της εμπλοκής 
τους με πρόγραμμα δημιουργίας κινηματογραφικής ιστορικής αφήγησης. Στόχος 
ήταν η διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης αποτελεσμάτων στα πεδία της 
σχολικής επίδοσης, των κινήτρων, της συναισθηματικής αντίδρασης και της 
πρόσκτησης δεξιοτήτων. Η τελευταία ερώτηση που ήταν επίσης σύνθετη, 
διερευνούσε τις συνήθειες των μαθητών σε σχέση με την παρακολούθηση ταινιών 
στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. 

Οι απαντήσεις των μαθητών δίνονταν σε τετράβαθμη τύπου Likert κλίμακα 
(πολύ – αρκετά – λίγο – καθόλου). Και αυτό το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με βάση 
το αντίστοιχο της μελέτης «Film: 21st Century Literacy» (UK Film Council, 2009), 
καθώς και με αναφορές σε μελέτες στο θέμα (Κελεσίδης, 2006; Baylen&D’ Alba, 
2015). Όπως στην περίπτωση του ερωτηματολογίου των εκπαιδευτικών, τόσο η 
συνολική κλίμακα για τους μαθητές (α = .740), όσο και η υποκλίμακα των 
αποτελεσμάτων (α = .815) είχαν αποδεκτή εσωτερική συνοχή και αξιοπιστία.  
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Τα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκαν σε φόρμες Google και συμπληρώθηκαν 
ανώνυμα από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ηλεκτρονικά. Τέλος, για να 
υπάρξει σύγκριση, δημιουργήθηκε νέα βάση δεδομένων με τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών για τα αποτελέσματα της παρέμβασης 
κινηματογραφικής αφήγησης. 
 
∆ιαδικασίες 
Μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής παρέμβασης, οι εκπαιδευτικοί 
δημιούργησαν με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεών τους ιστορικές 
κινηματογραφικές αφηγήσεις. Αμέσως μετά συμπλήρωναν αυτοί και οι μαθητές 
τους ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. 
 
Αποτελέσματα 
Υπόθεση 1: Στάση εκπαιδευτικών απέναντι στον οπτικοακουστικό γραμματισμό 
(ΟΑΓ) και στην κινηματογραφική αφήγηση (ΚΑ) 

Οι εκπαιδευτικοί είχαν σαφώς θετική στάση απέναντι στον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό και στη χρήση του στη διδασκαλία μια και πίστευαν πως οι μικροί 
μαθητές μπορούν να εξάγουν πληροφορίες από την κινούμενη εικόνα [Μεκπαιδευτικών 
= 3.61 ΤΑεκπαιδευτικών = .688]. Αντίστοιχα, θεωρούσαν πως οι μαθητές τους έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν μέρος στη δημιουργία κινηματογραφικών αφηγήσεων 
[Μεκπαιδευτικών = 3.56 ΤΑεκπαιδευτικών = .607]. Παρόλο που η πρώτη υπόθεση 
επιβεβαιώθηκε ως προς το σκέλος της, δεν έγινε το ίδιο για το δεύτερο. Όπως 
φάνηκε από τις αναλύσεις διακύμανσης που έγιναν, οι δημογραφικές μεταβλητές, 
όπως το φύλο του εκπαιδευτικού και τα χρόνια υπηρεσίας, δεν διαφοροποιούσαν 
σημαντικά τη στάση τους απέναντι στον οπτικοακουστικό γραμματισμό [Fφύλο(1, 
35) = 3.108, p = .087] και [Fέτη(1, 35) = .015, p = .902]. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και 
για την κινηματογραφική αφήγηση [Fφύλο(2, 35) = 1.187, p = .318] και [Fέτη(2, 35) = 
2.083, p = .141]. 
 
Υπόθεση 2: Εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές 
τους 
 Οι απαντήσεις στη σύνθετη ερώτηση 3 ομαδοποιήθηκαν στις μεταβλητές 
των γνωστικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών στόχων και στόχων 
διαχείρισης της διδασκαλίας. Η 2η υπόθεση της μελέτης επιβεβαιώθηκε μια και οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως η χρήση του οπτικοακουστικού γραμματισμού και 
της κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία, είναι πολύ σημαντική για την 
επίτευξη συναισθηματικών, επικοινωνιακών και στόχων διαχείρισης της 
διδασκαλίας. Αν και θεωρούσαν πως οι παραπάνω μεταβλητές υπηρετούν και 
γνωστικούς στόχους, αυτό γίνονταν σε μικρότερο βαθμό (πίνακας 3). 
Στόχοι Ν Μ ΤΑ 
Γνωστικοί 36 3.267 .411 
Συναισθηματικοί 36 3.713 .275 
Επικοινωνιακοί 36 3.741 .399 
∆ιδασκαλίας 36 3.528 .462 
Πίνακας 3: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις αποκρίσεις για τους στόχους 
που υπηρετούνται από τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και την 
κινηματογραφική αφήγηση 
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Οι εκπαιδευτικοί της μελέτης δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τις απόψεις 

τους για τους εκπαιδευτικούς στόχους που υπηρετούνται ούτε ως προς το φύλο 
τους ούτε ως προς τα χρόνια υπηρεσίας. 
 
Υπόθεση 3η: Αποτελέσματα που αναμένουν οι εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν επίσης πως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της 
χρήσης του οπτικοακουστικού γραμματισμού και της κινηματογραφικής αφήγησης 
στη διδασκαλία της Ιστορίας είχε να κάνει με τα κίνητρα των μαθητών τους. 
Φυσικά, πίστευαν πως θα βελτιωθεί η κατανόηση και η δημιουργία νοητικών 
αναπαραστάσεων, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες (κυρίως 
επικοινωνίας, αλλά και συμπεριφοράς). Ακόμη η συναισθηματική αντίδραση των 
μαθητών θα είναι πιο ενεργητική, ενώ και σε αυτήν την ομάδα ερωτήσεων 
απάντησαν πως τα λιγότερο σημαντικά αποτελέσματα, αν και θετικά, θα 
υπάρξουν στην ακαδημαϊκή επίδοση (γενική και ειδική) (πίνακας 4). 
Αποτελέσματα Ν Μ* ΤΑ 
Κατανόηση 36 4.352 .534 
Ακαδημαϊκή επίδοση 36 3.233 .630 
Κίνητρα 36 4.519 .494 
Συναισθηματική αντίδραση 36 4.167 .586 
∆εξιότητες 36 4.204 .608 
*Η κλίμακα σε αυτήν την σύνθετη ερώτηση ήταν 5βαθμη. 
Πίνακας 4: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις αποκρίσεις για τα αποτελέσματα 
της χρήσης πρακτικών οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής 
αφήγησης 

 
Κατ’ αντιστοιχία με τα προηγούμενα αποτελέσματα, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα αποτελέσματα από τη χρήση πρακτικών οπτικοακουστικού 
γραμματισμού και κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία δεν 
διαφοροποιούνταν σε σχέση με τις δημογραφικές μεταβλητές του φύλου και των 
ετών υπηρεσίας. 

∆ιενεργήθηκαν αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης για να εκτιμηθεί η 
επίδραση των δημογραφικών μεταβλητών, των απόψεων για τη χρήση 
οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής αφήγησης, καθώς και των 
στόχων που υπηρετούνται, στα θεωρούμενα αποτελέσματα. Έτσι, όλες οι 
παραπάνω μεταβλητές προέβλεπαν περίπου το 73% της διακύμανσης της 
μεταβλητής της κατανόησης [F(6,35) = 12.757, p = .001]. Οι γνωστικοί στόχοι και η 
διαχείριση της διδασκαλίας (στρατηγικές διαφοροποίησης) ήταν οι σημαντικότεροι 
προβλεπτικοί παράγοντες. 

Όσον αφορά στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, οι μεταβλητές προέβλεπαν ένα 
μικρό (28.6%) αλλά σημαντικό μέρος της διακύμανσης, με μοναδική σημαντική 
μεταβλητή, τους γνωστικούς στόχους. Ακόμη, προβλέπονταν από τις μεταβλητές 
αυτές, ένα επίσης σημαντικό αλλά όχι μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης της 
μεταβλητής των κινήτρων (42.4%) με σημαντικούς προβλεπτικούς παράγοντες τις 
απόψεις για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και την κινηματογραφική 
αφήγηση [F(6, 35) = 4.224, p = .002]. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μεταβλητές 
εξηγούσαν ένα μεγάλο μέρος της διακύμανσης και της συναισθηματικής 
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αντίδρασης (86%), αλλά και της πρόσκτησης άλλων δεξιοτήτων (84.4%). Στην 
πρώτη μεταβλητή σημαντική επίδραση είχαν οι συναισθηματικοί στόχοι, οι 
στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας, το φύλο των εκπαιδευτικών και οι 
απόψεις τους για την κινηματογραφική αφήγηση [F(6, 35) = 27.933, p = .0001]. Στη 
δεύτερη, της πρόσκτησης των δεξιοτήτων σημαντικότεροι ήταν οι παράγοντες 
των συναισθηματικών στόχων, της διαφοροποίησης, του φύλου και των απόψεων 
των εκπαιδευτικών τόσο για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό όσο και για την 
κινηματογραφική αφήγηση [F(6, 35) = 24.592, p = .0001]. 
 
Υπόθεση 4η: Χρήση ιστορικών ντοκιμαντέρ, πρόθεση και ετοιμότητα για δημιουργία 
κινηματογραφική αφήγησης 

Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως χρησιμοποιούσαν έτσι κι αλλιώς ιστορικά 
ντοκιμαντέρ στη διδασκαλία τους (Μχρήση = 3.78 ΤΑ = .422). Παρόλο που 
θεωρούσαν πως υπάρχει σημαντική πιθανότητα να δημιουργήσουν με την τάξη 
τους ιστορική κινηματογραφική αφήγηση, αυτή ήταν μικρότερη από τη χρήση 
έτοιμων ντοκιμαντέρ (Μπιθανότητα = 3.278 ΤΑ = .815). Ακόμη μικρότερη (αν και 
σημαντική) ήταν και η θεωρούμενη ετοιμότητα για δημιουργία ιστορικού 
ντοκιμαντέρ (Μετοιμότητα = 3.111 ΤΑ = .887). 

Για να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες για το πώς δομούν οι 
εκπαιδευτικοί τις απόψεις τους για τη χρήση, την πιθανότητα δημιουργίας και την 
ετοιμότητά τους για κάτι τέτοιο, διενεργήθηκαν αναλύσεις γραμμικής 
παλινδρόμησης. Εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά ήταν οι παραπάνω απόψεις και 
ανεξάρτητες τις δημογραφικές μεταβλητές, τις απόψεις για τον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό, την κινηματογραφική αφήγηση, τους θεωρούμενους στόχους και 
αποτελέσματα. 

Όλες οι μεταβλητές μαζί εξηγούσαν ένα σημαντικό μέρος της διακύμανσης 
της μεταβλητής της χρήσης ιστορικού ντοκιμαντέρ στη διδασκαλία (43.7%) [F(14, 
35) = 2.943, p = .013]. Οι σημαντικότεροι προβλεπτικοί παράγοντες ήταν οι 
γνωστικοί στόχοι που τέθηκαν, καθώς και οι απόψεις για τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας. Όσον αφορά στην πιθανότητα δημιουργίας ιστορικών 
κινηματογραφικών αφηγήσεων, οι μεταβλητές της μελέτης προέβλεπαν ένα μεγάλο 
και σημαντικό μέρος της διακύμανσης (73.3%) [F(14, 35) = 7.856, p = .0001]. Οι 
πλέον σημαντικές μεταβλητές ήταν οι γνωστικοί και επικοινωνιακοί στόχοι που 
τέθηκαν, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και το αποτέλεσμα της κατανόησης 
της ιστορικής γνώσης. 

Τέλος, οι μεταβλητές της μελέτης εξηγούσαν επίσης ένα μεγάλο και σημαντικό 
μέρος της διακύμανσης της ετοιμότητα των εκπαιδευτικών του σεμιναρίου να 
δημιουργήσουν μετά από αυτό ιστορικό ντοκιμαντέρ (82.1%) [F(14, 35) = 12.477, p 
= .0001]. Οι συναισθηματικοί στόχοι, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας και οι 
απόψεις για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό βρέθηκαν να είναι οι 
σημαντικότεροι προβλεπτικοί παράγοντες. 
 
Υπόθεση 5: Απόψεις των μαθητών για τα αποτελέσματα 

Οι μαθητές φάνηκε πως έχουν μια άποψη για την πρόσκτηση της ιστορικής 
γνώσης που διαφέρει από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 
Ιστορίας. Θεωρούσαν το βιβλίο λιγότερο καλή πηγή προσέγγισης της ιστορικής 
γνώσης (Μ = 2.33, ΤΑ = 1.240), ενώ δήλωσαν πως επιθυμούν να έχουν δική τους 
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γνώμη για το ιστορικό γεγονός (Μ = 3.38, ΤΑ = .872). Αυτές οι απόψεις συνάδουν 
με τη θέλησή τους να δημιουργήσουν ιστορική κινηματογραφική αφήγηση (Μ = 
3.34, ΤΑ = 1.001), καθώς και με το ότι εντυπωσιάστηκαναπό το πόσα πολλά 
πράγματα μπορούν να καταφέρουν δημιουργώντας ιστορικό ντοκιμαντέρ (Μ = 
3.39, ΤΑ = .939), φορτίζοντας θετικά τη χρήση του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού και της κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της εμπλοκής τους με τη δημιουργία 
ιστορικής κινηματογραφικής αφήγησης, οι μαθητές θεωρούσαν πως αυτά ήταν 
θετικά στα πεδία της συναισθηματικής αντίδρασης, των κινήτρων και των 
δεξιοτήτων. Στο πεδίο της σχολικής επίδοσης θεωρούν πως υπάρχουν θετικά 
αποτελέσματα, όχι όμως στο βαθμό που οι προηγούμενες μεταβλητές εμφάνισαν 
(πίνακας 5). 
Αποτελέσματα Ν Μ* ΤΑ 
Ακαδημαϊκή επίδοση 104 2.825 .678 
Συναισθηματική αντίδραση  104 3.375 .634 
Κίνητρα 104 3.269 .615 
∆εξιότητες 104 3.308 .580 
Πίνακας 5: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις αποκρίσεις των μαθητών για τα 
αποτελέσματα της δημιουργίας ιστορικής κινηματογραφικής αφήγησης 

 
Οι αναλύσεις διακύμανσης που έγιναν δεν εμφάνισαν σημαντική επίδραση του 
φίλου και της τάξης που παρακολουθούσαν οι μαθητές, στις απόψεις τους για τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν, από τη δημιουργία ιστορικής κινηματογραφικής 
αφήγησης. 

 Μελετώντας τις συνήθειες οπτικοακουστικού γραμματισμού των μαθητών, 
φάνηκε από τις απαντήσεις τους πως ένα μεγάλο αθροιστικό ποσοστό (96.2%) δεν 
πηγαίνουν συχνά κινηματογράφο. Αντίθετα, οι μισοί (50%) παρακολουθούν πολύ 
συχνά ταινίες στην τηλεόραση και στο DVD. Είναι όμως σημαντικό πως το 56.7% 
των μαθητών που απάντησαν, παρακολούθησαν ιστορικό ντοκιμαντέρ. 
 Προσπαθώντας να αποκτηθεί μια πιο σαφής εικόνα, πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά κάποιο από τα 
αποτελέσματα και προβλεπτικές όλες τις υπόλοιπες. Έτσι φάνηκε πως μόνο στην 
περίπτωση της ανάπτυξης κινήτρων οι υπόλοιπες μεταβλητές εξηγούσαν ένα μικρό 
αλλά σημαντικό μέρος της διακύμανσης (18.7%) [F(10, 103) = 3.375, p = .001]. Ο 
μόνος σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας ήταν η άποψη των μαθητών πως 
πρέπει να έχουν τη δική τους γνώμη για το ιστορικό γεγονός. 
 Τέλος, για να ελεγχθεί αν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν την ίδια 
άποψη για τα θεωρούμενα αποτελέσματα της δημιουργίας ιστορικής 
κινηματογραφικής αφήγησης, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από τις δύο 
επιμέρους με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι μεταβλητές 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση της νέας βάσης ήταν αυτές της σχολικής 
επίδοσης, της συναισθηματικής αντίδρασης, των κινήτρων και της πρόσκτησης 
άλλων δεξιοτήτων. Οι αναλύσεις διακύμανσης ως προς την ιδιότητα 
(εκπαιδευτικός – μαθητής) δεν εμφάνισαν σημαντικές διαφορές σε καμιά 
περίπτωση μεταβλητής. 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

80

Συζήτηση 
Η μελέτη αυτή ήταν το επιστέγασμα της επιμορφωτικής παρέμβασης των 
σχολικών συμβούλων της 1ης και 2ης Περιφερειών ∆ημοτικής Εκπαίδευσης της 
Χαλκιδικής για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και την κινηματογραφική 
αφήγηση. Οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν αφού δημιούργησαν ιστορικές 
κινηματογραφικές αφηγήσεις με τους μαθητές τους συμπλήρωσαν ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο. Αντίστοιχα, μαθητές που πήραν μέρος σε δημιουργία ιστορικού 
ντοκιμαντέρ συμπλήρωσαν ένα ιδιαίτερο ερωτηματολόγιο για τα αποτελέσματα 
της εμπλοκής τους με το πρόγραμμα αυτό. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική 
στάση απέναντι τόσο στον οπτικοακουστικό γραμματισμό, όσο και στη χρήση της 
κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας. Έθεταν υψηλούς 
γνωστικοί, συναισθηματικούς επικοινωνιακούς στόχους, ενώ θεωρούσαν 
σημαντική τη διαφοροποίηση της διδακτικής πρακτικής. Επιπλέον, μετά τη 
δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ θεωρούσαν πως η εμπλοκή των μαθητών τους 
είχε σημαντική επίδραση στα κίνητρά τους για τη μάθηση, την κατανόηση της 
ιστορικής γνώσης και την πρόσκτηση άλλων δεξιοτήτων που σχετίζονταν με τη 
συμπεριφορά και τη διαχείριση της συναισθηματικής τους αντίδρασης. 
Θεωρούσαν πως υπήρχαν και γνωστικά κέρδη, που όμως ήταν λιγότερα από αυτά 
που σχετίζονταν με την αυτορρύθμιση (Μπότσας, 2012). 

Αντίστοιχα οι μαθητές που έλαβαν μέρος σε προγράμματα δημιουργίας 
ιστορικής κινηματογραφικής αφήγησης είχαν την ίδια θετική εικόνα των 
αποτελεσμάτων της εμπλοκής τους. Μάλιστα, οι απόψεις αυτές δεν διέφεραν από 
αυτές των εκπαιδευτικών. 

Το σημαντικότερο από τα ευρήματα της μελέτης αυτής ήταν η αξία του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού στην ενσωμάτωση της δημιουργίας και χρήσης 
της κινηματογραφικής αφήγησης στη διδασκαλία της Ιστορίας. Πέρα από τη θετική 
τους στάση, οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν ως σημαντικό προβλεπτικό παράγοντα 
των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, τον οπτικοακουστικό γραμματισμό. 
Μάλιστα, όπως έγινε σαφές από τα αποτελέσματα οι απόψεις τους για τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό κι εξηγούν μεγάλο 
κομμάτι της βελτίωσης των κινήτρων μάθησης, της συναισθηματικής αντίδρασης 
των μαθητών, αλλά και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν σε 
μόνιμη βάση αυτή τη στρατηγική. Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν τη σημαντική 
αξία του οπτικοακουστικού γραμματισμού (Avgerinou, 2009; Walsh, 2003; Watkins, 
Miller&Brubaker, 2004; Yeh, 2008). Κάποιοι μάλιστα προχωρώντας περισσότερο, 
θεωρούν πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάζονται για να διδάξουν με 
βάση τις αρχές του οπτικοακουστικού γραμματισμού, ακόμη και πριν ξεκινήσουν 
την υπηρεσία τους, σε προπτυχιακό επίπεδο (Farell, 2015; Yeh, 2010). 

Αντίστοιχη αξία βρέθηκε πως έχει το κομμάτι του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού που αναφέρεται στην κινηματογραφική αφήγηση. Η ενσωμάτωση 
της δημιουργίας και της χρήσης ιστορικών ντοκιμαντέρ στη διδακτική πρακτική 
στο αντικείμενο της Ιστορίας και μάλιστα της προφορικής, φάνηκε να έχει 
σημαντική επιρροή στα κίνητρα, στη συναισθηματική αντίδραση στην ιστορική 
γνώση, αλλά και στη συμπεριφορά και προσέγγιση του σχολείου από τους 
μαθητές. Η εικόνα, ιδιαίτερα η κινούμενη μεταφέρει πολιτισμικό φορτίο και 
προσφέρει την κατάλληλη ενσυναισθητική ανακατασκευή για να δοθούν 
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πληροφορίες για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, αλλά και ερμηνείες 
ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων (Κελεσίδης, 2006: 18). Η ιστορική 
κινηματογραφική αφήγηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη διδασκαλία της 
Ιστορίας, μια και η αφηγηματική, αφαιρετική γλώσσα των βιβλίων εμπλουτίζεται 
και τα σημαινόμενά της γίνονται με την εικόνα ορατά. Η γλώσσα πλέον υποβοηθά 
την εικόνα στη δόμηση του μύθου, δεν τον «χτίζει» (Στάθη, 2011: 204).  

Όταν ρωτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, ανέφεραν πως χρησιμοποιούν οι 
περισσότεροι ιστορικά ντοκιμαντέρ στη διδασκαλία τους, θεωρούν πολύ πιθανό 
πως θα δημιουργήσουν και οι ίδιοι με τις τάξεις τους αντίστοιχα και πως εν 
πολλοίς θεωρούν τους εαυτούς τους έτοιμους να το πράξουν. Οι μικρές διαφορές – 
υποχωρήσεις από ερώτηση σε ερώτηση δεν ήταν στατιστικά σημαντικές, πάντως 
υπήρχαν. Μια πιθανή εξήγησης θα μπορούσε να είναι πως οι εκπαιδευτικοί 
εδραίωσαν μετά το σεμινάριο μια πολύ θετική στάση απέναντι στον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό, πίστεψαν στη δύναμη της κινούμενης εικόνας, 
όμως οι πολλές απαιτήσεις του λογισμικού για την παραγωγή κινηματογραφικής 
δημιουργίας που παρουσιάστηκε, ήταν τροχοπέδη. Για κάποιους ήταν ένα στοιχείο 
που τους δημιουργεί μια κάποια ανασφάλεια και ερωτηματικά. Παρά τις όποιες 
ανησυχίες τους, ο οπτικοακουστικός γραμματισμός ήταν ο σημαντικότερος 
προβλεπτικός παράγοντας της ετοιμότητάς τους για να δημιουργήσουν 
κινηματογραφική αφήγηση. Επομένως, μια βαθύτερη, ενδελεχής και ρητή 
επιμόρφωση στον οπτικοακουστικό γραμματισμό είναι απαραίτητη και προφανώς 
ικανή να αναχαιτίσει τα εμπόδια. Αυτή η άποψη συμφωνεί με την εκφρασμένη από 
μελετητές ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και σε προπτυχιακό, αλλά 
και σε επιμορφωτικό κατά την υπηρεσία τους στάδιο, στον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό (Farell, 2015). 

Επίσης σημαντικό ήταν και το εύρημα πως οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
δεν διαφέρουν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της δημιουργίας 
κινηματογραφικής αφήγησης μέσα στην τάξη. Και οι δύο ομάδες που ερωτήθηκαν 
θεώρησαν πως τα περισσότερα κέρδη υπήρξαν στο συναισθηματικό, 
επικοινωνιακό και ψυχολογικό τομέα και λιγότερα αν και πάντα σημαντικά ήταν 
τα γνωστικά κέρδη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι 
μαθητές δεν βλέπουν την κινηματογραφική αφήγηση ακόμη και στο στενό πλαίσιο 
της πρόσκτησης της ιστορικής γνώσης, ως ένα ακόμη διδακτικό αντικείμενο. 
Αναγνωρίζουν φυσικά τις δυνατότητες της κινούμενης εικόνας να προσφέρει 
κατανόηση της ιστορίας και των στοιχείων που την υποστηρίζουν. Όμως 
προτάσσουν τη χαρά της δημιουργίας, την κινητοποίηση που προσφέρεται, αλλά 
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και την 
αυτορρύθμιση, ως σημαντικότερα κέρδη.  

Η χρήση οπτικοακουστικών στρατηγικών φαίνεται πως βοηθά τους μαθητές 
που βιώνουν προκλήσεις στις μαθησιακές τους λειτουργίες (LamourSansone, 2015: 
3). Η άποψη αυτή της βιβλιογραφίας είναι πολύ σημαντική και μπορεί να στηρίξει 
τη χρήση της κινηματογραφικής αφήγησης στα πλαίσια της διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2008). Όπως αναφέρει η Tomlinson (2001), η 
νευροψυχολογία προσφέρει ενδείξεις πως κάποια στοιχεία του τρόπου που 
μαθαίνει ο καθένας, βασίζονται σε διαφορετικές εγκεφαλικές λειτουργίες. Οι 
διαφορές αυτές είναι περισσότερο ποιοτικές και λιγότερο εντοπισμένες και 
ποσοτικές, άρα υποστηρίζουν το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Η χρήση 
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επομένως οπτικοακουστικών στρατηγικών, που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στον 
αυτορρυθμιστικό τους μηχανισμό (συναίσθημα, κίνητρα, συμπεριφορά) όπως 
θεωρούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, μορφοποιεί ένα ευέλικτο περιβάλλον 
τάξης. Αυτό το περιβάλλον επιτρέπει να αναδυθεί η δημιουργικότητα των 
μαθητών, ακόμη και στο πλαίσιο της πρόσκτησης της ιστορικής γνώσης. Τους 
κρατά σε μια κατάσταση «χαλαρής» εγρήγορσης, μια μαθησιακή κατάσταση 
χαμηλής απειλής και υψηλής πρόκλησης, άρα φιλικής προς τον εγκέφαλο 
λειτουργικότητας (Sousa & Tomlinson, 2011). 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας της Ιστορίας με βάση το μαθησιακό προφίλ 
τις κλίσεις και τα χαρίσματα και φυσικά το δυναμικό όλων των μαθητών, τους 
βοηθά να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό (Tomlinson & Cunningham Eidson, 
2003). Οι μαθητές, όπως ανέφεραν στην παρούσα μελέτη, δεν «απειλούνται», αλλά 
αντίθετα θεωρούν εποικοδομητικές εμπειρίες τη δημιουργία και την 
παρακολούθηση κινηματογραφικής αφήγησης. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας. 

Συνοψίζοντας, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον οπτικό γραμματισμό 
και στην κινηματογραφική αφήγηση είχε ως αποτέλεσμα τη στήριξη της 
διδακτικής τους πρακτικής στην πρόσκτηση της ιστορικής γνώσης. Οι 
εκπαιδευτικοί πλέον έθεσαν υψηλότερους και φιλικούς προς τον εγκέφαλο 
στόχους για τους μαθητές τους, έχοντας τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν 
σημαντικά τη διδασκαλία τους, προσδοκώντας θετικότερα αποτελέσματα. Τα 
αποτελέσματα αυτά ήταν πρώτιστα αυτορρυθμιστικά και ψυχολογικά και 
δευτερευόντως ακαδημαϊκά, γνωστικά. 

Το σημαντικό ήταν πως αυτές οι προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν από τις 
απαντήσεις των μαθητών που ενεπλάκησαν σε προγράμματα δημιουργίας 
κινηματογραφικής αφήγησης. Τα παιδιά δεν ήθελαν να «δουν» την ιστορική γνώση 
και την διαχείρισή της ως άλλο ένα μάθημα, ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο, αλλά ως 
μια ευκαιρία να ερευνήσουν, να δημιουργήσουν και να έχουν μια δική τους άποψη 
για τα γεγονότα, τις συνθήκες, τις πράξεις των ανθρώπων. 
 
Περιορισμοί 
Η παρούσα μελέτη ήταν ουσιαστικά μια διερεύνηση των αποτελεσμάτων της 
επιμορφωτικής δράσης που υλοποιήθηκε. Επειδή οι ωφελούμενοι ήταν και οι 
μαθητές επεκτάθηκε και σε αυτούς. Ως τέτοια, φυσικά έχει ερευνητικούς 
περιορισμού που έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία. Οι κυριότεροι από αυτούς 
είχαν να κάνουν με το δείγμα, τη δόμηση και τη διαχείρισή του και τα 
ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει όμως τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας να ερμηνευτούν σε ένα πλαίσιο πρώτης ανάγνωσης στο 
πλαίσιο της χρήσης και δημιουργίας κινηματογραφικής αφήγησης για την ιστορική 
γνώση. 
 
Επέκταση 
Η διερεύνηση της χρήσης και τη δημιουργίας κινηματογραφικής ιστορικής 
αφήγησης θα πρέπει να επεκταθεί και στα πλαίσια της οργάνωσης της 
διδασκαλίας, της σε βάθος ανάλυσης των απόψεων εκπαιδευτικών και μαθητών. 
Αυτά πρέπει να υλοποιηθούν παράλληλα με την ύπαρξη γνωστικών, 
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συναισθηματικών και συμπεριφορικών αποτελεσμάτων, καθώς και με το διδακτικό 
στυλ των εκπαιδευτικών της τάξης. 
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Περίληψη 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία διδακτική εφαρμογή, η οποία αφορά στην ένταξη της 
κινηματογραφικής τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία και την έκφραση των μαθητών 
μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία. Παρουσιάζονται όλα τα στάδια της εφαρμογής, 
καθώς και τα διδακτικά βήματα που ακολουθήθηκαν από τους μαθητές, προκειμένου να 
γνωρίσουν την κινηματογραφική τέχνη, τη «γλώσσα» του κινηματογράφου και τις 
κατάλληλες τεχνικές ώστε να δημιουργήσουν και οι ίδιοι ένα κινηματογραφικό έργο, την 
δική τους ταινία μικρού μήκους, με την οποία συμμετείχαν σε μαθητικό διαγωνισμό 
ταινιών μικρού μήκους. Συμμετέχοντας ενεργά οι μαθητές στην συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
διαδικασία, κατάφεραν να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες, κριτική σκέψη και να 
εξοικειωθούν με τον πολιτισμό πολλών διαφορετικών χωρών.  
Λέξεις κλειδιά: κινηματογραφική παιδεία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ψυχαγωγία. 
 
Abstract 
The present study constitutes a teaching application, which concerns the integration of film in 
the educational process and the expression of pupils through artistic creation. Presented all 
stages of implementation, as well as the didactic steps that were followed by students, in 
order to experience the cinematic art, the “language” of cinema and the proper techniques in 
order to create themselves a cinematic work of art, their own short film with which they 
participated in a student short film contest. By actively engaging in this educational process, 
students managed to develop creative skills, critical thinking and to become familiar with the 
culture of many different countries. 
Keywords: film education, creativity, critical thinking, entertainment.  
 
 
Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες -αναμφισβήτητα «κοινωνίες της εικόνας»- 
προάγουν ένα πολιτισμικό περιβάλλον όπου η εικόνα ηγείται του λόγου. Η διαρκής 
ανάπτυξη της τεχνολογίας στην σύγχρονη εποχή, παρέχει συνεχώς νέες 
προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαδικτυακοί 
τόποι, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσικά βίντεο, κινητά τηλέφωνα με 
αναρίθμητες εφαρμογές, είναι εύκολα διαθέσιμα στα περισσότερα παιδιά, ακόμη 
και σε εκείνα της προσχολικής ηλικίας. Επομένως, από πολύ νωρίς τα παιδιά είναι 
εξοικειωμένα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς επίσης και με όλα όσα 
θεωρούνται πλέον νέα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δηλαδή τα αποκαλούμενα 
«Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης».  

Ας μην ξεχνάμε, ότι η οπτική εμπειρία του ανθρώπου είναι πρωτόγονη και 
πρωταρχική για την κατανόηση του κόσμου που τον περιβάλλει. Οι ζωγραφιές των 
σπηλαίων πριν από 30.000 χρόνια αποτελούν την απόδειξη και την αρχαιότερη 
διατηρημένη καταγραφή του κόσμου εκείνης της περιόδου (Dondis, 1973: 2). Ο 
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Berger, υποστηρίζει ότι η οπτική αντίληψη προηγείται των λέξεων, καθώς το παιδί 
παρατηρεί και αναγνωρίζει πριν ακόμη μάθει να ομιλεί (Berger, 1972: 7). Συνεπώς 
τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο έχοντας ήδη ένα αρκετά υψηλό επίπεδο 
αντίληψης σχετικά με τα Μέσα, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να δώσουν 
την ευκαιρία στους μαθητές, να χτίσουν πάνω σε αυτήν την γνώση και να 
αναπτύξουν νέες αντιλήψεις (Buckingham, 1990).  

Στις μέρες μας, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό από την 
εκπαιδευτική κοινότητα το γεγονός ότι ενώ τα παιδιά μπορούν να χειριστούν τις 
πιο εξελιγμένες συσκευές πρόσβασης των νέων Μέσων και τις πολυάριθμες 
εφαρμογές τους, δεν είναι πάντοτε σε θέση να ερμηνεύσουν τα οπτικοακουστικά 
μηνύματα που λαμβάνουν, και ιδιαίτερα όταν αυτά τα μηνύματα καταφθάνουν με 
καταιγιστικό ρυθμό. Εάν η εκπαιδευτική κοινότητα αγνοήσει και δεν ενσωματώσει 
στα εκπαιδευτικά της προγράμματα τις υπάρχουσες οπτικοακουστικές, 
(διαδικτυακές και τεχνολογικές) εμπειρίες των μαθητών, υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος οι μαθητές να μείνουν εγκαταλελειμμένοι στον κυβερνοχώρο, εκεί όπου 
δεν μπορούν να παρακολουθηθούν οι κινήσεις τους και οι επαφές τους. Το 
σημαντικότερο είναι ότι θα χαθεί μια ευκαιρία να αναπτύξουν εκείνες τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν πετυχημένοι και εγγράμματοι πολίτες 
του κόσμου (Golden, 2011: 4). Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η Abilock 
(2003), η οποία υποστηρίζει ότι οι μαθητές θα πρέπει να καθοδηγηθούν στην 
εμπειρία τους με την οπτική πληροφόρηση, ώστε να μπορέσουν να γίνουν κριτικά 
σκεπτόμενοι και οπτικά εγγράμματοι πολίτες (Abilock, 2003: 30).  

Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του κινηματογράφου είναι σημαντικός, καθώς 
αποτελεί κι αυτός ένα Μαζικό Μέσο (ενημέρωσης και ψυχαγωγίας), το οποίο 
μάλιστα δεν έπαψε ποτέ να εξελίσσεται κι επομένως να παραμένει καινούριο και 
ελκυστικό σε κάθε γενιά. Ο κινηματογράφος στην πολυετή ιστορία του, πέρασε 
από τις ασπρόμαυρες βωβές ταινίες, στις ομιλούσες ταινίες, στη συνέχεια στις 
έγχρωμες ταινίες με την τεχνική του «Technicolor», στις τρισδιάστατες ταινίες, στις 
ταινίες με εντυπωσιακά οπτικά εφέ και, τέλος, στις ταινίες που γυρίζονται πλέον 
ψηφιακά με την τεχνική «green screen», όπου μπορεί κανείς να δημιουργήσει 
οποιοδήποτε σκηνικό επιθυμεί, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και με 
σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής συγκριτικά με παλαιότερες παραγωγές. 

Είναι αλήθεια ότι ο κινηματογράφος ως θεσμός έχει αλλάξει ριζικά τα 
τελευταία χρόνια. Όταν ο Christian Metz υποστήριζε το 1975 στο «Φαντασιακό 
σημαίνον», ότι «κινηματογράφος» δεν είναι μόνο η βιομηχανία του 
κινηματογράφου αλλά και μία άλλη βιομηχανία – μια νοητική μηχανή – την οποία 
οι θεατές που είναι εξοικειωμένοι με τον κινηματογράφο, την έχουν εσωτερικεύσει 
στο πέρασμα των χρόνων και χάρη σε αυτήν είναι ικανοί στο να καταναλώνουν 
ταινίες (Metz, 2007: 27), είχε απόλυτο δίκαιο. Η τεχνολογία σήμερα έχει αλλάξει 
ριζικά όχι μόνο τον τρόπο του πώς και πού βλέπουμε ένα κινηματογραφικό φιλμ 
αλλά και τον τρόπο με τον οποίον δημιουργούνται τα φιλμ. Πρέπει να δεχθούμε 
λοιπόν πως η δυνατότητα που δίνεται σήμερα στα παιδιά να παρακολουθούν μια 
κινηματογραφική ταινία στο φορητό τους υπολογιστή ή ακόμη και στο κινητό 
τους τηλέφωνο, έχει αλλάξει τη ρομαντική εικόνα του κλασικού κινηματογραφικού 
θεατή, ο οποίος μπορεί να προετοιμάζονταν για ώρες ή ακόμη και ημέρες για την 
επίσκεψή του σε μία κινηματογραφική αίθουσα. Επίσης η δυνατότητα, η οποία 
δίνεται σήμερα στα παιδιά να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί ενός βίντεο ή μιας μικρού 
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μήκους ταινίας με τις ευκολίες που τους προσφέρουν οι δεκάδες εφαρμογές των 
«έξυπνων» συσκευών τους (όπως τα tablets ή τα κινητά τηλέφωνα), κάνει 
επιτακτική την ανάγκη εισαγωγής της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα 
προγράμματα σπουδών.  

Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο κινηματογράφος, για περισσότερα από 
εκατό χρόνια τώρα, υπήρξε το πιο κοντινό συγγενικά με τη λογοτεχνία μέσο, 
εφόσον χρησιμοποίησε από την αρχή τις δικές της αφηγηματικές δομές. Καθώς δεν 
ήταν δυνατό να υπάρχει κινηματογραφική συνείδηση πριν από την εμφάνιση του 
κινηματογράφου, ο κινηματογράφος δανείστηκε υλικό από την προϋπάρχουσα 
κουλτούρα, την οποία αναπαρήγαγε προσαρμόζοντάς την στις καινοτόμες 
δυνατότητές του. Χρησιμοποιώντας έτοιμο το κωδικοποιημένο υλικό της 
λογοτεχνίας (μύθο και κώδικες), διαμόρφωσε ένα είδος αναπαραστατικής γλώσσας 
(Ρέντζης, 1982).  
 
Η βρετανική συμβολή στον οπτικοακουστικό γραμματισμό 
Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το οποίο έχει ήδη προσφέρει πολλά 
στον οπτικοακουστικό γραμματισμό από το 1933 -πολύ πριν ασχοληθούν 
εθελοντικά ορισμένοι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη με την εισαγωγή του 
κινηματογράφου στα σχολεία τις δεκαετίες του 1960 και του 1970- συνέβαλε 
σημαντικά στο να συμπεριληφθεί η διδασκαλία της «κινούμενης εικόνας» στο 
εθνικό πρόγραμμα σπουδών (Jacquinot - Delaunayetal, 2008: 25). Επιπλέον, 
εποικοδομητική υπήρξε η συνεργασία του με άλλες ομάδες (όπως 
κινηματογραφικές λέσχες, συλλόγους εκπαιδευτικών κ.ά.) στο να προωθηθεί ένα 
διευρυμένο μοντέλο οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στα σχολεία του Ηνωμένου 
Βασιλείου (Burn & Durran, 2007: 79). Η Cary Bazalgette, επικεφαλής του τμήματος 
εκπαίδευσης του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, στη θεωρία της για τα 
τρία C (Culture, Criticism, Creativity), θεωρεί την κουλτούρα, την κριτική σκέψη και 
τη δημιουργικότητα ως τις τρεις θεμελιώδεις αρχές του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού. Συνεπώς, η κινηματογραφική παιδεία πρέπει να περιλαμβάνει τρεις 
βασικούς άξονες (Bazalgette, 2004; Barrance, 2010): 
α) Πολιτισμική προσέγγιση: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τους 
πολιτισμικούς τους ορίζοντες εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας μέσα από ταινίες 
του παγκόσμιου κινηματογράφου την πολιτιστική κληρονομιά πολλών λαών, να 
γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς από τον δικό τους και τέλος, να 
αφομοιώσουν μία καινούρια γλώσσα, «κοινή, ζωτική και παγκόσμια» (Bazalgette et 
al, 2000: 4), την κινηματογραφική γλώσσα. 
β) Κριτική προσέγγιση: Οι μαθητές αναπτύσσουν κριτικές δεξιότητες στην ανάλυση 
και την αξιολόγηση ενός οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση ενός 
κινηματογραφικού έργου, οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν με ποιες 
κινηματογραφικές τεχνικές αποδόθηκε ένα λογοτεχνικό κείμενο στον 
κινηματογράφο ή με ποιον τρόπο ένα ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ιστορικά 
γεγονότα.  
γ) ∆ημιουργική προσέγγιση: Οι μαθητές αναπτύσσουν δημιουργικές δεξιότητες για 
να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές γίνονται οι 
ίδιοι δημιουργοί ενός κινηματογραφικού έργου. Η δημιουργικότητα, στην 
παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου, βρίσκεται μεταξύ του ατομικού και του 
συλλογικού (Burn, 2000: 35). Κρατά την κοινωνική της διάσταση, μπορεί όμως να 
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προσφέρει σε κάποια παιδιά το χώρο και το χρόνο να αναπτύξουν μεμονωμένα τις 
ατομικές του δεξιότητες πάνω στο έργο.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία διδακτική εφαρμογή, η οποία επιχείρησε να 
εισάγει το κινηματογραφικό φιλμ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας ως 
κύριους στόχους:  
α) Να γνωρίσουν οι μαθητές την αισθητική, τη γλώσσα και τα είδη της 
κινηματογραφικής τέχνης. 
β) Να διαμορφώσουν την αισθητική αντίληψη του σκεπτόμενου, κριτικού θεατή. 
γ) Να εκφράσουν προφορικά, γραπτά και ερμηνευτικά τα συναισθήματά τους μέσα 
από το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία.  
δ) Να απολαύσουν ως θεατές, κινηματογραφικές ταινίες. 
ε) Να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα καλλιτεχνικό έργο, παράγοντας τη δική τους 
κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους.  
 
Στοιχεία Εφαρμογής 
Η διδακτική εφαρμογή που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, εφαρμόσθηκε 
κατά την σχολική χρονιά 2014 -2015, στο 3ο ∆ημοτικό Σχολείο Κρύας Βρύσης. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Φώτα, κάμερα, πάμε …και γυρίζουμε τη δική 
μας ταινία!», εφαρμόσθηκε στην Στ’ τάξη του σχολείου, η οποία απαρτίζονταν από 
19 παιδιά (10 μαθητές και 9 μαθήτριες), και διήρκησε πέντε μήνες (Νοέμβριος 2014 
– Μάρτιος 2015). Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και εφάρμοσε στην σχολική τάξη ο 
εκπαιδευτικός της τάξης. 

Με το τελικό προϊόν της καλλιτεχνικής δημιουργίας των παιδιών, την μικρού 
μήκους ταινία που παρήγαγαν, το σχολείο συμμετείχε στον 5ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό ∆ιαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους, «Ένας πλανήτης …μια ευκαιρία», 
τον οποίο συνδιοργανώνουν η κρατική τηλεόραση, η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σερρών, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράμας.  
 
∆ιδακτικά Βήματα 
Πολλές διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά στη διάρκεια της 
εκπόνησης του κινηματογραφικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Φώτα, κάμερα, 
πάμε …και γυρίζουμε τη δική μας ταινία!», όπως: Μέθοδος project, 
ερωτηματολόγια, προβολές ταινιών, παιχνίδι ρόλων, συνεντεύξεις, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και συνεργασία με διάφορους φορείς.  

Κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, επιχειρήθηκε η εισαγωγή των μαθητών στο πρόγραμμα μέσω 
συζήτησης, προκειμένου να επιτευχθεί μία ομαλή μετάβαση σε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που αφορά τον κινηματογράφο και που οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν 
είχαν εκπονήσει ξανά στο παρελθόν. Θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν οι 
αγαπημένες ταινίες των μαθητών. Ζητήθηκε από κάθε μαθητή να παρουσιάσει 
στους υπόλοιπους μαθητές τον τίτλο της αγαπημένης του ταινίας είτε μέσω της 
παντομίμας είτε ερμηνεύοντας ένα απόσπασμα από αυτήν την ταινία. Ακόμη, στη 
διάρκεια αυτής της πρώτης περιόδου έγινε μία σύντομη εισαγωγή στην ιστορία 
του κινηματογράφου από τη γέννησή του μέχρι σήμερα και προβλήθηκαν 
αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών από τις πρωτοπόρες ταινίες του βωβού 
κινηματογράφου έως τις σύγχρονες υπερπαραγωγές. Προβλήθηκαν αποσπάσματα 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

90

από τα φιλμ: A trip to the moon (Melies, 1902), The kid (Chaplin, 1921), Gone with the 
wind (Fleming, 1939), και Jurassic Park (Spielberg, 1993). Τέλος, ανακοινώθηκε στα 
παιδιά η προοπτική συμμετοχής του σχολείου στον πανελλήνιο μαθητικό 
διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης …μια ευκαιρία». 

Στη διάρκεια του δεύτερου μήνα της εφαρμογής του κινηματογραφικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε μία εισαγωγή σε 
κινηματογραφικές έννοιες και όρους, δηλαδή μία εισαγωγή στην κινηματογραφική 
«γλώσσα». Έγινε επιλογή του θέματος της ταινίας μικρού μήκους σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών και τους όρους συμμετοχής του μαθητικού 
διαγωνισμού. Το θέμα που επιλέχθηκε για να παρουσιασθεί στην μικρού μήκους 
ταινία των μαθητών ήταν το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Για 
τη συγγραφή του σεναρίου της μικρού μήκους ταινίας, αρχικά το θέμα 
προσεγγίστηκε με καταιγισμό ιδεών και στη συνέχεια ομαδικά οι μαθητές 
εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του σεναρίου, δουλεύοντας πρώτα σε φύλλα 
εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard) και στη συνέχεια μετατρέποντας τις 
εικόνες σε γραπτό κείμενο. Οι ταινίες που προβλήθηκαν αυτήν την περίοδο ήταν: 
La vita e bella (Benigni, 1997), E.T. the Extra-Terrestrial (Spielberg, 1982), και η σχετική 
με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού ταινία In a better world (Bier, 2010).  

Κατά την διάρκεια του τρίτου μήνα εκπόνησης του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, ξεκίνησαν οι πρόβες για τα γυρίσματα της μικρού μήκους ταινίας. 
Οι πρόβες αφορούσαν τόσο στο ερμηνευτικό – υποκριτικό επίπεδο όσο και στο 
τεχνικό, με οδηγίες για τον τρόπο που στήνουμε την κάμερα, τις γωνίες λήψεις των 
πλάνων, τις σημειώσεις του σκριπτ, κ.ά. Επίσης, έγινε παρουσίαση αρκετών 
κινηματογραφικών επαγγελμάτων όπως αυτά του σκηνοθέτη, του μοντέρ, του 
διευθυντή φωτογραφίας, του σεναριογράφου, του παραγωγού, του συνθέτη κ.ά., 
και πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συνεντεύξεις (με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
εφαρμογής «Skype») με έναν σκηνοθέτη και με έναν μοντέρ. Προκειμένου να 
εξοικειωθούν οι μαθητές με τις μικρού μήκους ταινίες, προβλήθηκαν σε αυτήν την 
τρίτη χρονική περίοδο εφαρμογής του προγράμματος, ταινίες μικρού μήκους, οι 
οποίες συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στον μαθητικό διαγωνισμό ταινιών 
μικρού μήκους «Ένας πλανήτης …μια ευκαιρία» και βρίσκονται διαθέσιμες στη 
διαδικτυακή σελίδα προβολής βίντεο «YouTube». Τέλος, έγινε αναφορά στα 
πνευματικά δικαιώματα ενός καλλιτεχνικού έργου και συζητήθηκαν περιπτώσεις 
όπως: πώς διασφαλίζει κανείς τα πνευματικά δικαιώματα μιας ταινίας, πώς θα 
αποκτήσει την άδεια για να χρησιμοποιήσει μη πρωτότυπη μουσική επένδυση ή 
τραγούδια για την ταινία, ποιοι είναι οι νόμιμοι διαχειριστές του έργου μετά τον 
θάνατο του δημιουργού, τι ορίζει ο νόμος για το παράνομο «κατέβασμα» 
τραγουδιών και ταινιών από το διαδίκτυο, κ.ά.  

Στη διάρκεια του τέταρτου μήνα εφαρμογής του κινηματογραφικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της μικρού 
μήκους ταινίας. Τα γυρίσματα διήρκησαν τρεις ημέρες και έλαβαν χώρα εντός της 
σχολικής αίθουσας, στον προαύλιο χώρο του σχολείου, στις σχολικές τουαλέτες 
και στην οικία ενός μαθητή της τάξης. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην μικρού 
μήκους ταινία είτε ως πρωταγωνιστές είτε ως δεύτεροι ρόλοι, ενώ κάποιοι μαθητές 
βοήθησαν στα γυρίσματα με την κάμερα και το σκριπτ. Το μοντάζ της ταινίας 
διήρκησε δύο ημέρες - μία ημέρα για την επιλογή των κατάλληλων σκηνών και 
άλλη μία ημέρα για την τελική επεξεργασία. Αυτόν τον μήνα, οι μαθητές 
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ασχολήθηκαν και με την δημιουργία της αφίσας της ταινίας, καθώς ο μαθητικός 
διαγωνισμός αφορούσε και σε αυτό το είδος καλλιτεχνικής δημιουργίας. Οι 
τεχνικές που προτιμήθηκαν για τον σχεδιασμό της αφίσας του φιλμ ήταν η 
ζωγραφική, το κολάζ και η φωτογραφία. Η επιλογή της τελικής αφίσας που θα 
εκπροσωπούσε το σχολείο στον διαγωνισμό έγινε με ψηφοφορία μεταξύ των 
μαθητών της τάξης. Σε αυτήν την τέταρτη χρονικά περίοδο, προβλήθηκαν δύο 
ταινίες που αφορούσαν σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, διαφορετικότητας και 
κοινωνικού αποκλεισμού και είχαν για πρωταγωνιστές παιδιά: Τα δελφινάκια του 
Αμβρακικού (∆ημόπουλος, 1994) και Το καναρινί ποδήλατο (Σταύρακας, 1999). 

Τον πέμπτο και τελευταίο μήνα εφαρμογής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Φώτα, κάμερα, πάμε …και γυρίζουμε την δική μας ταινία!», οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δύο σημαντικούς κινηματογραφικούς 
θεσμούς, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το Μουσείο 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν σύγχρονα ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστές παιδιά από 
διάφορες χώρες του κόσμου και να γνωρίσουν καινούριους πολιτισμούς μέσα από 
την κινηματογράφηση αληθινών ιστοριών. Στο μουσείο κινηματογράφου, 
παρατήρησαν την ιστορία της γέννησης του κινηματογράφου μέσα από τις ειδικές 
εκπαιδευτικές εφαρμογές του μουσείου, έμαθαν την ιστορία του ελληνικού 
κινηματογράφου και πειραματίστηκαν με την τεχνική του «green screen» σε ειδική 
αίθουσα του μουσείου. Αυτόν τον μήνα επίσης, προβλήθηκαν στην σχολική 
αίθουσα οι ταινίες: Cinema Paradiso (Tornatore, 1988), Spirited Away (Miyazaki, 
2001). Τέλος, οργανώθηκε η παρουσίαση - προβολή της μικρού μήκους ταινίας των 
μαθητών, σε μία ειδική εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές 
του σχολείου. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί εδώ, ότι μετά το πέρας της προβολής 
κάθε ταινίας που προβλήθηκε στην σχολική αίθουσα, ακολουθούσε συζήτηση, με 
τους μαθητές να συντάσσουν το προσωπικό τους «ημερολόγιο θέασης», όπου 
σημείωναν τις απόψεις τους σε ερωτήσεις όπως: α) τι σου έκανε μεγαλύτερη 
εντύπωση; β) τι ένιωσες; γ) τι τέλος θα έδινες εσύ στην ιστορία εάν ήσουν ο 
σεναριογράφος της ταινίας; Οι ερωτήσεις αυτές -και άλλες πολλές ακόμη- βοηθούν 
ώστε να μην πραγματοποιείται μία παθητική παρακολούθηση ενός φιλμ αλλά να 
υπάρχει μία ενεργητική προσέγγιση στην παρακολούθηση της κάθε ταινίας, από 
κάθε μαθητή.      
 
∆ιδακτικό υλικό 
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της διδακτικής εφαρμογής, η οποία 
παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη, αποτέλεσαν:  
α) Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, με μονάδα οπτικού δίσκου για την 
προβολή των κινηματογραφικών ταινιών και ειδικό λογισμικό - πρόγραμμα 
επεξεργασίας ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού –απαραίτητο για τη διαδικασία 
του μοντάζ της ταινίας μικρού μήκους. 
β) Ψηφιακοί οπτικοί δίσκοι κινηματογραφικών ταινιών (digitalvideodisc). 
γ) ∆ιαδίκτυο: Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του φορητού υπολογιστή για την 
διευκόλυνση στην έρευνα κινηματογραφικών πηγών και για την προβολή 
κινηματογραφικών ταινιών που βρίσκονται διαθέσιμες σε ιστοσελίδες προβολής 
βίντεο (όπως το YouTube, το Vimeo, κ.ά.).  
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δ) Κινηματογραφικά βιβλία: Κινηματογραφικά λεξικά, βιογραφίες σκηνοθετών και 
ηθοποιών, προγράμματα κινηματογραφικών φεστιβάλ, λευκώματα 
κινηματογραφικών βραβείων, εκπαιδευτικά βιβλία με εικονογραφημένες οδηγίες 
για τον τρόπο παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, σενάρια 
κινηματογραφικών ταινιών κ.ά. Σε αυτά τα βιβλία οι μαθητές αναζήτησαν 
πληροφορίες για τους συντελεστές των ταινιών, είδαν τον τρόπο σχεδιασμού 
εικονογραφημένων σεναρίων (storyboards) και κινηματογραφικών αφισών, τους 
τρόπους γυρίσματος μιας ταινίας, τον τρόπο συγγραφής ενός σεναρίου, την 
ονομασία των κινηματογραφικών πλάνων, τις γωνίες λήψεις της κάμερας κ.ά.  
ε) Έντυπα αρχειοθέτησης και κριτικής ταινιών: Ειδικές σχεδιασμένες σελίδες για να 
συμπληρώνουν οι μαθητές στοιχεία του φιλμ (όπως το έτος παραγωγής και 
κυκλοφορίας της ταινίας, το είδος του φιλμ, ονόματα συντελεστών της ταινίας, 
κ.ά.) και να γράφουν την περίληψη της ταινίας αλλά και την κριτική τους για το 
φιλμ, σύμφωνα με το προσωπικό τους γούστο και την κριτική τους αντίληψη.  
στ) Έντυπα δημιουργίας εικονογραφημένων σεναρίων (storyboard): Σε αυτές τις 
προσχεδιασμένες σελίδες με τα λευκά ορθογώνια πλαίσια (συνήθως τέσσερα ή έξι 
πλαίσια σε κάθε σελίδα), οι μαθητές απεικόνισαν τις ιδέες τους για το σενάριο της 
δικής τους ταινίας μικρού μήκους.  
ζ) Ψηφιακοί δίσκοι μουσικής (compactdisc): Σάουντρακ κινηματογραφικών ταινιών, 
καθώς και άλμπουμ με τραγούδια που ακούστηκαν σε ταινίες, χρησιμοποιήθηκαν 
σε μία εκπαιδευτική δράση όπου οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες, καλούνταν 
να αναγνωρίσουν μουσικά θέματα και τραγούδια από ταινίες που είχαν ήδη 
παρακολουθήσει.  
η) Βιντεοπροβολέας για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών και άλλων 
εκπαιδευτικών βίντεο μέσα στην σχολική αίθουσα.  
θ) Φορητό σύστημα ήχου αποτελούμενο από έναν ενισχυτή, ένα μικρόφωνο και 
δύο φορητά ηχεία, για την καλύτερη δυνατή απόδοση του ήχου των 
κινηματογραφικών ταινιών κατά την παρακολούθησή τους.  
ι) Ψηφιακή βιντεοκάμερα για τις ανάγκες του γυρίσματος της μικρού μήκους 
ταινίας από τους μαθητές.  
 
Αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιούνταν ύστερα από 
το τέλος κάθε δράσης – εργασίας, με τους ακόλουθους τρόπους:  
α) Με φύλλα αυτοαξιολόγησης για κάθε μαθητή και για κάθε ομάδα μαθητών - 
στις περιπτώσεις που οι μαθητές εργάζονταν συλλογικά.  
β) Με αξιολόγηση των εργασιών - δραστηριοτήτων των μαθητών από τον 
εκπαιδευτικό.  
γ) Με αναστοχασμό όλων των συμμετεχόντων (μαθητών και εκπαιδευτικού).  
 
Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση της διδακτικής εφαρμογής, η οποία παρουσιάσθηκε σε αυτήν 
την εργασία, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν στην έναρξη 
του εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από το 
σύνολο των συμμετεχόντων μαθητών. Οι μαθητές απόλαυσαν κινηματογραφικές 
ταινίες συμμετέχοντας ενεργά στην παρακολούθησή τους, καθώς και στις 
συζητήσεις που ακολούθησαν την προβολή των ταινιών. Ακόμη, είχαν την 
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ευκαιρία να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί μιας κινηματογραφικής ταινίας μικρού 
μήκους και να συμμετέχουν σε ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό.  

Ακόμη, μέσα από όλη αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές 
ανέπτυξαν μεταγνωστικές δεξιότητες μέσω διερευνητικών, ομαδο-συνεργατικών, 
και αναστοχαστικών διαδικασιών. Εξοικειώθηκαν στο να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους και έμαθαν να είναι κριτικοί θεατές και να νιώθουν πολίτες μια 
παγκόσμιας κοινότητας με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Μαθητές με 
ελάχιστο ενδιαφέρον για το μάθημα της αισθητικής αγωγής έδειξαν ενθουσιασμό 
με την συμμετοχή τους σε μια καλλιτεχνική δημιουργία (συμμετοχή στην ταινία και 
σχεδιασμό της κινηματογραφικής αφίσας της ταινίας). Τέλος, μαθητές που 
διέθεταν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ήταν πολύ συχνά αποξενωμένοι από ομαδικές 
δραστηριότητες και παιχνίδια, παρατηρήθηκε ότι αύξησαν σημαντικά την 
αυτοπεποίθησή τους και μείωσαν την αντικοινωνική τους συμπεριφορά.  
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Περίληψη 
Με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Με μια κάμερα στο χέρι”, επανεξετάζονται ο 
ρόλος του συγκεκριμένου προγράμματος στο χώρο της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η 
σημασία του στην ανάδειξη της ανάγκης οπτικοακουστικού γραμματισμού των μαθητών. 
Η μελέτη τριάντα ταινιών, που δημιουργήθηκαν και προβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος, δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις προθέσεις και τα νοήματα που 
παράγονται ή επικοινωνούνται σε κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Καθιστά, επίσης, την 
οπτικοακουστική παιδεία βασικό στοιχείο κατανόησης/ερμηνείας του σύγχρονου κόσμου 
μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής έκφρασης των μαθητών. Η έρευνα στηρίχτηκε στην 
κοινωνική σημειωτική με έμφαση στις νεώτερες αντιλήψεις για τον οπτικό σχεδιασμό και 
την οπτική αντίληψη καθώς και στη θεωρία για τη γλώσσα του κινηματογράφου ως 
κώδικα που σημασιοδοτεί την εικόνα. Σκοπός της εισήγησης είναι να αναδειχθεί η 
διαδικασία παραγωγής μαθητικών οπτικοακουστικών προϊόντων ως μια εκπαιδευτική 
πρακτική της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης που θεμελιώνει δημιουργικά τη σχέση των 
εφήβων με την οπτικοακουστική εκπαίδευση. 
Λέξεις κλειδιά: εικόνα, νόημα, μαθητικές ταινίες, γραμματισμός 
 
Abstract 
On the occasion of the educational program “With a camera in hand” the role of this program 
in the field of secondary education and its importance in highlighting the need for students' 
audiovisual literacy are reviewed. The study of thirty films, created and viewed within this 
program, provides important information about the intentions and meanings generated or 
communicated in social and school context. It also highlights audiovisual education as a basic 
understanding/interpretating component of the modern world through a process of students' 
creative expression. The research was based on social semiotics with emphasis on newer 
perceptions of the visual design and the visual perception and the theory of the language of 
cinema as a code signifying the image. The purpose of this paper is to show that the 
production process of student audiovisual products is an educational practice of formal or 
non-formal education which establishes creatively the relationship of adolescents with the 
audiovisual education. 
Keywords: image, meaning, student films, literacy 
 
 
Εισαγωγή 
Η ένταξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού στην εκπαίδευση ως μέρος του 
Αναλυτικού προγράμματος, ως διδακτικό εργαλείο διαφόρων μαθημάτων ή ως 
εκφραστικό μέσο των καινοτόμων και λοιπών δράσεων στην Πρωτοβάθμια και 
στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο 
προτάσεων και πλείστων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το πρόγραμμα “Με μια 
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κάμερα στο χέρι” τεκμηρειώνει ιστορικά αυτό το ενδιαφέρον και προάγει την 
αναγκαιότητα μιας ολιστικής προσέγγισης του θέματος.  
 
1. Η ταυτότητα του προγράμματος 
Το εκπαιδευτικό/πολιτιστικό πρόγραμμα “Με μια κάμερα στο χέρι” απευθύνεται 
στο σχολικό δυναμικό της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μαθητές και καθηγητές). 
Σχεδιάστηκε, οργανώθηκε, υλοποιήθηκε από το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων 
της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και λειτούργησε 
συνεχόμενα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα, από το 2006 
ως το 2011 (βλ. Αυδή και Μωσαΐδου 2011: 54-65). Κύριος στόχος ήταν οι νέοι να 
εξοικειωθούν με την τέχνη του κινηματογράφου και, μέσα από αυτήν, να 
εκφράσουν την αντίληψή τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει καταθέτοντας 
τις δικές τους εικόνες και προτάσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
δημιουργήθηκε ένα δίκτυο σχολείων, αρχικά της ∆.∆.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
και στη συνέχεια, με τη διεύρυνση των συνεργασιών σε επίπεδο οργάνωσης, 
σχολείων που ανήκουν και σε άλλες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα μέσα υλοποίησης του προγράμματος έδωσαν την ευκαιρία σε κάθε 
συμμετέχοντα εκπαιδευτικό και σχολείο να επιλέξει τον δικό του τρόπο και βαθμό 
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Οι προτάσεις αποτελούσαν ένα πακέτο 
υποστηρικτικών δράσεων που διεύρυνε τον εκπαιδευτικό ρόλο του προγράμματος 
ενώ άφηνε συγχρόνως ελεύθερη τη δημιουργική πρωτοβουλία του κάθε μέλους. Οι 
προτάσεις αυτές αφορούσαν: 
α) τη δημιουργία σχολικών κινηματογραφικών ομάδων (βασικός στόχος) 
β) τη δημιουργία κινηματογραφικών λεσχών 
γ) την υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων 
δ) τη δημιουργία διδακτικών προτάσεων και εργαλείων 
ε) την οργάνωση / παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων 
στ) την προβολή ταινιών 
ζ) την κριτική προσέγγιση ταινιών μέσα από οργανωμένες δράσεις. 

Οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν για την πραγμάτωση των στόχων του 
προγράμματος περιλάμβαναν ένα ευρύ φάσμα φορέων –δημόσιοι φορείς, 
δημοτικοί φορείς, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς– 
και ατόμων –εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες του τομέα. Σε επίπεδο ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης συνεργάστηκαν, διά μέσου των Γραφείων Πολιτιστικών Θεμάτων, οι 
∆ιευθύνσεις ∆υτικής Θεσσαλονίκης, νομού Σερρών, νομού Πέλλας και η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας ως ομπρέλα ορισμένων διοργανώσεων. Στο άνοιγμα της 
δράσης προς τον πανελλήνιο εκπαιδευτικό χώρο συνετέλεσε ιδιαίτερα η εμπλοκή 
της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΕΕΠΟΘΕ) της 
οποίας μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ήταν οι βασικοί οργανωτές του 
προγράμματος. Για την επιστημονική επιτυχία των επιμορφωτικών δράσεων 
σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία με το νεοσύστατο τότε Τμήμα 
Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., το Μουσείο Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με ειδικούς επαγγελματίες του 
κινηματογράφου που συμμετείχαν ποικιλοτρόπως. Ιδιαίτερη θέση στους 
συνεργαζόμενους φορείς κατέχει ο ∆ήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού και Νεολαίας του οποίου αποδέχτηκε και ενέταξε το πρόγραμμα “Με 
μια κάμερα στο χέρι” στην ετήσια μεγάλη δράση του ∆ήμου “∆ημήτρια στα 
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σχολεία” καλύπτοντας επιπλέον τις οικονομικές απαιτήσεις οργάνωσης / 
διεξαγωγής των σχετικών ημερίδων επί τρία συνεχόμενα έτη. 

Τα παρακάτω αριθμητικά δεδομένα –τα οποία βασίζονται σε στοιχεία που 
καταγράφονται από τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών στο κεφάλαιο περί της 
κινηματογραφικής παιδείας (ibid) και στα προγράμματα των ημερίδων– 
αντανακλούν το εύρος και τη σταθερότητα ανάπτυξης του προγράμματος. Μόνο 
σε ό,τι αφορά στην παραγωγή ταινιών, τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τη 
∆.∆.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης από όπου ξεκίνησε η λειτουργία του 
προγράμματος και συνακόλουθα όπου δοκιμάστηκε από την αρχή η συνολική 
διαδικασία. Τα δεδομένα αυτά έχουν ως εξής: 

Παραγωγή ταινιών στη ∆.∆.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
2006 – 2007: τρεις (3) 
2007 – 2008: οχτώ (8) 
2008 – 2009: οχτώ (8) 
2009 – 2010: δώδεκα (12) 
2010 – 2011: έντεκα (11) 
 
Προβολή ταινιών στο ευρύ κοινό 
2008: έντεκα (11) 
2009: δεκαοχτώ (18) 
2010: σαράντα τέσσερις (44) 
 
Ομιλητές, εμψυχωτές, σχολιαστές 
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι: εφτά (7) 
Επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου: έντεκα (11) 
Εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθμιας: τέσσερις (4) 
 
Συμμετοχή στις διημερίδες για τον κινηματογράφο στην Εκπαίδευση 
2008: ∆ιακόσιοι (200) μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν την προβολή 

των ταινιών και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε. 
2009: ∆ιακόσιοι (200) μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν την προβολή 

των ταινιών και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε. Επίσης, 150 
παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και 60 τα εργαστήρια της διημερίδας. 

2010: Πεντακόσιοι (500) μαθητές και καθηγητές παρακολούθησαν την 
προβολή των ταινιών και συμμετείχαν στη συζήτηση που ακολούθησε. 150 
παρακολούθησαν τις εισηγήσεις και 120 τα εργαστήρια. 

 
Συμπληρωματικά στα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε κανείς να 

απαριθμήσει μια σειρά σεμιναρίων και εργαστηρίων διάρκειας ωρών ή και ημερών 
τα οποία οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προγράμματος. 
Ωστόσο, για οικονομία χώρου, αναφερόμαστε συγκεντρωτικά στο περιεχόμενο 
αυτών, το οποίο αφορούσε άλλοτε θεωρητικά ζητήματα του κινηματογράφου, 
άλλοτε τεχνικά θέματα ξεχωριστών ειδικοτήτων με στόχο την ενημέρωση/ 
επιμόρφωση ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων και άλλοτε θέματα διδακτικής. 
Συνοπτικά, η οργάνωση του προγράμματος στηρίχτηκε πάνω σε δύο κεντρικούς 
πυλώνες: την επιμόρφωση και τη δημιουργία/παραγωγή. Οι δράσεις 
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αναπτύχθηκαν γύρω από τους δύο αυτούς πυλώνες με δέκτες τόσο τους 
εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. 

Η επισκόπηση των δράσεων πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, σε συσχετισμό με την ανάπτυξη των επιστημονικών θεωριών για 
την οπτική αντίληψη και την εδραίωση του οπτικοακουστικού γραμματισμού ως 
αντικειμένου μελέτης μέσα από την ίδρυση Ανωτάτων Σχολών, κάνει φανερή την 
αρμονική σχέση ανάμεσα στη σχολική εκπαίδευση και τον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό. Εξάλλου, όχι μόνο αντανακλά τη διάθεση των εμπλεκομένων να 
επιλέξουν, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών/σχολικών τους δραστηριοτήτων, την 
ενασχόληση με τομείς του οπτικοακουστικού πεδίου αλλά και την προάγει σε 
εργαλείο μάθησης και δημιουργικής έκφρασης. 

Ωστόσο, η αναστοχαστική προσέγγιση του προγράμματος “Με μια κάμερα 
στο χέρι” δεν θα ήταν πλήρης αν δεν εξέταζε εξίσου την ιδιαιτερότητα του 
προγράμματος σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προϋπάρχοντα ή παράλληλα 
προγράμματα. Τα σημαντικότερα σημεία του προγράμματος εντοπίζονται στους 
παρακάτω παράγοντες που το διαμόρφωσαν: 
α) το εύρος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, 
β) το εύρος του εκάστοτε τομέα που καλύφθηκε μέσα από την επιμόρφωση, 
γ) το πλήθος και η ποικιλία των εκδηλώσεων/δράσεων, 
δ) ο διπλός στόχος που υιοθετήθηκε δημιουργώντας μια άρρηκτη σχέση ανάμεσα 
στην επιμόρφωση και την παραγωγή, 
ε) η ανάπτυξη εξωστρέφειας της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που προσφέρουν φορείς και άτομα, 
στ) η σημασία που δόθηκε στο μετά την παραγωγή στάδιο με την οργάνωση 
συζητήσεων-σχολιασμών, 
και κυρίως  
ζ) η συνύπαρξη πομπού και δέκτη μέσα στο ίδιο εργασιακό πλαίσιο, η σύλληψη και 
ολοκλήρωση δηλαδή του προγράμματος μέσα στους κόλπους της εκπαίδευσης με 
αποδέκτη τον δικό της κόσμο. Το “Με μια κάμερα στο χέρι” αποτελεί, ίσως, το 
πρώτο πρόγραμμα οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής 
παραγωγής που σχεδιάστηκε από στελέχη της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
βάση την πραγματικότητα του τρέχοντος εκπαιδευτικού τοπίου αλλά και το 
όραμα των εκπαιδευτικών που αναζητούν ένα σχολείο ανοικτό, δημιουργικό. Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε χωρίς καμία οικονομική στήριξη, η συμμετοχή των 
επιμορφωτών ήταν εθελοντική, η παραγωγή των ταινιών πραγματοποιήθηκε με 
ίδια έξοδα των σχολικών ομάδων και μόνο σε κάποιες συγκεντρωτικές δράσεις 
υπήρξε ευγενική χορηγεία για την κάλυψη υλικοτεχνικών απαιτήσεων. 
 
2. Το πρόγραμμα “Με μια κάμερα στο χέρι” ως αντικείμενο έρευνας 
Η σημασία του προγράμματος έγκειται όμως όχι μόνο στην οργανωτική και 
ιστορική του αξία. Περιλαμβάνει ένα πρωτογενές υλικό που προσφέρεται στον 
μελετητή για ποικίλες έρευνες. Από το υλικό αυτό, απομονώσαμε 30 ταινίες που 
δημιουργήθηκαν σε σχολεία της ∆.∆.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 
προγράμματος και ερευνήσαμε τις μαθητικές αναπαραστάσεις. Επειδή οι 
συγκεκριμένες ταινίες αποτελούν κατά κύριο λόγο αυθεντικό προϊόν μαθητικής 
ενέργειας, μελετήσαμε τις προθέσεις και τα νοήματα που παράγονται ή 
επικοινωνούνται σε κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο δια μέσου των ταινιών αυτών.  
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Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της κοινωνικής σημειωτικής. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νεώτερες αντιλήψεις για τον οπτικό σχεδιασμό και 
την οπτική αντίληψη όπως εκφράζονται κυρίως από τους Kress και van Leewen. 
Λήφθηκαν, επίσης, υπόψη στοιχεία της θεωρίας του Γ. Πασχαλίδη για το μήνυμα 
της φωτογραφίας ως ένα “μετασχόλιο του πολιτισμικού σύμπαντος”, στην 
προκειμένη περίπτωση του πολιτισμικού σύμπαντος σχολικών παραγωγών και 
θεατών. Τέλος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα του 
κινηματογράφου ως κώδικα που σημασιοδοτεί την εικόνα. Οι ταινίες, κείμενα 
πολυτροπικά, διαπλέκουν τρεις σημειωτικούς τρόπους, την εικόνα, το λόγο και τη 
μουσική. Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν αποδεικνύοντας ότι η 
άποψη του Γ . Πασχαλίδη για την φωτογραφία, ότι “ ο σημειωτικός πλούτος τους 
υπερβαίνει, στην πραγματικότητα, τις προθέσεις και τις επιλογές των 
φωτογραφιζόμενων και των φωτογράφων” ισχύει και για τους διεπιδρώντες των 
υπό μελέτη μαθητικών ταινιών, ενισχύει δε την πολιτισμική τους αξία ως δεικτών 
των εφηβικών στάσεων και αντιλήψεων στο συγκεκριμένο χωροχρονικό 
περιβάλλον. 

 
2.1. Αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των ταινιών 
Για τη μελέτη και την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων σχετικά με τις οπτικές 
δηλώσεις που παράγονται, οι 30 ταινίες τοποθετήθηκαν πάνω σε πλέγμα 
ανάλυσης. Στον κάθετο άξονα τοποθετήθηκαν οι τίτλοι των ταινιών και οριζόντια 
επιλέχτηκαν κατηγορίες και υποκατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των 
απεικονιζόμενων στοιχείων. Η επιλογή των μεταβλητών που τοποθετήθηκαν στον 
οριζόντιο άξονα βασίστηκε στο λειτουργικό μοντέλο των Kress και van Leewen, 
λήφθηκε δηλαδή υπόψη η ταυτόχρονη διεπίδραση του αναπαραστατικού 
νοήματος, του διεπιδραστικού νοήματος και του νοήματος σύνθεσης ως πόρων 
σκέψης και έρευνας. Με τη βοήθεια του ταξινομικού πίνακα μελετήθηκαν οι 
σχέσεις των αναπαριστώμενων συμμετεχόντων (ανθρώπων, τόπων, πραγμάτων) 
και οι σχέσεις που δημιουργούνται με τους διεπιδραστικούς συμμετέχοντες 
συνολικά. Βασικό κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων εργαλείων ήταν η 
συμβατότητα της θεωρίας των τριών λειτουργιών με τη γραμματική της 
κινηματογραφικής γλώσσας όπως ισχύει ακόμη στις μέρες μας. 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στον οριζόντιο άξονα του πλέγματος 
και τα δεδομένα που προέκυψαν από την καταγραφή στο αναλυτικό πλέγμα 
δίνουν τα παρακάτω αποτελέσματα: 
α) Η χρήση συμβόλων δεν αποτελεί σταθερό εκφραστικό μέσο των μαθητών 
κινηματογραφιστών, χωρίς, βέβαια, να τα αγνοούν, μια και το ποσοστό 
συμβολικής αναπαράστασης συμμετεχόντων αγγίζει σχεδόν το 50% των ταινιών 
με την εμφάνιση κυρίως ενός και σπανιότατα δύο ή περισσοτέρων συμβόλων στην 
ίδια ταινία. Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερες από μια ταινίες 
είναι ο άγγελος-έρωτας και τα λουλούδια, σύμβολο και στις δύο περιπτώσεις της 
αγάπης ανάμεσα σε δύο ήρωες. Άλλα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
επίτευξη του στόχου της ταινίας είναι το μπαλόνι ως γη, ένα τενεκεδάκι ως 
παιχνίδι-σύμβαση, το τσιγάρο ως ένδειξη της στεναχώριας που νιώθει κάποιος σε 
δύσκολες περιστάσεις και ιδίως σε ερωτικές, μικρά αντικείμενα που περνούν 
μυστικά από χέρι σε χέρι υποδηλώνοντας τη χρήση ναρκωτικών, η σημαία ως 
συνδήλωση του δικαιώματος στη διαφορετικότητα αλλά και της διακήρυξης 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

100

αιτημάτων, οι χειροπέδες για την έλλειψη ελευθερίας, τα σκουπίδια για υποδήλωση 
της αδιαφορίας μας προς το περιβάλλον και για το μεγάλο οικολογικό πρόβλημα 
του πλανήτη, σύμβολα της ελληνικότητας όπως το φως, τα ελληνικά νησιά και η 
παράδοση του τόπου, η μάσκα για την απόκρυψη της ταυτότητας καθώς και 
μερικά αντικείμενα που υποδηλώνουν σχολικές περιστάσεις όπως τα ντοσιέ 
(καρτέλες μαθητών) και τα κλειδιά που κρατούν οι φύλακες/επιστάτες. Σε κάθε 
περίπτωση, τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε πλάνα σύντομης διάρκειας, βοηθούν 
στην αφηγηματική ροή της ταινίας, έχουν απλή δομή και η λειτουργία τους είναι 
συχνά υποβοηθητική ή σκωπτική. 
β) Οι κώδικες που αναπτύσσονται στις μαθητικές ταινίες είναι ποικίλοι. Σε μία 
ταινία συναντάμε, ως επί το πλείστον, περισσότερους από έναν κώδικα, στον 
πίνακα όμως καταγράφηκαν οι σπουδαιότεροι στη σειρά ανά ταινία. 

Ο συχνότερα εμφανιζόμενος κώδικας είναι αυτός της σχολικής ζωής με 
ποσοστό 43,3%. Οι σχολικές στιγμές ως βασικό στοιχείο της αφήγησης ή ως μέρος 
ή λεπτομέρεια που οριοθετεί το χώρο και τον χρόνο των δρώντων προσώπων 
αποτελεί συχνά πηγή έμπνευσης και εφαλτήριο δημιουργίας. Το σχολείο βρίσκεται 
αντικειμενικά μέσα στη ζωή των εφήβων. Το χρησιμοποιούν με άνεση, το 
αναγνωρίζουν στις διάφορες εκφάνσεις του ή το βάζουν ως φόντο στις 
προσωπικές ιστορίες τους. ∆εν λειτουργεί δηλαδή απλά ως χώρος γυρισμάτων 
των σκηνών με διαφορετικές υποδηλώσεις αλλά ως ο φυσικός χώρος και ο χρόνος 
που δίνει νόημα στην καθημερινότητά τους. 

Άλλοι κώδικες που εμφανίζονται με σχετική συχνότητα είναι ο κώδικας της 
φιλίας σε ποσοστό 26,6%, ο περιβαλλοντικός/οικολογικός στο 23,3%, ο αισθητικός 
ή καλλιτεχνικός με αναφορά στο χορό, στο θέατρο, στη μουσική στο 20%, ο 
οικογενειακός κώδικας και ο κώδικας των συναισθημάτων με αναφορά κυρίως 
στον έρωτα 16,6%, ο αθλητικός κώδικας στο 13,3%, της αγάπης ή της σχέσης των 
δύο φύλλων 10% και ο επαγγελματικός 6,6%. Οι υπόλοιποι κώδικες διαφέρουν από 
ταινία σε ταινία και σχετίζονται με τους παρακάτω τομείς: λογοτεχνικότητα, 
ελληνικότητα, ταυτότητα, επαναστατικότητα, επιστήμη, θρησκεία, ιστορία, 
φιλοσοφία, νέες τεχνολογίες, δικαιώματα του παιδιού, επικοινωνία, ελευθερία, 
φύση, κίνδυνο (ναρκωτικά), ταξίδι, νόστο, αυτοσχεδιασμό, χρώμα, ένδυση, ζωή 
στην πόλη. Η ποικιλία των κωδίκων συνδέεται με την ποικιλία των θεμάτων που 
απασχολούν τους μαθητές δημιουργώντας το πλαίσιο των πολιτισμικών και 
ιδεολογικών κατασκευών τους. 
γ) Η αριθμητική καταγραφή του φύλου των συμμετεχόντων έγινε με βάση τους 
αναπαριστώμενους συμμετέχοντες, τα ονόματα των οποίων καταγράφονται 
στους τίτλους (ζενερίκ) των ταινιών. Κάποιες φορές, όταν αναφέρονται οι 
υπόλοιποι συντελεστές (μέρος των διεπιδραστικών συμμετεχόντων) 
συμπεριλαμβάνονται και αυτοί στην καταμέτρηση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 
προέκυψαν, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι μαθητές είναι κορίτσια σε ποσοστό 54%. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά φύλου σε σχέση με 
συγκεκριμένους δημιουργικούς ρόλους στο πλαίσιο της παραγωγής της ταινίας, 
μια και σπάνια αναφέρονται οι διάφορες υπευθυνότητες που αναλαμβάνονται 
κατά τη διαδικασία παραγωγής π.χ. σκηνοθεσία, σενάριο κλπ. Όσον αφορά στην 
ηλικιακή ζώνη με βάση την κινηματογραφική αναπαράστασή της, τα ποσοστά 
μοιράζονται ως εξής: η εφηβεία, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ηλικιακές 
ζώνες, αναπαρίσταται σε ποσοστό 62%. Σε περίπου 12% η ηλικία των 
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αναπαριστώμενων δεν προσδιορίζεται υποκριτικά, ενώ αμέσως μετά, στο 11% 
αναπαρίστανται οι ενήλικες, οι δε υπερήλικες (παππούς, παπάς κλπ) φτάνουν μόλις 
το 6%. Τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι, όχι σε ηλικία μαθητή, εκπροσωπούν το 7 
και το 3% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στην επιλογή του πρωταγωνιστή παρατηρείται ότι στο 60% 
των ταινιών δεν πρωταγωνιστεί μόνο ένα άτομο. Συχνά βρίσκουμε ένα αγόρι και 
ένα κορίτσι σε ρόλο εξίσου πρωταγωνιστικό στην ίδια ταινία, ή οι ρόλοι 
κατανέμονται σχεδόν ισότιμα σε διάφορους μαθητές, οπότε δεν τίθεται θέμα 
καταμέτρησης. Όταν όμως ο πρωταγωνιστής υπάρχει, τότε στο 30% του συνόλου 
των ταινιών είναι αγόρι και μόνο στο 10% κορίτσι. 
δ) Η μουσική. Στον κύκλο των ταινιών που μελετήθηκαν δεν υπήρξε καμία 
περίπτωση στην οποία να χρησιμοποιήθηκε πρωτότυπη μουσική δημιουργία. 
Εκτός από ελάχιστες ταινίες στις οποίες δεν προστέθηκε καθόλου μουσική/ηχητική 
επένδυση, η μουσική που ακούγεται είναι δάνειο το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 
53% ξένα συγκροτήματα, 13% ελληνική μουσική (το 3% παραδοσιακή), 6% 
κλασσική, 20% σύγχρονη και 5,6% άλλο (π.χ. ήχοι). 
ε) Στους τίτλους (ζενερίκ), οι μαθητικές κινηματογραφικές ομάδες προτιμούν να 
παρουσιάσουν πρώτα το σχολείο κατά 66,6% και σε μικρότερο ποσοστό, 30%, 
πρώτα τον τίτλο της ταινίας, δείχνοντας έτσι τη σημασία που έχει για αυτούς ο 
φορέας υλοποίησης του έργου τους. 
στ) Η παρουσίαση των συντελεστών της ταινίας γίνεται σε ποσοστό 86,6% στο 
τέλος της ταινίας, 6,6% στην αρχή της ταινίας και σε δύο περιπτώσεις, 6,6%, τα 
ονόματα των μαθητών δεν αναφέρονται καθόλου, μνημονεύεται απλώς η τάξη 
αφήνοντας να δηλωθεί έτσι ότι συμμετείχαν όλοι ισότιμα. Η παρουσίαση των 
ονομάτων γίνεται ως επί το πλείστον με αλφαβητική σειρά και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις διευκρινίζεται ο ρόλος του κάθε ένα. Στις περισσότερες ταινίες 
αναφέρεται το όνομα του/των καθηγητή/τών που συνεργάστηκαν για την 
επίτευξη του έργου τους. Ελάχιστες φορές αναφέρονται ευχαριστίες σε πρόσωπα 
που τους βοήθησαν ή στη ∆ιεύθυνση του σχολείου και σπανιότατα εξωτερικοί 
συνεργάτες. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για 
καθαρά μαθητικές/σχολικές δουλειές. 
ζ) Το κινηματογραφικό είδος. Από τις 30 ταινίες που εξετάστηκαν, οι 23 ανήκουν 
στην κατηγορία της μυθοπλασίας, ποσοστό 76,6%, οι 5 σχετίζονται με το είδος του 
ντοκιμαντέρ, 16,6%, και οι 2 αφορούν τη video-art και το animation. Οι 23 ταινίες 
μυθοπλασίας διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την υποκατηγορία του είδους. 
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε πέντε διαφορετικά είδη ταινιών μυθοπλασίας. 
Κυριαρχούν οι ταινίες κοινωνικού περιεχομένου σε ποσοστό 50% με μεγάλη 
ποικιλία θεμάτων. Τα οικολογικά/περιβαλλοντικά θέματα απασχολούν επίσης τους 
μαθητές σε ποσοστό 20%, η κωμωδία κατά 13,3%, η περιπέτεια κατά 10% και τέλος 
οι ταινίες παιδαγωγικού περιεχομένου/σκοπού κατά 6,6%. ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η απόφαση σχετικά με τη μορφή της 
ταινίας. Εικάζουμε, πάντως, με αρκετή βεβαιότητα, η οποία προκύπτει από την 
επαφή με τους υπεύθυνους των κινηματογραφικών ομάδων, ότι συναποφασίζεται 
μέσα από συλλογικές διαδικασίες της ομάδας.  
η) Το σημειωτικό τοπίο. Το περιβάλλον στο οποίο επιλέγεται να διαδραματιστεί η 
ιστορία αφορά τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, κυρίως πάρκα. 
Πέντε ταινίες είναι γυρισμένες εξ ολοκλήρου σε εξωτερικό χώρο και δύο εξ 
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ολοκλήρου σε εσωτερικό. Από τις υπόλοιπες ταινίες, το 73% παρουσιάζει 
εσωτερικούς χώρους και το 86% εξωτερικούς. Όταν ο εσωτερικός χώρος είναι το 
σχολείο, ποσοστό 53,3%, τότε, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για την 
τάξη, την αυλή και λιγότερο συχνά για τους διαδρόμους, τα σκαλιά και τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου. Γενικότερα, διαπιστώνεται ότι το σχολείο αποτελεί 
σταθερή σκηνογραφική επιλογή των μαθητών, παίρνει διάφορες χρήσεις και 
μεταφέρει όσο και αποκτά τη δική του ιστορία. Όπως σημειώνουν οι Kress και van 
Leeuwen «Κάθε χαρακτηριστικό ενός τοπίου έχει την ιστορία του, όπως και το 
τοπίο συνολικά, και κάθε τοπίο υπόκειται σε διαρκή ανακατασκευή» (2010:89). 
θ) ∆ιαδικασίες. Οι σχέσεις των συμμετεχόντων ανθρώπων, πραγμάτων και τόπων 
που αναπτύσσονται μεταξύ τους, καταγράφονται κυρίως στον άξονα της 
ενεργητικής διάδρασης ή της μεταβατικής διαδικασίας. Το 83% των ταινιών 
αφηγείται τη δράση των αναπαριστώμενων και μόνο στο 26% εντοπίζονται 
περιγραφικές σκηνές. Σημειωτέον ότι, στην αφηγηματική ροή, το 43,3% 
καταλαμβάνουν σχολικές στιγμές οι οποίες εκτυλίσσονται κυρίως μέσα στην τάξη 
κατά τη διάρκεια ή όχι του μαθήματος ή στην αυλή (όπως φαίνεται και στην 
μεταβλητή σημειωτικό τοπίο). 
ι) Οι περιστάσεις που δημιουργούνται μέσα από την επιλογή του μεγέθους 
πλαισίου της αναπαριστώμενης εικόνας και της οπτικής γωνίας του θεατή, 
προκαλώντας αντίστοιχα επαφή ή απόσταση και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στους 
διεπιδραστικούς συμμετέχοντες, ποικίλουν με την ακόλουθη συχνότητα: 
Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα το πλάνο συνόλου σε ποσοστό 90%, το μεσαίο κοντινό 
σε 70%, το κοντινό 56,6%, το μέσο σε 40%, το πολύ κοντινό (γκρο) 23,3%, το γενικό 
20% και λιγότερο από όλα το αμερικάνικο σε 10%. Βέβαια, ή κίνηση της κάμερας, 
σε αντίθεση με την φωτογραφία, επιτρέπει στην κινηματογραφική εικόνα το 
πέρασμα από τον έναν τύπο πλαισίου στον άλλο μέσα στο ίδιο πλάνο 
επιφέροντας, έτσι με ευκολία, και αλλαγή στις σχέσεις οικειότητας και απόστασης. 
Ωστόσο, αναζητήθηκε η καταγραφή της πλειοψηφίας των χρησιμοποιούμενων 
πλάνων ώστε να καταφανεί η προτίμηση του είδους διαύλου επικοινωνίας μεταξύ 
των διεπιδραστικών συμμετεχόντων.  

Όσον αφορά στη γωνία θέασης, τα ποσοστά κυμαίνονται ανάμεσα στο 90% 
για την μετωπική/οριζόντια οπτική γωνία, στο 50% που αντιστοιχεί στην υψηλή 
γωνία (πλονζέ) και στο 27% για τη χαμηλή γωνία (κοντρ πλονζέ). Όπως είναι 
αναμενόμενο, οι περισσότερες λήψεις αντιστοιχούν στη διαδικασία εμπλοκής του 
θεατή στα δρώμενα και στη δημιουργία αίσθησης της πραγματικότητας. Συχνά 
χρησιμοποιείται ως μέσο αφήγησης η προοπτική της εξουσίας του θεατή πάνω 
στην εικόνα και σπάνια το αντίστροφο, η προοπτική, δηλαδή, που δίνει την 
αίσθηση του επιβλητικού και μυστηριώδους αναπαριστώμενου συμμετέχοντα.  
ια) Το βλέμμα ως παροχή ή απαίτηση, το οποίο μελετήθηκε μόνο στην πρώτη 
προβαλλόμενη εικόνα του αναπαριστώμενου προσώπου, έδειξε ότι μόλις το 13% 
στρέφεται προς τον θεατή δημιουργώντας «κάποιο είδος φανταστικής σχέσης μαζί 
του» ενώ η πλειοψηφία των απεικονιστικών πράξεων, σε ποσοστό 80%, 
αποδίδονται με τη εικόνα παροχή.  
ιβ) Οι μαθητές χρησιμοποιούν προβολικές συμβάσεις, ως επί το πλείστον την 
αναδρομή στο παρελθόν, σε ποσοστό περίπου 37%. Η χρήση των συμβάσεων 
αυτών υποδηλώνει τη συναισθηματική διάσταση της αφήγησης. 
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ιγ) Η αναπαράσταση του σώματος, κυμαίνεται από το 67% μέχρι το 77% όταν 
αφορά χαρακτηριστικά που δηλώνουν ανεπισημότητα, δυναμισμό, αυτοσχεδιασμό 
/αντισυμβατικότητα, συναίσθημα, οικειότητα, φυσικότητα και αυθορμητισμό. 
Αντίθετα το ποσοστό κυμαίνεται με δυσκολία ανάμεσα στο 6% και 16% όταν τα 
χαρακτηριστικά συμπαραδηλώνουν επισημότητα, στατικότητα, κανόνες/  
συμβάσεις, γόητρο, απόσταση, ευπρέπεια και αυτοέλεγχο. Από τις στάσεις του 
σώματος, οι μαθητές επιλέγουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, τα σημεία εκείνα που 
θεωρούν κατάλληλα για να εκφράσουν τα νοήματα που επιθυμούν να εκφράσουν. 
Τα ποσοστά, δείκτες της πρόθεσής τους, υποδηλώνουν πειστικά την αλήθεια των 
οπτικών δηλώσεών τους ή τους προσωπικούς τους μύθους. Στις μαθητικές ταινίες 
δεν εντοπίζεται εύκολα προμελετημένη πόζα. Σε μεγάλο βαθμό, κυριαρχεί η 
φυσικότητα και η άνεση. 
 
2.2. Συζήτηση 
Σύμφωνα με τον John Berger «ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα επηρεάζεται 
από το τι γνωρίζουμε και το τι πιστεύουμε». Στις τριάντα μαθητικές ταινίες που 
μας απασχόλησαν, οι δημιουργοί τους, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, με την 
υποστήριξη καθηγητών τους, παρήγαγαν ένα κομμάτι του εαυτού τους και του 
κόσμου που τους περιβάλλει. Μέσα από το φακό της κάμερας μίλησαν για ένα 
μέρος από όσα γνωρίζουν και όσα πιστεύουν. Με τη βοήθεια της κοινωνικής 
σημειωτικής, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις προθέσεις τους, να περιγράψουμε 
και να καταλάβουμε με ποιον τρόπο παράχθηκαν και επικοινωνούνται τα νοήματα 
μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο, το οποίο περιορίζει με 
συνήθειες, συμβάσεις και κανόνες τη δημιουργία σημείων.  

Στο σύνολό τους, λοιπόν, οι ταινίες αποδίδονται με νατουραλιστικό τρόπο. 
Είναι ιστορίες με αρχή, μέση και τέλος, ιστορίες της καθημερινής ζωής με έμφαση 
στις σχολικές στιγμές, όχι τόσο στη διαδικασία του μαθήματος όσο κυρίως στην 
περισχολική ζωή και στις ιδιαιτερότητες της εφηβείας. Οι μαθητές, ως δημιουργοί 
σημείων, στέλνουν τα μηνύματά τους με τρόπο φαινομενικώς απλό, δίχως 
τεχνολογικά τεχνάσματα και περίπλοκη γλώσσα. Εργάζονται, ως επί το πλείστον, 
συλλογικά και στα σενάρια που δημιουργούν μοιράζουν τους ρόλους συχνά 
ισότιμα. Η παραγωγή έχει τις περισσότερες φορές σκοπό την αυτοκατανάλωση, 
δεν γίνεται με στόχο τους άλλους –χωρίς αυτό να αποκλείεται– αλλά μάλλον την 
εσωτερική επικοινωνία, την ανάγκη για εξωτερίκευση μιας ιδιάζουσας ιδεολογίας 
και την έκφραση με ένα νέο τρόπο που αποτελεί η κινηματογραφική 
αναπαράσταση. Ο δημιουργός, ο χρήστης ή ο παραλήπτης βρίσκεται μέσα στον 
δικό τους μικρόκοσμο. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι απλή, χωρίς φόβο και 
πόζα, ο κώδικας που εκπέμπουν ανεπιτήδευτος με φυσική οικειότητα και κλίση 
προς το συναίσθημα. Ο οπτικός τρόπος επικοινωνίας, που εδραιώνεται με τον 
τρόπο αυτό ανάμεσα σε οποιουσδήποτε διεπιδραστικούς συμμετέχοντες, 
ενδυναμώνει το νέο μέσο αναπαράστασης και επικοινωνίας των εφήβων 
συμβάλλοντας σε έναν αναστοχαστικό σχολιασμό του σύγχρονου κόσμου. 
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Περίληψη 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός και η οπτικοακουστική εκπαίδευση κρίνονται 
απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη και πιο ενδιαφέρουσα διδακτική διαδικασία. Τα 
οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης της νέας γνώσης, όσο και κατά τη διάρκεια της μεταγνωστικής διαδικασίας. 
Η περίπτωση της διδακτικής ενότητας των μεταδοτικών ασθενειών με την χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων αναλύεται με αναφορά στην διδακτική μεθοδολογία, τους 
στόχους, το διδακτικό υλικό, τα διδακτικά βήματα και την αξιολόγηση της όλης 
προσπάθειας.  
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικά μέσα, μεταγνώση, διδακτική διαδικασία  
 
Abstract 
Audiovisual literacy and audiovisual education are suggested as interesting and effective for 
didactical procedure. Audiovisual tools can be used during the new issue presentation, but 
also in metacognition procedure. The case of contagious diseases is described through the 
use of audiovisual tools. The goals, the teaching material, the didactical steps and the 
evaluation of the whole project is been quoted.  
Keywords: audiovisual tools, metacognition, didactical process  
 
 

Εισαγωγή 
Ως οπτικός γραμματισμός (visual literacy) ορίζεται η ικανότητα όχι μόνον 
ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης (χρήσης) οπτικών μορφών, που αφορούν 
την οπτική επικοινωνία, αλλά κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών 
εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Kress & Van Leeuwen 2001, Kress 
2004, Γρόσδος, 2009). 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία επιστημονικά τεκμηριωμένη διδακτική 
πρόταση για την διδακτική ενότητα «μεταδοτικές ασθένειες» με την χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων. Αρχικά, αναλύεται η χρήση των οπτικοακουστικών 
μέσων ως εργαλείων, αλλά και ως αντικειμένου διδασκαλίας. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η διδακτική πρόταση για την συγκεκριμένη ενότητα (μεθοδολογία 
διδασκαλίας, στόχοι, διδακτική διαδικασία, αξιολόγηση). Ακολουθούν τα 
συμπεράσματα με τα οποία και ολοκληρώνεται η εργασία. 
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Τα οπτικοακουστικά μέσα ως μέσο και ως αντικείμενο διδασκαλίας 
Η έννοια γραμματισμός (ή εγγραμματοσύνη) στην σύγχρονη εποχή είναι σύνθετη 
και ευρεία. Τα σύγχρονα κείμενα, συνήθως, εκτός από γλωσσικά, είναι οπτικά, 
ακουστικά, συνδυάζουν εικόνα, ήχο και κίνηση (πολυτροπικά κείμενα) και για τον 
λόγο αυτόν απαιτούνται πρόσθετες δεξιότητες για να αποκωδικοποιηθούν. Αυτές 
οι νέες δεξιότητες σηματοδοτούν τα νέα είδη εγγραμματοσύνης/αλφαβητισμού 
(νέοι γραμματισμοί). Συνεπώς, μιλάμε για οπτικό, ακουστικό, ψηφιακό ή 
γραμματισμό των ΜΜΕ. Ως οπτικός γραμματισμός (visual literacy), όπως 
προαναφέραμε, ορίζεται η ικανότητα όχι μόνον ανάγνωσης, ερμηνείας και 
κατανάλωσης (χρήσης) οπτικών μορφών, που αφορούν την οπτική επικοινωνία, 
αλλά κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής 
οπτικών μηνυμάτων (Kress & Van Leeuwen 2001, Kress 2004, Γρόσδος, 2009). 

Η εκπαίδευση στην εικόνα διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. οφείλει να 
είναι παντού παρούσα ως αντικείμενο μελέτης (σχετικά με τα μέσα) κι ως μέσο 
εκμάθησης (δια μέσου των μέσων). 

Ως προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό στις Φυσικές Επιστήμες ισχύουν 
τα εξής:  
 Ανήκει στις λεγόμενες εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές. 
 Κατατάσσεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των φυσικών 

επιστημών μέσα από την τέχνη και τις αφηγήσεις. 
 Συνδέεται με τα λογισμικά σύνθεσης εικόνας και ήχου ( τύπου Movie Maker, 

Audacity, κλπ ).  
 Περιλαμβάνει την χρήση ηλεκτρονικών comics.  
 Υπάρχει η τάση «∆ημιουργώ και μαθαίνω φυσικές επιστήμες με ψηφιακές 

αφηγήσεις» (slowmation). 
Τα comics θεωρούνται ως μια παγκόσμια κατανοητή γλώσσα, η οποία:  

– Προκαλεί τις αισθήσεις  
– Μετατρέπει το αφηρημένο σε συγκεκριμένο  
– Είναι δημοφιλής  
– Απογειώνει τη φαντασία  

Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα comics στην 
εκπαίδευση είναι οι παρακάτω: 
 Παρακινούν ευχάριστα στη διαδικασία της ανάγνωσης από πολύ μικρή ηλικία  
 ∆ιακρίνουν χαρακτήρες, σκηνικά, αφηγηματικές τεχνικές  
 Αποκωδικοποιούν σύμβολα: διαδοχή εικόνων, αφαιρετικότητα, υπερβολή, 

τεχνάσματα απόδοσης ήχων και συναισθημάτων  
 ∆ημιουργούν γέφυρες μεταξύ προϋπάρχουσας και νέας γνώσης   
 Αποτελούν ενδιάμεσο βήμα προς δύσκολες και σύνθετες έννοιες  
 Συνδέουν τη ζωή του μαθητή εντός και εκτός σχολείου  
 Προσφέρουν διαφοροποιημένη μάθηση και εμπλέκουν διάφορους τύπους 

αντιληπτικής ικανότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία: οπτικούς, ακουστικούς    
(θεωρία πολλαπλής ευφυΐας)  
Η δημιουργία comics από τα παιδιά έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 ∆ιεπιστημονική δραστηριότητα 
 Αναπλαισίωση της γνώσης  
 Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων που νηματοδοτούνται από τους μαθητές 
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 Χρήση Comics maker π.χ. Pixton  
 Περιβάλλον για δημιουργία ψηφιακών comics 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που δίνει στα άτομα τις 
δεξιότητες να πουν τη δική τους προσωπική ιστορία σε μια ταινία δύο λεπτών. Οι 
συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για 
να φτιάξουν μικρές ηχητικές-οπτικές ιστορίες συνήθως για τη ζωή τους.  

Η ψηφιακή αφήγηση είναι παιδαγωγικά πολύ ωφέλιμη, όπως επιβεβαιώνεται 
από πλήθος σχετικών ερευνών. Προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα για 
περισσότερες δεξιότητες από αυτές της απλής εξοικείωσης με τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα, η δημιουργία ψηφιακών 
αφηγήσεων αποτελεί ταυτόχρονα:  
α) ένα αυθεντικό κίνητρο για την εξοικείωση με τον σχεδιασμό και την παραγωγή 
πολυμεσικών στοιχείων (δεξιότητες ΤΠΕ)  
β) ένα μέσο για την μάθηση στο πλαίσιο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων 
και  
γ) ένα τρόπο για την ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων, όπως η συνεργασία, η 
επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.  
 
∆ιδακτική μεθοδολογία-Μεταγνώση 
«Μαθαίνουμε όταν συζητάμε από τις εμπειρίες μας!»  
Όσον αφορά την μεθοδολογία της διδασκαλίας πρόκειται για μια ολιστική 
προσέγγιση, από την ανάλυση στη σύνθεση. Ξεκινάμε από το σύνολο και το 
κόβουμε σε κομμάτια, στο πλαίσιο της ανάλυσης. Η ταινία έχει τεμαχιστεί σε μικρά 
διδακτικά κομμάτια. Ακολουθεί αξιοποίηση των επιμέρους κομματιών, που 
αντιστοιχούν σε γνώσεις και έννοιες, για τη σύνθεση και δημιουργία της δικής τους 
πολυμεσικής ιστορίας, για την μεταγνωστική διαδικασία.  

Η εφαρμογή του κοινωνικού εποικοδομητισμού με διενέργεια βιωματικών 
δράσεων στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής διαδικασία και η χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων (ταινίας, ηλεκτρονικών comics) για την αναζήτηση 
πληροφοριών και την κατανόηση εννοιών, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ταινίας, που αφορά την 
μετάδοση ασθενειών, ώστε «μαθαίνω κάνοντας» (learning by doing). 

Μεταγνώση είναι η επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της σκέψης μας και 
των τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε την γνώση, η επίγνωση του τι 
ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Ο μεταγνωστικός έλεγχος είναι ο τρόπος που 
χρησιμοποιεί το άτομο για να ρυθμίζει την γνώση όσον αφορά τον σχεδιασμό των 
ενεργειών, τον έλεγχο της πορείας και την εκτίμηση της κατάστασης. 

Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες, αφού έχουν παρακολουθήσει μια 
διδασκαλία και κατανόησαν τις έννοιες, στη συνέχεια πρέπει μόνοι τους και με την 
διακριτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να διαπιστώσουν τι έχουν 
συγκρατήσει, ώστε να μπορούν το ανακαλέσουν σε δεδομένη περίπτωση που τους 
χρειάζονται αυτές οι γνώσεις (καλλιέργεια μεταγνώσης). Η συζήτηση για τη 
γνωστική τους εμπειρία από τη διδασκαλία του μαθήματος υλοποιείται μέσα από 
την δημιουργία σεναρίου και ταινίας, που βασίζονται σε αυτήν και την επεξεργασία 
της. 
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Η διδασκαλία της διδακτικής ενότητας μεταδοτικές ασθένειες με έμφαση 
στην χρήση οπτικοακουστικών μέσων 
Η διδακτική ενότητα είναι οι μεταδοτικές ασθένειες, η οποία διδάσκεται στην Στ΄ 
τάξη ∆ημοτικού. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο εργασιών Στ΄ τάξης (σ. 169-175) και 
στο βιβλίο μαθητή Στ΄ τάξης (σ. 118-123). Περιλαμβάνει την ιστορία των 
μεταδοτικών ασθενειών, τα μικρόβια και την πρόληψη και αντιμετώπιση των 
ασθενειών. 

Οι εκπαιδευτικοί, συνήθως, χρησιμοποιούν την εικόνα (κυρίως τετράδιο 
εργασιών) και με ερωτήσεις (συζήτηση) οδηγούν τους μαθητές στην κατάκτηση 
της γνώσης (ανίχνευση ιδεών-εποικοδομητισμός). Ως εναλλακτικές διδακτικές 
προσεγγίσεις θεωρούνται η χρήση βίντεο και η δραματοποίηση. 

Ως προς τους στόχους του μαθήματος, αξιοποιώντας την συγκλίνουσα και 
την αποκλίνουσα σκέψη, επιδιώκουμε οι μαθητές/τριες:  
 Να κατανοήσουν τους τρόπους μετάδοσης των μικροβίων, αλλά και τους 

τρόπους προστασίας από αυτά.  
 Να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους εισέρχονται συνήθως τα 

μικρόβια στο σώμα μας.  
 Να κατανοήσουν τους τρόπους προφύλαξης από τη μετάδοση των μικροβίων.  
 Να γνωρίσουν τη χρησιμότητα των εμβολίων, των ορών και των αντιβιοτικών.  
 Να κατανοήσουν ότι ένα αντιβιοτικό είναι κατάλληλο για συγκεκριμένες 

ασθένειες.  
 Να κατανοήσουν τις έννοιες και τις διαδικασίες μέσα από την ταινία που θα 

παρακολουθήσουν, καθώς και να αποτιμήσουν κριτικά τη συγκεκριμένη ταινία 
(οπτικοακουστικός γραμματισμός).  

 Να επαληθεύσουν βιωματικά τι γνωρίζουν και τι έχουν κατανοήσει από αυτά 
που διδάχτηκαν μετά από τη διδασκαλία (αναστοχασμός-μεταγνώση).  

 Να αποκτήσουν τις δεξιότητες χρήσης του moviemaker (οπτικοακουστική 
εκπαίδευση).  

 Να δημιουργήσουν την δική τους ταινία βασισμένη σε αυτά που έχουν μάθει 
(μεταβίβαση γνώσης), εφαρμόζοντας τις δεξιότητες που απόκτησαν για την 
χρήση του moviemaker. 
Η κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης, μέσα από την παρακολούθηση 

βίντεο (ταινίας) και την δραματοποίηση, προκύπτει από την αμφισβήτηση των 
υπαρχουσών αντιλήψεων και την γνωστική σύγκρουση που προκύπτει. Η 
παρακολούθηση του βίντεο εισάγει την χρήση της Ιστορίας της Επιστήμης στην 
διδακτική μέθοδο (βιογραφία του Παστέρ). Από την ταινία επίσης προκύπτει η 
επιστημονική μέθοδος της έρευνας. 

Μετά το βίντεο ακολουθούν τα εξής: Συζήτηση για το ερώτημα, το πείραμα, 
το συμπέρασμα, οι ερωτήσεις της ανατροφοδότησης, η δημιουργία ορολογίας – 
λεξικού, ηλεκτρονικού σταυρόλεξου (eclipsecrossword), ηλεκτρονικών comics.  

Τα διδακτικά βήματα-δραστηριότητες που προτείνονται έχουν ως εξής: 
 Περιγραφή, ανάλυση, συζήτηση των εννοιών, διαδικασιών με βάση το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα και το βιβλίο διδασκαλίας (βιβλίο μαθητή Στ΄ τάξης). 
 Συζήτηση για την αναγκαιότητα απόκτησης γνώσεων για τις μεταδοτικές 

ασθένειες (τι, πως, πότε, γιατί το διδασκόμαστε). 
 Παρακολούθηση ταινίας, κριτική στάση και συζήτηση. 
 Παρακολούθηση ηλεκτρονικών comics, κριτική στάση και συζήτηση. 
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 ∆ημιουργία λεξικού (ορολογία).  
 ∆ημιουργία σταυρόλεξου (ηλεκτρονικά).  
 ∆ραματοποίηση (παιχνίδι ρόλων).  
 Εκπαίδευση στη χρήση moviemaker (οπτικοακουστική εκπαίδευση). 
 ∆ημιουργία σεναρίου βασισμένου στις γνώσεις που αποκτήθηκαν με την 

διδακτική διαδικασία (επιλογή εικόνων και δημιουργία κειμένου). 
 ∆ημιουργία της δικής μας ταινίας (εικόνα+κείμενο+ήχος) με movie maker 

(μεταγνωστική διαδικασία). 
 Παρουσίαση των ταινιών,-συζήτηση. 

Συγκεκριμένα ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση μικροβίων (π.χ. 
εμβόλια) και τα είδη πρόληψης οι μαθητές/τριες με την διακριτική καθοδήγηση του 
δασκάλου/λας δημιουργούν την δική τους σύνθεση με moviemaker.  

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι: 
Το βιβλίο μαθητή Στ΄ τάξης 
Το βιβλίο εργασιών Στ΄ τάξης 
Ταινία από εκπαιδευτικό λογισμικό (Ο Παστέρ και οι μικροοργανισμοί Σειρά Η 
Επιστήμη) για την διδασκαλία εννοιών, διαδικασιών και την καλλιέργεια του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού. 
Ηλεκτρονικά comics για την διδασκαλία εννοιών, διαδικασιών και την καλλιέργεια 
του οπτικοακουστικού γραμματισμού. 
Moviemaker: Εκπαίδευση για χρήση του moviemaker (οπτικοακουστική εκπαίδευση) 
και εφαρμογή του για παραγωγή ταινίας σχετικής με τη μετάδοση ασθενειών. 

Η αξιολόγηση του όλου εγχειρήματος έχει αναλυτικά ως εξής: 
Γνωστικό πεδίο: Κατανόηση και ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας μέσω της 
χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων. 
Κατανόηση μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων της διαδικασίας μετάδοσης 
ασθενειών. 
∆εξιότητες: Απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων για 
λήψη φωτογραφιών και παραγωγή ταινίας (moviemaker). 
Μεταγνωστική διαδικασία: Μέσω της δημιουργίας λεξικού, σταυρόλεξου και 
ταινίας κατανόηση της μετάδοσης ασθενειών. 
Στάσεις/συμπεριφορές: Συνεργασία για τη δημιουργία και παρουσίαση της δικής 
μας ταινίας. 
 
Συμπεράσματα 
Βασισμένοι στα επιστημονικά δεδομένα (πορίσματα) για την αναγκαιότητα του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού και της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, κάναμε 
εφαρμογή στην διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας (Μεταδοτικές ασθένειες – Στ΄ 
∆ημοτικού). Η διδακτική μας πρόταση είναι τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη και 
περιλαμβάνει -όπως προαναφέρθηκε- την διδακτική προσέγγιση, το διδακτικό 
υλικό που συστήνεται να χρησιμοποιηθεί, τα διδακτικά βήματα (διδακτική 
διαδικασία) και τον τρόπο αξιολόγησης. 

Παρόμοια διδακτική πρόταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί για κάποια 
άλλη διδακτική ενότητα της ίδιας ή άλλης τάξης ή και βαθμίδας, του ίδιου ή 
διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου. 
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∆ιαδικτυακό Ραδιόφωνο (Web Radio 11_6,2) 
 

Παναγιώτης Παβέλης  
ΠΕ70 

panpavelis@gmail.com 
 

Ελένη Παπαθεοδώρου 
ΠΕ70 

elenipap@sch.gr 
 
 

Περίληψη 
Στα πλαίσια αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, δημιουργήσαμε και 
οργανώσαμε το Iντερνετικό Ραδιόφωνο, Web Radio 11_6,2. Η αρχική σκέψη μας 
υλοποιήθηκε και έγινε πραγματικότητα καθώς η εποχή μας βλέπει εμάς και τους μαθητές 
να έχουμε το σχολείο ως χώρο δημιουργίας και έκφρασης. Το Web Radio 11_6,2 προβάλλει 
τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες της μικρής μαθητικής κοινότητας και τις συνδέει με 
το σήμερα. Ενημερωθήκαμε, μελετήσαμε, πλοηγηθήκαμε στο διαδίκτυο και μάθαμε για τη 
σπουδαιότητα ενός WebRadio. Ένας υπολογιστής, αφού επισκευάστηκε και αναβαθμίστηκε 
με το κατάλληλο λογισμικό, Mixxx, τοποθετήθηκε στην άκρη της αίθουσας, στη γωνιά του 
ραδιόφωνου . Με τη βοήθεια του listen2myradio εγκαταστήσαμε το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο 
και αποκτήσαμε password για το broadcaster και το admin. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε 
τον τίτλο–διεύθυνση που θα ακούγεται μέσω διαδικτύου το Web Radio: 
http://voiceschool.listen2myradio.com. Στη μαθησιακή διαδικασία το χρησιμοποιούμε 
διαθεματικά, καθώς προσφέρεται για το σύνολο διδασκαλίας των μαθημάτων. 
Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, ∆ιαδικτυακό Ραδιόφωνο, Μάθηση 
 
Αbstract 
In the context of ICT use in the learning process, we created and organized the Web Radio 
11_6,2. The original thought was implemented and came to life as these modern times we live 
in give usand our students the opportunity to have school at our disposal as a place of 
creativity and free expression. Web Radio projectsthe ideas, creations and the concerns of the 
small school community and with the proper use of the technology it forwards them in a 
more modernized way. At first, we studied, explored and navigated through the internet in 
order to learn about the importance of the Web Radio. A computer was placed in the corner 
of the classroom, next to the radio, after it was build and updated with the appropriate 
software, Mixxx. Furthermore, we used some help from the listen2myradio website in order to 
install Web Radio and we acquired a password for the admin and broadcaster. Lastly, we 
created the title–address http://voiceschool.listen2myradio.com that can be listened to 
through the internet. Weusethe Web Radio in the learning process for many subjects, as it is 
available for all of the courses. 
Keywords: IT, Internet Radio, Learning 
 
 
Εισαγωγή 
Το σχολικό έτος 2014 – 2015 στα πλαίσια αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 
δημιουργήσαμε και οργανώσαμε το διαδικτυακό ραδιόφωνο: WebRadio 11_6,2. 
Στόχοι - επιδιώξεις: 
Έχοντας υπόψη μας: 
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 ότι το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας στο 
σχολείο 

 αναφορές που επικυρώνουν την παιδαγωγική σημαντικότητα του webradio 
 τις απόψεις ότι σύμφωνα με την κατηγοροποίηση των διδακτικών μέσων ως προς τις 

ανθρώπινες αισθήσεις αναφέρεται το ραδιόφωνο ως ακουστικό διδακτικό μέσο, λόγω 
του ότι λειτουργεί ως ηχητική πηγή 

Εφαρμόσαμε την τεχνική που συνδέει τον οπτικοακουστικό γραμματισμό με τη διδακτική 
πράξη. 
Στόχοι που τέθηκαν: 
Οι μαθητές:  
 Να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης του διαδικτυακού ραδιόφωνου. 
 Να αναπτύξουν συνεργατικές, διαλογικές καθώς και συγγραφικές δεξιότητες 
 Να αναπτύξουν κριτική σκέψη ώστε να μπορούν να κρίνουν τις πληροφορίες από το 

διαδίκτυο. 
 Να αυξηθεί η συνεκτικότητα των μελών μιας ομάδας. 
 Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους άλλους. 
Με το Μαθητικό ραδιόφωνο επιδιώκεται: 
Ευρύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας καθώς 
και παραγωγή θετικού κλίματος στον σχολικό χώρο. 
 
Η Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας 
Με έρευνα στο διαδίκτυο αποκτήθηκαν γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία και 
χρήση ενός διαδικτυακού ραδιόφωνου. Με τη χρήση ΤΠΕ το ραδιόφωνο έγινε μέσο 
έκφρασης όλων των μαθητών καθώς ένα τέτοιο μέσο διευκολύνει την άμεση επαφή τους 
με το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον πιστεύοντας ότι το σχολείο είναι χώρος 
συμμετοχικής δημιουργίας και έκφρασης. Ένας παλιός υπολογιστής, αφού επισκευάστηκε 
και αναβαθμίστηκε, ήταν η αρχή προκειμένου να υλοποιήσουμε την ιδέα μας. Ψάχνοντας 
στο διαδίκτυο με τους μαθητές, μελετήσαμε, ενημερωθήκαμε, και μάθαμε για τη 
σπουδαιότητα ενός Web Radio. Στη διεύθυνση listen2myradio.com δημιουργήσαμε ένα 
freeaccount προκειμένου να εγκαταστήσουμε το Ιντερνετικό Ραδιόφωνό μας. Κάνοντας 
σύνδεση στο λογαριασμό αυτό μας δόθηκε η δυνατότητα να φτιάξουμε το προφίλ του 
Web Radio καθώς και να αποκτήσουμε και τη διαδικτυακή διεύθυνση όπου θα μεταδίδεται 
το Ραδιόφωνο: http://voiceschool.listen2myradio.com. Με την υποδομή για το Ιντερνετικό 
Ραδιόφωνο να έχει ολοκληρωθεί στο Listen2myradio, αυτό που χρειαζόμασταν πλέον ήταν 
το πρόγραμμα το οποίο θα μας έδινε σύνδεση με το ραδιόφωνο, για τη μουσική και για τη 
φωνή μας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε το ελεύθερο λογισμικό Mixxx. Με συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων καταλήξαμε και στο όνομα του Ραδιοφώνου μας: Web Radio 
11_6,2. Απόλυτα δικαιολογημένος ο τίτλος μας: 11 μαθητές, Έκτη Τάξη και δύο 
εκπαιδευτικοί. Το Web Radio 11_6,2 προβάλλει τις ιδέες, τις δημιουργίες, τις ανησυχίες της 
μικρής μαθητικής κοινότητας και τις συνδέει με το σήμερα. Στη συνέχεια φτιάξαμε τη γωνιά 
του Web Radio, μια γωνιά μέσα στην τάξη μας. Το στούντιο ήταν έτοιμο με την κατάλληλη 
διαμόρφωση του χώρου. ∆ύο υπολογιστές, ένα μικρόφωνο, ηχεία και ακουστικά ήταν 
έτοιμα για την πρώτη Ιντερνετική Ραδιοφωνική μετάδοση. 
 
Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων – Τα διδακτικά βήματα 
Με τη βοήθεια μας οι μαθητές ηχογραφούσαν ραδιοφωνικές εκπομπές που είχαν σχέση με 
θέματα που απασχολούν την μαθητική κοινότητα. Η επιλογή του θέματος από τους 
μαθητές και η επεξεργασία ήταν μια διαδικασία η οποία γινόταν μέχρι να πραγματοποιηθεί 
η μετάδοση της εκπομπής στο Web Radio. Ενότητες που συναντούσαν οι μαθητές στη 
διδακτέα ύλη γινόταν αφορμή προκειμένου να ετοιμάσουν και το ανάλογο θέμα προς 
συζήτηση ώστε να «βγει» στον αέρα. Με διάλογο κατέληγαν στα κείμενα τα οποία θα 
εκφωνούσαν. Αφού ολοκλήρωναν τα σχετικά κείμενα ελέγχονταν και εγκρίνονταν από 
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επιτροπή μαθητών οι οποίοι καθοδηγούνταν από εμάς τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθούσε 
η ηχογράφηση των κειμένων και η επεξεργασία τους στον υπολογιστή μέχρι να 
αποκτήσουν την τελική τους μορφή. Στις ιστορίες που δημιουργούσαν έκαναν και την 
ανάλογη δραματοποίηση. Έγραφαν μικρά θεατρικά έργα, υποθετικούς διαλόγους και 
συνεντεύξεις από ήρωες του παρελθόντος. Έπαιζαν μουσική στο αρμόνιο της τάξης και 
αφού γινόταν επεξεργασία του ήχου και μετατροπή στο ανάλογο Format αποθηκεύονταν 
στον υπολογιστή για να μεταδοθεί στην ανάλογη ώρα. Σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας 
το WebRadio ήταν «ανοιχτό» στους ακροατές. Πολλές εκπομπές ήταν και 
μαγνητοφωνημένες ώστε να ακούγονται τις απογευματινές ώρες. Η εργασία αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα μας http://users.sch.gr/panpavelis/drastiriotites_st_2014_2015/2.htm 

Οι μαθητές με την εργασία αυτή πήραν μέρος στο 7ο μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής και την παρουσίασαν στην κεντρική σκηνή του Μουσείου τεχνολογίας - 
ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης. Ένα απόσπασμα από τα κείμενά τους, το οποίο θα σας 
μεταφέρουμε, αποτυπώνει τις εμπειρίες, τις εντυπώσεις αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 
εργάστηκαν: 
«Συμφωνήσαμε για τις ώρες μετάδοσης, οι οποίες θα ήταν καθημερινά αλλά και κάποιες 
απογευματινές ώρες. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και ζωντανές μεταδόσεις τα 
πρωινά αλλά και ηχογραφημένες εκπομπές τα απογεύματα. Μεταδώσαμε την πρώτη μας 
εκπομπή με απόλυτη επιτυχία. Ήταν ανάγνωση παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου. 
Ενθουσιαστήκαμε, ήταν κάτι το διαφορετικό, πέρα από τα γνωστά κλασσικά πρότυπα 
ανάγνωσης. Ηχογραφήσαμε τη φωνή μας και την ακούγαμε, την ακούγαμε πολλές φορές. 
Ήταν πολύ εντυπωσιακό, πρωτότυπο. Μας άκουγαν και οι γονείς μας, οι φίλοι μας, 
γνωστοί και άγνωστοι. Γίναμε όλοι μια ομάδα, συνεργαζόμαστε, οργανώνουμε τις δράσεις 
μας, ηχογραφούμε, συζητούμε για διάφορα θέματα: ενδοσχολική βία, ασφάλεια διαδικτύου, 
αγωγή υγείας, διατροφή, αθλητισμός. Ηχογραφούμε μουσική και διαμορφώνουμε τα 
θέματά μας ανάλογα με την επικαιρότητα, όπως για παράδειγμα τις παγκόσμιες ημέρες. 
Αναφερόμαστε σε αυτές με σχετικά θέματα. Ανακύκλωση, σχολικές γιορτές και άλλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα είναι θέματα με τα οποία ασχολούμαστε προκειμένου να 
διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας. ∆ιαθεματικά πλέον, σε όλα τα μαθήματα σκεφτόμαστε 
ποιο μάθημα και ποιο υλικό θα μας δώσει αφορμή να το εντάξουμε στο Ραδιόφωνο. Στο 
γραπτό λόγο δημιουργούμε τα δικά μας γραπτά κείμενα, κάνοντας τη δημιουργική γραφή 
παιχνίδι και μετά τα εντάσσουμε σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή. Κάνουμε θεατρικές 
παραστάσεις προσαρμοσμένες για ραδιόφωνο και διαβάζουμε παιδική λογοτεχνία. 
Αξιοποιήσαμε τις Νέες τεχνολογίες, αναπτύξαμε συνεργατικές, διαλογικές και συγγραφικές 
δεξιότητες. Αναπτύξαμε και βελτιώσαμε την επικοινωνία μας σε ένα σχολείο ανοικτό στο 
διάλογο και στο κοινωνικό σύνολο. Συνεργαζόμαστε με τις άλλες τάξεις προκειμένου να 
μεταδώσουμε και τις δικές τους εργασίες. Είμαστε καθημερινά χαρούμενοι έχοντας 
διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα στην τάξη μας και στο σχολικό περιβάλλον. Αναπτύξαμε 
κριτική σκέψη και κρίνουμε καθημερινά τις ατέλειωτες πληροφορίες που λαμβάνουμε. 
Μάθαμε να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, να αντλούμε και να συλλέγουμε χρήσιμες 
πληροφορίες, να χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, να 
χρησιμοποιούμε το word και άλλους κειμενογράφους, να δουλεύουμε ομαδικά 
αναζητώντας λύσεις για σημαντικά προβλήματα. Με το Nero Wave Editor κάνουμε την 
επεξεργασία και το μοντάζ του ήχου. Το Powerpoint μας βοήθησε να παρουσιάσαμε την 
εργασία μας και με το και το flash maker κάναμε τις φωτογραφίες μας slideshow. Με το 
Xara Web Designer κάναμε την ιστοσελίδα της εργασίας μας και τη δημοσιεύσαμε στο 
διαδίκτυο. Στο Μάθημα της Γλώσσας, κάναμε περιγραφή της εργασίας μας σε 
κειμενογράφο μορφής word. Στον τομέα της φιλαναγνωσίας διαβάσαμε λογοτεχνικά βιβλία 
με σχετικό περιεχόμενο. Στο μάθημα της Φυσικής διαβάσαμε και μάθαμε για την ιστορία 
του ραδιοφώνου, γνωρίσαμε τον εφευρέτη του και τον τρόπο μετάδοσης των ηχητικών 
κυμάτων.» 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

114

Αξιολόγηση  
Ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν οι εμπειρικές παρατηρήσεις 
των εκπαιδευτικών και η αξιολόγηση των παραδοτέων (τα κείμενα των ραδιοφωνικών 
εκπομπών). Το Web Radio προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών οι οποίοι διδάχτηκαν 
από τον τρόπο σκέψης, την μεθοδολογία και τα εργαλεία της πληροφορικής. Οικοδόμησαν 
νέες γνώσεις, επέλεξαν τη θεματολογία και έκριναν τις πληροφορίες. Έζησαν βιωματικά τη 
γνώση, βελτίωσαν την επικοινωνία τους στο σχολικό περιβάλλον και δεν έμειναν παθητικοί 
ακροατές. ∆ημιούργησαν και συμμετείχαν ενεργά. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η χρήση 
του διαδικτυακού ραδιόφωνου στη διδακτική πράξη ήταν μια μοναδική εμπειρία τόσο για 
τους μαθητές όσο και για μας τους εκπαιδευτικούς. 
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«Με μια απλή κάμερα και με συνεργασία μπορείς να κάνεις 
θαύματα»: η οπτικοακουστική παιδεία από τη σκοπιά των 
μαθητών/ριών-δημιουργών της ταινίας Fortress Europe 

 
Σωτήρης Παλάσκας 

∆ρ. Παιδαγωγικής, Κινηματογραφιστής 
sotir.palas@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Η ταινία Fortress Europe δημιουργήθηκε από την Κινηματογραφική Ομάδα του Εσπερινού 
Γυμνασίου-Λυκείου Κω κατά το σχολικό έτος 2015-16. Μετά την ολοκλήρωσή της ζητήθηκε 
από τους μαθητές/ριες της ομάδας να προβούν στην αποτίμηση της όλης διαδικασίας, με 
σκοπό την ανίχνευση της παιδαγωγικής της ωφέλειας. Ως καταλληλότερη μέθοδος για την 
καταγραφή των απόψεών των μαθητών/ριών κρίθηκε η συνέντευξη με ημι-δομημένο 
ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων προσεγγίστηκαν με τη μέθοδο της 
κριτικής ερμηνευτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η 
δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας στο πλαίσιο του σχολείου είναι μια διαδικασία 
που συνεισφέρει στην επίτευξη διδακτικών στόχων που κατατάσσονται και στους τρεις 
τομείς της ταξινομίας του Bloom: α) Ως προς τον γνωστικό τομέα, στο να αποκτήσουν οι 
μαθητές/ριες γνώσεις με τρόπο άμεσο και βιωματικό και να καλλιεργήσουν την κριτική 
τους σκέψη. β) Ως προς τον συναισθηματικό τομέα, στο να εκτιμήσουν την αξία της τέχνης 
και της δημιουργίας, να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε μείζονα κοινωνικά 
ζητήματα και να αναπτύξουν ενσυναίσθηση, αυτοσυνείδηση και αυτοπεποίθηση. γ) Ως 
προς τον ψυχοκινητικό τομέα, τέλος, στο να μάθουν να συνεργάζονται, να αυτενεργούν 
και να επικοινωνούν – τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ‘έξω κόσμο’.  
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστική Παιδεία, Κινηματογράφος, Ταινία Μικρού Μήκους, 
Απόψεις Μαθητών/ριών 
 
Abstract 
Fortress Europe is a short film created by the Cinematographic Team of Evening High School 
of Kos during the academic year 2015-16. After the creation of the film, the pupils composing 
the team were asked to evaluate the whole process, in order to detect its pedagogic benefits. 
As the most suitable method to record pupils’ opinions, interviews with a semi-structured 
questionnaire were taken. The data were analyzed using the critical hermeneutics approach. 
The findings reveal that the creation of a film in the frame of school is a process that 
contributes in the achievement of educational objectives classified in all three domains of 
Bloom’s taxonomy: a) Concerning the cognitive domain, pupils acquire knowledge in a direct, 
experiential way and cultivate their critical thinking. b) Concerning the affective domain, they 
learn to appreciate the value of art, to form positive attitudes in front of major social issues 
and to develop empathy, self-awareness and self-esteem. c) Concerning the psychomotor 
domain, finally, they learn to cooperate, to act on their own and to communicate – both with 
their classmates-partners and the ‘outside world’.  
Λέξεις κλειδιά: Audiovisual Literacy, Cinema, Short Film, Pupils’ Opinions  
 
 
Εισαγωγή 
Ένα μεγάλο μέρος της κριτικής που ασκείται παγκοσμίως στον θεσμό της 
εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εστιάζεται σε δύο βασικούς άξονες: το κυρίαρχο 
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εκπαιδευτικό μοντέλο, φτιαγμένο για τις ανάγκες μιας άλλης εποχής, α) υποτάσσει 
τα παιδιά σε ένα μηχανιστικό πρότυπο, καταστέλλοντας την έμφυτη 
δημιουργικότητά τους και αποκλείοντας την έμπνευση, την αποκλίνουσα σκέψη 
και τη συνεργασία, και β) αδυνατεί να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις του 
21ου αιώνα, τόσο ως προς τους σκοπούς της εκπαίδευσης όσο και ως προς τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους (βλ. ενδεικτικά τις 
χαρακτηριστικές ομιλίες του Ken Robinson στο TED: Robinson 2006, 2010 και 2013).  

 Μια από τις σημαντικότερες ελλείψεις των προσφερόμενων από το επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα μορφωτικών αγαθών είναι η απουσία από τα αναλυτικά 
προγράμματα της Οπτικοακουστικής Παιδείας (Ντάβου 2007, Buckingham 2008, 
Βαλσαμίδου 2011, Scheibe & Rogow 2011, Hoechsmann & Poyntz 2012, 
Θεοδωρίδης 2009 & 2012). Η απουσία αυτή βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με τη 
σημερινή πραγματικότητα, κατά την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος, πολύ δε 
περισσότερο η νέα γενιά, καταναλώνει καθημερινά οπτικοακουστικό υλικό σε 
ποσότητες ασύλληπτες κατά το παρελθόν, ακόμα και το πιο πρόσφατο. 
Ταυτόχρονα, κάτι επίσης αδιανόητο μέχρι πρότινος, έχει ο ίδιος τη δυνατότητα 
παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μετάδοσής του σε παγκόσμια κλίμακα. 
Χρησιμοποιεί δηλαδή στην καθημερινότητά του, τόσο ως δέκτης όσο και ως 
πομπός, μια νέα γλώσσα, την οπτικοακουστική, η εκμάθηση της οποίας, ωστόσο, 
γίνεται με τρόπο εμπειρικό, τυχαίο και αποσπασματικό, οπουδήποτε αλλού εκτός 
από το σχολείο.  
 Τεκμήρια αυτής της ανάγκης αλλά και της δίψας του συνόλου της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών και εκπαιδευτικών, για την οικείωση με την 
οπτικοακουστική γλώσσα και την τέχνη του κινηματογράφου αποτελούν οι 
εκατοντάδες ταινίες που παράγονται κάθε χρόνο στα ελληνικά σχολεία, πέραν του 
ωρολογίου προγράμματος και με μοναδικό κίνητρο και εφόδιο το μεράκι των 
συμμετεχόντων. Όπως μπορεί να διαβάσει κανείς σε άλλο σημείο αυτού του τόμου 
(Πούλιος κ.ά., «Απολογισμός της 6ετούς δράσης του ∆ιεθνούς Μαθητικού 
∆ιαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους»), στα έξι έως τώρα χρόνια ζωής του 
Μαθητικού ∆ιαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους ‘Ένας πλανήτης, μια ευκαιρία’, 
που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 
Υπουργείου Παιδείας, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράμας και την 
ΕΡΤ, έχουν συμμετάσχει 1.000 περίπου σχολικές ταινίες. Παράλληλα, πέρα από την 
καταξιωμένη Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ημιουργίας 
‘Κάμερα Ζιζάνιο’ (https://camerazizanio.net/), που εδώ και δεκαπέντε χρόνια 
διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία στον Πύργο της Ηλείας, δεκάδες άλλα φεστιβάλ 
σχολικών ταινιών έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας, από τη Ρόδο (Όμιλος Cine-Εκπαίδευσης) και τη Χίο (Cineμάθεια) ως το 
Ηράκλειο (Camera On) και τη Λάρισα (Artfools). Στα μεγάλα αστικά κέντρα, τέλος, 
δραστηριοποιούνται επιπλέον διάφοροι εξωσχολικοί φορείς (Πάμε Σινεμά, Καρπός, 
Σεμινάρια Κινηματογράφου για εφήβους στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του 
Ιδρύματος Ωνάση κ.λπ.), οι οποίοι καλύπτουν μέρος του προαναφερθέντος κενού – 
για τη μερίδα εκείνη των μαθητών, οι γονείς των οποίων έχουν την ευαισθησία και 
την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν γι’ αυτό. 
 Σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο γράφων έχει συγκροτήσει στο σχολείο όπου 
εργάζεται κινηματογραφική ομάδα με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών/ριών, 
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με σκοπό τη γνωριμία τους με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από τη 
δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών. Η ομάδα έχει παραγάγει μέχρι στιγμής 
δύο ταινίες μικρού μήκους: α) την Ηρώ (2015), βραβευμένη με το 2ο βραβείο 
καλύτερης ταινίας στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισμό Ταινιών Μικρού 
Μήκους και β) το Fortress Europe (2016), με διακρίσεις και βραβεία σε διάφορους 
διαγωνισμούς και φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων και το Μεγάλο Βραβείο (Grand 
Prix) στον διεθνή διαγωνισμό σχολικών ταινιών FESTIMAJ (http://www.festimaj.fr/) – 
η ταινία, έχοντας ως αφετηρία τον αρχαιοελληνικό μύθο της αρπαγής της 
Ευρώπης, αναφέρεται στο ζήτημα των προσφύγων, που κατέκλυσαν το νησί της 
Κω αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, και στη στάση της 
τοπικής κοινωνίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης απέναντί τους.  
 
Η μέθοδος της έρευνας 
Τον Μάιο του 2016, τρεις περίπου μήνες μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της 
ταινίας Fortress Europe, ζητήθηκε από τους μαθητές/ριες να προβούν στην 
αποτίμηση της όλης διαδικασίας, με σκοπό την ανίχνευση της παιδαγωγικής της 
ωφέλειας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι δέκα (10) μαθητές/ριες του 
Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου Κω που υπήρξαν ο πυρήνας της Κινηματογραφικής 
Ομάδας κατά το σχολικό έτος 2015-2016: από την Γ΄ Γυμνασίου ο Γρηγόρης, από 
την Γ΄ Λυκείου η Βάσω και η Φλορίντα και από την ∆΄ Λυκείου (το λύκειο, για όσους 
δεν γνωρίζουν, έχει τέσσερις τάξεις στα εσπερινά) η Αθανασία, η Αντωνία, ο 
Βασίλης, η Κατερίνα, η Μαρία, ο Μάριος και ο Χρίστος.  
 Σκοπός της έρευνας είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν και με ποιον τρόπο η 
δημιουργία μιας ταινίας στο πλαίσιο του σχολείου προσφέρει κάτι –και τι είναι 
αυτό που προσφέρει– στους μαθητές/ριες. Έχοντας ως αφετηρία τη σχετική 
βιβλιογραφία (Κούρτη & Λεωνίδα 2007, Aguaded-Gómez 2007, Hobbs 2007, 
Θεοδωρίδης 2015, Παλάσκας 2015), διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η εν λόγω 
διαδικασία συμβάλλει στην επίτευξη παιδαγωγικών στόχων που κατατάσσονται 
και στους τρεις τομείς της κατά τον Bloom ταξινομίας: α) γνωστικό, που αφορά 
την απόκτηση γνώσεων, β) συναισθηματικό, που αφορά τη διαμόρφωση στάσεων 
και γ) ψυχοκινητικό, που αφορά την καλλιέργεια δεξιοτήτων (Bloom 1969, 
Anderson, Krathwohl et al. 2013). 
 Ως καταλληλότερη μέθοδος για την καταγραφή των απόψεων των 
μαθητών/ριών κρίθηκε η συνέντευξη με το ακόλουθο ημι-δομημένο 
ερωτηματολόγιο (οι ερωτήσεις δομήθηκαν γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: ο 
πρώτος αφορά τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας και την τέχνη του 
κινηματογράφου και ο δεύτερος το θέμα της συγκεκριμένης ταινίας):  
1.1. Γιατί μπήκες στην κινηματογραφική ομάδα; Τι προσδοκίες είχες;  
1.2. Ποιες ήταν οι εμπειρίες σου από τη διαδικασία; Τι καινούριο έμαθες για τον 
κινηματογράφο/για την τέχνη; Σου άρεσε; Γιατί; 
1.3. Θα ήθελες να ασχοληθείς ξανά με κάτι σχετικό;  
2.1. Τι καινούριο έμαθες σχετικά με το θέμα της ταινίας;  
2.2. Τι απόψεις είχες για το θέμα πριν συμμετάσχεις στη δημιουργία της ταινίας; 
Άλλαξε καθόλου η στάση σου μετά; Βλέποντας τώρα τις απόψεις που είχες πριν, 
πού νομίζεις ότι οφείλονται; 
2.3. Πιστεύεις ότι η ταινία συνέβαλε στο να αλλάξουν κάποιοι άνθρωποι τις 
απόψεις τους; Ξέρεις κάποιους που τους επηρέασε;  
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2.4. Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το μήνυμα της ταινίας; 
Τα δεδομένα των συνεντεύξεων προσεγγίστηκαν με τη μέθοδο της κριτικής 
ερμηνευτικής ανάλυσης (για τη μέθοδο βλ. Κυριαζή 1999: 99-148, Cohen, Manion & 
Morrison 2000: 267-292, Βάμβουκας 2002: 229-246, Ιωσηφίδης 2008: 11-125, 
Θεριανός 2010: 699-717). 
 
Τα αποτελέσματα 
Οι απαντήσεις των μαθητών/ριών ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, αντίστοιχες 
με τους τρεις τομείς της ταξινομίας διδακτικών στόχων του Bloom. Ίσως βέβαια θα 
αρκούσε απλώς και μόνο το ακόλουθο απόσπασμα από τα λόγια μιας από τις 
μαθήτριες της ομάδας, η οποία, χωρίς να έχει ακούσει ποτέ στη ζωή της για την 
ταξινομία του Bloom, αποτιμά συνοπτικά τα οφέλη από τη διαδικασία δημιουργίας 
μιας ταινίας ως εξής:  
Αντωνία: Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, δουλεύουμε ως ομάδα [ψυχοκινητικός 
τομέας], μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, κάτι που δεν ξέραμε [γνωστικός 
τομέας], και επίσης κάπως δύσκολο, μερικές φορές, άμα πρέπει να μπεις στη θέση 
κάποιου άλλου [συναισθηματικός τομέας], είναι λίγο δύσκολο. 
 
Γνωστικός τομέας 
Από τις απαντήσεις των μαθητών/ριών προκύπτει ότι η συμμετοχή τους στη 
διαδικασία δημιουργίας της ταινίας συνέβαλε στο να αποκτήσουν γνώσεις με 
τρόπο άμεσο και βιωματικό και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. 
Ταυτόχρονα, η συμμετοχή τους στη διαδικασία ήταν η αφορμή για να 
αναζητήσουν οι ίδιοι/ες επιπλέον πληροφορίες, και, αυτενεργώντας, να 
εμβαθύνουν και να ανακαλύψουν νέα πεδία γνώσεων, πέρα και πάνω από τη 
σχολική ‘ύλη’:  
Αθανασία: Είναι ωραίο σαν δραστηριότητα, μαθαίνεις πράγματα. Παραδείγματος 
χάρη, σε σχέση με την ταινία, εγώ είχα ξεχάσει τον μύθο της Ευρώπης. Με αφορμή 
την ταινία που κάναμε έμαθα κάτι παραπάνω.  
Βάσω: Έμαθα και κάποια πράγματα, αυτά που διαβάσαμε, που δεν τα ’ξερα, γι’ 
αυτό το θέμα, για τους πρόσφυγες. [Ερ.: Πριν δηλαδή δεν τα ήξερες καθόλου;] 
Ήξερα αλλά όχι όλα. Ήξερα ότι κάποιοι έρχονται, κάποιοι πεθαίνουν αλλά δεν 
ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί.  
Κατερίνα: Έψαξα στο ίντερνετ κάποια στοιχεία για την αρπαγή της Ευρώπης. Η 
αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ την ήξερα την ιστορία – αλλά την έμαθα. […] Είχα 
ακουστά ας πούμε σαν ονομασία, η αρπαγή της Ευρώπης, αλλά δεν το ήξερα. [...] 
[Το γύρισμα της ταινίας] με έκανε να το ζήσω πιο πολύ αυτό το πράγμα. ∆εν θα 
πήγαινα εγώ ποτέ, ας πούμε, από την Αντιμάχεια στην Κω να δω τι κάνουν οι 
πρόσφυγες. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία της ταινίας με έκανε να ζήσω κι εγώ μαζί 
τους και να τους δω μπροστά μου. Εκείνο το βράδυ που κάναμε το γύρισμα ήταν 
όλο και πιο δύσκολο. Άλλο να το ακούς από τα «νέα της Κω» ας πούμε κι άλλο να 
το βλέπεις. 
Μαρία: Και για την εθνικότητα, έμαθα ότι δεν παίζει ρόλο η εθνικότητα. Γιατί, 
όπως εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή περιθάλπουμε και φιλοξενούμε αυτούς τους 
ανθρώπους, αύριο-μεθαύριο θα το κάνουν κι αυτοί. Και το έχουν κάνει ήδη, 
κάποιοι απ’ αυτούς. Όπως οι Σύριοι, έχω μάθει ότι το έχουν κάνει κι εκείνοι 
παλαιότερα.  
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Συναισθηματικός τομέας 
Ως συνέχεια των παραπάνω, προκύπτει από τις απαντήσεις ότι η μάθηση μέσα 
από αυτή τη διαδικασία γίνεται σε στέρεες βάσεις, καθώς δεν αφορά μόνο τον 
γνωστικό τομέα αλλά ταυτόχρονα και τον συναισθηματικό. Οι ίδιοι οι 
μαθητές/ριες επιλέγουν στον λόγο τους να χρησιμοποιήσουν το ρήμα ‘νιώθω’, για 
να αποδώσουν το πόσο τους σημάδεψε αυτή η εμπειρία: 
Φλορίντα: Τα βλέπεις λίγο αλλιώς τα πράγματα. Όταν ας πούμε βλέπεις κάτι, το 
βλέπεις μόνο επιφανειακά. Ενώ, όταν είσαι μέσα σ’ αυτό, το νιώθεις. [...] Μία 
εμπειρία παραπάνω, λίγες γνώσεις παραπάνω, αλλάζει όλο το σκεπτικό, για το 
κάθε θέμα, όχι μόνο αυτό. 
Αναλυτικότερα, αναγνωρίζουν ότι η όλη διαδικασία συνέβαλε καταρχάς στο να 
διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στην αξία της τέχνης και της δημιουργίας 
γενικότερα:  
Γρηγόρης: Μαθαίνεις καινούρια πράγματα από τις ταινίες, ό,τι είδους ταινία και 
να ’ναι. Και σε βοηθάει και ψυχολογικά. [Ερ.: Τι εννοείς ‘ψυχολογικά’;] Εννοώ ότι, 
πώς να το πω, χαλαρώνεις και νιώθεις ότι κάνεις κάτι ωραίο, δεν είναι ότι κάθεσαι 
εκεί με το ζόρι. Νιώθεις ωραία μέσα σου. [Ερ.: Εννοείς δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι 
που λείπει από το σχολείο;] Όχι μόνο από το σχολείο, από τον κόσμο γενικά. […] 
Γιατί μέσα από τις ταινίες μαθαίνουν κι άλλοι πράγματα που δεν ήξεραν. Τους 
πιάνει ας πούμε μες στην καρδιά, να το πω έτσι, άμα κάνεις πράγματα που μας 
αφορούν όλους. Στέλνεις ένα μήνυμα σ’ αυτούς που το βλέπουν. 
Μάριος: Το βρίσκω ενδιαφέρον. Πώς γίνονται τα γυρίσματα, με τι μηχανήματα 
γίνονται, τι τέχνη βάζει ένας άνθρωπος για να το κάνει αυτό εδώ πέρα, γιατί θέλει 
και κάποια τέχνη για να το κάνεις αυτό, δεν είναι μονάχα πηγαίνω τραβάω, 
κοιτάω και τελειώσαμε. Πρέπει να ξέρεις κάτι για να το κάνεις αυτό. 
Χρίστος: [Έμαθα] ότι θέλει πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια για να γίνει μια ταινία 
δέκα λεπτών. ∆εν είναι απλό, παίρνεις μια κάμερα ή ένα κινητό και γράφεις. Θέλει 
μοντάζ, ήχους, θέλει πάρα πολλά άτομα, θέλει συντονισμό κυρίως. Αυτά. Έμαθα ότι 
δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαινόταν στην αρχή. [...] Μου άρεσε πάρα πολύ και θα 
το ξαναέκανα. Γιατί μου αρέσει γενικά να δημιουργώ. Ήτανε μια δημιουργία. 
Επιπλέον, να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοσυνείδηση και αυτοπεποίθηση: 
Βασίλης: [Ερ.: Γιατί μπήκες στην κινηματογραφική ομάδα; Τι προσδοκίες είχες;] ∆εν 
είχα καμία προσδοκία. Ήθελα να βοηθήσω το σχολείο μου. [Ερ.: Τι εννοείς να 
βοηθήσεις το σχολείο;] Εντάξει, είναι ωραίο να βλέπεις το σχολείο σου, αν και 
νυχτερινό, να παίρνει μια διάκριση. Γιατί πήραμε μια διάκριση, πήρε δημοσιότητα 
όλο το θέμα. […] Γιατί, κακά τα ψέματα, σχεδόν όλο το λύκειο εδώ το έβγαλα. Το 
σχολείο ας πούμε εδώ πέρα το αγαπάω. […] Και μ’ άρεσε αυτό, γιατί ουσιαστικά 
ακουγότανε το εσπερινό σχολείο της Κω, για την ταινία που έκανε. Και 
φανταστείτε ότι φτιάξαμε κάτι καλό με λίγα πράγματα, ουσιαστικά με μια κάμερα 
μόνο. 
Χρίστος: [Ερ.: Γιατί μπήκες στην κινηματογραφική ομάδα; Τι προσδοκίες είχες;] Να 
βοηθήσουμε καταρχήν το σχολείο μας, να μάθουμε κι εμείς κάποια πράγματα 
παραπάνω. Ό,τι μαθαίνουμε είναι για το καλό μας. ∆εν έχει σημασία τι είναι, είτε 
είναι κινηματογράφος είτε οτιδήποτε άλλο. [Ερ.: Τι εννοείς να βοηθήσεις το 
σχολείο;] Να βοηθήσουμε για το σχολικό διαγωνισμό, την προβολή του σχολείου, 
την προβολή του νυχτερινού σχολείου. Να καταλάβουνε οι άλλοι ότι στο νυχτερινό 
δεν πάνε άτομα τα οποία δεν έχουνε καμία σχέση ή δεν ασχολούνται με τίποτα. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

120

Είναι άτομα πολυάσχολα, έχουν τις δουλειές τους, ασχολούνται και με πάρα πολλά 
πράγματα.  
Να διαμορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα: 
Αθανασία: Πριν την ταινία μπορώ να πω ότι ήμουνα ουδέτερη. Ούτε με τους μεν 
ούτε με τους δε. ∆εν είχα ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. [...] ∆εν είναι ότι δεν το 
ήξερα, απλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Τα καλά πράγματα, τα περισσότερα, δεν 
δημοσιεύονται. Μόνο τα άσχημα μπορεί να δημοσιευτούν παντού. Όταν γίνεται 
ένα καλό το προσπερνάμε. Εγώ τώρα μέσα από αυτή την ταινία είδα ότι υπάρχουν 
και πολλοί άνθρωποι που κάνουνε καλό. [...] Πριν την ταινία δεν είχα άποψη. ∆εν 
είχα άποψη πρώτον γιατί ήμουνα σ’ έναν κόσμο στον οποίο, για προσωπικούς 
λόγους, δεν ασχολούμουν με τίποτα κοινωνικό, έπειτα δούλευα, δεν ασχολούμουν 
με τίποτα, δουλειά-σπίτι, σπίτι-δουλειά. Και μέσα από αυτή την ταινία είδα και 
έμαθα πράγματα που δεν ήξερα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε μετά την ταινία 
απόκτησα άποψη, πριν δεν είχα η αλήθεια είναι. 
Μαρία: Εννοείται [πως άλλαξε η στάση μου]. Εννοείται πως άλλαξε, γιατί το είδα 
από άλλη πλευρά. ∆εν ήμουνα πια... πώς να σας το εξηγήσω... δεν ήμουν 
αδιάφορη. Απλά δεν έδινα και περισσότερη σημασία, δηλαδή στο να ασχοληθώ, να 
ασχοληθώ παραπάνω. […] Πάντα μπορεί να αλλάζω, πάντα επηρεάζομαι και 
πολλές φορές, μπορώ να πω, θετικά. Έχω επηρεαστεί αρνητικά πάρα πολλές φορές 
αλλά το αλλάζω. [...] ∆εν είχα κάποια ξεκάθαρη στάση. 
Χρίστος: Πριν από την ταινία είχα διαφορετικές απόψεις, όχι τόσο ακραίες όμως. 
Κυρίως δεν ασχολούμαι μαζί τους [Ερ.: Αυτή η άλλη άποψη που λες ότι είχες, πού 
νομίζεις ότι οφειλόταν;] Στο ότι δεν είχαμε ιδέα γι’ αυτά τα άτομα. Ποια είναι αυτά 
τα άτομα. Νομίζαμε ότι είναι ό,τι μας λεν τα κανάλια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι 
είναι βιαστές, είναι μουσουλμάνοι, είναι άλλης εθνικότητας, είναι εγκληματίες… 
Αντωνία: ∆εν τους ήθελα… Πίστευα ότι κάνουν πολύ κακό στον τόπο μας… [Ερ.: 
Ποιοι;] Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα με τις βάρκες. Γιατί δεν ήτανε 
καθόλου ωραία εικόνα να βλέπεις να είναι στους δρόμους. Έτσι τρομάζανε και οι 
τουρίστες. Και έτσι πιστεύω ότι λίγο ή πολύ χάσαμε από τον τουρισμό, που εμείς 
μέσα από τον τουρισμό ζούμε. Αυτή ήταν η άποψή μου. [...] Ήμουνα κακιασμένη, 
είχα μια κακία μέσα μου, σκεφτόμουνα πολύ… διαφορετικά. Πολύ πολύ 
διαφορετικά. Αλλά άμα τα δεις τα πράγματα με άλλο μάτι και μπεις στη θέση τους, 
όσο και δύσκολο να ’ναι, μετά σκέφτεσαι λίγο πιο… ανοιχτά, δεν είσαι εκεί [κάνει με 
τα δυο της χέρια μια χειρονομία που δείχνει κάποιον που φορά παρωπίδες]. 
∆ηλαδή αυτή η γνώμη που είχα ήταν πολύ εγωιστική. Ενώ δεν θα ’πρεπε να είναι 
έτσι, γιατί θα μπορούσα κι εγώ να είμαι εκεί, να είμαι στη θέση τους. Θα μπορούσα 
εγώ να είμαι ένα παιδάκι απ’ αυτούς ή μια μάνα απ’ αυτούς που έρχονται με τα 
μωρά στα χέρια. 
Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τη θέση, τα συναισθήματα και τις σκέψεις 
ενός άλλου ατόμου, και, τοποθετώντας τον εαυτό τους στη θέση του, να 
υιοθετήσουν εναλλακτικές προοπτικές σε σχέση με τον εαυτό τους. Με μια λέξη, να 
αποκτήσουν ενσυναίσθηση: 
Μάριος: Έμαθα το πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, με τι τρόπο 
έρχονται. Γιατί, το να λες ότι έρχεται κάποιος από ’κει εδώ, εντάξει, ήρθε. Το να 
γνωρίζεις όμως με ποιον τρόπο έρχεται και τι βάσανα τράβηξε για να ’ρθει εδώ 
πέρα, ή τι άφησε εκεί πέρα – άφησε τα σπίτια του; άφησε τα μαγαζιά του; τα 
παιδιά του κι έφυγε, γιατί γίνεται πόλεμος, θα τον σκοτώσουν, δεν θα τον 
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σκοτώσουν, έφυγε άρον άρον νύχτα; Είναι κάτι κι αυτό. ∆ηλαδή, αν δεν το ξέρεις, 
λες ’ντάξει, ήρθε αυτός, περαστικός είναι, φεύγει. Ε δεν είναι έτσι τα πράματα. [Ερ.: 
Αυτά που λες τα σκέφτηκες λόγω της ταινίας;] Εντάξει, τα ήξερα αλλά με την ταινία 
τα σκέφτεσαι πιο σοβαρά [...] Το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. [...] Γιατί μπαίνεις στο... 
λες «άμα ήμουν εγώ, τι γινότανε;». Μπορεί να τραβήξουμε κι εμείς τα ίδια, ποιος 
ξέρει;  
Κατερίνα: Όταν ο όχλος σχολιάζει πάντα αρνητικά, κάπως κι εμένα σαν μικρότερη 
με παρασέρνουνε στο να βάζω κακές και αρνητικές σκέψεις στο μυαλό μου. Πριν 
δω οτιδήποτε μπροστά μου. Και πρόσφυγες και στο νησί μας και όλο αυτό το 
αρνητικό. ∆ηλαδή, αυτό που λέγαν όλοι ότι θα έρθουν εδώ και θα κλέβουνε και θα 
μπαίνουν στα σπίτια γιατί πεινάνε, το ότι θα φοβάται όλος ο κόσμος να αφήνει την 
πόρτα ανοιχτή… όλα αυτά τα αρνητικά. Μέχρι που πήγαμε κάτω στην Κω και 
γυρίσαμε την ταινία και είδα όλα αυτά μπροστά μου. Και το πήρα ως ανθρωπιά. 
Ότι εγώ μπορεί να ήμουνα στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος κρύωνε, 
πεινούσε, δεν είχε άλλη επιλογή απ’ το να φύγει απ’ τη χώρα του. Όλα αυτά με 
κάνανε και το είδα πιο ρεαλιστικά το θέμα, το είδα πιο συναισθηματικά. [Ερ.: Έχεις 
αλλάξει τώρα στάση δηλαδή;] Όχι ότι ήμουνα αρνητική. Ευαισθητοποιήθηκα πιο 
πολύ. Μπήκα στη θέση τους. Σα να ήμουνα εγώ αυτή. 
Μαρία: [Στο γύρισμα] ντράπηκα, γιατί ήμασταν σ’ ένα σημείο όπου περνούσαν 
πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, κάποιοι μας χλεύαζαν... Στην αρχή ντράπηκα, 
μετά δεν έδινα καν σημασία, γιατί δεν κάναμε κάτι κακό. Και προβάλαμε ένα θέμα 
που όλοι ήξεραν, δεν κάναμε κάτι περίεργο... Γι’ αυτούς θα φάνηκε περίεργο 
σίγουρα. Αλλά μετά κάπως το πήρα εγωιστικά, δεν κάναμε κάτι κακό. ∆είξαμε κάτι 
που θα έπρεπε όλοι να το δουν. Και ήταν καλά, μου άρεσε. Εμένα μ’ έκανε να 
νιώσω πώς είναι ο πρόσφυγας, πώς νιώθει ένας πρόσφυγας, όταν εμείς οι άλλοι 
τον βλέπουμε ή τον κρίνουμε μάλλον, είμαστε ρατσιστές απέναντί του και, εντάξει, 
δεν ένιωσα και ωραία. [...] Μπήκαμε στη θέση του, παρόλο που δεν ήταν αυτό από 
την αρχή, δεν ήταν να γίνει αυτό, απ’ ότι κατάλαβα εγώ, αλλά μπήκα στη θέση του 
πρόσφυγα. [Ερ.: Πώς έγινε αυτό;] Μόνο που φορούσα αυτό το πορτοκαλί πράγμα, 
εντάξει, το ένιωσα. Ήμουν σ’ ένα σημείο πολύ... εντάξει, περνούσαν πάρα πολλοί 
άνθρωποι εκείνη την ώρα, με κοίταζαν περίεργα και ένιωσα τουλάχιστον τον 
ρατσισμό που εκπέμπουμε, εμείς ως τρίτοι προς τα έξω. Αυτό. Εντάξει, δεν ένιωσα 
ως πρόσφυγας, να νιώσω άστεγη ή να μην έχω φαγητό... Όχι, δεν ένιωσα έτσι. […] 
Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, γιατί κατάλαβα πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. 
Χωρίς να θέλω να πάρω κάποιο μέρος αλλά ένιωσα αυτό, ας το πούμε, το 
μπούλινγκ, γιατί είναι μπούλινγκ αυτό που κάνουμε, γιατί νομίζουμε πως τα έχουμε 
όλα και κρίνουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, χωρίς 
να νιώθουμε κάτι, το παραμικρό από αυτό που νιώθουν εκείνοι. Κατάλαβα ότι δεν 
πρέπει να το κάνουμε αυτό. ∆εν πρέπει να είμαστε μικροπρεπείς, μικρόψυχοι και 
κακοί, γιατί είμαστε άνθρωποι.  
 
Ψυχοκινητικός τομέας 
Κοινή συνισταμένη όλων των απαντήσεων των μαθητών/ριών είναι αναγνώριση 
της αξίας της ομαδικής δουλειάς και της συνεργασίας. Η κατασκευή μιας 
κινηματογραφικής ταινίας είναι η κατεξοχήν δραστηριότητα που μπορεί να φέρει 
κοντά μαθητές με διαφορετικές κλίσεις και ενδιαφέροντα, να τους εντάξει σε μία 
ομάδα με κοινό στόχο και προσανατολισμό και να τους διδάξει πώς να 
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συνεργάζονται και να επικοινωνούν – τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ‘έξω 
κόσμο’:  
Μάριος: Μου άρεσε που μαζευτήκαμε όλοι μαζί και κάναμε όλοι μαζί κάτι. Έστω 
και κάτι λίγο γι’ αυτούς τους ανθρώπους. [...] Το μήνυμα πιο πολύ μ’ άρεσε. 
∆ώσαμε ένα μήνυμα στους υπόλοιπους που δεν ήτανε τόσο θετικοί να βοηθήσουνε 
μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο. Τουλάχιστον τους δώσαμε μια σκέψη, ή να τους 
ωθήσουμε να κάνουν κάτι. [...] Κι η συνεργασία φυσικά και μου άρεσε, γιατί και 
ποιον δεν τον αρέσει να συνεργάζεται με κάποιον, να βοηθάς και να σε βοηθάνε, 
να βγάζεις κάτι ωραίο. Εντάξει, κάτι είναι. [...] Το πώς γίνεται μια ταινία φυσικά και 
θέλει άτομα, θέλει κάποιον που να είναι, πώς να το πω, επικεφαλής, να δίνει 
οδηγίες, να ξέρει τι του γίνεται. 
Φλορίντα: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να είμαι και του χρόνου. [Ερ.: Γιατί;] 
Γιατί η εμπειρία είναι πάρα πολύ ωραία. Συνεργάζεσαι, δουλεύεις ομαδικά. Και στο 
τέλος μετά βλέπεις ότι έχει γίνει κάτι καλό. Πέρα από τις δυσκολίες, από τον χρόνο 
τον πολύ που θα αφιερώσεις, βγαίνει κάτι ωραίο. 
Αθανασία: Τίποτα, δεν είχα κάποια προσδοκία. Απλά ήταν η πρώτη φορά που 
είπα να ‘κοινωνικοποιηθώ’, να αρχίσω να βρίσκομαι με ανθρώπους οι οποίοι 
ασχολούνται με κάτι διαφορετικό απ’ ότι ασχολούμαι εγώ. […] Αυτό που μου άρεσε 
ήταν που μαζευόμασταν όλοι μαζί, γνωριστήκαμε περισσότερο με άτομα με τα 
οποία δεν γνωριζόμασταν τόσο πολύ, και η προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα 
καλό αποτέλεσμα. […] [Έμαθα] ότι με πολύ λίγα πράγματα, άμα έχεις θέληση και 
καλή προοπτική, μπορείς να κάνεις θαύματα. [Ερ.: Τι εννοείς ‘καλή προοπτική’;] 
∆ηλαδή άμα βλέπεις κάποια πράγματα θετικά. Να μη βλέπεις ας πούμε σαν 
μειονέκτημα ότι σου λείπει μία καλή κάμερα, τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα λοιπά. 
Με μία απλή κάμερα και με συνεργασία μπορείς να κάνεις θαύματα. […] Από τη 
στιγμή που δεν ήμουνα μέσα στον χώρο, πίστευα ότι θα χρειάζεται πάρα πολλά, 
δηλαδή να φτιαχτούνε, πώς να στηθούνε, μια κάμερα από δω, μια κάμερα από ’κει. 
Τώρα κατάλαβα ότι άμα έχεις συνεργασία, μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα. 
 
Συμπεράσματα 
Από τα παραπάνω καταρχάς προκύπτει ότι μέσα από τις απαντήσεις τους οι 
μαθητες/ριες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον συναισθηματικό τομέα, τον τομέα 
δηλαδή που πιθανότατα καλλιεργείται λιγότερο από τους άλλους δύο στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας, είτε 
πρόκειται για ταινία μυθοπλασίας είτε για ντοκιμαντέρ, τοποθετεί τους 
μαθητές/ριες σε μια συνθήκη κατά την οποία βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια 
κάποιου άλλου, καλλιεργώντας έτσι τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και 
βοηθώντας τους να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Ταυτόχρονα, καθώς οι ίδιοι 
γίνονται δημιουργοί ενός έργου που προβάλλεται και έξω από τα στενά σύνορα 
του σχολικού περιβάλλοντος (όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, από τη στιγμή 
της ανάρτησης του έργου στο διαδίκτυο, το κοινό στο οποίο απευθύνεται 
αποτελείται δυνάμει από τα δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού), 
αποκτούν αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους 
μαθητές/ριες σχολείων όπως τα εσπερινά, που συνοδεύονται κατά κανόνα από 
κακή φήμη. ∆ημιουργώντας επίσης ένα επίπονο και πολυσύνθετο έργο τέχνης 
όπως η κινηματογραφική ταινία, καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στην αξία 
της τέχνης και της δημιουργίας γενικότερα, αποκτούν αισθητικό κριτήριο, 
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μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να εκτιμούν το αυθεντικό και το γνήσιο από το 
ψεύτικο και το δήθεν. Γίνονται κριτικοί θεατές των οπτικοακουστικών προϊόντων 
από τα οποία καθημερινά κατακλύζονται.  
 Ως προς τον γνωστικό τομέα, από την άλλη, προκύπτει ότι μαθητές/ριες 
επιθυμούν ένα σχολείο που τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν κι άλλες 
γνώσεις, εκτός ‘ύλης’. Ένα σχολείο που τους δίνει τα ερεθίσματα για να αναζητούν, 
να ψάχνουν, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας ο 
καθένας τους πλέον έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Τους λείπει όμως ένας 
τρόπος προσανατολισμού, ένας μπούσουλας που θα τους δώσει τη σωστή 
κατεύθυνση μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών.  
 Τέλος, δημιουργώντας με τους συμμαθητές τους μια κινηματογραφική ταινία, 
οι μαθητές/ριες μαθαίνουν στην πράξη με τον καλύτερο τρόπο την αξία της 
συνεργασίας και της ομαδικότητας. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλών ειδών 
κλίσεις και ταλέντα, πέρα από αυτά που μονόπλευρα καλλιεργούνται στο υπάρχον 
εκπαιδευτικό σύστημα, και ότι κανένα από αυτά δεν είναι περιττό αλλά, αντίθετα, 
επιβάλλεται να βρεθεί τρόπος να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν για να 
επιτύχουν έναν κοινό στόχο.  
 Ύστερα απ’ όλα αυτά, πιστεύω, γίνεται κατανοητό ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη η εισαγωγή στα Αναλυτικά Προγράμματα της Οπτικοακουστικής Παιδείας, 
βασική συνιστώσα της οποίας είναι ο Κινηματογράφος στη δημιουργική του 
διάσταση. Η εξέλιξη αυτή είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη μετάβαση σε ένα σχολείο 
που συμβαδίζει με την εποχή του. Ένα σχολείο στο οποίο οι μαθητές/ριες δεν 
αντιμετωπίζονται ως παθητικοί αποδέκτες αλλά ως αυτόνομες προσωπικότητες, 
που μαθαίνουν να δρουν, να συνεργάζονται και να δημιουργούν. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία ως στόχο έχει την παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος 
οπτικοακουστικού γραμματισμού που υλοποιήθηκε σε ομάδα φοιτητών και αποφοίτων 
των παιδαγωγικών τμημάτων του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η παρέμβαση 
υλοποιήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 28 
τρίωρα εργαστήρια, τα οποία υλοποιήθηκαν σε διάστημα δύο μηνών. Κατά την διάρκεια 
της παρέμβασης έγιναν διάφορες προσεγγίσεις με στόχο την κατάκτηση γνώσεων γύρω 
από θέμα οπτικοακουστικού γραμματισμού (φωτογραφία, κινηματογράφος, κλπ) οι οποίες 
δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάγνωση, ερμηνεία και τον κριτικό στοχασμό. 
Ακολούθως οι συμμετέχοντες δημιούργησαν τα δικά τους οπτικοακουστικά έργα τα οποία 
προβλήθηκαν στο κοινό. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ην υλοποίηση δίωρου 
εργαστηρίου οπτικοακουστικού γραμματισμού σε τμήμα Ε’ τάξης ∆ημοτικού σχολείου. Η 
παρέμβαση αυτή ανέδειξε τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα αντίστοιχων 
πρωτοβουλιών που θα λαμβάνουν υπόψη τον σημαντικό κοινωνικοπολιτισμικό ρόλο του 
περιεχομένου των ΤΠΕ στη μετάδοση πληροφοριών και αξιών 
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός Γραμματισμός, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παραγωγή 
οπτικοακουστικού περιεχόμενου 
 
Abstract 
This paper aims to present the media literacy educational program implemented in a group of 
students and graduates of the pedagogical departments of the Democritus University of 
Thrace. The program took place at the Ethnological Museum of Thrace. The program 
consisted of 28 three-hour seminars/workshops implemented within two months. During the 
project we have implemented various activities in order to for the participants to gain a 
deeper understanding of media literacy that create the conditions for critical approaches and 
reflections. In addition the participants had to create their own audiovisual projects which 
were presented in the wider public. The project has been concluded with the implementation 
of an intervention that promoted media literacy in the elementary school. Our project 
highlighted the importance and the need for relevant initiatives that take into account the 
important socio-cultural role of ICT content in disseminating information and values and 
promoting participation and engagement.  
Keywords: audiovisual literacy, educational program, production of audiovisual content 
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Εισαγωγή 
Είναι κοινώς αποδεκτό, τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και από 
εκπαιδευτικούς, ότι η Εκπαίδευση στα Μέσα με στόχο τον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό των εκπαιδευόμενων, είναι επιτακτική ανάγκη και απαιτεί περαιτέρω 
έρευνα στο επιστημονικό πεδίο καθώς και την εφαρμογή περισσότερων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων. Με τον όρο Εκπαίδευση στα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας εννοούμε τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης των 
μέσων ενώ ο «αλφαβητισμός στα ΜΜΕ» αναφέρεται στο αποτέλεσμα στο 
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι 
εκπαιδευόμενοι. Επομένως, η «εκπαίδευση στα ΜΜΕ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
τόσο της κριτικής κατανόησης όσο και της ενεργούς συμμετοχής δηλαδή την 
ανάπτυξη των κριτικών και δημιουργικών ικανοτήτων (Buckingham, 2008: 39). 
Σύμφωνα με την Ανδριοπούλου (2010: 15) ο οπτικοακουστικός γραμματισμός 
αφορά την ικανότητα της πρόσβασης (φυσική και τεχνική), της γνωστικής 
πρόσληψης και κριτικής ανάλυσης και στην ικανότητα της δημιουργίας 
περιεχομένου, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργούς και αυτόνομους χρήστες 
των μέσων. Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός εμπερικλείει δηλαδή, την 
ικανότητα «ανάγνωσης» και «γραφής»/παραγωγής οπτικοακουστικών 
προϊόντων/ έργων. Η διαδικασία «ανάγνωσης» καθιστά τα παιδιά και τους 
ενήλικες ως καταναλωτές μέσων ικανούς να βλέπουν πίσω από την εικόνα και το 
κείμενο, να κατανοούν δηλαδή όχι μόνο τις ρητές παραδοχές, αλλά και τις άρρητες 
ιδεολογικές συμβάσεις που υπολανθάνουν στις κινηματογραφικές ταινίες, καθώς 
και να αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνιστώσες της 
παραγωγής τους (Κούρτη, 2012: 35). Το ίδιο υπερασπίζεται και η Genivieve 
Jacquinot-Delaunay (2001: 152) τονίζοντας ότι η εκπαίδευση στα ΜΜΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σε συνάρτηση με τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες της κοινωνίας ή της ομάδας μέσα στην οποία εργαζόμαστε, 
παράμετρο η οποία αναιρεί κάθε αξίωση που θα είχε να κάνει με ένα διεθνή 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης στα ΜΜΕ.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό σε τυπικά ή μη τυπικά πλαίσια μάθησης αποτελεί η 
εκπαίδευση των εν δυνάμει και η επιμόρφωση των πτυχιούχων εκπαιδευτικών. 
Παρόλο που γίνονται προσπάθειες για την υλοποίηση προγραμμάτων 
επιμόρφωσης και ενώ ήδη υπάρχει μια πρωτόλεια προσπάθεια για εισαγωγή 
αντίστοιχων μαθημάτων σε προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών 
πανεπιστημιακών τμημάτων, απαιτείται μια πιο συντονισμένη και πιο 
ολοκληρωμένη πρόταση ευρείας κλίμακας που να αφορά το σύνολο των 
εκπαιδευτικών.  

Σε έρευνα που αποτύπωνε τις απόψεις νηπιαγωγών για την 
κινηματογραφική παιδεία συμπεραίνεται ότι οι νηπιαγωγοί που προσπαθούν να 
εφαρμόσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην προσπάθειά τους αυτή, οι οποίες προφανώς οφείλονται στις αποσπασματικές 
γνώσεις τους πάνω στο εν λόγω αντικείμενο. αν οι νηπιαγωγοί είχαν 
παρακολουθήσει πιο ουσιαστικές επιμορφώσεις σε θέματα κινηματογράφου, 
κινηματογραφικής παιδείας και οπτικοακουστικής παιδείας γενικότερα και 
κατείχαν σε μεγάλο βαθμό την αντίστοιχη διδακτική μεθοδολογία, θα μπορούσαν 
να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη άνεση στις απαιτήσεις τέτοιων δράσεων 
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(Σεμεντεριάδης κ.α., 2013). Οι γνώσεις, οι στάσεις, οι αντιλήψεις, οι δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών στον οπτικοακουστικό γραμματισμό αποτελούν την απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του και ως εκ τούτου η διερεύνηση τους έχει 
μέγιστη σημασία. Σημαντικότερο όμως είναι να αξιοποιηθούν ώστε να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν προγράμματα οπτικοακουστικού γραμματισμού 
για εκπαιδευτικούς και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς στους οποίους να δίνεται η 
δυνατότητα να γνωρίσουν το γνωστικό αντικείμενο της εκπαίδευσης στα Μέσα και 
να κατανοήσουν την σημαντικότητα του, να αποκτήσουν δεξιότητες, και να 
κατακτήσουν μεθόδους και εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα οπτικοακουστικής παιδείας και να 
αξιοποιούν τα Μέσα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στην 
εκπαιδευτική τους πράξη. Το ίδιο προτείνουν και οι Νίκα & Ντάβου (2008: 82-95) 
τονίζοντας ότι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο αλφαβητισμός στα 
Μέσα Επικοινωνίας διαφέρει από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που 
έχει μάθει και χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός σήμερα, πράγμα που απαιτεί την 
ειδική επιμόρφωση του ώστε να οδηγήσει τους μαθητές του στην κριτική 
αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δεξιότητες στον τομέα 
των ΤΠΕ και η ψηφιακή δεξιότητα δεν ταυτίζονται με τον γραμματισμό στα μέσα 
επικοινωνίας. Ο τελευταίος πρέπει να δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, νέες δυνατότητες έκφρασης και αξιοποίησης του 
περιεχομένου των ΜΜΕ. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο ψηφισμάτων και 
οδηγιών του ΕΚ, του Συμβουλίου αλλά και της Επιτροπής Περιφέρειων (2008, 2009, 
2011) ο γραμματισμός στα ΜΜΕ θεωρείται τμήμα της ψηφιακής ικανότητας που 
μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υλοποίηση πολλών στόχων και 
προτεραιοτήτων όπως μεταγνωστική ικανότητα, ενεργός συμμετοχή στα κοινά, 
προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου κλπ. Στα πλαίσια αυτά οι άμεσες 
προτεραιότητες για την προώθηση του γραμματισμού στα ΜΜΕ ορίζονται: 1) η 
ανάπτυξη εγκάρσιων βασικών δεξιοτήτων 2) μέτρα που διευκολύνουν τη 
διαμόρφωση ενός θεσμικού περιβάλλοντος που ευνοεί τη δημιουργικότητα και την 
καινοτομία, βάσει της κριτικής και προσεκτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της ποιοτικής βελτίωσης της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών 3) η δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των φορέων 
και των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση, των ερευνητικών 
ιδρυμάτων, των πολιτιστικών φορέων και των δημιουργικών βιομηχανιών. 

 
Μεθοδολογία 
Η παρέμβαση σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον προβληματισμό που έχει 
αναπτυχθεί αλλά και τις στρατηγικές προτεραιότητες για την προώθηση του 
γραμματισμού των ΜΜΕ. Βασική προϋπόθεση της παρέμβασης ήταν τα 
οπτικοακουστικά έργα αλλά και οι παραγωγές των εκπαιδευόμενων να βρίσκονται 
σε σύνδεση με τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, τις 
εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντα τους, καθώς επίσης και με τον ιστορικό τόπο και 
χρόνο με τον οποίο καλούνται να συνδιαλλαγούν. Επίσης, η παρέμβαση 
αναπτύχθηκε παράλληλα σε δύο επίπεδα: Το πρώτο επίπεδο είναι η επεξεργασία, η 
ανάλυση και η κατανόηση των συμβάσεων άρα αποσκοπεί σε έναν θεατή - 
αναγνώστη και το δεύτερο επίπεδο αφορά την δημιουργία οπτικοακουστικών 
έργων από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα ένα «κείμενο – 
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προϊόν». Στόχος από την σύνδεση των δύο επιπέδων είναι ο «κριτικός 
αναγνώστης - συγγραφέας». 

Σκοπός ήταν να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα – παρέμβαση 
που θα καλλιεργεί και θα αξιοποιεί δεξιότητες του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού με κύριο αντικείμενο πραγμάτευσης επιλεγμένα μουσειακά 
εκθέματα του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης με στόχο την ανάδειξη του μουσείου 
και την ανάπτυξη επικοινωνίας με το κοινό του μέσω μιας νέας προσέγγισης. Στα 
πλαίσια αυτά επιδιώξαμε οι φοιτητές και απόφοιτοι παιδαγωγικών τμημάτων να 
αξιοποιήσουν (θέαση, κριτική επεξεργασία και κριτική αποτίμηση) και στη συνέχεια 
να δημιουργήσουν οπτικοακουστικό υλικό, ως ένα νέο πολιτισμικό προϊόν, μέσα 
από το οποίο θα δίνουν τη δυνατότητα κατανόησης των ιστορικών και 
πολιτισμικών διαστάσεων των μουσειακών εκθεμάτων Μουσείου από τους 
επισκέπτες του.  

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναλάβουν 
σταδιακά τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της ίδιας τους της εκπαίδευσης, ώστε να 
οδηγηθούν από την εξάρτηση στην αυτονομία. (Ντάβου, 2001: 44). Έχοντας λοιπόν 
τα εργαλεία που θα τους είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν 
τη γνώση βασισμένοι στις δικές τους επιθυμίες και εμπειρίες, οι εκπαιδευόμενοι θα 
καλεστούν να οργανώσουν τη δουλειά τους και να δημιουργήσουν 
οπτικοακουστικά έργα τα οποία θα αξιοποιήσουν.  

Τα κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα ήταν η καλλιέργεια κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης, η αποτύπωση στάσεων ως προς τη σημασία του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού και τη σύνδεσή του με το μουσείο, η 
ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα 
οπτικοακουστικά μέσα και το χώρο του μουσείου ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί. 
 
∆ιδακτική εφαρμογή 
Πλαίσιο 
Η παρέμβαση υλοποιήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης1 και ήταν διάρκειας 
οχτώ εβδομάδων. Την ομάδα αποτέλεσαν 13 φοιτήτριες 3ου και 4ου έτους και 6 
απόφοιτες των τμημάτων Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
και του Παιδαγωγικού ∆ημοτικής Εκπαίδευσης του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Καμία από τις συμμετέχουσες δεν ήταν διορισμένη εκπαιδευτικός. 
 
Μεθοδολογία σχεδιασμού 
Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 28τρίωρα εργαστήρια κυρίως με οργανωμένες 
δραστηριότητες. Κάθε εργαστήριο με το πέρας του, αξιολογούνταν από τους 
συμμετέχοντες ως προς την κατάκτηση γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
αλλά και αποτύπωση της εμπειρίας τους.  

Κατά τη διαδικασία αυτή, η ομάδα αξιοποίησε υπάρχουσες και κατέκτησε 
νέες δεξιότητες εγγραμματισμού σε συγκεκριμένα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
(φωτογραφία, κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ, animation, ηχητικό υλικό κ.ά), τις 
οποίες αξιοποίησε για να κατακτήσει δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, 
αναζήτησης ιστορικών στοιχείων, αξιοποίησης των μουσειακών χώρων, 
κατανόηση της σημασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και κατάκτηση νέων 

                                                            
1Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από την κ. Ανδρεάδου Έφη στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης 
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προσεγγίσεων μάθησης. Στη συνέχεια το υλικό το οποίο είχαν επεξεργαστεί καθώς 
και τα παραγόμενα έργα τους τα αξιοποίησαν για να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με ομάδα παιδιών που 
επισκέφθηκε το μουσείο.  

Η προσοχή δόθηκε στον κινηματογράφο, με έμφαση στον κινηματογράφο 
μυθοπλασίας, το κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ και το animation. Άλλα μέσα που 
αξιοποίησαν είναι η φωτογραφία, το ηχητικό ντοκουμέντο, η συνέντευξη. 
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι δόθηκε έμφαση κυρίως στην καλλιτεχνική 
οπτικοακουστική έκφραση και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που αφορούν την 
καθημερινή οπτικοακουστική κουλτούρα, θα αξιοποιηθούν κυρίως ως εργαλεία 
(π.χ. διαδίκτυο).  

Η παρέμβαση αξιοποίησε την μέθοδο project (Σχέδιο Εκπαιδευτικής ∆ράσης) 
της οποίας τελικός στόχος ήταν η επικοινωνία των παραγόμενων έργων με το 
κοινό του μουσείου καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εκπαιδευτικού 
προγράμματος σε ομάδα παιδιών. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 
πραγματοποιούνταν βιωματικές δραστηριότητες σε μικρές ομάδες, ομαδικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η θέαση οπτικοακουστικών 
έργων και η κριτική επεξεργασία αυτών, εργαστήρια που αφορούσαν τεχνικά αλλά 
και αισθητικά ζητήματα σε σχέση με την παραγωγή των έργων καθώς και 
επισκέψεις ειδικών πάνω στην τέχνη της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του 
μοντάζ κ.α. οι οποίοι καλέστηκαν να υποστηρίξουν την ομάδα τόσο σε θεωρητικό 
επίπεδο αλλά και σε πρακτικό. 

Παράλληλα οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με το χώρο του μουσείου, τον 
οποίο γνώρισαν καθώς τον τρόπο που επικοινωνεί με το κοινό του, 
αλληλεπίδρασαν με τα εκθέματα και κατανόησαν πως αξιοποιούνται ως τεκμήρια, 
φορείς πολιτισμού και ιστορίας, αλλά και πως μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 
για την δημιουργία μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος.  

Στο τέλος κάθε εργαστηρίου ακολουθούσε συζήτηση στην οποία κατά κύριο 
λόγο προσπαθούσαμε να κάνουμε την μετάβαση των δραστηριοτήτων που 
υλοποιήθηκαν σε ομάδες παιδιών ώστε να δούμε ποιες από αυτές και πως 
μπορούμε να τις δουλέψουμε με τα παιδιά. 
 
Οργάνωση εργαστηρίων 
Τα εργαστήρια οργανώθηκαν σε τέσσερις ενότητες. 

Στην πρώτη ενότητα εντάσσονται 4 εργαστήρια των οποίων οι 
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν προσέγγιζαν την φωτογραφία ως προς την 
ανάγνωση, ερμηνεία και την κατάκτηση γνώσεων λήψης φωτογραφίας καθώς και 
την διαδικασία δημιουργίας φωτογραφικού υλικού μέσα από φωτογραφικό 
project.  

Στην δεύτερη ενότητα εντάσσονται δεκαπέντε εργαστήρια στα οποία έγινε 
μετάβαση στον κινηματογράφο και επαφή με την ιστορία του φωτογραφικού και 
κινηματογραφικού μέσου, των αρχών κινηματογράφησης για την κατάκτηση των 
κινηματογραφικών συμβάσεων οι οποίες δημιουργούν τις συνθήκες για την 
ανάγνωση, την ερμηνεία και τον κριτικό στοχασμό. Καθ’ όλη την διάρκεια της 
παρέμβασης, την ομάδα υποστήριξε σε τεχνικά ζητήματα χρήσης των μέσων 
ειδικός. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους όπως το 
Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης από το οποίο άντλησαν υλικό και 
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πληροφορίες, σε στούντιο ραδιοτηλεοπτικού σταθμού στο οποίο παρακολούθησαν 
την διαδικασία παραγωγής μιας τηλεοπτικής εκπομπής και συζήτησαν με τους 
αρμόδιους επαγγελματίες, στο Κέντρο ∆ημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, και 
τέλος σε φωτογραφικό στούντιο στο οποίο ασχοληθήκαμε με την χρήση του 
φωτός στην φωτογραφία. Έχοντας λοιπόν τα εργαλεία που θα τους είναι 
απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν τη γνώση βασισμένοι στις δικές 
τους επιθυμίες και εμπειρίες, οι εκπαιδευόμενοι καλέστηκαν να οργανώσουν τη 
δουλειά τους και να δημιουργήσουν οπτικοακουστικά έργα. Έτσι οι συμμετέχοντες 
υλοποίησαν την δική τους κινηματογραφική παραγωγή χρησιμοποιώντας τις 
μεθόδους κινηματογράφησης και τα εργαλεία που κατέκτησαν (script, 
προπαραγωγή, παραγωγή, μοντάζ, μιξάζ). 

Στην τρίτη ενότητα η οποία ολοκληρώθηκε σε τέσσερα εργαστήρια η ομάδα 
οργάνωσε και υλοποίησε εκδήλωση παρουσίασης και προβολής των 
οπτικοακουστικών έργων που δημιούργησε. Κατά την διαδικασία καλέστηκαν να 
σχεδιάσουν την αφίσα της εκδήλωσης, το δελτίο τύπου για να την επικοινωνήσουν 
με την τοπική κοινωνία, να επικοινωνήσει με τοπικά Μέσα Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης και να λειτουργήσουν ως ρεπόρτερ καταγράφοντας φωτογραφικά 
και βιντεοσκοπώντας την εκδήλωση που οργάνωσαν.  

Η τελευταία και τέταρτη ενότητα απαρτίζεται από τρία εργαστήρια στα 
οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τους συμμετέχοντες ένα δίωρο 
πρόγραμμα οπτικοακουστικού γραμματισμού στη φωτογραφία με αντικείμενο 
εφαρμογής επιλεγμένα μουσειακά εκθέματα του Εθνολογικού Μουσείου στο οποίο 
και υλοποιήθηκε. Η ομάδα στόχου ήταν ένα τμήμα (18 παιδιά) της Ε’ τάξη του 
Πειραματικού ∆ημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.  

Το τελευταίο εργαστήριο που υλοποιήθηκε αφορούσε την τελική αξιολόγηση 
των συμμετεχόντων για την παρέμβαση, σε ομάδα εστίασης.  

Συνοπτικά το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας φωτογραφική 
έκθεση, animation με την τεχνική stop motion animation, ντοκιμαντέρ και την 
υλοποίηση οπτικοακουστικού εργαστηρίου. 
 
∆ιδακτικό υλικό 
Φωτογραφίες διακεκριμένων φωτογράφων και της ομάδας καθώς και 
φωτογραφικό υλικό από την συλλογή του μουσείου. 
Κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation. 
Μουσειακά εκθέματα 
Ψηφιακό υλικό για την ιστορία της φωτογραφίας και του κινηματογράφου και για 
κατάκτηση δεξιοτήτων χρήσης Μ.Μ.Ε. και τη δημιουργία οπτικοακουστικών 
έργων.  
Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο, animation. 
 
Αξιολόγηση παρέμβασης 
Η αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια διαγνωστική 
αξιολόγηση με σκοπό να διερευνηθούν τόσο οι δεξιότητες των εν δυνάμει 
εκπαιδευτικών σε σχέση με την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων για 
μαθησιακούς σκοπούς όσο και οι στάσεις τους σχετικά με τα συγκεκριμένα 
τεχνολογικά μέσα και την αξιοποίηση αυτών στο χώρο του μουσείου. Ως πηγή 
συλλογής χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Κατά την διάρκεια της 
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παρέμβασης κάθε εργαστήριο με εξαίρεση αυτά που υλοποιούνταν σε εξωτερικό 
χώρο, βιντεοσκοπούνταν.  

Σε δεύτερη φάση, για τη διαμόρφωση της τελικής αξιολόγησης 
χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη σε ομάδα εστίασης και η 
ανάλυση περιεχομένου του παραγόμενου υλικού από την ομάδα στόχου.  
 
Συμπεράσματα 
Η παρέμβαση μας ανέδειξε τη σημασία και την αναγκαιότητα προώθησης του 
γραμματισμού στα ΜΜΕ. Τα Μέσα αποτελούν στοιχείο της κουλτούρας των 
παιδιών και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Όπως 
αναφέρουν οι Παναγιώτου (2011) και Παναγιώτου και Θεοδοσιάδου (2014) ο 
γραμματισμός στα ΜΜΕ θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος μιας ευρύτερης 
προσέγγισης που προωθεί την παιδαγωγική του ενεργού πολίτη η οποία στόχο 
έχει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στα κοινά ως αποτέλεσμα γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων. Όπως προέκυψε από την παρέμβαση μας η διαδικασία 
για την προώθηση και κατάκτηση των στόχων του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού θα πρέπει να γίνει αρχικά στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μέσω της 
προτεινόμενης διαδικασίας κατάκτησης του γνωστικού αντικειμένου και των 
απαιτούμενων μεθόδων, εργαλείων και γνώσεων χρήσης των Μέσων αλλά και 
ανάγνωσης και ερμηνείας των οπτικοακουστικών έργων, θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων τους. Η παρέμβαση 
μας αποτελεί μια συγκεκριμένη πρόταση παρέμβασης η οποία αναδεικνύει τις 
δεξιότητες, γνώση και κατανόηση που πρέπει να έχουν οι πολίτες για «να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα οπτικοακουστικά μέσα. Οι 
έχοντες παιδεία για τα μέσα μπορούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές, να 
κατανοούν τη φύση του περιεχομένου και των υπηρεσιών και να αξιοποιούν 
πλήρως τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών» 
(Οδηγία ΕΚ και Συμβουλίου, 2010). Με βάση την παρέμβαση μας έγινε φανερό ότι 
θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των βασικών συνιστωσών του 
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, δεδομένου ότι η ανάπτυξη καθεμίας εξ 
αυτών απαιτεί ιδιαίτερη στρατηγική και τους δέοντες παράγοντες και πόρους, 
γεγονός που αναδεικνύεται και στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών 
της ΕΕ (EDUC-IV-039, 2009). Όπως προκύπτει από την πρώτη αξιολόγηση των 
απόψεων όσων συμμετείχαν όπως αποτυπώθηκαν στην τελική συνέντευξη σε 
ομάδα εστίασης, οι στόχοι του ερευνητικού πειραματικού έργου επιτεύχθησαν. Πιο 
συγκεκριμένα η ανάπτυξη του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, 
συνδυαζόμενη με την προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων στα μέσα 
επικοινωνίας, εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, έχει ιδιαίτερη σημασία για το 
μέλλον. Μέσω της ερευνητικής παρέμβασης δόθηκε η δυνατότητα στις 
συμμετέχουσες να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την κριτική ερμηνεία 
του περιεχομένου των μέσων επικοινωνίας και τη δημιουργική παραγωγή, που 
είναι ουσιώδεις συνιστώσες του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. 
Ενισχύθηκαν οι δεξιότητες που αφορούν την επιλογή περιεχομένου στα μέσα 
επικοινωνίας, την κριτική αντιμετώπιση του αλλά κυρίως μέσω της εφαρμογής 
των απαραίτητων τεχνικών και πρακτικών δεξιοτήτων, δράσεων και γνώσεων 
που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.  
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Η εκπαίδευση των νέων που ζουν σε περιβάλλον κατακλυζόμενο από τα 
μέσα επικοινωνίας απαιτεί ποιοτικά νέες προσεγγίσεις που θα λαμβάνουν επίσης 
υπόψη τον διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας και 
του σχολείου στη μετάδοση πληροφοριών και αξιών (Επιτροπή Περιφερειών 
5:2009). Είναι φανερό ότι απαιτούνται περαιτέρω διδακτικές εφαρμογές και 
σενάρια σε όλο το σύνολο των Μέσων τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται. Μέσα 
από αυτές και την υλοποίηση τους σε ομάδες εκπαιδευτικών και τις αξιολογήσεις 
αυτών οδηγούμαστε σε ανατροφοδότηση και αναστοχασμό των προγραμμάτων 
οπτικοακουστικής παιδείας και αρά κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί κατακτούν και χρησιμοποιούν τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν.  
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Περίληψη 
Η γλωσσική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση εδώ και μια 15ετία έχει αναγνωρίσει τον 
πολυγραμματισμό ως αναγκαιότητα της σύγχρονης επικοινωνίας. Οι πολλοί και 
διαφορετικοί σημειωτικοί τρόποι επικοινωνίας που συνδιαρθρώνουν το σύγχρονο μήνυμα 
απαιτούν σύνθετες ικανότητες, διευρύνοντας το πεδίο του ενδιαφέροντος, από τη 
μονοκρατορία του γραπτού και προφορικού λόγου στο σχολείο, και στην εικόνα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, επιχειρήσαμε την 
προσέγγιση του οπτικοακουστικού γραμματισμού στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
διδακτικής πρότασης:με αφετηρία τη γνωριμία των μαθητών με την ιδιαίτερη γλώσσα του 
κινηματογράφου, επιδιώξαμε να παράγουν οι μαθητές οπτικοακουστικό υλικό μέσω του 
οποίου προβάλλουν προσωπικές τους σκέψεις και συναισθήματα ενώ παράλληλα 
ωθήθηκαν σε δημιουργική γραφή (πρωτότυπο σενάριο) ξεπερνώντας τους περιορισμούς 
του τυπικού προγράμματος για το μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας. 
Λέξεις κλειδιά: κινηματογράφος, νεοελληνική γλώσσα, πολιτιστικό πρόγραμμα 
 
Abstract 
For fifteen years now, language teaching in the secondary education has acknowledged 
multiliteracies as a necessity of the modern communication. The many different semiotic 
modes of communication that co-structure the modern message require complex abilities, 
broadening the scope of interest, from the monocracy of writing and speaking to the 
interpretation of the picture too. Taking into account the educational reality and the need to 
overcome the limitations of the formal curriculum teaching of modern Greek, we have made 
an attempt to approach the audiovisual literacy within the framework of an integrated 
educational project : starting from an introduction to the special cinematic language, we 
encouraged students to produce original audiovisual material wich would enable them to 
express their personal thoughts and emotions while, at the same time, they practiced in 
creative writing (producing an original scenario).  
Keywords: cinematic language, creative writing, educational project 
 
 
Εισαγωγή 
Η γλωσσική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση εδώ και μια 15ετία έχει 
αναγνωρίσει τον πολυγραμματισμό ως αναγκαιότητα της σύγχρονης επικοινωνίας 
στον οποίο οφείλει να εξασκήσει τους μαθητές. Τα τεχνολογικά άλματα των 
τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της επικοινωνίας (π.χ. η ανάπτυξη του Ιστού 2.0 
και η διάδοση των έξυπνων τηλεφωνικών συσκευών) αλλά και οι συχνές αλλαγές 
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δεδομένων απαιτούν από τον σύγχρονο άνθρωπο αφενός τεχνικές ικανότητες 
χειρισμού και αφετέρου κριτική και δημιουργική ικανότητα ανταπόκρισης 
απέναντι στις ραγδαίες μεταβολές (Mishra & Kereluik, 2011).Οι πολλοί και 
διαφορετικοί σημειωτικοί τρόποι επικοινωνίας που συνδιαρθρώνουν το σύγχρονο 
μήνυμα απαιτούν σύνθετες ικανότητες αποκωδικοποίησης, αξιολογησης και 
απόκρισης, διευρύνοντας το πεδίο του ενδιαφέροντος από τη μονοκρατορία του 
γραπτού και προφορικού λόγου, και στην εικόνα. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα 
άτομα αλληλεπιδρούν πλέον με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους (γλώσσα, εικόνα, 
ήχος) έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μετάβαση από την κυριαρχία του έντυπου 
λόγου στην αυξανόμενη χρήση ψηφιακού και πολυτροπικού λόγου. 

 Τα Προγράμματα Σπουδών ως εργαλεία σχεδιασμού της γλωσσικής 
διδασκαλίας γνώρισαν μεγάλες αλλαγές κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
αναγνωρίζοντας ότι η βασικότερη ικανότητα που οφείλει να κατακτήσει ο 
μαθητής είναι η επικοινωνιακή-γλωσσική επάρκεια. Και για να λειτουργεί 
αποτελεσματικά ως μελλοντικός πολίτης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι νέοι 
γραμματισμοί σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει 
ότι υποτιμάται ο γραπτός λόγος, με την κλασική έντυπη μορφή του. 

Με αυτό τον προσανατολισμό αναπτύσσονται οι γενικοί στόχοι του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 2011 για το Ενιαίο Λύκειο Π.Σ. (ισχύον Π.Σ. 
του 2012) και οι ειδικοί στόχοι του μαθήματος της γλώσσας και της λογοτεχνίας 
όσον αφορά την ανάπτυξη των νέων γραμματισμών: “καλλιέργεια μιας πλατειάς 
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”, εξοικείωση 
“με διαφορετικά είδη λόγου” και κατανόηση “ότι αυτά ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικούς σκοπούς και ιστορικές ανάγκες”, “αναγνώριση των διαφορετικών 
τρόπων με τους οποίους οι δημιουργοί μιλούν για τα διάφορα θέματα”, “αφήγηση 
με τη συνδυασμένη χρήση λόγου και εικόνας”.  

Εντούτοις, παρά τις διακηρύξεις, ο μαθητής-καταναλωτής αλλά και 
παραγωγός εικόνων, εξοικειωμένος με τη φυσικότητα της παρουσίας τους στον 
κόσμο του, αντιλαμβάνεται πως το σχολείο εξακολουθεί να υποβαθμίζει τη 
σημασία τους, αφού εξασκείται και ελέγχεται αποκλειστικά στην παραγωγή 
γραπτού και προφορικού λόγου. Η εικόνα (πίνακας, φωτογραφία, σκίτσο) και η 
χρήση πιο σύνθετων οπτικοακουστικών μέσων( όπως το βίντεο, η 
κινηματογραφική ταινία) αντιμετωπίζονται με καχυποψία, συχνά αποφεύγονται 
και χαρακτηρίζονται εύκολα ως μέσα ψυχαγωγίας που αποπροσανατολίζουν από 
το «σοβαρό μάθημα», ιδιαίτερα στο, στενά συνδεμένο με τις εξετάσεις, Λύκειο. Στην 
ίδια κατεύθυνση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
αντιμετωπίζονται, ακόμα, από το σχολείο ως βιβλιοθήκες συλλογής πληροφοριών 
και δεδομένων αγνοώντας το πολυτιμότερο χαρακτηριστικό τους, τη 
διαδραστικότητα (Spires et al, 2012). Γι’ αυτό και συχνά προκαλεί αμηχανία η 
εκτεταμένη αλλά και δημιουργικότερη χρήση τους από τους μαθητές, καθώς 
δημιουργεί νέα δεδομένα, με βάση τα οποία πρέπει να επανεξετασθεί ο κύκλος 
παραγωγής λόγου (από τη συλλογή δεδομένων ως και την επεξεργασία και τη 
σύνθεσή τους). 

Η εισαγωγή των οπτικοακουστικών μέσων και των τεχνολογικών εργαλείων 
και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτά, η οποία επιχειρήθηκε και προβλήθηκε 
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ως εκπαιδευτική προτεραιότητα, δεν οδηγεί αυτομάτως στην κατεύθυνση της 
αξιοποίησής τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν χρειάζεται μόνο να γνωρίζουν πώς να τα 
χρησιμοποιούν, αλλά και πώς θα εκμεταλλευτούν το δυναμικό τους για να 
διευρύνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλαγή που προϋποθέτει ριζική 
αναθεώρηση παιδαγωγικών στάσεων και αντιλήψεων για τη γνώση και 
αμφισβήτηση κεντρικών παραδοχών της παραδοσιακής εκπαίδευσης (Mishra & 
Kereluik 2011). Η έρευνα δείχνει ότι κατά κανόνα η χρήση των οπτικοακουστικών 
μέσων στη σχολική τάξη δεν αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητές τους, αλλά 
μάλλον τις χρησιμοποιεί ως μέσο επίδειξης και πραγματοποίησης 
συμπληρωματικών ή υποστηρικτικών εργασιών στο πλαίσιο του παραδοσιακού 
μοντέλου διδασκαλίας. Συνεχίζει, δηλαδή, να επικρατεί, η εργαλειακή αξιοποίησή 
τους χωρίς αλλαγή αντιλήψεων για το ρόλο τους και τον τρόπο ένταξής τους στη 
διδακτική πράξη (Jimoyiannis & Komis, 2007, Jimoyiannis, 2010). 

Επιπλέον, όταν στο σχολείο διεξάγεται κάποιου είδους οπτικοακουστική 
εκπαίδευση δεν αποσαφηνίζονται στην διαδικασία τα κριτήρια αξιολόγησης του 
μηνύματος ή της αισθητικής, ενώ απροσδιόριστη είναι η καταρχήν στόχευση και 
σύνδεση με το γνωστικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται: η παρουσίαση ενός οπτικού 
υλικού (φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφική ταινία) 
έχει διαφορετική σκοπιμότητα όταν αξιοποιείται ως συνοδευτικό υλικό στο 
μάθημα της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας (πολύ περισσότερο της 
Ιστορίας ή της Φιλοσοφίας) από την προβολή του ίδιου αυτού υλικού ως 
ανεξάρτητου δείγματος τέχνης, η οποία με τα δικά της μέσα μας φέρνει σε επαφή 
με τις οπτικές του κόσμου και του ανθρώπου. Τι είναι τελικά αυτό που επιδιώκεται: 
η κριτική αντιμετώπιση των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (αλλά και των 
ΜΜΕ, της διαφήμισης της διαδικτυακής επικοινωνίας) ή η αισθητική αγωγή 
απέναντι σε είδη τέχνης; Πώς μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι το κάθε είδος του 
λόγου που παράγεται βρίσκεται σε συνάρτηση με τον εκάστοτε δίαυλο 
επικοινωνίας και την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών πρακτικών που 
ακολουθούνται;  

Πρέπει να παραδεχτούμε πως τα κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου 
λειτουργούν -μέχρι σήμερα και παρά τις προθέσεις των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων- ως οι κύριοι πόροι από τους οποίους, μέσω της διδασκαλίας, 
επιχειρείται να οικοδομηθούν στους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες σχετικές 
με την καλλιέργεια της γλώσσας, καθώς και της στάσης τους απέναντι στη γνώση 
και τον κόσμο. Είτε για όσους αντιλαμβάνονται ότι τα κείμενα αποτελούν σταθερά 
μεγέθη (όπως δέχεται η παραδοσιακή σχολική αντίληψη) και τα αντιμετωπίζουν 
ως αμετάβλητες μονάδες (δηλαδή διδακτέα ύλη), είτε για όσους αντιλαμβάνονται 
τα κείμενα ως δυναμικές μονάδες που παράγονται και ερμηνεύονται με όρους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς, ο γραπτός και προφορικός λόγος 
διατηρεί την κυρίαρχη θέση του στη σχολική πρακτική της γλωσσικής διδασκαλίας.  

Με δεδομένη την εκπαιδευτική πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε 
υπηρετώντας στο Γενικό Λύκειο, επιχειρήσαμε την προσέγγιση του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διδακτικής 
πρότασης: με αφετηρία τη γνωριμία των μαθητών με την ιδιαίτερη γλώσσα του 
κινηματογράφου, επιδιώξαμε να δημιουργήσουν οι μαθητές οπτικοακουστικό 
υλικό μέσω του οποίου θα προβάλλουν προσωπικές τους σκέψεις και 
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συναισθήματα αλλά και να παράγουν λόγο, γραπτό και προφορικό, με κίνητρο την 
επαφή τους με την τέχνη του κινηματογράφου. 

Συγκεκριμένα επιδιώξαμε: 
 Να εξοικειωθούν με τα δομικά στοιχεία του κινηματογραφικού κώδικα στο 

πλαίσιο της ανάπτυξης του οπτικοακουστικού γραμματισμού. 
 Να παρατηρήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις αλλά και αισθητικές 

αποδόσεις του ίδιου θέματος μέσω της παρακολούθησης ταινιών με κοινό 
θεματικό άξονα. (σχολείο, εφηβεία) 

 Να διατυπώσουν κριτική άποψη για τα έργα συνδέοντάς τα με τις 
προσωπικές τους εμπειρίες. 

 Να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με 
όχημα (i) τον διάλογο που αναπτύσσεται με ερέθισμα τις κινηματογραφικές 
ταινίες (ii) την παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών: κριτικών ταινιών, 
ηλεκτρονικών παρουσιάσεων και μίνι-δοκιμίων για τις ανάγκες του 
προγράμματος (iii) τη δημιουργία σεναρίου με διαδικασίες συνεργατικής 
δημιουργικής γραφής. 

 Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τον κινηματογραφικό τεχνικό 
εξοπλισμό για την παραγωγή και την επεξεργασία μιας μικρού μήκους 
ταινίας. 

 Για την υλοποίηση της διδακτικής αυτής πρότασης προκρίναμε την ένταξή 
της στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων του σχολείου, λόγω των 
χρονικών περιορισμών του τυπικού σχολικού ωραρίου και των υποχρεώσεων της 
διδακτέας ύλης, ιδιαίτερα στη βαθμίδα του Λυκείου. Ταυτόχρονα με την ένταξη 
στο πλαίσιο των Σχολικών ∆ραστηριοτήτων εξασφαλίσαμε ευελιξία για την 
αντιμετώπιση του κύριου προβλήματος που αντιμετωπίσαμε, καθώς το σχολείο 
δεν διέθετε κατάλληλο χώρο για προβολή ταινιών. Η λύση αναζητήθηκε σε 
εξωτερικές συνεργασίες. Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις της ομάδας φιλοξενήθηκαν 
στη ∆ημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου και στο χώρο της Βιβλιοθήκης Ανθός 
που λειτουργεί στον ιδιωτικό Πολυχώρο Φουγάρο. Η επιλογή αυτή μας επέτρεψε 
να καταργήσουμε τα σύνορα μεταξύ τυπικών και άτυπων χώρων μάθησης, 
επιτρέποντας την πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία πέρα από 
χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. (Voogt et al., 2013, Jimoyiannis, 2015). 

Έτσι το σχολικό έτος 2013-2014 ξεκινήσαμε τη λειτουργία κινηματογραφικής 
ομάδας στο σχολείο μας, με θεματικό άξονα “Κινηματογράφος και Σχολική Ζωή” 
ενώ το επόμενο έτος 2014-2015 η θεματική που επιλέχθηκε ήταν “Εφηβεία και 
Κινηματογράφος”. Για την επιλογή των θεμάτων, λάβαμε υπόψη πως, ενώ η 
εφηβεία είναι μια φάση μετάβασης στην ενήλικη ζωή κατά την οποία συντελούνται 
μεγάλες βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές, η κατανόηση των όρων δόμησης της 
νεανικής ταυτότητας και της έκφρασής της, δεν επιτυγχάνονται στο τυπικό 
σχολικό περιβάλλον.Η ανάγκη των νέων για προσδιορισμό και ένταξη, τους 
καθοδηγεί στην αναζήτηση ιδιαίτερων τρόπων έκφρασης και η εξοικείωσή τους με 
την τεχνολογία, τους προσφέρει τέτοιες πρωτότυπες δυνατότητες, τις οποίες το 
τυπικό σχολικό πλαίσιο δεν ευνοεί.Ένας πρόσθετος λόγος επιλογής των 
συγκεκριμένων θεματικών ήταν ότι η ενότητα “Εφηβεία” περιλαμβάνεται στο ΑΠ 
της Νεοελληνικής Γλώσσας και συνεπώς αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης η 
οποία όμως στο πλαίσιο του τυπικού προγράμματος καλύπτεται με τυπικές, ως επί 
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το πλείστον, προτάσεις έκφρασης (δηλαδή εκθέσεις) που δεν προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των μαθητών αλλά αντιμετωπίζονται ως αγγαρεία. 

Η προσπάθειά μας αντιμετώπισε την πρόκληση να παροτρύνει τους μαθητές 
μας να εξωτερικεύσουν τους προβληματισμούς τους για τα θέματα της σχολικής 
ζωής και της εφηβείας, να αναδείξουν τα οπτικοακουστικά μέσα ως (εξίσου) 
πρόσφορα για την έκφρασή τους, αλλά και να τους ωθήσει σε δημιουργική γραφή 
(πρωτότυπο σενάριο) ξεπερνώντας τους περιορισμούς του μαθήματος της 
ΝΕ.Γλώσσας. 
 
Η πορεία του προγράμματος 
Από τον Νοέμβριο συγκροτήθηκε ομάδα αποτελούμενη από 20 μαθητές (της Β΄ 
Λυκείου την πρώτη χρονιά της Α΄ τη δεύτερη) και ορίστηκαν συναντήσεις της 
ομάδας ανά 15ήμερο, εκτός σχολικού ωραρίου. Για τη θεωρητική υποστήριξη του 
προγράμματος αναζητήθηκε βοήθεια από το προσωπικό του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που έχει έδρα στο Ναύπλιο. Ο 
καθηγητής κ. Γ. Λεοντάρης, ο οποίος όχι μόνο ειδικεύεται στο θέατρο και τον 
κινηματογράφο αλλά διαθέτει και εμπειρία από αντίστοιχες σχολικές ομάδες, 
πρόσφερε τη στήριξή του τόσο με θεωρητικές εισηγήσεις όσο και με πρακτικές 
κατευθύνσεις για τη γλώσσα και τις τεχνικές του κινηματογράφου και την τεχνική 
ανάπτυξης κινηματογραφικού σεναρίου.  

 Στη διάρκεια των συναντήσεων γινόταν η προβολή και κριτική 
κινηματογραφικών ταινιών με θέμα τη σχολική ζωή/εφηβεία και βραβευμένων 
μαθητικών ταινιών μικρού μήκους. Ακολουθούσε διάλογος με ερέθισμα τις 
κινηματογραφικές ταινίες και τις διαφορετικές οπτικές του θέματος. Με αφόρμηση 
τις ταινίες προκλήθηκαν ζωηρές συζητήσεις για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι έφηβοι μαθητές στο σχολείο και την εξωσχολική 
καθημερινότητα. Μάλιστα στη δεύτερη χρονιά του προγράμματος μία επιπλέον 
φιλόλογος συνεργάστηκε άτυπα για την εμψύχωση των μαθητών και 
χρησιμοποιώντας δραματικές τεχνικές και θεατρικό παιχνίδι βοήθησε ώστε να 
αναδειχθούν προσωπικά βιώματα . 

Από τη διαδικασία των προβολών και των συζητήσεων που ακολουθούσαν, 
οι μαθητές οδηγήθηκαν στην παραγωγή παρουσιάσεων ταινιών και 
κινηματογραφικής κριτικής. Επιπλέον τα μέλη της ομάδας προετοίμαζαν 
εισηγήσεις και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις για ζητήματα σχετικά με την ιστορία του 
κινηματογράφου και τη διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
αναζητώντας πληροφοριακό υλικό από την προτεινόμενη βιβλιογραφία και 
καθοδηγούμενες ιστοεξερευνήσεις. 

Παράλληλα, μετά τον ∆εκέμβριο, οι μαθητές άρχισαν να δημιουργούν 
χωρισμένοι σε ομάδες μικρο-αφηγήσεις πάνω στον θεματικό άξονα του 
προγράμματος (σχολείο-εφηβεία), που θα αποτελούσαν τον πυρήνα για την 
ανάπτυξη σεναρίου. Μετά από συζήτηση επέλεξαν τη σεναριακή ιδέα που τους 
άρεσε περισσότερο και ξεκίνησαν τη συγγραφή σεναρίου. Το αρχικό κείμενο 
δημοσιεύτηκε σε κλειστή ομάδα facebook ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη 
δυνατότητα να επέμβουν με παρατηρήσεις και προτάσεις για την μετατροπή του 
σε κινηματογραφικό σενάριο. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε εκτός των 
προγραμματισμένων συναντήσεων και όλοι συνεργάστηκαν για την τελική 
διαμόρφωση του σεναρίου. 
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Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο ξεκίνησε η προετοιμασία των γυρισμάτων· 
κατανομή καθηκόντων, εξεύρεση χώρων, εξοπλισμού, props, σκριπτ. (pre-
production της ταινίας). Για την παραγωγή (γυρίσματα) της μικρού μήκους ταινίας 
το σχολείο δεν διέθετε τεχνικό εξοπλισμό (κάμερα, εξοπλισμό για ηχοληψία, 
προγράμματα για μοντάζ), ούτε μπορούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση μέσω 
της Σχολικής Επιτροπής. Η λύση αναζητήθηκε σε συνέργειες με άλλους φορείς. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο έτος της λειτουργίας του προγράμματος ο εξοπλισμός 
παραχωρήθηκε από γονέα μαθητή που ασχολείται επαγγελματικά με τη 
φωτογραφία. Το δεύτερο έτος επιτεύχθηκε συνεργασία με επαγγελματικό 
κινηματογραφικό συνεργείο. Το συνεργείο διέθεσε τον εξοπλισμό και εκπαίδευσε 
τους μαθητές στο χειρισμό του. καθώς και στην επεξεργασία οπτικού και ηχητικού 
υλικού (post-production): μοντάζ, ηχητική επένδυση, τίτλοι. 

Και τα δύο έτη οι ταινίες που παρήχθησαν πήραν μέρος σε φεστιβάλ 
μαθητικού κινηματογράφου (∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για 
Παιδιά & Νέους και Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 
«Ένας Πλανήτης …μια ευκαιρία”) ενώ προβλήθηκαν για το κοινό της πόλης στη 
σχολική γιορτή που πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 
Συμπεράσματα 
Θα επαναλάβουμε κοινοτοπίες αν ισχυριστούμε κι εμείς ότι η εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η 
συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα και υποστηρίζει τη μετάβαση από την 
παθητική συσσώρευση πληροφοριών στην ενεργό οικοδόμηση γνώσης μέσα από 
αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες (Mishra & Koehler, 2006). Ενταγμένη σε 
αυτό το πλαίσιο η αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων δεν στοχεύει απλώς 
στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά -πολύ περισσότερο- 
στην εμβάθυνση της γνώσης και την ανάπτυξη των ανώτερων δεξιοτήτων μέσα 
από διαδικασίες ενεργού συνεργατικής μάθησης σε μαθητοκεντρικά περιβάλλοντα 
(Jimoyiannis, 2015). Γι΄αυτό άλλωστε η διδακτική προσέγγιση βασίστηκε στις αρχές 
των εποικοδομητικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών για τη μάθηση και για την 
επίτευξη των στόχων οι μαθητές χρειάστηκε να εργαστούν ομαδικά, να 
αξιοποιήσουν προσωπικά τους βιώματα, να επιλύσουν προβλήματα, να 
χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και να 
μεταχειριστούν τεχνολογικά μέσα για την παραγωγή και επεξεργασία της ταινίας.  

 Οι μαθητές που πήραν μέρος εξοικειώθηκαν με τον κινηματογραφικό 
κώδικα και ανέδειξαν τα οπτικοακουστικά μέσα ως πρόσφορα ερεθίσματα 
διαλόγου και έκφρασης, εξωτερικεύοντας προβληματισμούς για τα θέματα της 
σχολικής ζωής και της εφηβείας. Στα πλεονεκτήματα της προβολής ταινιών με 
θεματικό άξονα πρέπει να περιλάβουμε την ευκαιρία που είχαν οι μαθητές να δουν 
ταινίες μιας μεγαλύτερης ποικιλίας από τη συνηθισμένη του εμπορικού δημοφιλούς 
κινηματογράφου. Έτσι ανέπτυξαν ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό για την 
αισθητική απόδοση της κινηματογραφικής αφήγησης. 

Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας πρωτότυπου σεναρίου εξασκήθηκαν 
στη δημιουργική συνεργατική γραφή αξιοποιώντας τον Ιστό για να ξεπεράσουν 
τους περιορισμούς του τυπικού προγράμματος για το μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας. 
Επιπλέον, στο διάστημα της λειτουργίας της ομάδας ωθήθηκαν στην παραγωγή 
ποικίλων κειμενικών ειδών: κριτικών ταινιών, δοκιμίων, ηλεκτρονικών 
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παρουσιάσεων, μίνι αφηγήσεων. Με τις ιστοεξερευνήσεις που πραγματοποιούσαν 
για να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους, ασκήθηκαν στην αναζήτηση, στην 
αξιολόγηση και στη σύνθεση, δηλαδή στη δημιουργική αξιοποίηση πληροφοριών, 
τις οποίες μοιράστηκαν με τη ομάδα. Τέλος, μέσα από τη μύησή τους στις 
ιδιαιτερότητες και τις τεχνικές της κινηματογραφικής αφήγησης, αντιλήφθηκαν τις 
διαφορές μεταξύ σεναρίου και αφηγηματικού κειμένου και κατανόησαν πώς 
επιτυγχάνεται το χτίσιμο των χαρακτήρων στον κινηματογράφο μέσα από τη 
δράση και τον διάλογο, πώς η περιγραφή γίνεται κινηματογραφική εικόνα.  

Αν και οι επιδόσεις στις ΤΠΕ ήταν για πολλούς υψηλές, η συμμετοχή σε μια 
κλειστή διαδικτυακή ομάδα για την κατανομή εργασιών, τη διαμοίραση υλικού, τη 
δημοσίευση κριτικών και την επεξεργασία σεναρίου ήταν μια πρωτότυπη εμπειρία 
που κορυφώθηκε με τη συνεργατική παραγωγή πρωτότυπου έργου. Μέσα από τη 
συμμετοχή τους στη διαδικτυακή ομάδα, οι μαθητές συνεργάστηκαν 
αποτελεσματικά και πέτυχαν να επιλύσουν τα τεχνικά ζητήματα και τα 
προβλήματα συντονισμού που αντιμετώπισαν για την προετοιμασία και την 
υλοποίηση των γυρισμάτων. 

Η ανάγκη να επιλυθούν σύνθετα προβλήματα ανάγκασε σε αλλαγή στάσης 
μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία (ενεργός 
συμμετοχή, συνεχής διάλογος, αναγνώριση διαφορετικής άποψης, συνευθύνη, 
οργανωτικότητα). Η ομάδα των μαθητών που συμμετείχε διαμόρφωσε θετικότερη 
στάση απέναντι στο σχολείο και ανέπτυξε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
συμμαθητές και τους υπεύθυνους καθηγητές. Μάλιστα η ομάδα των μαθητών 
διευρύνθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος καθώς στην 
πορεία περισσότεροι μαθητές ζήτησαν να συμμετάσχουν και έδειξαν εντυπωσιακή 
η προθυμία να γνωρίσουν και να χειριστούν τα τεχνικά μέσα του κινηματογράφου 
(κάμερα, μπουμ…) 

 Αν δεν πρέπει να αποδώσουμε την προθυμία συμμετοχής στην επιθυμία 
τους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα ως πρωταγωνιστές στο δρόμο της 
κινηματογραφικής δόξας, η βιωματική εμπλοκή και η εκφραστική ελευθερία μαζί με 
την πρόκληση της καινοτομίας που τους πρόσφερε το πρόγραμμα του 
οπτικοακουστικού γραμματισμού, λειτούργησαν ως εξαιρετικά κίνητρα για 
ανάπτυξη γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων αλλά ταυτόχρονα και για μια 
δημιουργική υπέρβαση της σχολικής τυπικότητας του Γενικού Λυκείου.  
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Περίληψη 
Η εισήγηση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν οι 
κινηματογραφικές ταινίες ιστορικού περιεχομένου στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας 
στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στόχοι της διδακτικής πρότασης είναι, αφενός, οι μαθητές 
να ασκηθούν στην ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης, ώστε να απομακρυνθεί ο 
κίνδυνος της κινηματογραφικής θεώρησης της Ιστορίας, και, αφετέρου, να ασκηθούν στον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό, ο οποίος συνδέεται στενά με τον γραμματισμό στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης και, επομένως, με τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Για τους λόγους 
αυτούς σχεδιάστηκε ένα διδακτικό σενάριο με διττό προσανατολισμό ως προς τη 
στοχοθεσία, το οποίο προτείνεται για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου. Η 
διδακτική πρόταση περιλαμβάνει τις θεωρητικές παραδοχές του εγχειρήματος, τη 
στοχοθεσία, τις φάσεις υλοποίησης και τα φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν καθώς και τις 
προϋποθέσεις για τη χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου. 
Λέξεις-κλειδιά: Ιστορία, κινηματογράφος, πηγή, πολυτροπικότητα 

 
Abstract 
This proposal refers to the way with which movies with historical content can be used in the 
classroom as historical resources within the frame of the history course taught in secondary 
education. The goals of this didactic scenario are, on one side, the development of the critical 
historical thinking of students in order to avoid the cinematic vision of History and, on the 
other hand, the development of audiovisual literacy, which is being linked closely with the 
Media Literacy and consequently to the affect on public opinion. In this framework, a didactic 
scenario for students who attend the third class in Gymnasium was designed.This proposal 
consists of the leading theoretical assumptions, the aim, the implementation phases, the 
worksheets and the condition srequired for the use of cinema as an educational tool.  
Keywords: History, cinema, resource, multimodality 
 
 
Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών που πρέπει να αποκτήσει ένα άτομο, 
προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια πολυσύνθετη κοινωνία, εντάσσονται ο 
ιστορικός και ο οπτικοακουστικός γραμματισμός, που είναι ιδιαίτερα 
επιβεβλημένοι λόγω των εξελίξεων στην πολιτισμική σύνθεση των κοινωνιών, στην 
Επιστημολογία της Ιστορίας, στην Παιδαγωγική και στη ∆ιδακτική, αλλά και λόγω 
της επίδρασης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη διαμόρφωση της ιστορικής 
συνείδησης των υποκειμένων. 

Η ιστορική γνώση δεν παρέχεται μόνο μέσα στο σχολείο και την οικογένεια, 
αλλά και από άλλους φορείς ή εξωσχολικούς θεσμούς που διαμορφώνουν με 
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γρήγορο ρυθμό τη φυσιογνωμία της σύγχρονης πραγματικότητας Στις οδηγίες του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για το μάθημα της Ιστορίας αναφέρονται όλες εκείνες οι 
πηγές άντλησης ιστορικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Μ.Μ.Ε, των 
κινηματογραφικών ταινιών, της λογοτεχνίας, της οικογένειας, των συνομηλίκων, 
των τοπικών και εθνικών κοινοτήτων, των θρησκευτικών και πολιτικών κύκλων 
καθώς και των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών που επηρεάζουν τον τρόπο 
σκέψης των ατόμων (Κόκκινος, 1998: 444-445). Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
διαμορφώνουν την ιστορική κουλτούρα των υποκειμένων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και, επομένως, διαμορφώνουν έμμεσα τις ταυτότητες των 
υποκειμένων. Ο Moniot, αν και αναφέρει ότι η διδασκαλία της Ιστορίας είναι η πιο 
επίσημη από όλες τις μορφές διαχείρισης του παρελθόντος, ωστόσο αναγνωρίζει 
ότι υπάρχουν και άλλες μορφές γνωριμίας με το παρελθόν, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται και οι κινηματογραφικές ταινίες, που αναπαριστούν το 
παρελθόν και προσφέρουν τη δική τους εκδοχή. Έτσι, το παρελθόν δεν είναι 
τετελεσμένο αλλά οι αναπαραστάσεις του και οι χρήσεις του παραμένουν πάντα 
ανοιχτές (Moniot, 2002). Γι’ αυτό και διευρύνθηκε το σώμα των πηγών, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση του παρελθόντος. Ανάμεσα σ’ αυτές 
συγκαταλέγονται και οι οπτικές πηγές, όπως είναι οι στατικές και κινούμενες 
εικόνες. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτού του είδους των πηγών προϋποθέτει οπτική 
εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα «ανάγνωσής» τους από τα υποκείμενα. Η 
έννοια της ανάγνωσης νοείται ως μια ενεργητική διαδικασία μέσω της οποίας τα 
άτομα κατανοούν ένα μεγάλο φάσμα συμβόλων, μύθων και ιδεολογιών γύρω τους. 
Καθώς οι εικόνες, στατικές ή κινούμενες, θεωρούνται κείμενα που όμως δεν 
χρησιμοποιούν λέξεις αλλά κώδικες, η ανάγνωσή τους είναι θέμα εκμάθησης 
στρατηγικών επεξεργασίας πληροφοριών, όπως είναι η αναγνώριση και η χρήση 
συμβόλων, λόγων και κωδίκων που συχνά διαπλέκονται μεταξύ τους έτσι, ώστε το 
νόημα να μην είναι μονοσήμαντο. Γι’ αυτό και τα κείμενα είναι ανοιχτά σε 
πολλαπλές αναγνώσεις (Smith, 2006). 

Η κινηματογραφική ταινία ως πολυτροπικό κείμενο συνδυάζει διαφορετικούς 
σημειωτικούς κώδικες. Αν ο μαθητής δεν έχει ασκηθεί στην ανάλυση των οπτικών 
μηνυμάτων, παρερμηνεύει τα ιστορικά γεγονότα, και στο χώρο του ασυνείδητου 
δημιουργούνται προκαταλήψεις για πρόσωπα ή καταστάσεις που αφορούν το 
παρελθόν. Με άλλα λόγια, υιοθετείται μια κινηματογραφική θεώρηση της ιστορίας. 
Αυτό σημαίνει το παρελθόν ερμηνεύεται με όρους και συμβάσεις που ισχύουν στην 
κινηματογραφική τέχνη. 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη των κινηματογραφικών 
ταινιών ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί τόσο για την προσέγγιση της έννοιας της πολυπρισματικότητας όσο 
και για την καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού.  

 
Η ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης στοιχείο του ιστορικού 
γραμματισμού (historical literacy) 
Μολονότι έχουν προταθεί πολλοί ορισμοί για την κριτική σκέψη, οι ειδικοί 
αποδέχονται ως κοινά γνωρίσματά της τον υγιή σκεπτικισμό, ένα σύνολο γενικών 
και ειδικών ικανοτήτων όπως είναι η σαφήνεια, η ακρίβεια, η αναζήτηση 
πληροφοριών και η επεξεργασία τους ώστε να διαμορφωθούν σε τεκμήρια, η 
διακρίβωση αιτιακών σχέσεων, η ταξινόμηση, η διάκριση μεταξύ γεγονότων και 
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σχολίων, η ανάλυση, η εξέταση των θεμάτων από πολλές οπτικές, η 
επιχειρηματολογία, η διαμόρφωση τεκμηριωμένων ερευνητικών υποθέσεων και 
ερωτημάτων, η αξιολόγηση γεγονότων, οπτικών και ερμηνειών, η δοκιμή και η 
επιβεβαίωση ή η απόρριψη, η επισήμανση των λογικών σφαλμάτων ή η 
αναγνώριση της προπαγάνδας και η άσκηση στις δεξιότητες που απορρέουν από 
αυτά (Μαυροσκούφης, 2008). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι μια ενεργητική 
διαδικασία (active process),που έρχεται σε αντίθεση με την παθητική διαδικασία 
της πρόσληψης ιδεών και πληροφοριών που παρέχονται από κάποιον άλλον και, 
επομένως, η καλλιέργειά της στο μάθημα της Ιστορίας μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές να αποκτήσουν ποικίλες διανοητικές δεξιότητες. 

Στόχος του μαθήματος της Ιστορίας είναι η ιστορική κατανόηση, δηλαδή η 
δυνατότητα κατανόησης του ιστορικού λόγου (discourse), η ανάγνωση κειμένων με 
την ευρεία έννοια του όρου ως προϊόντων του ιστορικού λόγου αλλά και η 
κατανόηση των κοινωνιών στο σύνολό τους. Αυτό προϋποθέτει έναν ενεργό 
διάλογο ανάμεσα σε όλους εμάς που βρισκόμαστε στο παρόν και στα κατάλοιπα 
του παρελθόντος, δηλαδή τη διατύπωση ερωτημάτων (Husbands, 2004). Το 
ζητούμενο είναι να μάθουν τα άτομα να σκέπτονται ιστορικά και όχι μόνο να 
αποκτήσουν γνώσεις. Ως ιστορικός γραμματισμός θεωρείται η κατανόηση των 
ιστορικών γεγονότων και η αναγνώριση της σημασίας τους μέσα σε ένα πλαίσιο 
ιστορικών συγκείμενων, η κατανόηση βασικών εννοιών, όπως της αλλαγής, της 
συνέχειας, της ομοιότητας και της διαφοράς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι η 
συλλογή και η ανάλυση υλικού και η κριτική εξέταση των πηγών, η κριτική 
πρόσληψη του ιστορικού λόγου που παρέχεται από διάφορες πηγές 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, η αναγνώριση αντιθέσεων και πολύπλοκων 
σχημάτων που βρίσκονται πίσω από τους μύθους που υπάρχουν σε κάθε 
κοινωνία, η δυνατότητα κατανόησης του παρόντος μέσα από το παρελθόν, η 
ικανότητα αιτιολόγησης, σύνθεσης και ερμηνείας προκειμένου να εξηγήσουμε το 
παρελθόν και η κατανόηση ότι το παρελθόν μπορεί να αναγνωσθεί με έναν 
απεριόριστο αριθμό τρόπων (Παπαδάκη, 2013: 70). Ο ιστορικά εγγράμματος 
μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να αναλύει σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, να 
αναλύει πολλαπλές αιτιότητες, να συλλέγει ιστορικά δεδομένα, να ανασυνθέτει 
δομές ιστορικής συνέχειας και διάρκειας, να συγκρίνει και να αντιπαραθέτει 
διαφορετικές ιδέες, αξίες και θεσμούς, να αξιολογεί ιστορικά δεδομένα, να κάνει 
υποθέσεις για την επίδραση του παρελθόντος στο παρόν, να αντλεί στοιχεία από 
εικονικές ιστορικές πηγές, να σχηματίζει ιστορικά ερωτήματα, να αξιολογεί 
ιστορικές απόψεις και διαφορετικές ερμηνείες για το παρελθόν, να διατυπώνει 
ιστορικούς συλλογισμούς, ερμηνευτικά σχήματα και αξιολογικές κρίσεις. Η 
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων προϋποθέτει την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης, ενώ η κριτική ιστορική σκέψη υποβοηθείται από την κριτική ανάγνωση 
των πηγών. Από τα ερωτήματα που θα θέσουμε στις ιστορικές πηγές εξαρτώνται 
τόσο οι πληροφορίες που θα πάρουμε όσο και το είδος της ιστορικής σκέψης που 
θα παραγάγουμε. 
 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός (audiovisual literacy) στοιχείο του 
ιστορικού γραμματισμού 
Η διεύρυνση της έννοιας του κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων ως 
οπτικών κειμένων, προβάλλει την ανάγκη ενός οπτικού γραμματισμού (visual 
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literacy). Με τον όρο αυτό εννοούμε την ικανότητα του μαθητή να διαβάζει, να 
ερμηνεύει και να κατανοεί την πληροφορία που παρουσιάζεται με τη μορφή 
εικόνας. Ο μαθητής μαθαίνει να ερμηνεύει εικονικά μηνύματα και ταυτόχρονα να 
δημιουργεί τέτοιου είδους μηνύματα με αποτέλεσμα την ορθή επικοινωνία. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει τα συμφραζόμενα μιας εικόνας, να 
αναλύει τη σύνταξη των εικόνων, τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, να εκτιμά 
την αισθητική αξία των εικόνων, να αντιλαμβάνεται την πρόθεση, τη συνέργεια, τη 
διάδραση και την καινοτομία καθώς και το συναίσθημα που προκαλεί η εικόνα. Η 
μετάφραση εικόνων του παρόντος και του παρελθόντος και η αποστολή εικόνων 
σε κάποιους με στόχο την επικοινωνία είναι μια διαδικασία που απαιτεί γνώση και 
κριτική ικανότητα και προϋποθέτει εμπειρία και άσκηση στα οπτικά μέσα (Stokes, 
2002). 

Ο οπτικός γραμματισμός όμως είναι στενά συνδεδεμένος με τον 
γραμματισμό στα μέσα μαζικής επικοινωνίας (medialiteracy), όπου ήχος και εικόνα 
συνδυάζονται για την προώθηση μηνυμάτων σε ένα ευρύ ακροατήριο. Η σύγχρονη 
τεχνολογική επανάσταση ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τον ρόλο των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως είναι η τηλεόραση, ο κινηματογράφος 
και το διαδίκτυο, στη διαμόρφωση νέων τρόπων κοινωνικοποίησης και 
εκπαίδευσης . Όσο τα άτομα αγνοούν τον τρόπο που τα μέσα αυτά επηρεάζουν 
τον τρόπο σκέψης τους και τη συμπεριφορά τους, γιατί λειτουργούν με έναν 
αθέατο τρόπο, κινδυνεύουν να γίνουν υποχείρια τους. Επιβάλλεται, λοιπόν, τα 
άτομα να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες να εντοπίζουν αξίες και ιδεολογίες, 
να αποκωδικοποιούν και να ερμηνεύουν μηνύματα που είναι ενσωματωμένα σ’ 
αυτού του είδους τις εικόνες. Ένας τέτοιος γραμματισμός καθιστά τα άτομα ικανά 
να ασκούν κριτική σε στερεότυπα, κυρίαρχες αξίες και ιδεολογίες αλλά και να 
χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά ως τρόπους αυτοέκφρασης και κοινωνικής δράσης 
(Kellner, 2005). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η διεύρυνση του σώματος των ιστορικών πηγών, στις 
οποίες συμπεριλήφθηκαν και οι κινηματογραφικές ταινίες, καθιστά επιτακτική 
ανάγκη την άσκηση των μαθητών στον τρόπο λειτουργίας των οπτικοακουστικών 
μέσων. Στο μάθημα της Ιστορίας ο οπτικοακουστικός γραμματισμός μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές στην ερμηνεία του παρελθόντος, στην εξοικείωση με 
ποικίλους γλωσσικούς κώδικες, στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της 
συμμετοχής όλων των μαθητών σε ένα μάθημα, που κατά καιρούς αμφισβητήθηκε 
η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του στο σχολείο, στη σύγκριση 
διαφορετικών κειμενικών ειδών, στην κατανόηση της λειτουργίας των εικόνων ως 
πηγών της ιστορίας, στην αντίληψη του τρόπου μετασχηματισμού των ιστορικών 
γνώσεων σε εικόνες, στην κατανόηση της σημασίας του πολιτισμικού πλαισίου των 
εικόνων και του ρόλου του δημιουργού της εικόνας καθώς και στην εξοικείωση με 
διαφορετικούς επικοινωνιακούς κώδικες (Παπαδάκη, 2013). 

 
Ο πολυτροπικός χαρακτήρας της κινηματογραφικής ταινίας  
Οι κινηματογραφικές ταινίες είναι πολυτροπικά κείμενα, εφόσον συνδυάζουν 
εικόνα και ήχο, δηλαδή συνδυάζουν περισσότερους από έναν σημειωτικούς 
τρόπους. Οι Anstey και Bull αναφέρονται σε πέντε σημειωτικά συστήματα: στο 
γλωσσικό, που χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο και τη γραμματική ως σημεία, στο οπτικό, 
το οποίο χρησιμοποιεί το χρώμα και την προοπτική, στο ακουστικό, που 
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χρησιμοποιεί την ένταση, τον τόνο και τον ρυθμό, στο χειρονομικό για τη γλώσσα 
του σώματος και στο χωρικό για την οργάνωση των αντικειμένων στο χώρο, όπου 
λαμβάνονται υπόψη η εγγύτητα, η κατεύθυνση και η θέση (Anstey & Bull, 2006: 25). 
Το νόημα γίνεται αντιληπτό με διαφορετικό τρόπο με τη χρήση διαφορετικών 
σημειωτικών τρόπων (Kress, 2000). Στην επικοινωνία, όμως, όλοι οι σημειωτικοί 
τρόποι δεν είναι αυτόνομοι, αλλά συνυπάρχουν και διαπλέκονται. Υπάρχει μεταξύ 
τους μια σχέση αλληλεπίδρασης.  

Οι κινηματογραφικές ταινίες χρησιμοποιούν και τα πέντε προαναφερθέντα 
σημειωτικά συστήματα, ενώ καθώς αποτελούν αποτέλεσμα της συνεργασίας 
πολλών ατόμων με διαφορετική πρόθεση, τίθεται το ζήτημα της διερεύνησης της 
προθετικότητας. Ένα ολόκληρο επιτελείο, παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιοί, 
τεχνικοί, σκηνογράφοι, συνθέτες, αλλά και ένα πλήθος ακόμα επαγγελματιών, που 
συνεργάζονται για μια ταινία που προβάλλεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
στα πλαίσια μιας κυρίαρχης ιδεολογίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη 
δημιουργία ενός αισθητικού αποτελέσματος που βρίθει όμως νοήματος. Η 
ιδεολογία είναι η αθέατη πλευρά της ταινίας, το αόρατο, που είναι και πιο δύσκολο 
να εντοπιστεί και να διερευνηθεί.  

 
Η κινηματογραφική ταινία ως ιστορική πηγή 
Η κινηματογραφική ταινία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χρονική στιγμή της 
δημιουργίας της, από τη σύλληψή της μέχρι την παραγωγή και την τελική επαφή 
της με το κοινό, που σημαίνει ότι υπεισέρχονται άπειροι οικονομικοί, κοινωνικοί 
και πολιτιστικοί παράγοντες. Το θεσμικό πλαίσιο, οι πηγές χρηματοδότησης, οι 
μηχανισμοί παρώθησης, η ελευθερία της έκφρασης, οι γενικότερες 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες σε σχέση με τις κυρίαρχες ιδεολογίες, πολιτικές και 
αισθητικές καθορίζουν μια ταινία, αλλά και όλη την εξέλιξη του κινηματογράφου 
(Σωτηροπούλου, 1998). Στην προκειμένη περίπτωση, οι μαθητές πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αναλύουν τις οπτικο-
ακουστικές εικόνες λαμβάνοντας υπόψη ότι αντανακλούν την κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική πραγματικότητα της εποχής στην οποία παράγονται. Επομένως, η 
κινηματογραφική ταινία μπορεί να μελετηθεί ως τεκμήριο μιας εποχής και μάλιστα 
ως πρωτογενής ιστορική πηγή που αντανακλά την εποχή στην οποία παράχθηκε. 

Ωστόσο, όταν η κινηματογραφική ταινία έχει ιστορικό περιεχόμενο, 
αναφέρεται δηλαδή σε ένα ιστορικό γεγονός, τότε είναι δευτερογενής ιστορική 
πηγή, γιατί αποτελεί ερμηνεία της ιστορίας είτε έχει δημιουργηθεί από έναν 
επαγγελματία σκηνοθέτη είτε από επαγγελματία ιστορικό (Burke, 2003:203).Το ίδιο 
ισχύει και για τα ντοκυμαντέρ και για τα newsreels.Στην περίπτωση αυτή, όταν ο 
θεατής δεν έχει ασκηθεί στην ανάλυση των οπτικών μηνυμάτων, μπορεί να 
παρερμηνεύσει τα ιστορικά γεγονότα. Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου 
επιβάλλεται η άσκηση των μαθητών στον οπτικοακουστικό γραμματισμό, ώστε να 
καταστούν ικανοί να προχωρούν στην ανάλυση πολύπλευρων σχέσεων της 
οπτικής επικοινωνίας με την κοινωνία και, από την άλλη, να συσχετίζουν τις 
εικόνες με το λόγο της ιστοριογραφίας και την ιστορική σκέψη (Μαυροσκούφης, 
2005: 240-245). Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν 
πολυπρισματικά ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή να το προσεγγίσουν από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες (Stradling, 2001). 
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Σ’ αυτό το πλαίσιο η προσέγγιση των κινηματογραφικών ταινιών απαιτεί 
σχεδιασμό ερωτήσεων που αφορούν την εξέταση των εξωτερικών 
χαρακτηριστικών (τίτλος, παραγωγή, γλώσσα κ.λπ.), του υπόβαθρου (σκηνοθέτης, 
ιδεολογία, τεχνική σενάριο κ.λπ.), των εσωτερικών χαρακτηριστικών (σκηνοθεσία, 
πλάνα, φωτογραφίες, κίνηση, υπόθεση, δραματικότητα, μουσική, καλλιτεχνικά 
ρεύματα κ.λπ.) και την ανάλυση (ένταξη ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου, 
συσχέτιση με γεγονότα και κοινωνία της εποχής, σύγκριση με άλλες πηγές, 
ιδεολογία, ντοκουμέντα, επινοήσεις, προθέσεις και μηνύματα) (Μαυροσκούφης, 
2005: 138-140). 

Στο μάθημα της Ιστορίας, λοιπόν, είναι σημαντικό να διδάξουμε τους 
μαθητές να βλέπουν και να διαβάζουν κριτικά. Και οι κινηματογραφικές ταινίες ως 
ιστορικές πηγές μπορούν να συμβάλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη της κριτικής 
ιστορικής σκέψης, αλλά και στην καλλιέργεια του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού, που θα τους επιτρέψει να αντιλαμβάνονται τα νοήματα που 
λανθάνουν στις κινούμενες εικόνες. 

 
Η διδακτική πρόταση 
Εφόσον αποδεχόμαστε ότι μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου 
αποτελεί ερμηνεία της ιστορίας, τότε μπορεί να προβληθεί στα πλαίσια της 
αντίστοιχης ενότητας και να μελετήσουν οι μαθητές την ερμηνευτική προσέγγιση 
του σκηνοθέτη ως πηγή προβληματισμού. Με τον τρόπο αυτό αίρονται και οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που δημιουργούνται στους μαθητές από την 
άκριτη αποδοχή των μηνυμάτων που τους παρουσιάζονται, ενώ ταυτόχρονα 
ασκούνται στους γραμματισμούς στους οποίους αναφερθήκαμε παραπάνω. Μια 
τέτοια διαδικασία προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που είναι εξοικειωμένοι με την 
αποδόμηση της εικόνας και την κριτική ανάλυσή της αλλά και οργανωμένο 
σχεδιασμό για την προβολή και αξιοποίηση της ταινίας. 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της 
Ιστορίας στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, η οποία αναφέρεται στη Νεότερη και 
Σύγχρονη Ιστορία, στη διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνονται και δύο ενότητες που 
αφορούν την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού, τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο και 
βέβαια το ολοκαύτωμα. Στο πλαίσιο του μαθήματος προτείνεται η προβολή της 
ταινίας του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία», η οποία αφορά τα σχετικά 
θέματα των διδακτικών ενοτήτων. Η ταινία, παραγωγής 1998, υποψήφια για 
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, απέσπασε Όσκαρ α ανδρικού ρόλου (Ρομπέρτο Μπενίνι) 
και Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας (συνθέτης ο Νικόλα Ποβιάνι). Στην Ελλάδα η 
ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς την παρακολούθησαν 240.000 
θεατές. Ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της ταινίας κατορθώνει με ένα 
μοναδικό τρόπο να συνταιριάξει το κωμικό στοιχείο με το τραγικό και μάλιστα το 
κωμικό αναδεικνύει το τραγικό. Η υπόθεση αναφέρεται στον εγκλεισμόενός Ιταλού 
Εβραίου και του πεντάχρονου γιού του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Άουσβιτς. Ο πατέρας προσπαθεί να πείσει το γιό του ότι όλη η κατάσταση που 
βίωναν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν μια φάρσα, ένα παιχνίδι, όπως 
άλλωστε και όλος ο πόλεμος είναι ένα παιχνίδι, παράλογο βέβαια, αλλά παιχνίδι. 
Με αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να σώσει τη ζωή του παιδιού του αλλά όχι τη 
δική του. 
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Πριν προβληθεί η ταινία στην τάξη, απαιτείται προεργασία από τον 
εκπαιδευτικό, που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός βλέπει εκ των προτέρων την 
ταινία, καταγράφει ερωτήματα και θέματα για συζήτηση καθώς και τις κύριες 
έννοιες που εμπεριέχονται στην ταινία. Στη συνέχεια, προγραμματίζει την προβολή 
με βάση την ύλη της συγκεκριμένης ενότητας και ανάλογα με τους σκοπούς που θα 
θέσει, καθώς και τον τρόπο προβολής, αν δηλαδή η προβολή θα είναι συνεχής ή 
θα διακόπτεται σε σκηνές για συζήτηση. 

Στόχοι της προβολής της ταινίας είναι οι μαθητές να ασκηθούν στον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό, να κατανοήσουν τις κινηματογραφικές συμβάσεις 
και ότι μια κινηματογραφική ταινία είναι ένα πολυτροπικό κείμενο που λειτουργεί 
μέσα σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, να διακρίνουν το σύμβολο από το 
σημαινόμενο, την εικόνα από την πληροφορία, την πληροφορία από την ερμηνεία, 
και να κατανοήσουν ότι μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου 
αποτελεί ερμηνεία της ιστορίας. Παράλληλα, επιδιώκεται να προσεγγίσουν τις 
έννοιες του εθνικισμού, της προπαγάνδας, του ρατσισμού, της ετερότητας, της 
προκατάληψης και του πολέμου, να διερευνήσουν τη σχέση «εμείς» και οι «άλλοι» 
μέσα στα πλαίσια πολυπολιτισμικών κοινωνιών, να συσχετίζουν τις εικόνες με τον 
λόγο της ιστοριογραφίας και την ιστορική σκέψη και να διερευνήσουν την οπτική 
γωνία του καλλιτέχνη απέναντι στα ιστορικά γεγονότα. 
 
Φάσεις διεξαγωγής του εγχειρήματος 
Πρώτη φάση της Προετοιμασίας, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών. 
Πριν από την προβολή της ταινίας ο εκπαιδευτικός εισάγει τους μαθητές στο 
πλαίσιο του Β Παγκοσμίου Πολέμου λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια σημεία των 
ενοτήτων 42 και 46 του σχολικού εγχειριδίου. ‘Ετσι, οι μαθητές προσεγγίζουν τις 
έννοιες του φασισμού και του ναζισμού με βάση τον ιστοριογραφικό λόγο. Μέσα 
από την αφήγηση και την προσέγγιση των ιστορικών πηγών μπορούν να 
εντοπίσουν την ιδεολογική προετοιμασία του πολέμου, τα αίτια του πολέμου, τον 
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στην αίθουσα υπολογιστών, κάνοντας 
χρήση του διαδικτύου με βάση τις οδηγίες που δίνονται σε φύλλα εργασίας. 
∆ιαμορφώνονται πέντε ομάδες μαθητών: 
Α ομάδα: Αποστολή της είναι η αναζήτηση γενικών στοιχείων για την ταινία, όπως 
είναι ο χρόνος παραγωγής, ο σκηνοθέτης, οι ηθοποιοί, η υπόθεση, κριτικές, 
πληροφορίες για το σκηνοθέτη και συνεντεύξεις που έδωσε για την ταινία. 
Β ομάδα: Λαμβάνοντας υπόψη το σχολικό εγχειρίδιο και σχετικές ιστοσελίδες οι 
μαθητές καλούνται να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για 
να παρουσιάσουν στην τάξη ένα σύντομο χρονολόγιο με τα βασικά πολιτικά και 
στρατιωτικά γεγονότα της περιόδου 1939-1945, να εντοπίσουν τα πιθανά αίτια 
του πολέμου και να παρουσιάσουν τα βασικά σημεία της ναζιστικής ιδεολογίας.  
Γ ομάδα: Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο παραγωγής της ταινίας, τα μέλη της 
ομάδας καλούνται να μελετήσουν την πορεία και τις τάσεις του ελληνικού και 
παγκόσμιου κινηματογράφου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράλληλα, 
παρουσιάζουν και τους βασικούς όρους μιας ταινίας, όπως πλάνο, λήψη, πεδίο 
κ.λπ. 
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∆ ομάδα: Οι μαθητές συγκεντρώνουν και μελετούν διαφορετικές πηγές για το Β 
παγκόσμιο πόλεμο και ειδικά για τη γενοκτονία των Εβραίων (φωτογραφικό υλικό, 
ντοκυμαντέρ, προσωπικές μαρτυρίες κλπ). 
Ε ομάδα: Οι μαθητές μπορούν μέσα από ψηφιακό υλικό να μελετήσουν ποίηση και 
πεζογραφία που αναφέρονται στον Β Παγκόσμιο πόλεμο και στα εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν την περίοδο εκείνη. 
 Ακολουθεί παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην τάξη και συζήτηση. 
 
∆εύτερη φάση: Η προβολή της ταινίας διάρκειας τεσσάρων διδακτικών 
ωρών. 
Μετά από όλη αυτήν την προεργασία εκπαιδευτικού και μαθητών μπορεί να γίνει 
η προβολή της ταινίας. Κατά τη διάρκεια της προβολής οι μαθητές έχουν μπροστά 
τους ένα φύλλο εργασίας για να σημειώνουν τα πρόσωπα του έργου, τους χώρους 
της δράσης και τους όρους ή τις έννοιες που εμπεριέχονται στην ταινία, καθώς και 
τις σκηνές που τους εντυπωσιάζουν ή ακόμη και τις απορίες που δημιουργούνται . 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διακόπτει την προβολή της ταινίας στη σκηνή που 
κρίνει ο ίδιος έτσι, ώστε να θέτει ερωτήματα κατανόησης ή και θέματα για 
συζήτηση μετά το τέλος της προβολής, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δείχνει σε 
χάρτη τις τοποθεσίες που αναφέρονται. Τέτοια ερωτήματα μπορεί να είναι: 
-Τι συνέβη στη σκηνή που παρακολουθήσατε; 
-Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στη συνέχεια; 
-Γιατί κατά τη γνώμη σας συνέβη αυτό; 
-Σε ποια πρόσωπα εστίαζε η κάμερα και γιατί; 
 Μετά την προβολή της ταινίας μπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω 
ερωτήματα: 
- Ποιοι ήταν οι κύριοι χαρακτήρες του έργου; 
-Ποιοι ήταν οι δευτεραγωνιστές κατά τη γνώμη σας και ποιος ο ρόλος τους; 
 -Περιγράψτε τον πρωταγωνιστή. 
-Λαμβάνοντας υπόψη τα πλάνα, τη μουσική , το φωτισμό, σε ποιες σκηνές και 
πρόσωπα έδωσε έμφαση ο σκηνοθέτης; 
-Πώς λειτούργησε η μουσική μέσα στην ταινία; Ακούγεται σαν μακρινή υπόκρουση 
που σχολιάζει τα αισθήματα, εκμεταλλεύεται το κενό και παίρνει τη θέση βασικού 
σχολιαστή ή αποκαθιστά μια πλήρη σχέση είτε ευθύγραμμη είτε σε δημιουργική 
αντίθεση; 
-Σε ποιες σκηνές και με ποιο τρόπο ο Μπενίνι γελοιοποιεί το φασισμό; 
-Ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη για τη στάση της Ιταλίας στον Β παγκόσμο 
πόλεμο; 
-Πώς παρουσιάζονται οι Γερμανοί ; 
-Τι δεν παρουσιάστηκε στην ταινία; 
-Πώς ο Μπενίνι αναδεικνύει το τραγικό μέσα από το κωμικό; 
-Σε σύγκριση με όσα είδαμε από τη μελέτη των άλλων πηγών υπάρχει σύγκλιση ή 
απόκλιση και σε ποια σημεία; 
-Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η άποψη του Μπενίνι για τα γεγονότα, τι ήθελε να 
πετύχει με αυτήν την ταινία, και τελικά πετυχαίνει το στόχο του; 
-Να σχολιάστε τον τίτλο της ταινίας σε σχέση με το περιεχόμενο της ταινίας. 
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 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει με τους μαθητές κάποιες από τις έννοιες 
που εμπλέκονται στην ταινία και θεωρεί ότι είναι βασικές, όπως εθνικισμός, 
πολιτική, προπαγάνδα, ναζισμός, ρατσισμός, πόλεμος, βία, γενοκτονία. 
 Ακολουθεί συζήτηση με κύριο άξονα ζητήματα που θέτει η ταινία, όπως για 
παράδειγμα, πώς ένας πόλεμος μπορεί να πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, ποιοι 
λόγοι καθορίζουν την ένταξη των ανθρώπων σε συγκεκριμένη ομάδα ή ποιοι 
λόγοι τους εμποδίζουν να ενταχθούν σε μια ομάδα, πώς διαμορφώνονται οι 
ιδεολογίες και πώς επιβάλλονται (να γίνει σύγκριση ανάμεσα στο παρελθόν και στο 
παρόν) ή αν είναι αποδεκτή η βία ως μέσο επιβολής των απόψεών μας. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία των Εβραίων ήταν η τρίτη κατά σειρά μέσα 
στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων και αυτή του 
Ποντιακού Ελληνισμού, μπορούν ακόμη να συζητηθούν οι σχέσεις των κρατών 
μεταξύ τους, η θέση των κρατών απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
επιπτώσεις στην παγκόσμια κοινωνία από την αποσιώπηση εγκληματικών 
πράξεων. 
 
Τρίτη φάση: Αξιολόγηση διάρκειας μιας διδακτικής ώρας. 
Οι μαθητές παρουσιάζουν εργασίες που ανέλαβαν για την αξιολόγηση όλου του 
εγχειρήματος και τις εκπόνησαν ατομικά ή ομαδικά εκτός σχολικού ωραρίου. 
Ενδεικτικές εργασίες είναι οι εξής: 
∆ες την ταινία “Η κλέφτρα των βιβλίων” και παρουσίασέ την στους συμμαθητές 
σου. Θυμίσου ότι πρέπει να αναφερθείς στο θέμα, στην υπόθεση, στη ματιά του 
σκηνοθέτη, στα ιστορικά γεγονότα που αναφέρονται, στους συντελεστές της 
ταινίας και στην άποψή σου για την ταινία ως έργο τέχνης. Θα πρότεινες στους 
συμμαθητές σου να τη δουν; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 
Να ετοιμάσεις μια παρουσίαση με εικόνες και μουσική με θέμα τον B’ Παγκόσμιο 
πόλεμο. 
Να δημιουργήσεις ένα video με θέμα τον ρατσισμό. 
Ας υποθέσουμε ότι είσαι κριτικός ταινιών. Σου δίνουν τις παρακάτω ταινίες τις 
οποίες πρέπει να κρίνεις για να τις παρουσιάσεις στο κοινό. Οι ταινίες είναι: «ο 
πιανίστας», «η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν», «η λίστα του Σίντλερ». Ποια 
θεωρείς καλύτερη και γιατί; 
Υπόθεσε ότι θα πάρεις συνέντευξη από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Η ζωή είναι 
ωραία». Τι ερωτήσεις θα έκανες;  
Γράψε έναν υποθετικό διάλογο ανάμεσα στον Χίτλερ και έναν κρατούμενο στο 
Άουσβιτς. 
Γράψε ένα κείμενο για τις γενοκτονίες τον 20ο αιώνα που προορίζεται για το 
ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου σου. 
∆ες το ντοκυμαντέρ για τη γενοκτονία των Εβραίων (δίνουμε την ιστοσελίδα) και 
σύγκρινε με την ταινία που είδαμε. Ποιο από τα δύο φαίνεται πιο πειστικό και 
γιατί;  
 
Το εκπαιδευτικό υλικό 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου, σχεδιάστηκαν πέντε φύλλα 
εργασίας ισάριθμα με τις ομάδες που δημιουργήθηκαν με βάση τους σκοπούς που 
τέθηκαν. Σε κάθε φύλλο εργασίας προτάσσεται η αποστολή της ομάδας, 
διατυπώνονται βασικά ερωτήματα ώστε να καθοδηγηθούν οι μαθητές στην 
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αναζήτηση στοιχείων και την υλοποίηση του στόχου τους, ενώ τους παρέχεται και 
σχετικό υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή σχετικές ιστοσελίδες, εφόσον οι μαθητές θα 
εργασθούν σε αίθουσα υπολογιστών. Κατά την προβολή της ταινίας, οι μαθητές 
έχουν στη διάθεσή τους ένα άλλο φύλλο εργασίας, κοινό για όλους, όπου 
αναγράφονται λέξεις–κλειδιά, όπως χώρος, χρόνος, πρωταγωνιστές, 
δευτεραγωνιστές, σχολιασμός τίτλου ταινίας κλπ., προκειμένου να επικεντρώσουν 
το ενδιαφέρον τους σε βασικά ζητήματα που άπτονται του οπτικοακουστικού 
αλλά και του ιστορικού γραμματισμού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο με προτεινόμενες εργασίες, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του 
Gardner έτσι, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής. 
 
Συμπεράσματα 
Με τη διδακτική πρόταση που παρουσιάστηκε επιδιώχθηκε η ανάδειξη της 
κινηματογραφικής ταινίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου, που μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές τόσο στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού γραμματισμού όσο και 
στην ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής σκέψης στο μάθημα της Ιστορίας, δηλαδή 
στον ιστορικό γραμματισμό. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτού του σεναρίου 
εξαρτώνται από τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού που θα λάβει υπόψη του όλες 
τις παραμέτρους, όπως είναι η υποδομή του σχολείου, το μαθητικό δυναμικό της 
τάξης, οι αρχές διδακτικής της Ιστορίας και ο διαθέσιμος διδακτικός χρόνος. Με 
την οργανωμένη διδασκαλία και τον ορθό σχεδιασμό όλων των ενεργειών του ο 
εκπαιδευτικός που διδάσκει Ιστορία στη σχολική τάξη μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές όχι μόνο να ανιχνεύσουν το παρελθόν, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν 
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το παρόν. Όταν καταρριφθούν οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και διευρυνθεί η οπτική γωνία με την οποία 
βλέπουμε τα πράγματα, τότε προκύπτουν άλλες εικόνες ή και άλλες αλήθειες. 
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Περίληψη 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση μπαίνοντας δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και 
συνδεόμενη οργανικά με τους νέους ανθρώπους και τις κοινότητές τους, 
μετασχηματίστηκε σε μια multimedia πλατφόρμα από το 2011. Συνδέθηκε με τους 
σημαντικότερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρει στις ομάδες των 
μαθητών και εκπαιδευτικών τους, το περιβάλλον και τα εργαλεία για να αναπτύξουν τα 
δικά τους multimedia projects. Το χρονικό διάστημα 2011-16 διενεργήθηκε μεγάλος 
αριθμός διαγωνισμών μαθητικών οπτικο-ακουστικών προϊόντων με ευρεία ανταπόκριση 
στις μαθητικές κοινότητες. Στο άρθρο παρουσιάζονται ο σχεδιασμός, οι στόχοι και μια 
πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών δράσεων των μαθητικών 
οπτικο-ακουστικών προϊόντων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 2.0. 
Λέξεις-κλειδιά: Μαθητικοί ∆ιαγωνισμοί, Βίντεο, Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, 
συνεργατική μάθηση 

 
Abstract 
The Educational Radiotelevision has been transformed into a multimedia platform in 2011 
dynamically entering in the digital era and connecting with young people and their 
communities. It is connected with the major social networking sites and offers to groups of 
students and teachers, the environment and the tools to develop their own multimedia 
projects. The period 2011-16 Educational Radiotelevision carried out a large number of 
student competitions audio-visual products with widespread impact in student communities. 
The paper presents the design, the objectives and the key results of the assessment of the 
school video competitions organised by the second generation of Educational Radiotelevision 
(2.0). 
Key-words: School Competitions, Video, Educational Radiotelevision, collaborative learning 

 
 

Εισαγωγή 
Με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και τη σημαντική μείωση του κόστους 
αναπαραγωγής και διανομής, το βίντεο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στην 
τάξη στοχεύοντας στην καταγραφή και ανάλυση αλληλεπιδράσεων (Pea & Hay, 
2002) καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και 
της συνεργατικής μάθησης (BECTA, 2004). Η δημιουργία μαθητικών βίντεο 
μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης δίνει τη δυνατότητα ενεργητικής και συνεργατικής 
μάθησης, καλλιεργεί τη συμμετοχή, τη δημιουργικότητα και τη συν-
δημιουργικότητα μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης. 

Επιπλέον, σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από Μέσα, θεωρείται χρήσιμο και 
σημαντικό, οι μαθητές να επενδύουν όχι στην «απόκτηση», απομνημόνευση ή 
συσσώρευση γνώσεων αλλά στην καλλιέργεια της ικανότητας να ανακαλύπτουν, 
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αναλύουν, μοιράζονται, συζητούν τη γνώση (learning to learn), να έχουν τη 
δυνατότητα να ασκήσουν κριτική και βέβαια να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί νέας 
γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο της δημιουργικής παραγωγής και της καλλιέργειας 
κριτικής σκέψης, η δημιουργία βίντεο στο σχολείο συμβάλλει στον 
οπτικοακουστικό εγγραμματισμό και γενικότερα στον «εγγραμματισμό στα Μέσα» 
όπως καταγράφεται και προτείνεται στις συστάσεις της European Commission (EC, 
2007; EC, 2010) και της Unesco (2011).  

Στο άρθρο καταγράφονται και αποτιμώνται οι εκπαιδευτικές δράσεις, τις 
οποίες έχει αναπτύξει η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας 
από το 2011-2016, στοχεύοντας στην υποστήριξη του εγγραμματισμού στα Μέσα 
στο σύγχρονο σχολείο. 

 
∆ημιουργία βίντεο στο σχολείο 
Η παιδαγωγική προσέγγιση της δημιουργίας βίντεο στο σχολείο στηρίζεται σε 
αρχές και πρότυπα της κοινωνικό-εποικοδομητικής (Jonassen, 1991; Vygotsky 
1978), και κριτικό-κοινωνικής προσέγγισης (Edmonson et al., 1993; Taylor, 1996). 
Σύμφωνα με την κοινωνικό-εποικοδομητική προσέγγιση, δίνεται βαρύτητα στην 
κοινωνική φύση της μάθησης και στο συγκείμενο πλαίσιο στο οποίο αυτή 
συντελείται (Jonassen 1991; Perkins, 1991). Η γνώση «οικοδομείται» από τον 
μαθητή μέσω της διανοητικής και πρακτικής δημιουργικής δραστηριότητας.  

Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι ενεργοί συμμετέχοντες επιδιώκοντας 
τεχνικές και δημιουργικές λύσεις, είναι αποδέκτες και «διερμηνείς» που 
κατασκευάζουν την πραγματικότητά τους μέσω της συμμετοχής τους σε αυτές τις 
διανοητικές δραστηριότητες. Οι μαθητές «οικοδομούν» μια εσωτερική 
αναπαράσταση της γνώσης, μια προσωπική ερμηνεία της εμπειρίας. Τα στοιχεία 
και οι πληροφορίες μετατρέπονται σε γνώση και επιπρόσθετα ο μαθητής κάνει 
κτήμα του το περιεχόμενο και το «εποικοδομεί» σε μια νέα αναπαράσταση που 
είναι σημαντική για τους συμμαθητές του. Η μάθηση με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται μέσω μιας ενεργής διαδικασίας, κατά την οποία η έννοια 
αναπτύσσεται στηριζόμενη στην εμπειρία (Φραγκάκη, 2008).  

Η δημιουργία βίντεο στο σχολείο εστιάζει σε εργαλεία και μεθόδους 
υποστήριξης όλων των σταδίων παραγωγής του βίντεο στη σχολική τάξη, στο 
πλαίσιο της ενεργητικής μάθησης και της προσέγγισης των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δίνουν έμφαση στην προσέγγιση της 
κινηματογραφικής γλώσσας και στην αξιοποίηση συνεργατικών τεχνικών 
μάθησης, οι οποίες ενισχύουν τη δημιουργικότητα και έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική στους νέους. Οι μαθητές δημιουργώντας βίντεο 
είτε μυθοπλασίας είτε τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση 
συνδέοντας πληροφορίες με την ατομική και συλλογική τους εμπειρία αλλά και με 
ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.  

Η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ 
αυτούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο, 
ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους και επομένως διευκολύνει τη σε βάθος 
κατανόηση και οικοδόμηση της γνώσης (Unesco, 2002). H δημιουργία βίντεο 
αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για μάθηση, καλλιεργεί ψηφιακές, ατομικές και 
συνεργατικές δεξιότητες και εμπνέει τους σημερινούς μαθητές. Επιπλέον, συμβάλλει 
ιδιαίτερα στην πρόκληση ενδιαφέροντος, στη διατήρηση της προσοχής, στην 
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επεξήγηση πολύπλοκων φαινόμενων και στην αποσαφήνιση δύσκολων εννοιών 
που είναι δύσκολο να εξηγηθούν αποκλειστικά με τον προφορικό λόγο ή με 
γραπτό κείμενο. 

Η δημιουργία μαθητικών βίντεο έχει στόχο να δημιουργήσει ένα αυθεντικό 
περιβάλλον μάθησης, το οποίο θα παρέχει τα ερεθίσματα στους μαθητές για 
προσέγγιση και κατανόηση γνωστικών αντικείμενων και επιπλέον θα προσφέρει 
συνθήκες επικοινωνίας, συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι ομάδες των μαθητών εργάζονται με ενθουσιασμό 
σε ελκυστικά περιβάλλοντα συνεργασίας και δημιουργίας. Οι μαθητές καλλιεργούν 
θετική αλληλεξάρτηση, ατομική και συλλογική ευθύνη, αμοιβαία ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση των προσπαθειών ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας. 
Ασκούνται σε κοινωνικές λειτουργικές δεξιότητες όπως να εκφράζουν ελεύθερα 
την άποψή τους και να ακούν προσεκτικά. Επιπλέον, οι μαθητές ασκούνται σε 
κοινωνικές συνεργατικές δεξιότητες όπως επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες 
οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δεξιότητες διαχείρισης διαφωνιών και 
συγκρούσεων (Χατζηδήμου, 2011). 

 
Εγγραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας - Μαθητικοί διαγωνισμοί 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας έχει αναπτύξει 
εκπαιδευτικές δράσεις στοχεύοντας στην υποστήριξη του εγγραμματισμού στα 
Μέσα στο σύγχρονο σχολείο. Οι εκπαιδευτικές δράσεις και το ψηφιακό 
περιεχόμενο που αναπτύχθηκε, αναδεικνύονται στην πλατφόρμα μαθητικής 
δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.i-create.gr (Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση, nd; Τσακαρέστου, & Παπαδημητρίου, 2011).  

H πλατφόρμα i-create αξιολογήθηκε ανάμεσα στις 10 καλές πρακτικές για την 
εκπαίδευση και μάθηση 2.0 στο πλαίσιο της πρόσκλησης καινοτομικών 
πρωτοβουλιών νέων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικτυακών 
εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του 
Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάθηση 2.0, 2012). 

 

  
Εικόνα 1, 2: Η πλατφόρμα www.i-create.gr το 2011 και το 2016 

 
Η προσπάθεια των μαθητικών ομάδων και των εκπαιδευτικών τους να 

δημιουργήσουν βίντεο υποστηρίζεται από επιμορφώσεις και σεμινάρια στο 
∆ιαδίκτυο από ειδικούς του πεδίου της οπτικοακουστικής αφήγησης στην ίδια 
πλατφόρμα μαθητικής δημιουργίας i-create στη διεύθυνση http://i-create.gr/#sp-
seminaria. Το 2011 διοργανώθηκε από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ο 
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Σχολικά Μαγειρέματα (2011) 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σε συνεργασία με το ΠΣ∆ με αφορμή την ένταξη 
της Μεσογειακής ∆ιατροφής στον Κατάλογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Ανθρωπότητας της UNESCO, τις αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο διατροφής, 
αλλά και τη θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας, πανευρωπαϊκά, στην παιδική 
παχυσαρκία δημιούργησε τον ιστοχώρο Σχολικά Μαγειρέματα στην πλατφόρμα i-
create και διοργάνωσε διαγωνισμό μαθητικών δημιουργιών.  

 
Σχολικά 
Έτη 

∆ιαγωνισμός Συμμετοχές Μέθοδος 
Υποστήριξης 

 2011  Παπαδιαμάντης-Ελύτης-
Γκάτσος-Τσίρκας: 100 
χρόνια μετά 

190 σχολεία - 90 βίντεο, 
27 blogs και 73 αφίσες 
σε ψηφιακή μορφή  

Εκπαιδευτικό 
Ο/Α υλικό  

2011  Σχολικά Μαγειρέματα 634 βίντεο, αφίσες και 
συνταγές 
μεσογ.διατροφής σε 
ψηφιακή μορφή  

Εκπαιδευτικό 
Ο/Α υλικό  

2012  Βάλε το δικό σου Γκολ 
στη Βία 

20 βίντεο, animation, 
podcasts  

Εκπαιδευτικό 
Ο/Α υλικό  

    

2014  Πανελλήνιος 
∆ιαγωνισμός 
Βιντεομουσεία 

117 ταινίες από 22 
σχολεία της Ανατολικής 
Αττικής, 4 σχολεία της 
Γερμανίας  

Εκπαιδευτικό 
υλικό για τη 
δημιουργία 
ταινίας μικρού 
μήκους 
Επιμορφώσεις  

2015-16  ΒιντεοΜουσεία: Η ∆ική 
μας Γνώμη και 
∆ιαγωνισμός Γραπτής 
Κριτικής Προσέγγισης 

70 σχολεία  Εκπαιδευτικό 
υλικό για τη 
δημιουργία 
ταινίας μικρού 
μήκους 
Επιμορφώσεις  

2011-12, 
2012-13, 
2013-14, 
2014-15  

School Lab μέσος όρος 52 σχολεία, 
117 ομάδες, 408 
μαθητές, 58 
εκπαιδευτικοί, 37 πόλεις. 

Εκπαιδευτικό 
υλικό για τη 
δημιουργία 
βίντεο 
Mentoring (μέσω 
της πλατφόρμας) 
Συναντήσεις στα 
σχολεία  

2013-14, 
2014-15, 
2015-16  

Λέμε όχι στον σχολικό 
εκφοβισμό 

222 σχολεία, 546 
ομάδες, 1.944 μαθητές, 
318 εκπαιδευτικοί, 142 
πόλεις  

Εκπαιδευτικό 
υλικό για τη 
δημιουργία 
βίντεο 
Συναντήσεις στα 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

158

σχολεία  
2013  Energy Bits - Βιώσιμες 

ενεργειακές ιδέες: και 
τώρα ο λόγος σε σας! 

55 ελληνικά σχολεία  Εκπαιδευτικό 
υλικό για τη 
δημιουργία 
ταινίας μικρού 
μήκους  

 
Πίνακας 1: Πανελλήνιοι και Ευρωπαϊκοί Μαθητικοί ∆ιαγωνισμοί Βίντεο και 

Μέθοδοι Υποστήριξης 
 

Βάλε το δικό σου Γκολ στη Βία (2012) 
Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, το ΠΣ∆, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το 
Εθνικό ∆ίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης και το European School Radio συνδιοργάνωσαν 
το 2012 την καμπάνια κοινωνικής ευθύνης «Βάλε το δικό σου Γκολ στη Βία» 
ενάντια στη βία στα γήπεδα. Είναι ο πρώτος μαθητικός διαγωνισμός, ο οποίος 
εστίασε στο animation, παρουσίασε μικρή συμμετοχή σε σχέση με τους 
διαγωνισμούς βίντεο, αναδεικνύοντας τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις του. 

 
∆ιαγωνισμός παιδικής και νεανικής δημιουργίας βίντεο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ- ΜΙΑ 
ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ- Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΙ ΕΣΥ» (σχ. έτος 2013-2014) 
Το σχολικό έτος 2013-14 διοργανώθηκε ο ∆ιαγωνισμός παιδικής και νεανικής 
δημιουργίας βίντεο «ΚΑΛΗΜΕΡΑ- ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ- Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΙ ΕΣΥ» 
για τα σχολεία του απόδημου ελληνισμού με σκοπό την ενθάρρυνση της 
ελληνομάθειας και η σφυρηλάτηση των δεσμών του απανταχού ελληνισμού με τη 
χώρα μας. Οι νικητές αναδείχθηκαν από την online ψηφοφορία του κοινού. Την 
πρώτη θέση κέρδισε η ταινία μικρού μήκους που δημιούργησαν μαθητές του 
Ελληνικού Σχολείου Φρανκφούρτης, οι οποίοι βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του 17ου 
∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους το Νοέμβριο 
2014.  
 
4ος – 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 
(2012-13, 2013-14) 
Ο ∆ιαγωνισμός συνδιοργανώθηκε με τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράμας και τη ΕΡΤ. Στο πλαίσιο των 
Πανελλήνιων ∆ιαγωνισμών διοργανώνονται επίσης οι Κινηματογραφικές 
Εβδομάδες Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους, με προβολές των βραβευμένων 
μαθητικών ταινιών μικρού μήκους, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την περιοχή των 
Σερρών σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ή 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων των τοπικών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. Στη 
συνέχεια μετεξελίχθηκε σε διεθνή, με τη συμμετοχή σχολείων της ομογένειας. 

 
Σχολικά 
Έτη 

∆ιαγωνισμός Συμμετοχές Μέθοδος 
Υποστήριξης 

    
2012-
13 

3ος Πανελλήνιος 
Μαθητικός ∆ιαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους 

280 ταινίες μικρού 
μήκους 

Έντυπο 
Εκπαιδευτικό 
υλικό 
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2013-
14 

4ος Πανελλήνιος 
Μαθητικός ∆ιαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους 

244 ταινίες μικρού 
μήκους 

Έντυπο 
Εκπαιδευτικό 
υλικό 

2014-
15 

5ος Πανελλήνιος 
Μαθητικός ∆ιαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους 
και 1ος ∆ιεθνής 
Μαθητικός ∆ιαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους  

168 ταινίες μικρού 
μήκους, 36 
κινηματογραφικές 
αφίσες / εξώφυλλα, 20 
πρωτότυπες μουσικές 
συνθέσεις 

Έντυπο 
Εκπαιδευτικό 
υλικό 

2015- 
16 

2ος ∆ιεθνής Μαθητικός 
∆ιαγωνισμός Ταινιών 
Μικρού Μήκους  

 Έντυπο 
Εκπαιδευτικό 
υλικό 

 
Πίνακας 2: Πανελλήνιοι Μαθητικοί ∆ιαγωνισμοί Ταινιών Μικρού Μήκους 

 
 

1ος και 2ος ∆ιεθνής Μαθητικός ∆ιαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους (2014-15, 
2015- 16) 
Στο ∆ιεθνή διαγωνισμό προστέθηκε στους προηγούμενους συνδιοργανωτές, η 
Πρεσβεία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι 
της Κύπρου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να 
εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» 
της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής 
αγωγής. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές του περιβάλλοντός τους 
και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη εξασφάλισης όρων αξιοπρεπούς 
διαβίωσης για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.  

 
1ος και 2ος Μαθητικός διαγωνισμός «Κύπρος: 1974-2014. ∆εν ξεχνώ, διεκδικώ, 
δημιουργώ…» 2014-15, 2015- 16 
Οι πιο πάνω φορείς συνδιοργάνωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / ∆ιαγωνισμό 
«Κύπρος: 1974-2015 ∆εν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ…», ο οποίος απευθύνθηκε σε 
μαθητές ∆΄- Ε΄- ΣΤ΄ δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, της Κύπρου 
και της Ομογένειας με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών 
στο ζήτημα της Κύπρου. 

 
Πανελλήνιος ∆ιαγωνισμός «Βιντεομουσεία» (2014) και «ΒιντεοΜουσεία: Η 
∆ική μας Γνώμη και ∆ιαγωνισμός Γραπτής Κριτικής Προσέγγισης» (2015- 16) 
Ο Πανελλήνιος ∆ιαγωνισμός μαθητικών ταινιών μικρού μήκους «ΒιντεοΜουσεία 
2014» πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με την 
οπτικοακουστική γλώσσα. Επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού ήταν να δοθεί στους 
μαθητές-τριες η ευκαιρία να συνεργαστούν πάνω σε μια δημιουργική 
δραστηριότητα, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής 
αφήγησης, να γίνουν κριτές και ερευνητές του άμεσου προσωπικού τους 
περιβάλλοντος και να παρατηρήσουν με κριτική ματιά την καθημερινότητά τους. 
Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε σε ομάδες πέντε τουλάχιστον μαθητών, από 
∆ημοτικά Σχολεία (Ε -́ΣΤ  ́ τάξη), Γυμνάσια και Λύκεια υποστηρίζοντας και 
ενισχύοντας την παραγωγή ταινιών με προσωπική, ντοκιμαντερίστικη ματιά. Στον 
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Πανελλήνιο ∆ιαγωνισμό των Βιντεομουσείων πάνω από 800 μαθητές 
παρακολούθησαν 524 ώρες εργαστηριακής υποστήριξης και συμμετείχαν 117 
ταινίες από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη και από την Ηγουμενίτσα ως τους 
Λειψούς. Επιπλέον συμμετείχαν 50 μαθητές από 4 σχολεία της Γερμανίας 
(Andriopoulou, Papadimitriou, & Kourti, 2014; Karpos, nd). 

Στη συνέχεια, με το Κέντρο Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και ∆ιαπολιτισμικής 
Επικοινωνίας «Καρπός» και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου, συνδιοργανώθηκε η πανελλήνια μαθητική δράση 
«ΒιντεοΜουσεία – Η ∆ική μας Γνώμη και ∆ιαγωνισμός Γραπτής Κριτικής 
Προσέγγισης» Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, nd; Karpos, nd)που απευθύνθηκε σε 
μαθητές Ε΄- Στ΄ ∆ημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς οι 11 βραβευμένες ταινίες του διαγωνισμού «ΒιντεοΜουσεία 
2014», προβλήθηκαν σε σχολικά «φεστιβάλ κινηματογράφου» σε εθνική κλίμακα. 
Μετά την προβολή των μαθητικών ταινιών δόθηκε δυνατότητα ψηφοφορίας μέσα 
από την ειδικά σχεδιασμένη νεανική διαδικτυακή πλατφόρμα και διεξάχθηκε 
διαγωνισμός γραπτής κινηματογραφικής κριτικής προσέγγισης.  

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να πάρουν μέρος σε μια δημιουργική 
συζήτηση για θέματα που τους αφορούν, αναπτύσσοντας επιχειρήματα και 
απόψεις και να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικοακουστικής παιδείας. Η δράση 
στόχευε στην καλλιέργεια μιας σειράς από χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης 
κουλτούρας ενός θεατή κινηματογραφικών ταινιών, όπως: 
 η έννοια της κινηματογραφικής προβολής: παρακολούθηση ταινιών ανά 

ομάδες σε κανονική προβολή, σε σκοτεινή αίθουσα με οθόνη, 
 η έννοια της ευρείας διανομής των ταινιών και της κοινής εμπειρίας που 

συνδέει πολύ διαφορετικά άτομα: σειρά προβολών των ίδιων ακριβώς ταινιών 
σε διαφορετικούς τόπους και σε κοινό θεατών με διαφορετικά τοπικά και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά, 

 η εμπειρία συμμετοχής σε «φεστιβαλική προβολή», καθώς οι ταινίες που 
προβάλλονται δεν είναι ταινίες τρέχουσας εμπορικής κυκλοφορίας 

 η κριτική στάση του κάθε θεατή, που εκφράζεται μέσα από την απονομή 
συμβολικών διακρίσεων κοινού. 

 η ανάπτυξη κριτικού λόγου και η διατύπωση επιχειρημάτων που προκύπτουν 
από την προσπάθεια αιτιολόγησης των επιλογών κάθε ομάδας θεατών και από 
τη δημοσιοποίηση των επιλογών τους μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα. 

 
«Η ιστορία του σχολείου μου» (σχολικά έτη 2014-15, 2015-16) 
Ο διαγωνισμός «Η ιστορία του σχολείου μου» έγινε σε συν-διοργάνωση με το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και ∆ιάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕ∆ΙΣΥ) με στόχους να 
γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του σχολείου τους, να αναδείξουν την τοπική 
ιστορία, να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης, να εμπλακούν 
εποικοδομητικά στη διαδικασία του project, να μάθουν να αξιοποιούν πηγές, να 
τοποθετούνται κριτικά και γόνιμα ως προς αυτές και να εκφραστούν δημιουργικά.  

 
Μαθητικός διαγωνισμός βίντεο «School Lab» (σχολικά έτη 2011-12, 2012-13, 
2013-14, 2014- 15) 
Τέσσερις μαθητικοί διαγωνισμοί βίντεο συνδιοργανώθηκαν με το Βρετανικό 
Συμβούλιο και τη Science Communication στο πλαίσιο του διαδραστικού 
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προγράμματος School Lab (στη διεύθυνση www.school-lab.org) με στόχο την 
κατανόηση των συναρπαστικών προκλήσεων των Θετικών Επιστημών και την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε επιστημονικά θέματα. Ο διαγωνισμός 
απευθυνόταν σε μαθητές Ε΄- Στ΄ ∆ημοτικού και των τριών τάξεων Γυμνασίου.  

Στο πρόγραμμα School Lab, νέοι επιστήμονες–μέντορες υποστηρίζουν τις 
ομάδες των μαθητών να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο για να 
επικοινωνήσουν επιστημονικά θέματα της επιλογής τους. Η εμπλοκή των μαθητών 
σε αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν νόημα γι’ αυτούς, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο, ευνοεί την ενεργό συμμετοχή 
τους. Κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να επιλέξει έναν μέντορα, με τον οποίο 
επικοινωνούσε και συνεργαζόταν συστηματικά σε μη ορατό χώρο της 
διαδικτυακής πλατφόρμας. Ο χώρος αυτός αποτελεί την πρωτοτυπία της 
πλατφόρμας, όπου πραγματοποιήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις υποστήριξης, 
καθοδήγησης και συμβουλευτικής των ομάδων από τον αντίστοιχο μέντορα.  

Οι 4 διαγωνισμοί είχαν μεγάλη συμμετοχή με μέσο όρο 52 σχολεία, 117 
ομάδες, 408 μαθητές, 58 εκπαιδευτικούς, 37 πόλεις. Η πλατφόρμα του έργου είχε 
κατά μέσο όρο 6.313 μοναδικές επισκέψεις το μήνα και 355.190 «χτυπήματα» το 
μήνα. Τον μήνα Απρίλιο, κατά τον οποίο έγινε η διαδικτυακή αξιολόγηση των 
βίντεο από τις σχολικές κοινότητες σημειώθηκαν 486.561 «χτυπήματα» στην 
πλατφόρμα. 

 
Πανελλήνιος διαγωνισμός «Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» (2014, 2015, 
2016) 
Ο διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» στη διεύθυνση https://respect-
diversity.org/index.php/el/, πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά το 2014, είναι μέρος 
του εκπαιδευτικού προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου και του ∆ιεθνούς 
Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας με τίτλο «Σέβομαι τη ∆ιαφορετικότητα», το οποίο 
είναι κατά της ενδοσχολικής βίας και βασίζεται στα ιδανικά και τις αξίες του 
Ολυμπισμού και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Κατά μέσο όρο συμμετέχουν 222 
σχολεία, 546 ομάδες, 1.944 μαθητές, 318 εκπαιδευτικοί από 142 πόλεις. Η 
πλατφόρμα του έργου είχε κατά μέσο όρο 28.153 μοναδικές επισκέψεις το μήνα 
και 870.622 «χτυπήματα» το μήνα. Τον μήνα ∆εκέμβριο, κατά τον οποίο έγινε η 
διαδικτυακή αξιολόγηση των βίντεο ή παρουσίασης από τις σχολικές κοινότητες 
σημειώθηκαν 1.236.129 «χτυπήματα» στην πλατφόρμα. 

 
Αποτίμηση και Συζήτηση 
Στην ενότητα επιχειρείται η αποτίμηση των πιο πάνω διαγωνισμών αξιοποιώντας: 
 τις ποσοτικές μετρήσεις των συμμετοχών στους διαγωνισμούς,  
 τις ποσοτικές μετρήσεις των επισκέψεων και μοναδικών επισκέψεων στις 

πλατφόρμες i-create, school-lab και respect-diversity 
 τα ποιοτικά στοιχεία των σχολίων και συζητήσεων στην πλατφόρμα i-create,  
 τα ποιοτικά στοιχεία των αλληλεπιδράσεων στην πλατφόρμα school-lab, 
 τη συμμετοχική παρατήρηση της ερευνήτριας στις πιο πάνω δράσεις σε όλες 

τις φάσεις, από τον σχεδιασμό της δράσης έως την αξιολόγηση από την κριτική 
επιτροπή και βράβευση.  

Η αποτίμηση αφορά θέματα στοχοθεσίας των προγραμμάτων οπτικοακουστικού 
εγγραμματισμού, των διδακτικών τεχνικών οι οποίες υιοθετήθηκαν στις 
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εκπαιδευτικές βαθμίδες, επίδρασης στους μαθητές καθώς και στάσεων και 
απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 
Στοχοθεσία των προγραμμάτων οπτικοακουστικού εγγραμματισμού 
Οι κοινοί στόχοι των προγραμμάτων αφορούν την εξοικείωση με την 
οπτικοακουστική γλώσσα, την κριτική προσέγγιση και τη δημιουργική παραγωγή 
οπτικοακουστικών προϊόντων. Οι επιμέρους στόχοι καταγράφηκαν ανά δράση και 
αφορούν προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου ή ευαισθητοποίηση σε 
περιβαλλοντικά θέματα, ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, ή ακόμα 
μεταβολή στάσεων των μαθητών και αναθεώρηση στερεοτύπων. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι μέσα από τους διαγωνισμούς είχαν μια πρώτη επαφή 
με τα οπτικοακουστικά (Ο/Α) προϊόντα. Ο ενθουσιασμός, η θετική στάση τους και 
η διάθεση εμβάθυνσης στην οπτικοακουστική γλώσσα, είναι οι πρώτες αντιδράσεις 
που παρατηρούνται. 

 
∆ιδακτικές τεχνικές και συνεργασία 
Οι διδακτικές τεχνικές, οι οποίες υιοθετούνται και στις δυο εκπαιδευτικές βαθμίδες 
εστιάζουν στη συνεργατική μάθηση. Ειδικότερα αξιοποιούνται καταιγισμός ιδεών 
(brainstorming), εργασία σε ομάδες (groups), συζήτηση, αντιπαράθεση (debate). Στο 
πλαίσιο των έργων αναπτύχθηκαν πολύπλευρες συνεργασίες μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων εκπαιδευτικών με ολόκληρη την τάξη ή ομάδες μαθητών από το 
ίδιο ή διάφορα τμήματα, συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες ή άλλους φορείς. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματίες των Ο/Α μέσων πχ. σκηνοθέτες συνέβαλαν 
στην παραγωγή των βίντεο στοχεύοντας κυρίως στην υψηλότερη ποιότητα του 
τελικού προϊόντος. Η παιδαγωγική διάσταση αυτής της προσέγγισης είναι 
διαφορετική για κάθε περίπτωση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται απαιτούν 
διερεύνηση ως προς τους μαθησιακούς στόχους. 

Συχνά αναπτύχθηκαν βιωματικές δράσεις (εικαστικό happening σε εξωτερικό 
χώρο, θεατρική παράσταση, χορευτικό, κ.ά.) και οπτικοακουστική καταγραφή των 
δρώμενων. Επίσης στις εκπαιδευτικές δράσεις «Λέμε όχι στον σχολικό εκφοβισμό» 
και «School Lab» υπήρξε συστηματική αλληλεπίδραση ή επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας μεταξύ ομάδων μαθητών και εκπαιδευτικών με τους «μέντορες» των 
δράσεων. 

Πλούσιος ήταν ο σχολιασμός των έργων στην πλατφόρμα i-create. Σχόλια 
σχετικά με τον διαγωνισμό, τη διοργάνωσή του, την προσπάθεια των μαθητών, 
αντιπαραθέσεις, προσφέροντας ένα πλούσιο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ απομακρυσμένων σχολείων. 

 
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων  
Σημαντικό ρόλο στην υποβολή μαθητικών έργων έχει η ύπαρξη αντίστοιχου 
εκπαιδευτικού υλικού υποστήριξης της δράσης. Σε διαγωνισμούς όπου υπήρχε 
σχετικό οπτικοακουστικό υλικό με ανοιχτά δικαιώματα χρήσης, αξιοποιήθηκε είτε 
με επαναχρησιμοποίηση είτε με επέκταση, προσαρμογή σε νέες μορφές βίντεο ή 
ψηφιακών αφηγήσεων και ευρύτερα ψηφιακών δημιουργιών. 

Σπουδαίος είναι ο ρόλος επιμορφωτικών δράσεων για θέματα 
οπτικοακουστικής δημιουργίας. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιμορφώθηκαν σε 
σεμινάρια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, ενθάρρυναν τη 
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δημιουργία ομάδων, υποστήριξαν μαθητικά έργα και συμμετείχαν συστηματικά 
στους διαγωνισμούς. 

Τα διαδικτυακά σεμινάρια στην πλατφόρμα i-create έχουν συνεχώς 
αυξανόμενη επισκεψιμότητα και συγκεντρώνουν θετικά σχόλια για τη συμβολή 
τους στην υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Συνεπώς, είναι σημαντική η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που 
παρέχει πηγές πληροφόρησης, υποστηρίζει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση 
κατά τη διάρκεια δημιουργίας των βίντεο. 

 
Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών 
Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη 
σχετικών επιμορφωτικών δράσεων καταγράφηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
έργου MEDEAnet (2011-14) σχετικά με τον αλφαβητισμό και την εκπαίδευση στα 
Μέσα στοχεύοντας στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, ∆ευτεροβάθμιας και 
μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Τρεις βιωματικές επιμορφώσεις 
οργανώθηκαν από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στο πλαίσιο του MEDEAnet 
(Medeanet, nd). Στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Αναπτύσσοντας ντοκιμαντέρ στα 
σχολεία» δήλωσαν συμμετοχή για δυο τριήμερα σεμινάρια 240 εκπαιδευτικοί και 
επιμορφώθηκαν 65. Η διοργάνωση του σεμιναρίου περιείχα τις εξής ενότητες: 
 Μεθοδολογίες που συνδέονται με το ντοκιμαντέρ (documentary)  
 Κριτική ανάλυση εικόνας και βίντεο 
 Ανάδειξη του documentary σαν ένα πολυτροπικό και εκφραστικό μέσο 
 ∆ιερεύνηση τρόπων και πηγών με στόχο την ενθάρρυνση της 

δημιουργικότητας 
 Βελτίωση τεχνικής γυρισμάτων και επεξεργασίας 
 Εστίαση σε μεθοδολογίες που μπορούν να κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική 

στους νέους 
 Ανταλλαγή εμπειριών με ευρωπαίους καθηγητές. 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό και έδειξαν επίσης 
μεγάλο ενδιαφέρον να συνεχίσουν την επιμόρφωση. Νεότεροι και μεγαλύτεροι 
είχαν την ίδια θετική στάση και ανέπτυξαν εξαιρετική δυναμική στις ομάδες. 
Ζήτησαν ιδέες και καθοδήγηση για να συνδυάσουν το αναλυτικό πρόγραμμα με 
την Ο/Α παραγωγή και δημιουργικότητα. Επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε 
διαδικτυακές κοινότητες μάθησης και την ανάπτυξη δικτύου μάθησης σχετικά με 
τον Ο/Α αλφαβητισμό. Πράγματι μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου 
αναπτύχθηκε κλειστή κοινότητα στο κοινωνικό δίκτυο facebook MEDEAnet training 
course "Developing Documentaries in Schools" 
 (https://www.facebook.com/groups/101753920024336/). 

 
Αξιολόγηση και επιβράβευση συμμετοχής 
Σε όλους τους διαγωνισμούς έγινε αξιολόγηση των έργων από κριτική επιτροπή. 
Επιπρόσθετα στους διαγωνισμούς «100 χρόνια μετά», «Λέμε όχι στον σχολικό 
εκφοβισμό» και «School Lab» έγινε αξιολόγηση από την ίδια τη σχολική κοινότητα 
με ψηφοφορία στο ∆ιαδίκτυο.  

Οι επιτροπές αξιολόγησης παρατηρούν συνεχή βελτίωση των τεχνικών 
στοιχείων του βίντεο αλλά και της αισθητικής προσέγγισής τους σε σχολεία, τα 
οποία συμμετέχουν συστηματικά σε διαγωνισμούς. Η κατηγορία animation 
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φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα απαιτητική εμφανίζοντας περιορισμένες συμμετοχές 
και όχι τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Η επιβράβευση με βραβεία τεχνικού εξοπλισμού δεν καταγράφεται ως 
σημαντικό κίνητρο συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 

 
Συμπεράσματα 
Η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν νόημα, ευνοεί 
την ενεργό συμμετοχή τους και διευκολύνει τη σε βάθος κατανόηση και κατάκτηση 
της γνώσης (Βοσνιάδου, 2002). Στο πλαίσιο των αυθεντικών περιβαλλόντων 
μάθησης και της αναγκαιότητας ανάπτυξης δράσεων οπτικοακουστικού 
εγγραμματισμού, η 2η γενιά της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ανέπτυξε 
εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με έγκριτους φορείς στο χώρο των 
οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας (Παπαδημητρίου, 2014; 
Τσακαρέστου, & Παπαδημητρίου, 2011; Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, nd).  

Οι εκπαιδευτικές δράσεις σχεδιάστηκαν και υποστηρίχθηκαν με μαθήματα 
επεξεργασίας βίντεο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Στη συνέχεια εμπλουτίστηκαν 
με το ψηφιακό περιεχόμενο που δημιουργούν οι ομάδες των μαθητών με τους 
εκπαιδευτικούς τους στον κοινό χώρο οικοδόμησης γνώσης της πλατφόρμας. Οι 
μαθητικές κοινότητες «αγκάλιασαν» τις δράσεις και συμμετείχαν με ενθουσιασμό. 
Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους ωφελήθηκαν από την ομαδική εργασία, τη 
δημιουργικότητα καθώς και την επαφή τους με τα Ο/Α μέσα και συχνά τους 
ανθρώπους των μέσων αυτών. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της μαθητικής δημιουργίας.  

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης 
συνέβαλε στον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στους άξονες: 
 πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό (διάθεση με ανοιχτές άδειες για θέαση 

και επαναχρησιμοποίηση) 
 καλλιέργειας κριτικής σκέψης (πρόσβαση σε περιεχόμενο τεκμηριωμένο ανά 

δράση με πολλές μορφές) 
 δημιουργικής παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων και υποστήριξή της με 

βιωματικές επιμορφώσεις. 
Η πρώτη αποτίμηση είναι θετική στους άξονες ενίσχυσης και υποστήριξης 

της δημιουργικότητας και της συνεργασίας των μαθητών αλλά και των σχολείων. 
Τα διαγωνιστικά προγράμματα είχαν μεγάλη αποδοχή στις σχολικές κοινότητες 
και κέρδισαν μαθητές και εκπαιδευτικούς εισάγοντας καινοτόμες ιδέες στην 
ελληνική εκπαίδευση. Οι δράσεις είναι επιτυχείς όταν υποστηρίζονται με: 
 συναφές εκπαιδευτικό υλικό κυρίως σε ψηφιακή μορφή και με ανοιχτές άδειες 

χρήσης ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή αξιοποιηθεί. 
 επιμορφώσεις δια ζώσης και/ή στο διαδίκτυο. 
 σύγχρονη και/ή ασύγχρονη επικοινωνία κατά τη διάρκεια εκπόνησή τους. 

Οι διαγωνισμοί θα μπορούσε να επεκταθούν σε ένα διαφορετικό 
πλαίσιο/μοντέλο όπως σε φεστιβάλ μαθητικών βίντεο, όπου οι ομάδες των 
μαθητών θα παρουσιάζουν τα έργα τους σε ένα ευρύτερο κοινό και 
αλληλεπιδρούν με αυτό.  

Οι εκπαιδευτικές δράσεις συνετέλεσαν αφενός στην προσέγγιση γνωστικών 
αντικειμένων με εναλλακτικό τρόπο και αφετέρου στην καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Ο συνδυασμός αυτών των στόχων βρήκε μεγάλη 
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ανταπόκριση στις σχολικές κοινότητες. Οι ομάδες των μαθητών εργάστηκαν με 
ενθουσιασμό λόγω του ελκυστικού περιβάλλοντος συνεργασίας και δημιουργίας 
και των αυθεντικών συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης. Σε περιπτώσεις 
όπου υπήρχε συστηματική αλληλεπίδραση με τις ομάδες των μαθητών και τους 
εκπαιδευτικούς πχ. με τους μέντορες ή επικοινωνία μέσω πλατφόρμας, οι 
μαθητικοί διαγωνισμοί ανέπτυξαν χώρους έμπνευσης, επικοινωνίας, καλλιέργειας 
κινήτρων και δημιουργικότητας.  

Οι διαγωνισμοί αποτέλεσαν ένα εγχείρημα ένταξης των οπτικοακουστικών 
τεχνών στην εκπαίδευση προτείνοντας εργαλεία, διασύνδεση με άλλες μορφές 
έκφρασης, διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και τις βαθμίδες. Η πενταετής 
εφαρμογή των εκπαιδευτικών δράσεων έφερε καινοτομίες στις εκπαιδευτικές 
πρακτικές της χώρας, εμπνέοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν την 
οπτικοακουστική γλώσσα και να συνεργαστούν σε ομάδες με κοινό στόχο και 
όραμα. 
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Περίληψη 
Η δράση που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αφορά στη δημιουργία ψηφιακών 
αφηγήσεων από μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του 92ου ∆. Σχ. Θεσ/νικης και του 1ου ∆. Σχ. 
Νεαπολης με θέμα αρχαίους ελληνικούς μύθους, όπως τους μετέγραψαν οι μαθητές 
αναδιηγούμενοι το μύθο στη σύγχρονη εποχή. Μας απασχόλησε η συμβολή του μύθου 
στην κατανόηση της πραγματικότητας, η διαμόρφωση της αντίληψης των μαθητών περί 
αυτής και η αποτύπωσή της μέσω ψηφιακών αφηγήσεων. Οι μαθητές κλήθηκαν: να 
αντλήσουν υλικό από τις προσωπικές τους εμπειρίες και να μεταγράψουν -ερμηνεύοντας 
και δημιουργώντας μια μεταφορά- μύθους, να τους αναδιηγηθούν νοηματοδοτώντας την 
πραγματικότητα τους, να τους αποδώσουν οπτικοακουστικκά, δίνοντας σύγχρονο 
περιεχόμενο και παράλληλα να καταργήσουν τη σύμβαση του μαθητή που λειτουργεί ως 
παθητικός δέκτης, όσων συμβαίνουν γύρω του αλλά και της γνώσης, ετοιμάζοντας 
δυναμικές εικαστικές αφηγήσεις, τις οποίες ανέβασαν και επεξεργάστηκαν ψηφιακά στην 
πλατφόρμα MoViE από όπου και τις διαμοίρασαν στην κοινότητα, για να ακολουθήσει 
σχολιασμός και κριτική. Στηριχθήκαμε στο μικτό μοντέλο μάθησης, τη σύγχρονη 
επικοινωνία και την ασύγχρονη συνεργασία μέσω ψηφιακών μέσων, θεωρώντας τον 
ψηφιακό γραμματισμό ως γέφυρα και σημαντικό εργαλείο για την αυτοοργάνωση, τη 
δημιουργία περιεχομένου και την κριτική αξιολόγησή των δημιουργημάτων (artifacts). Οι 
αρχές που χαρακτηρίζουν το πρότζεκτ είναι ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής εμπειρίας 
καθώς οι μαθητές έγιναν δημιουργοί (παραγωγοί) οπτικοακουστικού κειμένου (μηνύματος) 
που το διαμοίρασαν στο κοινό (αποδέκτες), η ευελιξία κατά το σχεδιασμό και ο 
επαναπροσδιορισμός των ρόλων μαθητή-εκπαιδευτικού, οι νέοι χώροι μάθησης όπως 
προέκυψαν μέσα από την παραγωγή οπτικοακουστικών ψηφιακών αφηγήσεων.  
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστική αφήγηση, ψηφιακός γραμματισμός, συνεργασία, τέχνη, 
σύγχρονοι μύθοι. 

 
Abstract 
This article presents the collaborative digital stories created by the students of 5th and 6th 
grades of the 92nd Primary School of Thessaloniki and the 1st Primary school of Neapoli. The 
atrifacts produced are the transcription of ancient greek myths as the students experience 
them today. We focused on the contribution of myth in the understanding and the perception 
of reality by 11 and 12 year olds. There was flexibility in designing the project from the point 
of view of the educators and redefinition of the typical role of teacher based knowledge. 
Students collaboratively created a new metaphor by giving contemporary meaning to ancient 
myths. Their digital stories were uploaded to the MoViE platform, shared with a universal 
audience and edited after commenting from their classmates. It was a rich educational 
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experience as students were the creators of audiovisual narration which was shared with a 
greater audience receiving criticism thus creating new learning spaces.  
Keywords: audiovisual narration, digital literacy, collaboration, art, (modern) myths. 
 
 
Εισαγωγή 
Η αφήγηση ιστοριών, αναφέρει ο Bruner (1991) πλαισιώνει τα αφηγούμενα 
γεγονότα νοηματοδοτώντας τα και παράλληλα είναι όχημα με το οποίο οι αξίες 
ενός πολιτισμού μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν 
κατά πόσο η οπτικό-ακουστική / δυναμική εικαστική αφήγηση μπορεί, εκτός από 
την καλλιέργεια του ψηφιακού, τεχνολογικού, οπτικού και πληροφοριακού 
γραμματισμού (Αποστολίδου, 2012), να οδηγήσει μέσα από τη δημιουργία νέων 
μαθησιακών εμπειριών -διευρύνοντας τους χώρους μάθησης- στην αλλαγή 
πρότερων στάσεων/απόψεων και κοινωνικής στάσης των μαθητών βοηθώντας 
στην ανάπτυξη της ικανότητας τους να παρατηρούν, να καταγράφουν όσα τους 
απασχολούν κάθε μέρα και να νοηματοδοτούν μέσα από τα βαθύτερα μηνύματα 
των μύθων τις όψεις της καθημερινής ζωής. Τολμήσαμε μια διαφορετική 
προσέγγιση που συνέδεε τον ψηφιακό κόσμο με το μύθο, με στόχο την κατανόηση 
και ερμηνεία της πραγματικότητας, τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων και 
ψηφιακού περιεχομένου και την κριτική αξιολόγησή τους, χρησιμοποιώντας τα ως 
γέφυρες που θα μας οδηγούσαν στην καρδιά του ζητούμενου, την αλλαγή στάσης 
των μαθητών απέναντι στην παθητική αποδοχή της καθημερινότητας, καθώς 
αναγνωρίζουμε πως «οτιδήποτε δεν μπορούμε να αναδομήσουμε, δεν μπορούμε 
να το ερμηνεύσουμε» (Gombrich, 1969). ∆ώσαμε έμφαση στη μετασχηματιστικό 
ρόλο της επικονωνίας, θεωρώντας τη μάθηση και την εκπαίδευση επικοινωνιακή 
πράξη. 

 
Μύθος και εκπαίδευση 
Ο μύθος είναι μια συμβολική ιερή αφήγηση που εξηγεί πώς ο κόσμος και η 
ανθρωπότητα πήρε την παρούσα μορφή της και φαινομενικά συσχετίζει 
πραγματικά γεγονότα, ενώ είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένος με τη θρησκευτική πίστη. 
Γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε θεούς ή υπεράνθρωπα όντα (Αθηνά-
Ποσειδώνας, ∆ίας-Ευρώπη, Ηρακλής -οι μύθοι που πραγματευτήκαμε) που 
εμπλέκονται σε γεγονότα ή καταστάσεις, σε απροσδιόριστο χρόνο, έξω, πριν και 
πέρα από την κοινή ανθρώπινη εμπειρία (Dundes & Bronner, 2007). «Τα θέματα 
τους είναι διαχρονικά, η διακύμανσή τους οφείλεται στον εκάστοτε πολιτισμό». Τα 
σύμβολα και οι μεταφορές τους αναδημιουργούνται σε κάθε εποχή και αυτός είναι 
ο λόγος που «οι πολιτισμοί θεμελιώνονται στο μύθο». Αποτελούν μεταφορές των 
ανθρώπινων δυνατοτήτων και των δυνάμεων στις οποίες στηρίζεται ο άνθρωπος 
για να ανταπεξέλθει στα όσα βιώνει. (Campbell, 1998) 

Ως προϊόντα συλλογικής επεξεργασίας, οι μύθοι λειτούργησαν σαν οχήματα 
δημιουργίας και διαμοιρασμού πολιτισμού, αξιών, ιστορίας και διαμόρφωσης 
ταυτότητας, χωρίς να διαχωρίζουν τον πνευματικό από το φυσικό κόσμο 
(Andrews, Hull, Donahue, 2009). Και ενώ το παραμύθι αποσκοπεί στην ψυχαγωγία, 
ο μύθος ενοποιεί το άτομο με την κοινωνία και αποτελεί την αναζήτηση της 
ουσίας, την εμπειρία του νοήματος. Αποκαλύπτει τα κοινά στοιχεία των 
ανθρώπων. Άλλωστε υπάρχει ανάγκη, για τον σύγχρονο άνθρωπο, να συνδεθεί να 
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αντιληφθεί και να μετασχηματίσει το μύθο για να δημιουργήσει το δικό του μύθο 
που να μην τον ταυτίζει “σαν άτομο με την τοπική ομάδα, αλλά με τον πλανήτη”. 
Βασιστήκαμε σε μια από τις 4 λειτουργίες του μύθου την παιδαγωγική (Οι άλλες 
τρεις είναι: η μυστικιστική, η κοσμολογική, η κοινωνιολογική, η παιδαγωγική), 
καθώς οι μύθοι μπορούν να διδάξουν πώς να ζει ο άνθρωπος μια ανθρώπινη ζωή 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (Campbell, 1998).  

 
Ψηφιακός κόσμος και οπτικοακουστική παιδεία  
Ο ψηφιακός γραμματισμός (media literacy) αφορά το δημιουργικό πειραματισμό, 
τη συλλογική νοημοσύνη, την αλληλεπίδραση μαθητή-δασκάλου. ∆ημιουργεί έναν 
αμφίδρομο χώρο μάθησης. ∆ιευκολύνεται η αναπαράσταση του λόγου και των 
ιδεών των μαθητών ενώ παράλληλα αποτελεί εργαλείο υποστήριξης νοητικών 
μοντέλων. Η χρήση web 2.0 εφαρμογών εξελίσσεται σε γέφυρα και όχι σε 
αυτοσκοπό, είναι η αφορμή, ο διευκολυντής. ∆ίνοντας την κάμερα στα χέρια των 
μαθητών, δρουν σχηματοποιώντας την κουλτούρα/πολιτισμό μέσα στον οποίο 
ζουν- επηρεάζουν και επηρεάζονται, επιβεβαιώνεται το δικαίωμά τους στο 
παιχνίδι ως μάθηση (όχι σαν παιχνίδι που σε βοηθά να μάθεις), τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα, τον πειραματισμό (Bazalgette, 2011).  

Με τον όρο ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling) αναφερόμαστε στην 
αφήγηση με ψηφιακά μέσα, υπολογιστή/tablet/smartphone/ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή, και τη δημιουργία μιας μικρής διάρκειας ιστορίας (μέχρι 5 λεπτά, ιδανικά 
2-3 λεπτά) κυρίως με τη χρήση φωτογραφιών και το διαμοιρασμό της μέσω του 
διαδικτύου (Lambert, 2013). Είναι ένας αναδυόμενος όρος που αναφέρεται στη 
χρήση των ψηφιακών μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, μουσική) για να αφηγηθεί 
κάποιος μια ιστορία. Αφορά τη διαδραστική αφήγηση, όπως αυτή πραγματώνεται 
σε ψηφιακά παιχνίδια και άλλες εφαρμογές, αλλά και τη δημιουργία 
οπτικοακουστικού υλικού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ως μέσο προσωπικής 
έκφρασης και επικοινωνίας καθώς δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης σε μια 
ιστορία, υπάρχει πολλαπλότητα επιλογών, και διαφοροποιείται τρόπος που ο 
δημιουργός μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της ιστορίας (Alderman, 2013). Η 
ανάλυση δεδομένων και τα αρχικά ευρήματα της ερευνητικής ομάδας του 
Πανεπιστημίου του Ελσίνκι προσδίδουν μια ακόμη διάσταση στη δυναμική 
ψηφιακή αφήγηση (δημιουργία βίντεο). Σύμφωνα με τον ορισμό των Vivitsou et al 
(2014) η εμπειρία του ψηφιακού στην αφήγηση δημιουργεί ιστορίες με τη 
διαμεσολάβηση τεχνολογιών φορητών και κινούμενης εικόνας. Στην 
πραγματικότητα, ψηφιακή ιστορία είναι κάθε αφηγηματική δημιουργία που 
υποστηρίζεται από την τεχνολογία και που κάνει ορατά τα γνωστικά σχήματα του 
αφηγητή. Οι ιστορίες αυτές έχουν σαν πηγή τις εμπειρίες ζωής του αφηγητή και 
στηρίζονται σε πραγματικά ή/και φανταστικά γεγονότα.  

Οπτικοακουστική Παιδεία (Audiovisual Education) αποκαλούμε την 
εκπαιδευτική διαδικασία που έχει στόχο να καλλιεργήσει την «οπτικοακουστική 
συνείδηση» των μαθητών, δηλαδή να εξοικειώσει τα παιδιά με όλες τις περιοχές 
της Οπτικοακουστικής Έκφρασης (audiovisual expression) (Θεοδωρίδης, 2013). Η 
οπτική αφήγηση (visual storytelling) είναι μια οπτική φόρμα επικοινωνίας 
εμπειριών και μηνυμάτων. Ιδέες και συναισθήματα εκφράζονται μέσα από 
αισθητικές αναπαραστάσεις. Με τη διαδικασία της επεξεργασίας του ψηφιακού 
δημιουργήματος (digital artefact) αφηγούμαστε μια ιστορία με συγκεκριμένη δομή, 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

170

που υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες και δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο της 
αυτοέκφρασης και της δημιουργίας, αλλά κυρίως επιφέρει «αλλαγή κατάστασης 
του δημιουργού» (Pimenta & Poovaiah, 2010).  

Βασική μας αρχή ήταν ο μετασχηματιστικός ρόλος που οφείλει να έχει η 
επικοινωνία ως εκπαιδευτική πράξη. Εργαστήκαμε με βάση την επικοινωνία που 
συνδέεται με έννοιες όπως η συμμετοχή, η σύνδεση και εξυπηρετεί όχι την διάδοση 
ενός μηνύματος στο χώρο, αλλά προς την δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων 
ατόμων σε βάθος χρόνου. Κρατήσαμε «πολιτική στάση», δημιουργώντας το 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, ώστε ο δημιουργός του να ζητά από τον 
αποδέκτη να συμμετέχει στη δημιουργία του, θεωρώντας ότι ο μαθητής πρέπει να 
πάψει να είναι παθητικός αποδέκτης μηνυμάτων. 

Με την οπτικοακουστική αφήγηση το ζητούμενο είναι να υπερβούμε την 
απλή μετάδοση του μηνύματος, που ζητά από τον αποδέκτη να το αποδεχτεί 
χωρίς κριτική, να περάσουμε στο στάδιο της ενεργητικής υπόστασης της 
πληροφορίας, που απαιτεί τη συμμετοχή και την σύνδεση για την επεξεργασία του 
μηνύματος και να καταλήξουμε σε μια μετασχηματιστική επικοινωνία, που ο 
παραγωγός και ο αποδέκτης θα χρησιμοποιούν την πληροφορία για να αλλάξουν 
στάσεις και απόψεις και κατ’ επέκταση δομές και λειτουργίες.  

Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που υποστήριζαν την παιδαγωγική σκέψη των 
μαθητών τις μεταγνωστικές διεργασίες. H φιλοσοφία των δραστηριοτήτων, που 
δημιουργήσαμε, βασίστηκε στα projects Artful Thinking και Visible Thinking, που 
αναπτύχθηκαν υπό την αιγίδα του Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard, με 
στόχο την ανάπτυξη στοχαστικών ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση σε θέματα 
πολιτισμού και την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας (Μέγα, 2011). Τα 
μοντέλα αυτά στηρίζονται στην αναλυτική κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης 
του ανθρώπου και στη διεργασία της μάθησης έτσι όπως αυτή συντελείται σε 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και των τεχνών. Τα 
«μοντέλα παρατήρησης» έργων τέχνης, είναι μια γνωστική διαδικασία που 
βασίζεται σε ένα δομημένο φάσμα ερωτημάτων που ο εκπαιδευτικός θέτει τους 
μαθητές του. Τα ερωτήματα αυτά κατηγοριοποιούνται σε φάσεις ανάλογα με τους 
ειδικούς στόχους που αυτά εξυπηρετούν.  

 
Στόχοι/Μεθοδολογία 
Οι στόχοι της εργασίας μπορούν να αναλυθούν σε γνωστικούς, παιδαγωγικούς-
σημασιολογικούς και κοινωνικούς-ψυχοκινητικούς.  

Οι γνωστικοί στόχοι αφορούσαν τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, 
χρησιμοποιώντας τα κειμενικά είδη της αφήγησης και της περιγραφής καθώς και 
την καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού, μέσα από την δημιουργία 
ψηφιακών οπτικοακουστικών αφηγήσεων.  

Οι παιδαγωγικοί-σημασιολογικοί στόχοι ήταν εστιασμένοι στην ανάπτυξη 
της αισθητικής απόλαυσης μέσα από την επαφή με έργα τέχνης, τη σε βάθος 
ανάλυση και αναγνώριση των νοημάτων των μύθων, τη χαρά της δημιουργίας, 
του παιχνιδιού, την καλλιέργεια της προσωπικότητάς μέσα από τη δημιουργία. Οι 
μαθητές κλήθηκαν: να μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και να 
δημιουργήσουν μια μεταφορά, να ερμηνεύσουν το μύθο και να τον αναδιηγηθούν 
με σημερινά δεδομένα -να αποδώσουν τη σπερματική μορφή του δίνοντας 
σύγχρονο περιεχόμενο- και παράλληλα να καταργήσουν τη μεταφορά του μαθητή 
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που λειτουργεί ως παθητικός δέκτης όσων συμβαίνουν γύρω του αλλά και της 
γνώσης.  

Οι κοινωνικοί-ψυχοκινητικοί στόχοι απέβλεπαν στη βελτίωση των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ερμηνευτικών ικανοτήτων, το χειρισμό 
διαφωνιών, την καλλιέργεια δεσμών, τη συνεργασία -συμμετέχοντας, 
διαμορφώνοντας, αρθρώνοντας λόγο- ώστε μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν 
ασφαλή και υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα που θα βελτιώσουν την 
ευημερία των μαθητών στο σχολικό και προσωπικό τους χώρο. Χρησιμοποιήθηκε 
το μοντέλο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης (self directed learning) μέσω της 
οπτικοακουστικής παιδείας δίνοντας το ρυθμό και την πρωτοβουλία στους 
μαθητές να εξασκήσουν και τελειοποιήσουν ικανότητες δοκιμάζοντας υποθέσεις, 
επινοώντας μεταφορές, κατασκευάζοντας αφηγήσεις, όχι σαν ατομική 
δραστηριότητα, αλλά σε συνεργασία με συμμαθητές τους, ώστε αλληλεπιδρώντας 
και παίρνοντας ανατροφοδότηση να ενθαρρυνθεί ο στοχασμός και ο 
αναστοχασμός που θα οδηγήσει στην κριτική στάση απέναντι στην 
πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν δυναμικό μαθησιακό χώρο.  

Οι δράσεις οργανώθηκαν στο πνεύμα της ομαδικής και συνεργατικής 
μεθόδου με έμφαση στη συνδυαστική (blended learning) –σύγχρονη/ ασύγχρονη 
επικοινωνία, στην ανοιχτή από απόσταση μάθηση- με τελικό στόχο να 
καταφέρουν να εκφράσουν τις προσωπικές τους αξίες. Κρατήσαμε το ρόλο του 
συντονιστή, διακριτικά επεμβαίνοντας όπου υπήρξε ανάγκη, και συν 
διαμορφώσαμε με τους μαθητές τις δραστηριότητες για να εναρμονισθούν με όσα 
είχαν πραγματικά ανάγκη.  

Το project υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο ως το Μάιο 2013 με τη συμμετοχή 
και σύμπραξη του 1ου ∆.Σχ. Νεάπολης και του 92ου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία 
με το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Το υλικό που παράχθηκε είναι αναρτημένο στην 
πλατφόρμα MoViE (Mobile Video Experience), του ερευνητικού κέντρου Cicero του 
Πανεπιστημίου του Ελσίνκι και στην Wikispaces. Από την πλευρά του Cicero η 
συντονίστρια των ελληνικών σχολείων ήταν η κα Μ. Βιβίτσου. Χρησιμοποιήσαμε 
την τεχνολογία τόσο για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο -για να 
γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τους 
ίδιους (Google Hangout)- και την online υπηρεσία της Google, Google Docs -στη 
φάση συγγραφής των σεναρίων, όσο και την ασύγχρονη επικοινωνία για να 
αλληλεπιδράσουν γι’ αυτό προτιμήσαμε να στηθεί η εργασία σε ένα wiki, καθώς το 
είχαμε εντάξει ως αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης στην καθημερινή μας 
εκπαιδευτική διαδικασία, και οι μαθητές είχαν ήδη εξοικειωθεί τόσο με τη χρήση 
του όσο και με τα οφέλη της δημόσιας έκφρασης –αναστοχαζόμενοι όσα είχαν 
σημειώσει (Parker & Chao, 2007), αλλά και για την δική μας αξιολόγηση της 
εργασίας άμεσα παρατηρώντας την εξέλιξη της συγγραφικής διαδικασίας.  

 
Η δράση 
Υπήρξε διαφοροποίηση και ευελιξία από την πλευρά μας στη θεματολογία και οι 
μαθητές επέλεξαν την πρώτη ύλη, το θέμα των αφηγήσεών τους οι ίδιοι. 

Με αφετηρία πίνακες του Μουσείου του Λούβρου από την έκθεση του 
Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ, με θέμα αρχαίους ελληνικούς μύθους κατά 
την περίοδο της Αναγέννησης, οι μαθητές αναζήτησαν το μύθο και στη συνέχεια 
αποτύπωσαν τη δική τους ερμηνεία χρησιμοποιώντας φορητές ψηφιακές 
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συσκευές. Ο μύθος εκφράστηκε μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών 
που βίωναν έντονα τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, που ως 
ενεργοί και εν δυνάμει πολίτες της αυριανής κοινωνίας έχουν λόγο και άποψη και 
δεν διστάζουν να την εκφράσουν.  

Έτσι οδηγηθήκαμε αφενός στην αναδιήγηση του μύθου με τη μορφή 
ολοκληρωμένου σεναρίου και αφετέρου στην καταγραφή της πραγματικότητας 
που βιώνουν τα παιδιά, τα οποία με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και 
μέσω ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (MoViE) μεταμορφώθηκαν σε ψηφιακή 
δημιουργία αποτυπώνοντας την αντίληψή τους για τους μύθους και τις απόψεις 
για όσα βιώνουν καθημερινά. 

Η ενασχόληση με τις ψηφιακές αφηγήσεις χωρίστηκε σε τρία στάδια: πριν 
την παραγωγή (pre production), τα γυρίσματα/παραγωγή και μετά την παραγωγή 
(post production).  

Πριν την παραγωγή οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη χρήση των ψηφιακών 
μέσων και εφαρμογών με τις οποίες θα ήταν δυνατό να γυρίσουν και να 
επεξεργαστούν τις οπτικές τους αφηγήσεις, την αφηγηματική δομή τόσο των 
σεναρίων όσο και της ψηφιακής αφήγησης, την ορολογία που θα 
χρησιμοποιούσαν, τη χρήση της εικόνας και του ήχου. Οι ομάδες μετά τον 
καταιγισμό ιδεών περί του θέματος της δράσης, εργάστηκαν για την παραγωγή 
αφηγήσεων με έμφαση στη δημιουργία σεναρίου (το σενάριο ή script είναι το 
κείμενο των σεναριογράφων μιας ταινίας. Μπορεί να είναι πρωτότυπη δουλειά ή 
μεταφορά άλλου γραπτού κειμένου. Σ αυτό καταγράφονται η κίνηση, η δράση, η 
έκφραση, και οι διάλογοι των χαρακτήρων) και storyboard, δηλαδή το γραφικό 
οργανωτή, με τη μορφή εικόνων ή και κειμένου όπως εμφανίζονται στην ταινία με 
σκοπό την προ-οπτικοποίηση μιας σεκάνς ταινίας., πριν από τη συλλογή του 
ψηφιακού υλικού. Οι ομάδες αυτοογανώθηκαν ως προς το χώρο που θα γυρίσουν 
(επέλεξαν τις τάξεις, το σχολείο, τη γειτονιά τους), τους ρόλους που θα 
αναλάμβαναν τα μέλη, τα φροντιστηριακά αντικείμενα, όπως και τον τρόπο 
παρουσίασης. Η επεξεργασία του ψηφιακού υλικού που είχαν στα χέρια τους έγινε 
τοπικά στους Η/Υ των εργαστηρίων των σχολείων μας με τη χρήση λογισμικού 
που ήταν εγκατεστημένο σε αυτούς (windows movie maker) και με το λογισμικό 
που χρησιμοποιεί ο κόμβος MoViE του ερευνητικού κέντρου Cicero του 
Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Οι ομάδες είχαν αναρτήσει το υλικό τους εκεί και είχαν 
τη δυνατότητα όχι μόνο να μοντάρουν αμιγώς τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες 
αλλά και να χρησιμοποιήσουν υλικό άλλων ομάδων, δημιουργώντας μια νέα με 
διαφορετική οπτική γωνία και πλοκή αφήγηση, κάνοντας φανερές τις δυνατότητες 
που δίνει η ψηφιακή εποχή για δημιουργικότητα και έκφραση. Το στάδιο της μετά 
παραγωγής (post production) έκλεισε με το σχολιασμό των αφηγήσεων άλλων 
ομάδων. Έτσι υπήρξε αναστοχασμός και κριτική πάνω στα artefacts που είχαν 
δημιουργηθεί. Οι ομάδες κλήθηκαν να αφηγηθούν την δική τους εκδοχή του 
μύθου και να περιγράψουν την καθημερινότητά τους χρησιμοποιώντας web 2.0 
εφαρμογές. Ακολούθησε ανακοίνωση όσων δημιούργησαν στην ολομέλεια της 
τάξης και συζήτηση κατά την οποία ακούστηκαν οι παρατηρήσεις, οι εντυπώσεις, η 
κριτική και τα σχόλια της ολομέλειας και εκ νέου επεξεργασία των αφηγήσεων.  

Για τους μύθους στηριχθήκαμε στο τρίπτυχο «Αρχαιότητα - Αναγέννηση – 
Σήμερα». Ένας αρχαίος μύθος, ζωγραφισμένος στην Αναγέννηση συναντά το 
σήμερα. Οι μαθητές αναγνώρισαν τους μύθους που αποτύπωναν οι 
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αναγεννησιακοί-μπαρόκ πίνακες του Λούβρου, αναζήτησαν το μύθο κατά την 
περίοδο αρχαιότητα και κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή 
συνδέοντας το παρελθόν και την ιστορία με το σήμερα και τις εμπειρίες τους. 
Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την εποχή τους μέσα 
από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και τις αναπαραστάσεις τους στην 
Αναγέννηση. Κάναμε το wiki να «θυμίζει εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι, που 
θα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να «μπουν» και να συμμετέχουν στην 
ίδια την ιστορία και να επιλέξουν την προσωπική τους διαδρομή στα διάφορα 
επεισόδια της ιστορίας» (Μελιάδου κ.α., 2011).  

Όλες οι ομάδες, αφού ενημερώθηκαν για τα βήματα της ψηφιακής αφήγησης 
(Οπτική γωνία, Ερώτηση κλειδί, Συναίσθημα, Ήχος, Μουσική, Οικονομία 
περιεχομένου, Ρυθμός εξέλιξης) και της κινηματογράφησης, συζήτησαν κι ανέλυσαν 
τα στάδια και αποφάσισαν κλείνοντας την ενασχόληση τους με τον κάθε μύθο να 
δημιουργήσουν, να παρουσιάσουν και να κινηματογραφήσουν τη δική τους 
«εκδοχή» για το μύθο στη σημερινή πραγματικότητα. Αποφάσισαν το θέμα γύρω 
από το οποίο θα ανέπτυσσαν στο σενάριο τις ιδέες τους, κατέγραψαν τη δομή του 
κειμένου και προχώρησαν στα επόμενα στάδια. Οι μαθητές, έχοντας ως αφετηρία 
το βαθύτερο νόημα του μύθου και το συμβολισμό που μετέφερε με βάση τις δικές 
τους καθημερινές εμπειρίες προέβησαν στην αφηγηματική καταγραφή του μύθου, 
καθώς, όπως υποστηρίζει κι ο Bruner (1991) o αφηγηματικός τρόπος σκέψης 
οργανώνει τις εμπειρίες μας. Μετά την επεξεργασία και ολοκλήρωση του 
αφηγηματικού κειμένου, προχώρησαν στην μετατροπή του σε κείμενο με 
διαλογική μορφή, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις σκηνές, τα πρόσωπα καθώς και 
τον τόπο που θα εκτυλίσσονταν η ιστορία τους. Ύστερα από την κατανομή των 
ρόλων ακολούθησε η παραγωγή των βίντεο, με τη χρήση ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών ή τάμπλετ Τα πρώτα βίντεο έφταναν χωρίς επεξεργασία 
στην ολομέλεια, έτσι ώστε οι υπόλοιποι μαθητές να σχολιάζουν, να επισημαίνουν 
σωστά σημεία και σημεία που ήθελαν διόρθωση, ώστε οι να δέχονται 
ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές τους και να παίρνουν ιδέες για να τα 
κάνουν καλύτερα. Αμέσως μετά, δημιουργούνταν η ανάγκη να ξαναγράψουν 
σημεία του σεναρίου και να επιδοθούν σε νέο γύρισμα των βίντεο με βάση τα 
σχόλια που δέχτηκαν και αποφάσιζε η κάθε ομάδα να τα επεξεργαστεί. Μέχρι 
εκείνη τη στιγμή δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να κατευθύνουν τη 
δράση τους και την αφήγησή τους την ψηφιακή. Στο τέλος κατέληξαν με πολλές 
φωτογραφίες και τουλάχιστον 10 βίντεο από τα οποία μπορούσαν να 
επεξεργαστούν και να διαλέξουν ποια ταίριαζαν στα στο σκοπό και στο γούστο 
τους. Τέλος, μεγάλο ρόλο έπαιξε για την τελική μορφή της ιστορίας τους η 
απόφαση για το ποιο βίντεο θα επιλέξουν, ποια γραμματοσειρά και χρώμα για 
τους υπότιτλους θα χρησιμοποιήσουν, με ποια μουσική θα το επενδύσουν, ποια 
εφέ θα χρησιμοποιήσουν από το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο (windows movie 
maker), ώστε να δημιουργήσουν μία πολυτροπική ψηφιακή αφήγηση της ιστορίας 
τους.  

Μία ομάδα επέλεξε το μύθο της διαμάχης Αθηνάς και του Ποσειδώνα τον 
οποίο απέδωσε μεταφέροντάς τον στη σημερινή εποχή με τη διαμάχη Ισραηλινών-
Παλαιστινίων. Μέσα από αυτήν τους την επιλογή είναι εμφανές ότι οι μαθητές 
παρακολουθούν και επηρεάζονται από όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια σφαίρα 
της πολιτικής και μαθαίνουν μέσα από τα ΜΜΕ. ∆εν δίστασαν δε, να δώσουν λύση 
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και να πάρουν θέση. Τεχνικά δημιούργησαν φιγούρες που ζωγράφισαν και 
χρησιμοποίησαν σαν μαριονέτες τοποθετημένες στο φόντο που επίσης σχεδίασαν 
μόνοι τους, επιζωγραφίζοντας μια αφίσα που ήταν αναρτημένη στην τάξη.  

Μια άλλη ομάδα επέλεξε να ασχοληθεί με την αρπαγή της Ευρώπης και την 
ονοματοδοσία του νομίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρουσίασε ως 
δρώμενο. Η Ευρώπη κινηματογραφήθηκε ως σκληρή βασίλισσα που τυραννούσε 
τους υπηκόους της και τους άφηνε να λιμοκτονούν μέχρι τη στιγμή που 
εμφανίστηκε ένα άγγελος και της έδειξε τους ανθρώπους που δυστυχούν, 
κάνοντας την να κλάψει. Επέλεξαν δε, να κλείσουν την αφήγηση με τα δάκρυα της 
Ευρώπης -που συνειδητοποιεί, πλέον, τη σκληρότητά της- να γίνονται νομίσματα 
και να προσφέρονται στο λαό, εξηγώντας έτσι τη γέννηση του νομίσματος του 
Ευρώ. Εδώ έχουμε μια άμεση κριτική στάση απέναντι σε όσα βίωναν οι μαθητές 
μέσω οικονομικής κρίσης και συσχετίζοντας όσα αντιλαμβάνονταν με την Ε.Ε. και 
τη μυθολογία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ο άθλος του Ηρακλή και της Λερναίας 
Ύδρας, καθώς επέλεξαν να ασχοληθούν ομάδες και από τα δύο σχολεία. Η μία 
ομάδα έδωσε τη δική της διάσταση στο μύθο, μετασχηματίζοντας το αρχαίο θηρίο 
σε όσα δεινά απειλούν το σύγχρονο άνθρωπο, όπως πείνα, πόλεμος, φτώχεια, 
αρρώστιες και δημιούργησε μία παρουσίαση με φωτογραφίες και αφήγηση (voice 
over). Η ομάδα του άλλου σχολείου, επέλεξε να παρουσιάσει μια μεσοαστική 
οικογένεια στην οποία και οι δύο γονείς έμειναν άνεργοι, για να δώσει το δικό της 
νόημα στο μύθο παρομοιάζοντας τα προβλήματα που διαδέχονται το ένα το άλλο 
με τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Τεχνικά χρησιμοποίησε φιγούρες playmobil και 
την τεχνική voice over για να αποτυπώσει τους διαλόγους.  

Χρησιμοποιήθηκαν web 2.0 εφαρμογές για να αποτυπωθεί η δουλειά των 
μαθητών. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ελεύθερης χρήσης ή 
προεγκατεστημένες στους Η/Υ των σχολικών εργαστηρίων των δύο σχολείων. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι ελεύθερες διαδικτυακές σουίτες εφαρμογών της 
google (docs.google.com) και της Μicrosoft (skydrive.live.com) για να επικοινωνούν 
καθώς και οι web2.0 εφαρμογές spiderscribe και wordle καταγράφοντας εν είδει 
καταιγισμού ιδεών, τις ιδέες-σκέψεις-αντιλήψεις τους. Θέλοντας οι μαθητές μας να 
αξιολογήσουν οι ίδιοι την εργασία τους, να αναζητήσουν νέα εργαλεία και να 
εξερευνήσουν ποιες εφαρμογές προσφέρονταν για πρόσληψη θετικών εμπειριών, 
θεωρήσαμε καλό να μοιραστούν οι ομάδες ποικίλες εφαρμογές και να 
παρουσιάσουν με αυτές θέματα από τη δουλειά που είχαν ετοιμάσει. Έτσι 
κλήθηκαν να αφηγηθούν την δική τους εκδοχή του μύθου χρησιμοποιώντας 
web2.0 εφαρμογές, όπως photopeach, prezi για παρουσιάσεις, glogster για αφίσες, 
artsteps, thinglink για διαδραστικές περιηγήσεις, voicethread για να ηχογραφήσουν 
διαλόγους, podbean για να φιλοξενηθούν οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις τους που 
χρησιμοποιήθηκαν ως αξιολόγηση, jigsawplanet για να συνθέσουν παζλ με πίνακες 
της επιλογής τους, το λογισμικό Hot Potatoes, για να δημιουργήσουν ακροστιχίδες 
και σταυρόλεξα, το you tube στο οποίο δημιουργήσαμε κανάλι ειδικά για το 
πρόγραμμα. Οι προαναφερθείσες εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη 
να δημιουργήσει ψηφιακές αφηγήσεις χρησιμοποιώντας εικόνες συνδυάζοντάς τες 
και εμπλουτίζοντάς τες με κείμενο και κάποιες από αυτές και με ήχο, όπως επίσης 
και το windows movie maker που χρησιμοποιήθηκε για την προσθήκη υποτίτλων, 
μια και οι ψηφιακές αφηγήσεις αναρτήθηκαν και προς θέαση των αγγλόφωνων 
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συμμαθητών τους στα πλαίσια της «Τάξης χωρίς σύνορα». Επιπλέον θα ήταν και 
μια προετοιμασία για την κοινοποίηση της όλης εργασίας στην κοινότητα, δηλαδή 
στους συμμαθητές τους στο κάθε σχολείο, στους γονείς τους παρουσιάζοντας τη 
δράση τους σε κοινή εκδήλωση στο Τελλόγλειο αλλά και στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης σε εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης.  

 
Συμπεράσματα 
Θεωρούμε σημαντικά τα οφέλη της συνδυαστικής μάθησης, όπως και την έμφαση 
στην ανάπτυξη πολλαπλών τύπων γραμματοσύνης μεταξύ αυτών και την 
ψηφιακή. Η μεθοδολογική προσέγγιση με τη χρήση συνεργατικού βιωματικού 
μοντέλου μάθησης έδειξε να δημιουργεί υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
οι μαθητές δημιούργησαν με γραπτό, προφορικό και ψηφιακό λόγο πολυτροπικά 
κείμενα και συνεργάστηκαν πολυεπίπεδα μέσα στην τάξη-ενδοσχολικά-
διασχολικά-διεθνώς, γεγονός που εκτιμούμε ότι ενίσχυσε την έννοια του 
παγκόσμιου και οδήγησε σε βαθύτερη κατανόηση και επαναπροσδιορισμό της 
αντίληψης τους για την καθημερινότητα, το μύθο και τη σημασία σήμερα.  

Ήταν εμφανές, καθ’ όλη την πορεία δημιουργίας οπτικοακουστικής 
αφήγησης, ότι μετασχηματίστηκε η πρώτη ύλη, η σκέψη, και στη συνέχεια, ο 
γραπτός λόγος μεταμορφώθηκε σε εικόνα, αφού όμως είχε πρώτα αποδομηθεί στα 
αρχικά του συστατικά. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών στις ομάδες, καταγράφηκε 
η προσωπική άποψη/θέση/γνώμη/σκέψη του κάθε μαθητή και δημιουργήθηκε 
αφηγηματικό κείμενο με τη μορφή γραπτού λόγου, το οποίο αποτέλεσε το υλικό 
της οπτικοποίησης. Οι μαθητές μετέτρεψαν τη γραπτή αφήγηση -που οι ίδιοι 
δημιούργησαν- σε εικόνα/ήχο, χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό κώδικα 
επικοινωνίας, που ακολουθεί τους δικούς του κανόνες, χαρτογραφώντας ένα νέο 
είδος αφήγησης/γραφής, ψηφιακό/πολυτροπικό αυτή τη φορά, ερμηνεύοντας τα 
γεγονότα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους με το δικό τους 
προσωπικό τρόπο, δημιουργώντας τις δικές τους μεταφορές, αξιοποιώντας τα 
βαθύτερα νοήματα των μύθων.  

Η εργασία ανέδειξε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών και 
υποστήριξε την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, των ψηφιακών τους 
δεξιοτήτων και του δικτυακού τους εγγραμματισμού. Η μάθηση ήταν τόσο 
προσωπική όσο και συμμετοχική σε ένα περιβάλλον που τους παρείχε ελευθερία 
έκφρασης και αναζήτησης. Η αφήγηση ιστοριών έδωσε τη δυνατότητα στους 
μαθητές να συνδέσουν το αρχαίο με κομμάτια από την προσωπική τους ζωή, ενώ 
παράλληλα ενεργοποίησε την ερευνητική τους διάθεση. Η αυξημένη διάδραση στο 
περιβάλλον όχι μόνο της αίθουσας αλλά και μέσω των ιστότοπων κοινωνικής 
δικτύωσης τους βοήθησε να έρθουν σε επαφή με μια πληθώρα ιδεών, αντιλήψεων 
και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους. 

Κλήθηκαν να ασκήσουν κριτική, να αξιολογήσουν, να αντιμετωπίσουν με 
κριτικό πνεύμα τόσο τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή όσο και την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων. Αξιολόγησαν τις πληροφορίες που συνέλεξαν από τους μύθους 
και τις διασυνδέσαν με in vivo καταστάσεις και συμπεριφορές της ζωής. 
Επικοινωνήσαν τα μηνύματά τους συνδέοντας το σχολείο με την κοινωνική 
πραγματικότητα. Η οπτικοποίηση της καθημερινής αφήγησης -ήταν εμφανές από 
τα δημιουργήματά τους- ενέπλεξε τη δημιουργία περιεχομένου πρωτότυπου και το 
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διαμοιρασμό πληροφοριών με τη χρήση πολυμέσων (Armstrong 2003), ενώ ο 
μύθος σαν υλικό -σύμφωνα με τα λεγόμενά τους- ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός, 
διαχρονικός και ποιητικός, τους εντυπωσίασε η συνειδητοποίηση των συμβόλων 
και των μεταφορών, τους κέντρισε τη φαντασία και ένιωσαν ελευθερία κατά την 
ερμηνεία του. Θα προσθέταμε ότι επιβεβαιώθηκαν οι Dundes & Bronner (2007) 
καθώς η ερμηνευτική των μύθων στις ψηφιακές τους αφηγήσεις έφερε τις 
κυρίαρχες δομές και αξίες της εποχής μας.  

Επιπλέον υπήρξε εξάσκηση σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από 
τη δημιουργία δομημένου περιεχομένου, την επεξεργασία των πληροφοριών και 
την εξαγωγή νοήματος (Matthews-DeNatale, 2008). Παρατηρήσαμε πως 
δημιουργήθηκε μια δομή,για τη δημιουργία της οποίας οι παραλήπτες του μύθου 
τον μετασχημάτισαν στα σύγχρονα κοινωνικο-ιστορικά μεγέθη, με τις δικές τους 
προσλαμβάνουσες και εξωτερίκευσαν τα μηνύματα που ήθελαν να εκφράσουν, 
προσθέτοντας τους δικούς τους κώδικες σχεδιάζοντας έναν κυκλικό χώρο που 
περιελάμβανε «αφηγητές και αφηγούμενους, κώδικες και μηνύματα, 
συμφραζόμενα και χρόνους, δημιουργία κι ερμηνευτική και μετά πάλι τη 
δημιουργία» Μήττα (1997).  

Κάθε ομάδα είχε αυτοοργάνωση και αυτορρύθμιση της μάθησης τους. 
∆ιαχειρίστηκαν με επιτυχία τα προβλήματα που ανέκυπταν, αναλάμβαναν τους 
ρόλους στους οποίους ήταν καλοί, ζητούσαν βοήθεια από τους συμμαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς και, κυρίως, ανέλαβαν πρωτοβουλία και απέκτησαν υψηλό 
κίνητρο, προσαρμόστηκαν στις συνθήκες ώστε να ολοκληρώσουν την εργασία και 
τους στόχους που είχαν τεθεί από τους ίδιους.  

Αναζητώντας τις αντιστοιχίες του μύθου που απεικόνιζε ο κάθε πίνακας με 
τη σημερινή εποχή, οι μαθητές αφηγήθηκαν, δημιούργησαν, συνέθεσαν τη δική 
τους ιστορία. «Κι όταν καλούνται να πουν μια ιστορία, οι μαθητές καλούνται στην 
ουσία να ανακαλέσουν αυτά που γνωρίζουν, να επανεξετάσουν ή να 
αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και, μέσα από μια κυκλική διαδικασία 
δημιουργίας και «θέασης» της ψηφιακής ιστορίας καταγράφουν και 
συνειδητοποιούν τη δική τους προσωπική εξέλιξη» (Matthews – DeNatale, 2008). 
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Περίληψη 
Με την εισήγηση αυτή, αφενός επιχειρείται η παρουσίαση των θεωρητικών παραδοχών 
που αφορούν τις Τέχνες, ιδιαίτερα τον κινηματογράφο στην εκπαίδευση, και αφετέρου 
παρουσιάζονται τα διδακτικά βήματα, οι δράσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
σχετικά με την αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική πράξη. Το πρόγραμμα 
στηρίζεται στον κοινωνικό εποικοδομισμό, όπου η γνώση οικοδομείται με: συνεργατική 
μάθηση (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), κριτική διερεύνηση, συζήτηση-ανταλλαγή 
απόψεων και οικοδόμηση στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, μέσω σχεδίου δράσης και 
εφαρμόστηκε σε μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης ενός ∆ημοτικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο της διδακτικής εφαρμογής της κινηματογραφικής παιδείας για το μάθημα της 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Η 
συλλογικότητα και η χαρά της δημιουργίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής του τριμηνιαίου 
προγράμματος στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, ανέδειξαν ότι η χρήση των 
οπτικοακουστικών μέσων στη διδασκαλία συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη μάθηση και 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της προσαρμογής του σχολείου στα σύγχρονα δεδομένα. 
Λέξεις κλειδιά: τέχνη, κινηματογράφος, δημιουργικότητα, διαθεματικότητα, συνεργασία.  
 
Abstract 
This proposal attempts both to present theoretical assumptions concerning the arts, especially 
cinema in education, and also to show the educational steps, actions and conclusions drawn 
during the use of cinema in educational practice. The program is based on social 
constructivism, where pupils gain knowledge and edify previous knowledge through: 
cooperative learning (group cooperation teaching), critical investigation, and 
discussion/debate of a wide range of viewpoints. This action plan was implemented in the E 
class of a Thessaloniki Elementary School as part of a course in AUTH's Fine Arts Education 
Film Department. During the implementation of the quarterly program in the Flexible Zone 
lesson, high levels of teamwork and joy of creation witnessed among the students made it 
clear that the use of media in teaching contributes in several ways to learning and is an 
important factor to consider as we adapt the current educational curriculum. 
Keywords: art, cinema, creativity, cross-curricular, collaboration 
 
 
Εισαγωγή-Το θεωρητικό πλαίσιο και οι στόχοι του προγράμματος 
Η διδασκαλία είναι μια σύνθετη κοινωνική αλληλεπιδραστική διαδικασία. Ο Dewey 
προσδιόρισε ως μάθηση την άντληση νοήματος από την εμπειρία, ενώ υποστήριξε 
επίσης ότι: «η εκπαίδευση για να εκπληρώσει τους σκοπούς της πρέπει να 
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βασίζεται πάνω στην εμπειρία – που είναι πάντα η πραγματική εμπειρία της ζωής 
ενός συγκεκριμένου ατόμου» (Dewey, 1980: 73). Η μάθηση πρωτίστως έχει 
κοινωνικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη θεωρία της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» 
του Vygotsky, οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες των συμμαθητών τους 
ή άλλων προσώπων (Vygotsky, 1978). Επομένως, οι κοινές δραστηριότητες και η 
μαθητεία με άλλους πιο έμπειρους αποτελούν ουσιαστικές μαθησιακές διαδικασίες, 
οι οποίες για να αναπτυχθούν πρέπει να βασίζονται σε κοινωνικές σχέσεις, μέσα σε 
ένα κοινωνικό αλληλεπιδραστικό πλαίσιο. Παράλληλα, η θεωρία του Gardner 
σχετικά με την «πολλαπλή νοημοσύνη» θεμελίωσε την άποψη ότι υφίσταται ένα 
σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν με 
εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και μάθησης (Gardner, 2010).  

Η εκπαίδευση πρέπει να προάγει την παραγωγική σκέψη, η οποία 
επιτυγχάνεται με τη χρήση δυναμικών ιδεών και την αξιοποίηση των τεχνών κατά 
τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Η πολλαπλότητα των αισθητηριακών ερεθισμάτων 
βοηθά στην ικανότητα νοητικής έκφρασης (Arnheim, 2007: 27).  

Το σύγχρονο σχολείο, αντλώντας από τις ιδέες των Dewey, Vygotsky και 
Gardner, οφείλει να εντάξει και να αξιοποιήσει τον κινηματογράφο στη μαθησιακή 
διαδικασία, κινητοποιώντας το μαθητή και μετατρέποντάς τον από παθητικό 
παρατηρητή σε ενεργό συμμετέχοντα.  

Ο κινηματογράφος όντας μια τέχνη συλλογική, ευνοεί την κοινωνική μάθηση, 
διαμορφώνει καταστάσεις έκφρασης συναισθημάτων, λειτουργεί ως μηχανισμός 
συνεργασίας, κεντρίζει την φαντασία, εμπνέει την περιέργεια, καλλιεργεί τη 
δημιουργικότητα, αυξάνει την αντίληψη και καθιστά ευχάριστη τη μάθηση.  

Η εισαγωγή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση, στα πλαίσια 
διαθεματικών δραστηριοτήτων, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην 
επικαιροποίηση των μεθόδων της και την όξυνση της κριτικής και δημιουργικής 
ικανότητας των μαθητών. Η παιδευτική αξία της κινηματογραφικής τέχνης δεν 
είναι να διευκολύνει τους μαθητές να μάθουν, αλλά να τους μάθει πώς να 
μαθαίνουν για να μετατραπεί το μάθημα από μια απλή διαδικασία μετάγγισης 
γνώσεων σε ένα πεδίο ζωντανού και δημιουργικού διαλόγου (Αθανασάτου κ.α, 
2011: 3-4).  

Η αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης της κινούμενης εικόνας προκύπτει από 
το γεγονός ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με αυτήν, κυρίως με την τηλεθέαση, 
με τους υπολογιστές και τα video games από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 
Επομένως, η χρήση ενός μέσου σύγχρονου, σύνθετου και ζωντανού, μπορεί να 
αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να καταστήσει ικανούς τους μαθητές 
να χειρίζονται κριτικά και δημιουργικά την πληθώρα των οπτικοακουστικών 
προϊόντων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Η 
οπτικοακουστική γλώσσα, στο βαθμό που επιτρέπει τη διασύνδεση με την 
πραγματικότητα, αναδεικνύεται σε εργαλείο που αναπτύσσει την ευαισθησία και 
διαμορφώνει την αντίληψη του μαθητή (Κιμουρτζής, 2013: 379-380).  

Μολονότι στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία οι προσπάθειες 
αξιοποίησης της κινηματογραφικής τέχνης είναι περιορισμένες, ωστόσο, θεωρείται 
ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας που βασίζεται στα τεχνολογικά 
επιτεύγματα με τα οποία η νέα γενιά είναι εξοικειωμένη και δίνει τη δυνατότητα σε 
πολλά άτομα να μαθαίνουν με βιωματικό και πιο ελκυστικό τρόπο, γιατί έχουν την 
ευκαιρία να αναλάβουν ρόλους, να παρατηρήσουν τις πρακτικές άλλων, να 
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αλληλεπιδράσουν και να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλον (∆εμίρογλου κ.α., 2014). 
Η άποψη αυτή εδραιώνεται από τις έρευνες που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο 
αλλά και στη χώρα μας. Σύμφωνα μ’ αυτές η συνολική μαθησιακή διαδικασία, μέσα 
από την αξιοποίηση του κινηματογράφου, ευνοεί την προώθηση της συνεργατικής 
και της αλληλεπιδραστικής μάθησης, καθώς προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για 
διακίνηση των ιδεών τους και, ανταλλαγή των απόψεων και των επιχειρημάτων 
τους, μέχρι του σημείου της από κοινού λήψεως των αποφάσεων δράσης τους. Οι 
εμπλεκόμενοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν ένα πρωτότυπο 
δημιουργικό καλλιτεχνικό προϊόν, μοναδικό ως προς τη διαμόρφωση και το 
περιεχόμενό του, το οποίο προσφέρει τη χαρά της δημιουργίας και καθιστά 
ελκυστικό το σχολείο (Πασχαλίδης κ.α., 2014). 

Στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο, η διαθεματικότητα στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης ανοίγει το δρόμο στο παιδικό μυαλό για να δει την ταινία μέσα 
από άλλες μορφές της τέχνης και του λόγου, αλλά και της καθημερινής εμπειρίας. 
Έτσι η χρήση των ταινιών στο σχολείο μπορεί να αντισταθμίσει την 
ανελαστικότητα και τη μονομέρεια της διδασκαλίας, να ενθαρρύνει τον 
πειραματισμό και τη διαφοροποίηση, ευαισθητοποιώντας το παιδί και 
εμπλουτίζοντας γενικώς το προσφερόμενο εκπαιδευτικό αγαθό. 

Οι παραπάνω ιδέες σχετικά με την αξιοποίηση του κινηματογράφου στη 
διδακτική πράξη, επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν σε ένα ∆ημοτικό Σχολείο της ∆. 
Θεσσαλονίκης και σε μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης, στο πλαίσιο πρακτικής 
εφαρμογής του μαθήματος της Παιδαγωγικής του Τμήματος Κινηματογράφου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Η διδασκαλία υλοποιήθηκε στο μάθημα της 
Ευέλικτης Ζώνης, με εννέα συνολικά διδακτικές ώρες. 

Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης υλοποίησης του προγράμματος 
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία διδασκαλίας, σύμφωνα με τον κοινωνικό 
εποικοδομισμό, όπου η γνώση οικοδομείται με: συνεργατική μάθηση 
(ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), κριτική διερεύνηση, συζήτηση-ανταλλαγή 
απόψεων και οικοδόμηση στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, μέσω σχεδίου δράσης 
(Project). Γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα διδακτικά βήματα και δράσεις 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής: 

 Η γνωριμία των μαθητών με τον κινηματογράφο ως ελκυστικό-
δημιουργικό μέσο, το οποίο οδηγεί στη μάθηση μέσα από ευχάριστες 
βιωματικές δραστηριότητες. 

 Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, καλύπτοντας γνωστικούς 
τομείς της Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής, της Αγγλικής Γλώσσας και των 
Νέων Τεχνολογιών.  

 Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης και 
ενσυναίσθησης.  

 Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  
 Η ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων των μαθητών. 
 Οι μαθητές οι ίδιοι να γίνουν δημιουργοί ταινίας. 

 
Τα ∆ιδακτικά Βήματα 
Το πλαίσιο εφαρμογής 
Για το μάθημα της Παιδαγωγικής του Τμήματος Κινηματογράφου, επιλέχθηκε ένα 
σχολείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία 
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σχετικά με την κινηματογραφική παιδεία σε μαθητές της Ε΄ τάξης. Συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν εννέα μαθήματα (9 διδακτικές ώρες) κατά την περίοδο 
Νοεμβρίου 2013-Ιανουαρίου 2014 στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Τα μαθήματα 
έλαβαν χώρα σε μια αίθουσα, η οποία διέθετε υπολογιστές με έναν 
βιντεοπροβολέα, πίνακα, βιντεοκάμερα, λογισμικό επεξεργασίας βίντεο (Windows 
Movie Maker) και χρησιμοποιήθηκε το εγχειριδίου από το «Πάμε Σινεμά» για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τίτλο «Η κινηματογραφική αφήγηση, μια ιστορία με 
εικόνες και ήχους». Για την επίτευξη των στόχων κατά τη διδακτική διαδικασία 
ακολουθήθηκαν τρεις άξονες, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής: α) η θέαση ταινιών 
- η πληροφόρηση και η γνωριμία με τα τεχνολογικά μέσα του κινηματογράφου, β) 
η υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων, και γ) η δημιουργία ταινίας από τους 
ίδιους τους μαθητές. 
 
Η θέαση ταινιών, η πληροφόρηση και η γνωριμία με τα τεχνολογικά μέσα του 
κινηματογράφου 
Στο ξεκίνημα της διαδικασίας ανιχνεύτηκε η γνώση και η επαφή των παιδιών με 
την τέχνη του κινηματογράφου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού 
ιδεών με καταγραφή των απαντήσεων στον πίνακα ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε 
εποικοδομητικός διάλογος. Στη συνέχεια επιδιώχθηκε μέσα από την προβολή 
αποσπασμάτων ταινιών η γνωριμία με την ιστορία, τα αισθητικά ρεύματα, με τα 
είδη που έχουν αναπτυχθεί στην έβδομη τέχνη και με τον ξεχωριστό ρόλο που 
κατέχει κάθε συντελεστής, που συμμετέχει στη δημιουργία μιας ταινίας 
(παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, μουσικός, οπερατέρ, μοντέρ 
κλπ). Ήταν εύκολα αντιληπτό ότι τα παιδιά δεν είχαν γνώση για το πώς γυρίζεται 
μια ταινία και γνώριζαν πολύ λίγα για τους συντελεστές της. Τα περισσότερα 
παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον για την τηλεόραση και τους ηθοποιούς. Μάλιστα, σε 
ερώτηση που έγινε για το πώς γίνεται κάποιος ηθοποιός, η απάντηση που δόθηκε 
ήταν «από τη σχολή τηλεόρασης». Αφού εξηγήθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια σχολή 
αλλά ότι οι ηθοποιοί βγαίνουν από σχολές θεάτρου, έγινε παρουσίαση με τη 
βοήθεια του προβολέα, των ρόλων που έχει ο κάθε συντελεστής στο εκάστοτε 
κινηματογραφικό συνεργείο. Χρησιμοποιήθηκε το εγχειρίδιο που είχε εκδοθεί στα 
πλαίσια του «Πάμε Σινεμά».  

Με τη βοήθεια και πάλι του προβολέα, προβλήθηκαν αποσπάσματα από τις 
πρώτες ταινίες, των αδερφών Lumiere και παράλληλα αναλύθηκε για το πώς 
ξεκίνησε ο κινηματογράφος, ποια ήταν τα πρώτα θέματα, οι πρώτοι δημιουργοί, 
πώς ήταν οι πρώτες μηχανές και ποια η σχέση του κινηματογράφου με τη 
φωτογραφία και το θέατρο, δείχνοντας εικόνες γύρω από όλα αυτά. Οι μαθητές 
παρότι δεν εντυπωσιάστηκαν από το ασπρόμαυρο θέαμα, παρακολουθούσαν με 
ενδιαφέρον την ιστορία και την εξέλιξη του κινηματογράφου. Ακολούθως, έγινε 
επιλογή ορισμένων χαρακτηριστικών ταινιών του κινηματογράφου για 
παρακολούθηση στα επόμενα διδακτικά βήματα, από διάφορα κινηματογραφικά 
είδη όπως, ο Φάρος (The Lighthouse), ο Καραγκιόζης-και πάντα ν’ αγωνίζομαι, η 
Μικρή τσιγγάνα, Ένα δέντρο μια φορά, και ταινίες από το Βωβό κινηματογράφο. 
∆όθηκε έτσι, η αφορμή να γίνει συζήτηση γύρω από τα είδη του κινηματογράφου, 
τη διάκριση σε ταινίες μυθοπλασίας-ταινίες τεκμηρίωσης-κινούμενο σχέδιο.  

Τέλος, προτάθηκαν μερικές ταινίες, τις οποίες τα παιδιά θα μπορούσαν να τις 
δούνε με τους δασκάλους τους στο μάθημα Αισθητικής Αγωγής ή στην Ευέλικτη 
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Ζώνη και μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο, από το πρόγραμμα «Πάμε σινεμά». Στη 
διάρκεια της τρίτης διδακτικής ώρας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να επεξεργαστούν μια ψηφιακή βιντεοκάμερα, να μάθουν τη λειτουργία της, να 
κάνουν λήψεις και στη συνέχεια να επεξεργαστούν κατά ομάδες διάφορα πλάνα 
στους υπολογιστές, να γνωρίσουν και να πειραματιστούν με το πρόγραμμα 
επεξεργασίας βίντεο Windows movie maker. 
 
Η υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων 
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργασίας εργάζονται πριν τη θέαση της ταινίας, 
κατά τη διάρκεια της θέασης και μετά. Ειδικότερα πριν την προβολή, ο δάσκαλος 
αναφέρει τον τίτλο της ταινίας και δίνεται η αφορμή να ξεκινήσει η συζήτηση για 
το θέμα και το περιεχόμενο της ταινίας. Συνοπτικά ενδεικτικές δραστηριότητες σε 
αυτό το στάδιο μπορεί να είναι η συζήτηση και η έκφραση συναισθημάτων, η 
συγγραφή άλλων τίτλων που ταιριάζουν στην ιστορία της ταινίας, το παιχνίδι 
ρόλων σε αγαπημένες σκηνές της προβολής, η ζωγραφική ηρώων της ταινίας ή 
αγαπημένων σκηνών, η συσχέτιση θεμάτων από την ταινία με λογοτεχνικά έργα 
που έχουν διαβάσει οι μαθητές, η δημιουργία αφίσας, η προφορική έκφραση ή η 
δημιουργία γραπτού κειμένου σχετικά με ένα νέο σενάριο για το τέλος της ταινίας, 
η σύγκριση άλλων ηρώων ή θεμάτων σε διάφορες χρονικές περιόδους και ακόμη η 
μεταγλώττιση των υπότιτλων ταινιών βωβού κινηματογράφου.  

Οι επόμενες τρεις διδακτικές ώρες ήταν αφιερωμένες στις παραπάνω 
δραστηριότητες. Αφού αναλύθηκε με τι επρόκειτο να ασχοληθούν στο 
συγκεκριμένο μάθημα, ξεκίνησε η προβολή ανάλογων ταινιών μικρού μήκους που 
είχαν κάνει παιδιά άλλων ∆ημοτικών Σχολείων στην Ελλάδα και είχαν βραβευτεί σε 
διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε η ταινία με τίτλο «Η μικρή τσιγγάνα», η 
οποία απέσπασε τιμητική διάκριση στο σχολικό διαγωνισμό ταινιών μικρού 
μήκους «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία», και το θέμα της είναι βασισμένο σε 
απόσπασμα του Ανθολογίου της Ε΄ ∆ημοτικού. Έτσι, τα παιδιά γνώριζαν από πριν 
την ιστορία. Μετά την προβολή, τέθηκαν ερωτήματα και προέκυψε δημιουργικός 
διάλογος. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν τους άρεσε η ταινία, τι ερωτήσεις-
παρατηρήσεις θα ήθελαν να κάνουν πάνω σε αυτήν, τι συναισθήματα τους 
προκάλεσε, ποιον ρόλο θα διάλεγαν για να παίξουν οι ίδιοι και τι θέλει να μας 
δείξει η συγκεκριμένη ταινία. Αφού τα παιδιά εντόπισαν πολύ σωστά ότι η ταινία 
δείχνει την δύναμη της φιλίας χωρίς διακρίσεις, ανάμεσα σε μια τσιγγάνα και στο 
συμμαθητή της, ζητήθηκε να αναφερθούν αντίστοιχα παραδείγματα φιλίας από 
την Ιστορία και τα Θρησκευτικά αλλά και από τα δικά τους βιώματα. Στη συνέχεια, 
για την κατανόηση του σπουδαίου ρόλου που παίζει η μουσική και οι ήχοι σε μια 
ταινία, ξαναπροβλήθηκε η ταινία, αφού προηγουμένως κλείστηκε η οθόνη με πανί, 
αφήνοντας να ακούγεται μόνο η μουσική. Ζητήθηκε διαδοχικά από ομάδες 
παιδιών να περιγράψουν τη σκηνή, ακούγοντας μόνο τη μουσική του 
συγκεκριμένου σημείου της ταινίας και παράλληλα να παίξουν οι ίδιοι αυτό που 
περιγράφουν, ακούγοντας μόνο τη μουσική της ταινίας. Το συγκεκριμένο παιχνίδι 
ρόλων ενθουσίασε τόσο πολύ τα παιδιά, που ήθελαν όλα να πάρουν μέρος. 

Η επόμενη προβολή βραβευμένης ταινίας μαθητών ∆ημοτικού Σχολείου ήταν 
«Ο Καραγκιόζης-και πάντα ν’ αγωνίζομαι». Το θέμα της ταινίας έχει να κάνει με 
τον γνωστό σε όλους μας, Καραγκιόζη, τον ρόλο του οποίου παίρνει τώρα ένα 
παιδί που βγαίνει μέσα από ένα μπαούλο. Η ταινία είναι επίκαιρη με την κρίση που 
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βιώνει η Ελλάδα και αφήνει μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον της πατρίδας από 
τα παιδιά. Εκφράστηκαν οι απορίες και οι παρατηρήσεις των μαθητών, 
σχολιάστηκε και αναλύθηκε σφαιρικά η ταινία και στη συνέχεια έγινε εισαγωγή 
στον βωβό κινηματογράφο βλέποντας παράλληλα με τον προβολέα μερικές ταινίες 
του Charlie Chaplin, μετρ του είδους. Έπειτα, ζητήθηκε από ορισμένους μαθητές, με 
τη χρήση της παντομίμας να προσπαθήσουνε να μιμηθούνε κάποιους από τους 
ήρωες των ταινιών και οι υπόλοιποι συμμαθητές να ψάχνουν να βρουν, ποιος 
είναι.  

Η επόμενη ταινία που επιλέχθηκε να προβληθεί ήταν κινουμένων σχεδίων «Ο 
Φάρος» (The lighthouse), έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ταινίες 
από διαφορετικά είδη, όπως επίσης είχαν τη δυνατότητα να μάθουν πώς 
δημιουργείται μια ταινία κινουμένων σχεδίων (animation). Η συγκεκριμένη ταινία 
προβάλλει τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, με πόση αγάπη και ζήλο ανατρέφουν οι 
γονείς τα παιδιά τους, αλλά ο προορισμός είναι ότι φεύγουν να δημιουργήσουν τη 
δική τους ζωή. Ο δημιουργός της ταινίας την αφιερώνει στους γονείς του με πολύ 
τρυφερότητα. Αρχικά η προβολή έγινε χωρίς ήχο. Με αυτόν τον τρόπο 
διαπιστώθηκαν τα συναισθήματα που γεννάει η συγκεκριμένη ταινία χωρίς την 
παρουσία του ήχου. Ζητήθηκε από τα παιδιά να εντοπίσουν το μουσικό είδος της 
ταινίας αλλά και τι είδους μουσική θα έβαζαν οι ίδιοι. Μετά την προβολή της 
ταινίας μαζί με ήχο, διαπιστώθηκε ότι τα συναισθήματα που δημιουργεί αυτή η 
ταινία είναι τα ίδια, με ή χωρίς ήχο, και επίσης οι μαθητές κατάφεραν να 
προβλέψουν τη μουσική της ταινίας αλλά και να βρουν τα μουσικά όργανα που 
αυτή περιέχει.  

 Ζητήθηκε στη συνέχεια να δοθεί κάποιος διαφορετικός τίτλος και να 
ζωγραφίσουν την αφίσα της ταινίας, να δραματοποιήσουν ορισμένες σκηνές της, 
να ζωγραφίσουν τους αγαπημένους ήρωες από τις ταινίες που είχαν δει και 
χωρισμένοι πάλι σε ομάδες να αρχίσουν να γράφουν τα δικά τους σενάρια για τη 
δημιουργία ταινίας, που θα ήταν και το κύριο αντικείμενό τους στις επόμενες και 
τελευταίες τρεις ώρες.  

 Στο τέλος του μαθήματος, ανέλαβαν τα παιδιά να συντάξουν 
ερωτηματολόγιο για να πάρουν συνέντευξη στο σπίτι από τους γονείς τους ή από 
τους παππούδες τους, με λίγες ερωτήσεις π.χ. αν και πόσοι κινηματογράφοι 
υπήρχαν στην περιοχή τους, τι είδους ταινίες παίζονταν, ποια ήταν η ατμόσφαιρα 
στον κινηματογράφο κ.α. 
 
Η δημιουργία ταινίας 
Οι τελευταίες τρεις διδακτικές ώρες του προγράμματος διατέθηκαν αποκλειστικά 
στη δημιουργία ταινίας, αρχίζοντας από το διάβασμα των σεναρίων που είχαν 
γράψει ήδη και είχαν φέρει τα παιδιά. Σηκωνόταν ένας μαθητής-τρια από κάθε 
ομάδα και διάβαζε το σενάριό του ενώ οι υπόλοιποι διατύπωναν τις ερωτήσεις και 
τις παρατηρήσεις τους πάνω σε αυτό με κριτική και επιχειρήματα. Η διαδικασία 
αυτή ήταν πάρα πολύ δημιουργική, πρώτον γιατί τα παιδιά παρήγαγαν γραπτό 
και προφορικό λόγο, εκφράζοντας με τη φαντασία που τα διακρίνει, τις ιδέες τους, 
και δεύτερον, σε κάθε σενάριο, υπήρχαν άλλα παιδιά που το συμπλήρωναν ή το 
τροποποιούσαν με άλλες ιδέες. Αφού διαβάστηκαν όλα τα σενάρια, 
συναποφασίστηκε να γίνει μια σύζευξη όλων των ιδεών τους και να καταλήξουν 
στην οριστική συγγραφή του σεναρίου. Μάλιστα, τα παιδιά πρότειναν και τον 
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τίτλο: «Μια μέρα ∆ιευθυντής του σχολείου». Και με αυτό σαν δεδομένο, να 
γράψουν τι θα έκαναν, έχοντας αυτήν την ιδιότητα και πώς θα λειτουργούσε το 
σχολείο, τι προτεραιότητες θα έδιναν κλπ. Η επεξεργασία του σεναρίου και των 
ιδεών τους και πάλι ήταν μια εποικοδομητική και δημιουργική διαδικασία στην 
οποία τα παιδιά με τη χρήση διαλόγου και με ανταλλαγή απόψεων, κατέληξαν 
στην οριστική μορφή του σεναρίου, το οποίο θα μεταμορφωνόταν σε ταινία, κάτι 
που το επιθυμούσαν διακαώς.  

Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε το κινηματογραφικό συνεργείο και η ομάδα των 
ηθοποιών. Ορίστηκε η ομάδα σκηνοθεσίας-φωτογραφίας, η ομάδα σκηνογραφίας, 
η ομάδα ήχου και επιλέχθηκαν οι ηθοποιοί. Ακολούθησε η καταγραφή του 
ντεκουπάζ, ο σχεδιασμός των γυρισμάτων και οι πρόβες συνοδευόμενες πάντα με 
τις κατάλληλες οδηγίες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά τη διαδικασία 
των γυρισμάτων, οι μαθητές εξέφραζαν τη γνώμη τους για τα πλάνα και το 
καδράρισμα και όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα.  

Στο τέλος, έγινε και το γύρισμα της ταινίας μικρού μήκους, που αν κριθεί από 
τις αντιδράσεις των παιδιών και των δασκάλων του σχολείου, αποτέλεσε μια πολύ 
ευχάριστη εμπειρία και ήταν πολύ δημιουργικό για τους μαθητές. Μια ομάδα 
μαθητών, επεξεργάστηκε πλάνα και σκηνές από την ταινία στο Movie Maker, 
πάντα με τη δική μας καθοδήγηση και έτσι ολοκληρώθηκε το δικό τους 
δημιούργημα, η ταινία «Μια μέρα ∆ιευθυντής του σχολείου». Οι μαθητές έγραψαν 
την περίληψη της ταινίας, δημιούργησαν την αφίσα και στο χρόνο που είχε 
απομείνει συζητήθηκε πόσο τους άρεσε ή αν δεν τους άρεσε η διαδικασία του 
μαθήματος με αυτόν τον τρόπο. Πολλά παιδιά είπαν πως δε θα ήθελαν να 
τελειώσει το πρόγραμμα. Η ταινία προβλήθηκε και στους υπόλοιπους μαθητές του 
σχολείου, ακούστηκαν θετικά σχόλια και αυτό αποτέλεσε κίνητρο και επιθυμία από 
όλους για καθιέρωση του θεσμού της κινηματογραφικής παιδείας στο σχολείο.  

Ως προς την αξιολόγηση της διαδικασίας εφαρμόστηκε η αυθεντική 
αξιολόγηση, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η αυθεντική διδασκαλία και η 
αυθεντική μάθηση. Σύμφωνα με αυτήν επιζητείται από τους μαθητές μέσα στην 
τάξη να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μέσα από συνεργατικές 
διαδικασίες, έτσι ώστε να παραχθεί ένα έργο, ένα προϊόν (Ματσαγγούρας, 2003). 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το προϊόν δεν ήταν κάτι άλλο, παρά η δημιουργία 
της δικής τους ταινίας και οι γνώσεις ή τα συναισθήματα που προήλθαν μέσα από 
αυτόν τον βιωματικό και εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. 
 
Συμπεράσματα 
 Ο κινηματογράφος συναρπάζει τα παιδιά και μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 

μάθησης. 
 Προσφέρει Αισθητική απόλαυση και κινητοποιεί συναισθήματα.  
 Καλλιεργεί τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία στη σχολική ζωή.  
 Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς –ειδικά όταν οι ταινίες 

προέρχονται από διάφορες χώρες και χρονικές περιόδους. 
 Μπορεί να μετατρέψει το σχολικό μάθημα από μια απλή διαδικασία μετάγγισης 

της γνώσης σ’ ένα πεδίο ζωντανού και δημιουργικού διαλόγου. 
 Τα παιδιά γίνονται δημιουργοί και αναπτύσσουν κριτική σκέψη. 
 Βασίζεται στα τεχνολογικά επιτεύγματα με τα οποία η νέα γενιά είναι 

εξοικειωμένη. 
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Περίληψη 
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 24 μαθητές/τριες, Γ΄ τάξης ∆ημοτικού 
Σχολείου και στις ώρες της Ευέλικτης ζώνης. Σκοπός του είναι η προσέγγιση πολιτιστικών 
θεμάτων μέσα από τις ταινίες του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως των 
δεκαετιών 50΄και 60΄. Η αφόρμηση για την επεξεργασία των ταινιών δίνεται, κυρίως, από 
ενότητες μαθημάτων της Γ΄ τάξης. Ακολουθεί προβολή σκηνών ανάλογα με το υπό εξέταση 
πολιτιστικό θέμα. Η προβολή συνοδεύεται από φύλλα εργασίας τα οποία οι μαθητές 
δουλεύουν συνεργατικά χωρισμένοι σε τετραμελείς ομάδες. Μετά την ολοκλήρωση των 
προβολών ακολουθεί τελική δράση ή δράσεις οι οποίες λειτουργούν ως ανασκόπηση, 
ανατροφοδότηση και αξιολόγηση των όσων έχουν ειπωθεί. Η δυναμική του προγράμματος 
αντλείται από το ρεαλισμό της τέχνης του κινηματογράφου. Η ρεαλιστική απεικόνιση της 
εποχής των ταινιών συμβάλλει ουσιαστικά στην προσέγγιση πολιτιστικών θεμάτων, στη 
γόνιμη σύγκρισή τους στο χθες και στο σήμερα και στην προοπτική της εξέλιξής τους στο 
αύριο. 
Λέξεις κλειδιά: κινηματογράφος, πολιτιστικά θέματα, ρεαλισμός, σύγκριση  
 
Abstract 
The present educational program was applied at 24 pupils of Primary’s School 3rd Grade 
during the flexible zone’s hours. The purpose was the approach of cultural topics via movies 
of classical Greek cinema, mainly at the decades 50s and 60s. The motive for the elaboration 
of the movies was derived from the 3rd Grade’s courses. Projection of the films was performed 
accordingly to the studied cultural topic. Projection was accompanied by working sheets, 
which the pupils worked on together at groups of four. After integration of the film showing a 
final action or actions as a review, feedback and evaluation took place. The dymanic of the 
program was derived from Greek’s cimena realism. Realistic depiction of the movies of that 
period contribute essentially to the approach of cultural issues, the fruitful comparison with 
the past, present and their perspective evolution in the future.  
Key Words: cinema, cultural issues, realism, comparison. 
 
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία είναι διδακτική εφαρμογή σεναρίου πολιτιστικού 
προγράμματος σε 24 μαθητές/τριες της Γ΄ δημοτικού. Το πρόγραμμα θα 
υλοποιηθεί σε διάστημα δύο διδακτικών ετών.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση πολιτιστικών θεμάτων με την 
υποστήριξη των ταινιών του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, κυρίως των 
δεκαετιών 50΄ και 60΄.  

Ο κινηματογράφος, αν και σε όλη την ιστορία του θεωρήθηκε και θεωρείται 
τέχνη, διατηρεί πάντα και έναν δεύτερο ρόλο: αυτόν του μέσου μαζικής 
ενημέρωσης. Ο κινηματογράφος, ήδη από τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του, 
πληροφορούσε, ενημέρωνε τον κόσμο που τον παρακολουθούσε για στάσεις και 
απόψεις που υπήρχαν στην εκάστοτε κοινωνία (Santel, 1995: 60-71, Προκόπ, 1997).  
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 Θεωρώ λοιπόν ότι η ρεαλιστική απεικόνιση της εποχής των ταινιών μέσα 
από τη σκηνοθετική ματιά των δημιουργών τους, δίνει την ευκαιρία στους 
μαθητές μου να προσεγγίσουν πολιτιστικά θέματα με τρόπο άμεσο, ζωντανό, 
ρεαλιστικό, να κρίνουν και να συγκρίνουν τα δεδομένα της εποχής με την 
επικαιρότητα. 

 Σημαντική καινοτομία της εφαρμογής είναι ότι με τη βοήθεια των φύλλων 
εργασίας οι μαθητές/τριες αντλούν μέσα από τις ταινίες στοιχεία που σχετίζονται 
με συνήθειες, στάσεις ζωής, σχέσεις, αλληλεπιδράσεις, κοινωνικά στερεότυπα, 
γλωσσικές εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων 
και τον συγκρίνουν με το σήμερα.  

Επίσης το γεγονός ότι στην τάξη έρχεται η εικόνα, με τη δυναμική που την 
χαρακτηρίζει, σε συνδυασμό με δράσεις που σχετίζονται με άλλες μορφές τεχνών, 
όπως με τη μουσική, τα εικαστικά αλλά και τους ΤΠΕ, είναι ένα ακόμα στοιχείο που 
θα χαρακτήριζε το πρόγραμμα καινοτόμο.  

Συνοπτικά οι πιο σημαντικοί από τους στόχους του προγράμματος είναι να 
γνωρίσουν οι μαθητές/τριες βασικές έννοιες, σταθμούς και πρόσωπα του 
κινηματογράφου, να αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί μέσα 
από την τέχνη, να αναδείξουν και να ερμηνεύσουν δρώμενα, αξίες, στάσεις, σχέσεις 
ζωής του παρελθόντος μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής που γυρίζεται κάθε 
ταινία και να τα συγκρίνουν με τη σύγχρονη εποχή. 

Η διδακτική εφαρμογή βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Οι μαθητές με 
συνεργατικές και ευέλικτες διδακτικές δραστηριότητες προσεγγίζουν πολύπλευρα 
τα υπό εξέταση πολιτιστικά θέματα. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η αυτενέργεια των μαθητών, ενώ ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός. Χωρισμένοι σε ομάδες 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν αποφάσεις, συνεργάζονται σεβόμενοι ο 
ένας τον άλλον. 

 
∆ιδακτική εφαρμογή 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη, Ευέλικτη Ζώνη, ΤΠΕ, Εικαστικά, Μουσική, 
Θεατρική Αγωγή 
 
Συμβατότητα με τα ∆.Ε.Π.Π.Σ 
Το παρόν πολιτιστικό πρόγραμμα υπενθυμίζεται ότι εφαρμόζεται στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 
για το δημοτικό σχολείο, όπως αυτές προτείνονται από τα Προγράμματα 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ∆ιαθεματικών ∆ραστηριοτήτων υποστηρίζονται από το 
σενάριο: Πολιτισμός-∆ιαπολιτισμική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, ∆ιαχείριση 
της πρωτοβουλίας, Νέες Τεχνολογίες, Εικαστικά-Συλλογική δραστηριότητα και 
έκφραση. Οι θεματικές αυτές περιοχές μαζί και με άλλες δεν αποτελούν επιπλέον 
μαθήματα αλλά διαθεματικές προσεγγίσεις της γνώσης που συνδέονται με 
ενότητες των βασικών μαθημάτων, αναβαθμίζοντάς τα. Η διδασκαλία 
αποδεσμεύεται από παραδοσιακές διαδικασίες αξιολόγησης, βελτιώνει τη 
διδακτική πράξη και ελευθερώνει τους μαθητές από το άγχος της εξέτασης, ενώ 
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τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά με τόλμη και άποψη στις δραστηριότητες 
αυτές. (∆ΕΠΠΣ, 2004-2011: 616-620) 
 
Σκοπός του διδακτικού σεναρίου 
Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει ως γενικό σκοπό του μέσα από την τέχνη του 
κινηματογράφου, και πιο συγκεκριμένα από ταινίες του κλασικού ελληνικού 
κινηματογράφου των δεκαετιών 50΄ και 60΄, να προκαλέσει τους μαθητές να 
εμπλακούν σε δράσεις σχετικές με θεματικές, όπως: Παλιό Σχολείο, Παλιά 
Επαγγέλματα, Αξιοθέατα-Μνημεία της Ελλάδας, Γειτονιές του χθες και του σήμερα, 
Κοινωνία και Αναπηρία, Οι αριθμοί στη ζωή μας, Ερμηνεία λαϊκών λέξεων και 
φράσεων. Η τελευταία αυτή θεματική διέπει την επεξεργασία όλων των 
υπόλοιπων, κάθε φορά που η ταινία μας δίνει πρόσφορο υλικό. 
 Ας τονιστεί ότι εκτός από τις θεματικές, ελληνικές ταινίες προβλήθηκαν στην 
τάξη για να στηρίξουν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα του μαθήματος της 
Γλώσσας. Κάτι που υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητικό, καθώς προβάλλονταν η 
δυναμική της γλώσσας στη ζωντανή ροή του λόγου. 
  Έτσι σε όλες τις δραστηριότητες επιχειρείται ερμηνεία λαϊκών λέξεων, 
σχολιασμός φράσεων και αναπαραγωγή τους στο λόγο, κατανόηση και προέλευση 
ρητών ή αποσπασμάτων αρχαίων κείμενων, διαφορετική ερμηνεία λέξεων 
ανάλογη με την επικοινωνιακή περίσταση, παραγωγή λόγου (από τη λέξη… στην 
πρόταση… στο κείμενο), καθώς και υποστήριξη μορφοσυντακτικών και 
πραγματολογικών στοιχείων του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας. 
 Σημαντικό κομμάτι του σεναρίου το οποίο προκαλεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών είναι η αναφορά σε ιστορικά στοιχεία των ταινιών που σχετίζονται με 
τους ηθοποιούς, την παραγωγή, ανθρώπους του συνεργείου, περιστατικά και 
δυσκολίες κατά τα γυρίσματα (Ζουμπουλάκης,2015, Τριανταφυλλίδης, 2015). 
 
Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 
Ως προς το γνωστική-μαθησιακή διαδικασία: 
Οι μαθητές θα πρέπει:  
Να αναπτύξουν τη σκέψη, την κρίση και την παρατήρησή τους 
Να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις ζωής  
Να αναδείξουν και να ερμηνεύσουν δρώμενα, αξίες, στάσεις, σχέσεις ζωής του 
παρελθόντος μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής που γυρίζεται κάθε ταινία 
Να συγκρίνουν κοινωνικές σχέσεις και καταστάσεις του χθες και του σήμερα 
Να γνωρίσουν για την τέχνη του κινηματογράφου, παγκόσμιου και ελληνικού, την 
ιστορία του, τους ανθρώπους που εμπλέκονται σ΄ αυτόν, σε γενικές γραμμές την 
υλικοτεχνική υποδομή του, καθώς και λέξεις-όρους έκφρασής του. 
Να αντιληφθούν το ρεαλισμό που προβάλλεται στις ταινίες μέσα από τη 
σκηνοθετική ματιά των δημιουργών τους. 
Να αισθανθούν, να σκεφτούν και να ερμηνεύσουν λαϊκές λέξεις και φράσεις 
Να γνωρίσουν και να αντιληφθούν την πολυσημία και τη δυναμική ελληνικών 
λέξεων 
Να τις εντάξουν σε επικοινωνιακές περιστάσεις και να παράγουν με αυτές λόγο. 
Να νιώσουν και να εκδηλώσουν συναισθήματα 
Να μάθουν να συνεργάζονται 
Να διαμορφώσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στην ομάδα τους 
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Να έχουν θετική στάση στην κριτική των συμμαθητών τους 
Να αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί μέσα από την τέχνη 
Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: 
Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 
Να μπορούν να περιηγηθούν σε ένα διαδικτυακό τόπο 
Να μπορούν να αξιολογήσουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν τις ηλεκτρονικές 
πηγές πληροφοριών 
Να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα video κατανοώντας ό,τι βλέπουν 
Να εξοικειωθούν με τη χρήση εντολών 
Να αναγνωρίζουν την αξία των λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Οργάνωση ∆ιδασκαλίας 
Για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου ο δάσκαλος επιλέγει να υιοθετήσει 
τη συνεργασία σε ομάδες ως μέθοδο διδασκαλίας. Το σύνολο των μαθητών, 24 
μαθητές/τριες, έχει μοιραστεί σε 6 ομάδες των 4μελών.  

Ωστόσο μέρος της διδακτικής πράξης στηρίζεται και στα συμπεράσματα της 
ολομέλειας. 
Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
Έντυπο υλικό: Φύλλα Εργασίας, φωτογραφίες, αντικείμενα παλιού σχολείου, κουίζ, 
κολλάζ, κόλλες Α4, χαρτόνια 
Εποπτικό υλικό: 1 ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, ηχεία, εκτυπωτής 
Ψηφιακό υλικό: Σύνδεση στο διαδίκτυο, Ηλεκτρονικές διευθύνσεις, Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Πάμε σινεμά;», Λογισμικά (Hotpotatoes, issuu, Glogster, PowerPoint, 
Google Erth, προβολή ταινιών). 
Ταινίες: 
«Ελληνικός Κινηματογράφος… η ιστορία του!», (εκπομπή «Χρώματα Ελλάδας», 
2013-2014) 
«Ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά», Σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης, 1970 
«Στο δάσκαλό μας με αγάπη», Σκηνοθεσία: Ευστρατιάδης Όμηρος, 1969 
«Ο Ψύλλος», Σκηνοθεσία ∆ημήτης Σπύρου, 2010 
«Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος, 1959 
«Χτυποκάρδια στο θρανίο», Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος, 1963 
«Ο Λουστράκος», Σενάριο-Σκηνοθεσία: Μαρία Πλυτά, 1962 
«Ο Παπατρέχας», Σκηνοθεσία: Ερρίκος Θαλασσινός, 1966 
 «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο», Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος, 1955 
«Μπακαλόγατος», Σκηνοθεσία: Ντίνος Κατσουρίδης, 1963  
«Καφετζού», Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος, 1956 
«Η Μανταλένα», Σκηνοθεσία: Ντίνος ∆ημόπουλος, 1960 
«Μυλωνάς», Μουσική-Στίχοι: Γ. Κονιτόπουλος, 1982 
 «Τα απίθανα παιδιά του Γ1», Ιστοσελίδα της τάξης, Παυλίδου, Άννα, 2015 
Θεματικές ενότητες: Παλιό Σχολείο/ Παλιά Επαγγέλματα  
∆ιδακτικοί στόχοι: 
Εκτεινόμενη διάρκεια 
Το διδακτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί σε 2 σχολικά έτη, από τον Οκτώβριο 
του 2015ως και το Μάιο του 2016. Ωστόσο οι τρεις πρώτες δραστηριότητες 
ολοκληρώθηκαν σε 5 μήνες του τρέχοντος σχολικού έτους 2015-2016 στις ώρες 
της Ευέλικτης ζώνης. 
∆ιδακτική προσέγγιση 
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Θεωρητική προσέγγιση 
Η θεωρητική προσέγγιση που πλαισίωσε το παρόν σενάριο είναι η συνεργατική 
διερεύνηση που βασίζεται στην κοινωνικο-ιστορική θεωρία μάθησης και 
ανάπτυξης του Lev Vygotsky. Σύμφωνα με τον Vygotsky βιολογικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ψυχικών 
λειτουργιών. Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν, χωρίς ωστόσο να δρουν 
ανεξάρτητα από το ιστορικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει το άτομο 
(Κολιάδης, 2004: 189-198) 
 Έτσι τονίζεται με έμφαση ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το 
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στην οικοδόμηση της γνώσης από τους 
μαθητές. Η γνώση δεν προβάλλεται ως ατομική λειτουργία της νόησης, αλλά μια 
κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει χώρα μέσω της επικοινωνίας και 
της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. 
 Η ανάπτυξη επιστημονικού αλφαβητισμού προϋποθέτει συνθήκες κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης της γνώσης μέσω της διαμεσολαβούμενης δράσης που 
πραγματώνεται με ένα σύστημα «σημείων», όπως η γλώσσα, τα έργα τέχνης, η 
γραφή, τα σχήματα, τα διαγράμματα, οι χάρτες τα οποία γεφυρώνουν τις 
κοινωνικές και ατομικές λειτουργίες και συνδέουν το εσωτερικό με το εξωτερικό, 
το κοινωνικό με το ατομικό (Κολιάδης, 2004: 189-198). 
 Ας τονιστεί ότι ως βασική πτυχή της θεωρίας προβάλλει η Ζώνη Εγγύτερης 
Ανάπτυξης που υποστηρίζει ότι η παρέμβαση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στην 
περιοχή εκείνη που περιέχει όλα όσα οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν. Η θεωρία 
του Vygotsky τονίζει τη συνύπαρξη δύο πεδίων της πολιτισμικής ανάπτυξης του 
ατόμου: το ατομικό που παρουσιάζει το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης και το 
ενδο-ατομικό που αντιπροσοπεύει το εν δυνάμει επίπεδο στο οποίο μπορεί να 
πλησιάσει το άτομο καθώς δρα σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα 
(Κολιάδης, Ε., 2004:189-198) 
 
Μεθοδολογική προσέγγιση 
Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην οµαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Οι 
μαθητές εργάζονται σε ομάδες εργασίας και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες 
δεξιότητες πάνω στον συγκεκριμένο αυτό τρόπο έρευνας και αναζήτησης.  
 Επιλέχθηκε η οµαδοσυνεργατική ως μέθοδος διδασκαλίας, διότι ενδυναμώνει 
το ενδιαφέρον των μαθητών, επισημαίνοντας διάφορες παραμέτρους του 
προβλήματος, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν διευκρινήσεις, 
συσχετισμούς, υποθέσεις, ενώ διατυπώνεται η λύση μέσω μιας συνθετικής 
διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 2004: 515-518). 
 Μέσω της μεθόδου αυτής, οι μαθητές βοηθούνται να αντιμετωπίζουν άμεσα 
δυσκολίες και προβλήματα, να αυτενεργούν, να πειραματίζονται, να 
συνεργάζονται αποδοτικά, να εκφράζουν τις σκέψεις τους με ακρίβεια, να ασκούν 
κριτική, να συζητούν εποικοδομητικά, να εξελίσσονται. 
 Ο δάσκαλος σ` όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας συμβουλεύει, εξηγεί, βοηθά, 
λύνει τυχόν απορίες, εμψυχώνει και ενθαρρύνει τους μαθητές. Ο ρόλος του είναι 
καθοδηγητικός, συμβουλευτικός, διαμεσολαβητικός, υποστηρικτικός και 
διευκολυντικός. 
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∆ιδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 
Αποτελεί κοινή παραδοχή στις μέρες μας ότι η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
συμβάλλει στην θεμελίωση της γνώσης στέρεα και διαχρονικά κυρίως με την 
υποστήριξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ατόμων σε ομάδες. 
 Οι αλληλεπιδράσεις διαμορφώνουν το περιβάλλον μάθησης και επιτρέπουν 
στα παιδιά να μετασχηματίσουν τις εμπειρίες τους σε δομημένες σκέψεις (Shcunk, 
2010:261). Ωστόσο σήμερα «η κοινωνικοποίηση της νόησης του παιδιού εντός 
σχολείου παρουσιάζεται ως πλήρως αποσπασμένη διαδικασία σε σχέση με τη 
νοητική ανάπτυξη του παιδιού εκτός σχολείου» (∆αφέρμος, 2002: 186) κάτι που 
προβληματίζει έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με τον 
Vygotsky η γνωστική ανάπτυξη επηρεάζεται έντονα από τις επιρροές των άλλων 
(Slavin, 2006) «δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση διαπροσωπικών (κοινωνικών) 
πολιτισμικών-ιστορικών και ατομικών παραγόντων, ως καθοριστικό παράγοντα της 
ανθρώπινης ανάπτυξης» (Shcunk, 2010: 261) 

Έτσι το συγκεκριμένο σενάριο και η διδακτική του εφαρμογή οφείλει τη 
δυναμική και την πρωτοτυπία του στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε 
συνδυασμό με μορφές τεχνών, όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, η μουσική, τα 
εικαστικά στα πλαίσια των αρχών της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρητικής 
προσέγγισης του Vygotsky.  

Στο παρόν σενάριο οι μαθητές μέσω της προβολής video αλλά και 
φυλλομετρητή θα συλλέξουν εικόνες και πληροφορίες, ώστε να επεξεργαστούν 
νοηματικά τις ταινίες, θα δημιουργήσουν ψηφιακό βιβλίο με το λογισμικό issuu, θα 
δημιουργήσουν ψηφιακή αφίσα με το λογισμικό Glogster, θα παρουσιάσουν 
αξιοθέατα και αρχαία μνημεία της Ελλάδας με το λογισμικό παρουσιάσεων 
(PowerPoint) και θα πλοηγηθούν σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας με το 
λογισμικό Google Earth. 
 
Περιγραφή σεναρίου 
Είναι απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής του διδακτικού 
σεναρίου να οριστεί αρχικά το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού των δραστηριοτήτων.  

Έτσι η αφόρμηση, τις περισσότερες φορές, στηρίζεται σε ενότητες των 
γνωστικών αντικειμένων της Γ΄ τάξης. Στη συνέχεια ακολουθεί η προβολή σκηνών 
από τις ταινίες που επιλέχθησαν και ταυτόχρονη επεξεργασία τους με Φύλλα 
Εργασίας.  

Ας σημειωθεί εδώ ότι τα Φύλλα Εργασίας δομούνται με ερωτήσεις κατανόησης 
της πλοκής, κρίσης, σχετικές με σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές ηρώων, με 
συνήθειες και παραδόσεις, με την ερμηνεία λαϊκών λέξεων και εκφράσεων καθώς 
και με τεχνικές, ορολογία και ανθρώπους του κινηματογράφου. 

Τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά, κρίνουν, συζητούν, διατυπώνουν τις απόψεις 
τους και το τελικό συμπέρασμα της ομάδας το ανακοινώνουν στην ολομέλεια της 
τάξης. Όλα τα συμπεράσματα συνοψίζονται και συμπληρώνουν περιληπτικά τις 
ερωτήσεις των Φύλλων Εργασίας 

Τέλος ακολουθούν σε κάθε δραστηριότητα δράσεις που αξιολογούν και 
ανατροφοδοτούν την προσπάθεια που έχει γίνει. 
1η ∆ραστηριότητα:  
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Γνωριμία με την Τέχνη του Κινηματογράφου-Ιστορία του Ελληνικού 
κινηματογράφου 
Ο δάσκαλος θεωρεί απαραίτητο οι μαθητές του, πριν εργαστούν με τα Φύλλα 
Εργασίας του σεναρίου να γνωρίσουν το πρόγραμμα γνωριμίας με τον 
κινηματογράφο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, «Πάμε σινεμά;»(Υπουργείο 
Πολιτισμού και Υπουργείο Παιδείας,2002) και να παρακολουθήσουν την προβολή 
«Ελληνικός Κινηματογράφος…η ιστορία του!», (Ντάκος, Χ.,2012,από την εκπομπή 
«Χρώματα Ελλάδας»), ώστε να αντλήσουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες 
σχετικές με την έβδομη τέχνη γενικότερα, καθώς και με τον ελληνικό 
κινηματογράφο ειδικότερα. 
 Αρχικά ο δάσκαλος ανακοινώνει στους μαθητές του τον τίτλο του σεναρίου 
και ζητά να προβληματιστούν και να υποθέσουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί 
κατά την υλοποίησή του. 
 Μετά από την κατάθεση των υποθέσεων γίνεται συζήτηση στην τάξη για το 
τι σημαίνει κινηματογράφος και ποιες είναι οι εμπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών 
με την τέχνη αυτή.  
 Τίθεται συζήτηση με αφορμή τις πληροφορίες που δίνουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Πάμε σινεμά;», καθώς και η προβολή «Ελληνικός κινηματογράφος… η 
ιστορία του! (Ντάκος, Χ., 2012, από την εκπομπή «Χρώματα Ελλάδας»).  
 Για την αναζήτηση, επεξεργασία και οργάνωση πληροφοριών ο δάσκαλος 
δίνει στους μαθητές του δύο Φύλλα Εργασίας. Το 1ο Φύλλο Εργασίας 
υποστηρίχθηκε από το λογισμικό Hotpotatoes για τη δημιουργία σταυρόλεξου, 
συμπλήρωσης κενών λέξεων αλλά και τη δημιουργία κουίζ.  
2η ∆ραστηριότητα:  
Παλιό Σχολείο 
Κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να αντιληφθούν τα παιδιά την οργάνωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος παλιότερα και να το συγκρίνουν με την οργάνωση 
και λειτουργία των σχολείων σήμερα.  
 Με αφορμή την 1η ενότητα της Γλώσσας «Πάλι μαζί!» δείχνει στους μαθητές 
του εικόνες σχολείων, έτσι όπως αποτυπώνονται σε σκηνές του ελληνικού 
κινηματογράφου. 
 Έπειτα τους ρωτά αν τα σχολεία και τα πρόσωπα που βλέπουν στις εικόνες 
τους είναι γνώριμα κι τι άλλο μπορεί να τους θυμίζουν. Η σύνδεση, όπως 
αποδείχτηκε, υπήρξε άμεση, αυθόρμητη και δοσμένη με χαμόγελα και ευχάριστη 
διάθεση. 
 Έτσι ξεκινά η επεξεργασία της θεματικής ενότητας «Παλιό Σχολείο» με την 
προβολή σκηνών από ταινίες και την παράλληλη επεξεργασία και οργάνωση των 
πληροφοριών τους με τη βοήθεια του Φύλλου Εργασίας.  
 Πραγματοποιείται εκπαιδευτική επίσκεψη στο Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης όπου οι μαθητές υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε 
μια τάξη από τα χρόνια τα παλιά».  
Γυρνώντας στο σχολείο συγκεντρώνουν αντικείμενα του παλιού σχολείου, τα 
παρουσιάζουν, παίζουν παλιά παιχνίδια που γνώρισαν μέσα από τις ταινίες, 
δημιουργούν με υλικά του Μουσείου μια χάρτινη σχολική τσάντα και αξιολογούν 
τις γνώσεις τους με κουίζ που δημιουργούν με το λογισμικό Hotpotatoes θέτοντας 
ερωτήσεις γνώσεων. 
3η ∆ραστηριότητα:  
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Παλιά Επαγγέλματα 
Κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προβληματιστούν τα παιδιά για 
τις αιτίες που προκάλεσαν την εξαφάνιση επαγγελμάτων, καθώς και τις κοινωνικές 
συνέπειες που προκλήθηκαν. 
 Αφού οι μαθητές γνωρίζουν πλέον από ποια οπτική προσεγγίζουμε τις 
αγαπημένες μας ταινίες, ο δάσκαλος φέρνει στην τάξη φωτογραφίες από παλιά 
επαγγέλματα και προκαλεί προβληματισμό ενεργοποιώντας συζήτηση. 
 Έπειτα τους ζητά να θυμηθούν παλιά επαγγέλματα μέσα από ελληνικές 
ταινίες και ξεκινά η επεξεργασία της θεματικής με τη προβολή ταινιών παράλληλα 
με την επεξεργασία Φύλλου Εργασίας. 
 Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται ανά δύο να ζωγραφίσουν ένα από τα 
παλιά επαγγέλματα που γνώρισαν μέσα από τις ταινίες. Ο δάσκαλος δημιουργεί με 
τις ζωγραφιές τους ένα ψηφιακό βιβλίο, με το λογισμικό issuu, το οποίο και 
αναρτεί στην ιστοσελίδα της τάξης. 

Επίσης δίνοντας ένα πλαίσιο φανταστικού σεναρίου ζητά από τα παιδιά να 
δημιουργήσουν όλοι μαζί μια ιστορία στην οποία συναντούν στην μικρή τους 
κοινωνία, στη Ν. Μηχανιώνα, επαγγελματίες που δεν υπάρχουν πια. 

Ακόμη χωρισμένοι σε ομάδες των 2 ή 4 ατόμων και με απλά υλικά 
αναπαριστούν σκηνές που ξεχώρισαν στις ταινίες είτε ως παγωμένες εικόνες είτε 
«ντύνοντάς» τες με δικούς τους διαλόγους. 
Στο σημείο αυτό της εφαρμογής προβάλλει ως εποικοδομητική δράση η επίσκεψη 
των παιδιών στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου οι μαθητές/τριες 
θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βαλίτσα με τα μυστικά», θα 
μιλήσουν για την έβδομη τέχνη και θα δημιουργήσουν μια αυτοσχέδια 
σκηνοθετική δραματοποίηση με την υλικοτεχνική υποστήριξη του μουσείου. 
 Οι δραστηριότητες που ακολουθούν θα εφαρμοστούν στην τάξη την 
επόμενη χρονιά. 
4η ∆ραστηριότητα: 
Γειτονιές του χθες και του σήμερα 
Κύριος στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η γνωριμία με γειτονιές του 
παρελθόντος, σχέσεις και διαφορετικές συμπεριφορές, σύγκρισή τους με το παρόν 
και πρόβλεψη για την εικόνα τους στο μέλλον. 
 Έτσι η αφόρμηση για τη δραστηριότητα αυτή θα δοθεί από το μάθημα της 
Μελέτης,1η Ενότητα, 6ο Κεφάλαιο: «Ο τόπος μας: ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα», 
σελ. 22. Ύστερα από σχετική συζήτηση και αναφορές στις γειτονιές του τόπου τους 
ακολουθεί προβολή ταινιών και παράλληλη επεξεργασία Φύλλων Εργασίας.  
 Η δράση που θα κλείσει τη δραστηριότητα αυτή θα είναι η δημιουργία 
κολλάζ με θέμα γειτονιές του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο. 
5η ∆ραστηριότητα: 
Κοινωνία και αναπηρία 
3η ∆εκεμβρίου: «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», θα αποτελέσει την 
αφορμή για την προβολή σχετικών ταινιών και την αποτύπωση της επεξεργασίας 
τους σε Φύλλα Εργασίας.  
 Κύριος στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναδειχθούν ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η επίτευξη 
στόχων με εναλλακτικούς τρόπους, καθώς και η κριτική στάση απέναντι σε 
κοινωνικά στερεότυπα και η δημιουργία νέων αντιλήψεων και στάσεων ζωής.  
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 Η τελική δράση θα πλαισιωθεί από την προβολή video με εναλλακτικούς 
τρόπους τρόπους επικοινωνίας (νοηματική, Braille) καθώς και με βιωματικές 
δράσεις που θα υλοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου με τα 
παιδιά να ζωγραφίζουν με το στόμα, να περπατούν ανάμεσα από εμπόδια με τα 
μάτια κλειστά και με συνοδό και προσπαθώντας να μιλήσουν με τη νοηματική 
γλώσσα.  
6η ∆ραστηριότητα: 
Αξιοθέατα και Μνημεία της Ελλάδας 
Η αφόρμηση δίνεται και από την Ιστορία, και συγκεκριμένα, 2η ενότητα «Αρχαϊκά 
χρόνια», κεφ.23 «Ο χρυσός αιώνας της τέχνης», σελ. 72 και από τη Γλώσσα, 16η 
ενότητα, «Ταξίδια στην Ελλάδα», σελ.73-91. 
 Κύριος στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναδειχθούν οι 
πολιτισμικές ομορφιές του τόπου μας. Με την προβολή ταινιών και τα Φύλλα 
Εργασίας οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τουριστικά μέρη της Ελλάδας και τα 
αξιοθέατά τους, θα τα εντοπίσουν στο χάρτη, θα αναζητήσουν πληροφορίες σε 
ιστοσελίδες ή έντυπο υλικό και στο τέλος θα δημιουργήσουν μια ψηφιακή 
τουριστική αφίσα με το λογισμικό Glogster. 
 Επίσης με αφορμή τις ταινίες ο δάσκαλος θα προβάλλει εικόνες ελληνικών 
μνημείων και από τους τρεις αρχιτεκτονικούς ρυθμούς (δωρικό, ιωνικό, 
κορινθιακό), οι μαθητές θα αναζητήσουν ομοιότητες και διαφορές, θα διακρίνουν 
και θα ονομάσουν τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και θα αναζητήσουν 
πληροφορίες είτε από ιστοσελίδες είτε από έντυπο υλικό. Στη συνέχεια με το 
λογισμικό παρουσιάσεων, PowerPoint, θα προβάλουν τα κύρια χαρακτηριστικά 
των μνημείων ενώ με το λογισμικό Google Earth θα πλοηγηθούν σε μνημεία και 
τουριστικά μέρη της Ελλάδας. 
7η ∆ραστηριότητα: 
Οι αριθμοί στη ζωή μας 
Μαθηματικά, 8η Ενότητα, 47-49 κεφ. «Γνωρίζω και διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 
1.000.000»: αφορμή για την τελευταία δραστηριότητα του σεναρίου. Ακολουθεί 
προβολή μίας ταινίας, «Μια ζωή την έχουμε» (Γιώργος Τζαβέλας, 1958) και Φύλλο 
Εργασίας.  

Κύριος στόχος εδώ είναι η αξία του χρήματος, κυριολεκτικά και μεταφορικά: 
πώς διαμορφώνεται η αξία των προϊόντων, τι αντίκτυπο έχει στις εμπορικές 
συναλλαγές και στην καθημερινότητά μας, πώς διαμορφώνονται συμπεριφορές 
και ανθρώπινες σχέσεις.  

Τελική δράση θα είναι η επίσκεψη σε τοπική τράπεζα στην οποία οι 
μαθητές/τριες θα μπορούν να παρατηρήσουν το χώρο και τη λειτουργία της 
τράπεζας και να τη συγκρίνουν με αντίστοιχες εικόνες της ταινίας. 
 
Αξιολόγηση 
∆ιαμορφωτική 
Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και τις αντιδράσεις των 
μαθητών του καθώς και αν αντιλαμβάνονται και πραγματοποιούν τις 
δραστηριότητες των Φύλλων Εργασίας. 
 Επομένως δείκτης αξιολόγησης είναι και η υλοποίηση και ολοκλήρωση των 
Φύλλων Εργασίας, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια, η 
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ανταλλαγή απόψεων αλλά και η συμφωνία των μαθητών στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 
 Ωστόσο η αξιολόγηση υλοποιείται και στο επίπεδο της συνεργασίας μαθητών 
και δασκάλου ή και των μαθητών μεταξύ τους. Οι μαθητές έχουν την ικανότητα να 
κρίνουν το επίπεδο συνεργασίας τους είτε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είτε με 
το δάσκαλο τους και να προτείνουν τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που θα 
παρουσιαστούν. Στην υλοποίηση του ίδιου στόχου μπορεί να βοηθήσει και ο 
δάσκαλος. 
Τελική  
Η αξιολόγηση σε όλες τις δραστηριότητες γίνεται με τις δράσεις που ακολουθούν 
τα Φύλλα εργασίας, όπως: δημιουργία κουίζ ερωτήσεων,παρουσίαση αντικειμένων 
του παλιού σχολείου, αναβίωση παλιών παιχνιδιών, δημιουργία ψηφιακού βιβλίου 
επαγγελμάτων, δραματοποίηση σκηνών, δημιουργία παγωμένων εικόνων, 
δημιουργία ιστορίας, δημιουργία κολλάζ, δημιουργία ψηφιακής αφίσας, προβολή 
παρουσίασης μνημείων, πλοήγηση σε αξιοθέατα, βιωματικές δράσεις, επίσκεψη σε 
τράπεζα τα οποία προβάλλονται στην ιστοσελίδα της τάξης, «Τα απίθανα παιδιά 
του Γ1», https://apithanapaidiatoug1.wordpress.com 
 Κάθε φορά, στο τέλος, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια όπου όλα τα 
μέλη της ανακοινώνουν τις εντυπώσεις τους από όλη τη διαδικασία, πώς βίωσε 
καθένας όλη αυτή τη διδακτική εμπειρία, τι σκέψεις έκανε, τι ένιωσε, τι του άρεσε, 
τι θα ήθελε να αλλάξει, αλλά και τι διαφορετικό προτείνει. 
 Όλα όσα σκεφτήκαμε και νιώσαμε μέσα από τις ταινίες που αγαπήσαμε θα 
προσπαθήσουμε να τα θυμηθούμε και να τα σχολιάσουμε στο τραγούδι του 
Μάνου Χατζηδάκι «Ο ηθοποιός», (Μάνος Χατζιδάκις , 1962).  
 Τέλος θα ανεβάσουμε θεατρική παράσταση με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό 
στον κίνημα…το γράφω…» στην οποία θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα μας, 
θα ζωντανέψουμε σκηνές από τις ταινίες που μας απασχόλησαν, θα 
τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε. 
 
Συμπεράσματα 
Σε μια προσπάθεια ανακεφαλαίωσης της εργασίας θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε το πρόγραμμα καινοτόμο, διαθεματικό, πολυτροπικό, ευέλικτο.  
 Οι τρεις πρώτες δραστηριότητες που έχουν ήδη εφαρμοστεί αποδεικνύουν 
τη θετική στάση των παιδιών, τον ενθουσιασμό τους και την ενεργή συμμετοχή 
τους στην εφαρμογή όλων των δράσεων, την καλλιέργεια της κριτικής και 
δημιουργικής σκέψης τους, την έκφραση της χαράς και της ευχαρίστησής τους, την 
αλλαγή στον τρόπο που παρακολουθούν τώρα πια μια ταινία, την υπεύθυνη 
στάση τους στην ομάδα αλλά και το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας τους. Για 
το λόγο αυτό η εφαρμογή του υπόλοιπου προγράμματρος το νέο διδακτικό έτος 
προβάλλει αισιόδοξα επιτυχής.  
 Αν θα θέλαμε να σημειώσουμε τις δυσκολίες τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και 
κατά την εφαρμογή θα λέγαμε ότι ο πρώτος σκόπελος ήταν το να βρεθούν ταινίες 
που θα πλαισιώνουν την επεξεργασία κάθε πολιτιστικού θέματος. Κάτι τέτοιο 
αποδείχτηκε προσπελάσιμο. Η παραγωγή ταινιών για τη συγκεκριμένη ιστορική 
περίοδο έχει να προσδώσει πλούσια συλλογή από ταινίες με ποικίλη θεματολογία 
και με ρόλους που κοσμούν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και έχουν 
χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη και στις καρδιές όλων μας. 
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 Ωστόσο η δυσκολία θα μπορούσε να εστιαστεί ακριβώς στην πλούσια αυτή 
συλλογή και τη διαχείρησή της μέσα στηντάξη. Η δασκάλα και συντάκτρια του 
προγράμματος βρέθηκε πολλές φορές σε δείλημμα για το τι θα πρέπει να 
παρουσιάσει στους μαθητές/τριες της ως προβληματισμό και τι να προσπεράσει.  
 Η απόφαση αυτή ήταν στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη δυσκολία του 
προγράμματος. Η λύση που δόθηκε είναι ότι σημασία δεν έχει πόσα θέματα θα 
μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια αλλά πώς θα 
χαρούμε και θα απολαύσουμε όλο αυτό τον πολιτισμικό θησαυρό που έχουμε τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσουμε στη τάξη μας. 
 Ας τονιστεί ότι η προβολή των ταινιών γέμισε την ατμόσφαιρα της τάξης με 
χαρά, ευχαρίστηση και ενδιαφέρον γεγονός που έρχεται σε ρήξη με τη ρουτίνα της 
σχολικής ζωής. 
 Επίσης το πρόγραμμα θα μπορούσε να πλαισιωθεί και από ποικίλες άλλες 
θεματικές ενότητες, εντός και εκτός των γνωστικών αντικειμένων. Έτσι οι 
μαθητές/τριες θα κατακτήσουν τη νέα γνώση όχι μόνο μέσα από τα σχολικά βιβλία 
αλλά και θα τη «ζωντανέψουν» βλέποντας την εφαρμογή της σε σκηνές ζωής, έτσι 
όπως προβάλλονται στις ταινίες. 
 Ενδιαφέρουσα θα πρόβαλλε ως προοπτική εξέλιξης του προγράμματος να 
συνδεθούν οι ταινίες που στηρίζουν κάθε δρασηριότητα με ανάλογης 
θεματολογίας λογοτεχνικά κείμενα, εικαστικές και μουσικές δημιουργίες. Κάτι 
τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό, γιατί οι μαθητές/τριες θα είχαν την 
ευκαιρία να συνδέσουν την τέχνη του κινηματογράφου και με τις υπόλοιπες 
μορφές τεχνών και έτσι να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του ανθρώπου να 
εκφραστεί μέσα από τις τέχνες. 

Τέλος θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον οι μαθητές/τριες να βιώσουν το γύρισμα 
μιας ταινίας με δικό τους σενάριο αναλαμβάνοντας ρόλους συντελεστών. 

 Εν κατακλείδει θεωρώ ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος 
είναι ο συνδυασμός των τεχνών, και ιδιαίτερα της έβδομης τέχνης, με τα 
οπτικοακουστικά μέσα στην εκπαίδευση, κάτι, που πέρα όλων των άλλων, 
αναδεικνύει πολιτισμικά στοιχεία του τόπου μας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται 
έντονα από πολιτισμική πενία.  
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Περίληψη 
Στην παρούσα μελέτη γίνεται διερεύνηση του επιπέδου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής 
Γνώσης Περιεχομένου (TPACK), που πιστεύουν ότι κατέχουν Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της επίδρασης που ασκούν σε αυτό 
δημογραφικές μεταβλητές, όπως το φύλο και η ηλικία, και μεταβλητές όπως η κατοχή Η/Υ 
και κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο, ο χρόνος ενασχόλησης με τους Η/Υ και 
η παρακολούθηση σεμιναρίων πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 
ανώνυμη ποσοτική έρευνα (N=529) με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς.Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα στις 
επιμέρους μεταβλητές του TPACK που αποτελούν παραδοσιακές εκπαιδευτικές γνώσεις: 
Γνώση Περιεχομένου, Γνώση Παιδαγωγικής, Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου και σε 
χαμηλότερα όταν υπεισέρχεται η τεχνολογία: Γνώση Τεχνολογίας, Τεχνολογική Γνώση 
Περιεχομένου, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση, Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου. Ο χρόνος ενασχόλησης με τους Η/Υ και η κατοχή κινητού τηλεφώνου με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, συσχετίζονται θετικά με όλες τις μεταβλητές, ενώ οι άντρες, οι 
νεότεροι/ες εκπαιδευτικοί και όσοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί στις ΤΠΕ 
παρουσιάζουν υψηλότερους μέσους όρους σε μεταβλητές που σχετίζονται με την 
τεχνολογία.  
Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου, TPACK,ΤΠΕ, Τεχνολογική 
ενσωμάτωση, εκπαιδευτική τεχνολογία. 
 
Abstract 
This study is investigating the level of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), 
that Greek teachers of primary and secondary education believe they possess and the impact 
that various factors are exercising on this; demographic variables, such as gender and age and 
variables such are the possession of a PC and mobile phone connected with the Internet, the 
engagement time with the PC andattending IT courses. For this purpose an anonymous 
quantitative survey took place (N=529) with a self-report questionnaire. The results showed 
that the beliefs of teachers vary at higher levels in the variables of TPACK that make up 
traditional educational knowledge: Knowledge of Content, Pedagogical Knowledge, 
Pedagogical Knowledge of Content and lower when technology is involved: Knowledge of 
Technology, Technological Knowledge of Content, Technological Pedagogical Knowledge, 
Technological Pedagogical Content Knowledge. The engagement time with the computers 
and the possession of a mobile phone with an Internet connection positively correlates with 
all the variables, while men, younger teachers and teachers who have been trained in ICT 
present higher averages in variables associated with technology. 
Keywords: Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK, ICT,Technology 
integration, educational technology.  
 
 
Εισαγωγή 
Οι εξελίξεις στην επικοινωνία αλλάζουν ραγδαία τον κόσμο και μαζί το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο καλείται να υιοθετήσει νέες πρακτικές και 



1ο Π

 

μεθ
εκπ
κου
του
μαθ
πλο
διεπ
της 
Ped
ανα
εκπ
των
(Jor
πλα
διερ
 
Θεω
Τα τ
(Σχή
(PK)
για 

από
δυν

Πανελλήνιο Συ

όδους προ
αιδευτική 
υλτούρα του
 μέλλοντος
θητές/τριες,
ουσιότερους
πιστημονικό
Τεχνολογ

agogical C
αδειχθεί ισ
αιδευτικής 
ν εκπαιδευτ
dan, 2011)
αισίου της
ρεύνησης το

ωρητικό υπ
τρία βασικ
ήμα 1), απο
) και οι Τεχν
την ανάπτ

ό κάθε μεμο
νατότητες κ

υνέδριο με διεθ

οσέγγισης τ
κοινότητα 
υ σχολείου,
ς φαίνεται 
, περισσό
ς μαθησια
ότητα και μ
ικής Παιδα

Content Kn
σχυρό εργ
διαδικασία
τικών, ώστ
. Στην παρ
 TPACKκα
ου TPACK ε

πόβαθρο 
ά συστατικ
οτελούν: η 
νολογικές Γ
τυξη της κα

ονωμένο συ
και τους π

θνή συμμετοχ

ης γνώσης
χρειάζεται

, μαζί με το
να χαρακ

ότερη συ
ακούς πόρ
μάθηση βάσ
αγωγικής Γ
owledge -
αλείο για
ας στο σύγ
ε να ενσωμ
ρούσα εισή
αι στη συ
πιπέδου εν

κά των γνώ
Γνώση του
Γνώσεις (ΤΚ
αλής διδασ

υστατικό, μ
εριορισμού

χή  Οπτικοακ

και της μά
ι να επανε
ο τι διδάσκ
κτηρίζεται 
υλλογική
ους, περισ
σει έργων (
Γνώσης Πε

TPACK) τ
τη διερε

γχρονο σχο
ματώσουν
ήγηση γίνετ
υνέχεια αν
ν ενεργεία ε

ώσεων των
υ Περιεχομ
Κ), τα οποία
σκαλίας με τ

μέσα από τι
ύς μεταξύ τ

κουστικός Γρα

άθησης (An
εξετάσει τη
κεται και πώ
από αυξημ
εργασία,
σσότερη έ
(projects) (K
εριεχομένου
ων Mishra
εύνηση τη
ολείο και τ
την τεχνολ
ται η παρο
ναλύονται
κπαιδευτικ

ν εκπαιδευτ
μένου (CK),
 είναι συστ
την τεχνολ

ις συνδέσεις
των τριών

αμματισμός 

geli & Vala
ην ίδια τη 
ώς διδάσκετ
μένη αυτον
παγκόσμιε
ρευνα, δια
Kleiman, 20
υ - ΤΠΓΠ 
 και Koeh
ης πολυπλ
ης απαιτού
λογία στις π
ουσίαση το
τα αποτ
ών στην Ελ

τικών στο 
οι Παιδαγω
ατικά κεντρ
λογία. Επιπρ

ς, τις αλληλ
βασικών α

στην Εκπαίδ

anides, 2009
δομή και 
ται. Το σχο
νομία για τ
ες συνδέ
αθεματικότ
00). Το πλα
(Technolog

ler (2006) 
λοκότητας 
ύμενης γνώ
πρακτικές τ
ου θεωρητ
τελέσματα 
λλάδα. 

πλαίσιο TP
ωγικές Γνώ
ρικής σημα
ρόσθετα, εκ

λεπιδράσεις
αυτών φορ

ευση  

9). Η 
την 

ολείο 
τους 
σεις, 
τητα, 
αίσιο 
gical 
έχει 
της 

ώσης 
τους 
ικού 
της 

PACK 
ώσεις 
ασίας 
κτός 

ς, τις 
ρέων 

201



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

202

γνώσης, αναπτύσσονται και νέες γνώσεις ανά δύο (σε ζεύγη), με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν τρεις νέες εννοιολογικές κατασκευές: η Παιδαγωγική Γνώση 
Περιεχομένου (PCK), η Τεχνολογική Γνώση Περιεχόμενου (TCK) και οι Τεχνολογικές 
Παιδαγωγικές Γνώσεις (TPK). Πυρήνας και σημείο συνάντησης όλων των 
προηγούμενων συνιστωσών αναδύεται η γνώση TPACK, η Τεχνολογική 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Το θεωρητικό αυτό μοντέλο, τονίζει τις 
πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των τριών φορέων της 
γνώσης, χωρίς να παραβλέπει, σε καμία περίπτωση, τη σημασία που έχει ο καθένας 
χωριστά (Cox & Graham, 2009· Koehler & Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006· 
Voogt etal., 2013).  
 
Γνώση Περιεχομένου 
Γνώση του Περιεχομένου (CK), είναι η γνώση ενός γνωστικού αντικειμένου, ενός 
θέματος, το οποίο πρέπει να διδαχθεί ή να μάθουν οι μαθητές/τριες (Harris et al., 
2009· Koehler & Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006· Shulman, 1986· 1987). 
Σύμφωνα με τον Shulman (1986), γνώση περιεχομένου για τους/τις εκπαιδευτικούς 
σημαίνει, ότι γνωρίζουν και κατανοούν σε βάθος τα θέματα που διδάσκουν 
(γεγονότα, ιδέες, θεωρίες, διαδικασίες), καθώς και τα ερμηνευτικά πλαίσια που τα 
οργανώνουν και τα συνδέουν μεταξύ τους. Ο/Η εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται μόνο 
να ξέρει ότι κάτι είναι έτσι, αλλά θα πρέπει να του/της είναι κατανοητό γιατί αυτό 
είναι έτσι, για ποιους λόγους αυτή η γνώση μπορεί να υποστηριχθεί και κάτω από 
ποιες συνθήκες η αιτιολόγηση αυτή μπορεί να αποδυναμωθεί ή και να απορριφθεί 
(Shulman, 1986). Επιπλέον, αναμένεται ο/η εκπαιδευτικός να καταλαβαίνει γιατί ένα 
συγκεκριμένο θέμα αποτελεί κεντρικής σημασίας σε ένα σύστημα γνώσης, ενώ 
κάποιο άλλο μπορεί να θεωρηθεί περιφερειακό. Αυτό είναι σημαντικό για τις 
παιδαγωγικές αποφάσεις σχετικά με την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στη 
διδακτέα ύλη (Shulman, 1986). Περιλαμβάνει επίσης, την κατανόηση της ίδιας της 
φύσης της γνώσης και της έρευνας, των καθιερωμένων, δηλαδή, πρακτικών και 
προσεγγίσεων που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, όπως είναι οι 
αποδείξεις των διδασκόμενων θεμάτων, καθώς και τους κανόνες, που είναι 
διαφορετικοί σε κάθε τομέα, που τις διέπουν. Είναι διαφορετική, για παράδειγμα, 
μια απόδειξη στα μαθηματικά, από μια ιστορική εξήγηση ή μια φιλολογική 
ερμηνεία (Koehler & Mishra, 2009·Mishra & Koehler, 2006). Είναι σημαντικό επίσης, 
οι εκπαιδευτικοί να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι οι γνώσεις του περιεχομένου, 
είναι δυνατόν να μην αποτελούν απόλυτες, αδιαμφισβήτητες αλήθειες, αλλά 
αντίθετα μπορεί να διαφοροποιούνται, να εξελίσσονται ή να αποτελούν 
αντικείμενο διαφωνιών και αντιδικίας(Harris et al., 2009· Koehler & Mishra, 2009· 
Mishra & Koehler, 2006· Shulman, 1986· 1987). Κατ’ αυτήν τη έννοια, απαιτείται από 
τους/τις εκπαιδευτικούς η κριτική κατανόηση των διδασκόμενων γνωστικών 
αντικειμένων, η οποία οφείλει να είναι πολύπλευρη και ευέλικτη, κατάλληλη να 
προσδώσει εναλλακτικές εξηγήσεις για τις ίδιες έννοιες ή αρχές και να 
περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται με άλλες ιδέες ή αρχές 
εντός της ίδιας ή άλλης περιοχής. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
διαθέτουν εκτός από την βαθιά κατανόηση των διδακτικών αντικειμένων και μια 
ευρεία φιλελεύθερη παιδεία, η οποία θα χρησιμεύσει ως πλαίσιο και 
διαμεσολαβητής τους (Koehler & Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006· Shulman 
1987).  
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Παιδαγωγική Γνώση 
Παιδαγωγική γνώση (PK), είναι η βαθιά γνώση των διαδικασιών, των πρακτικών 
και των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 
συνολικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις αξίες και τους στόχους. Είναι μια γενική 
μορφή γνώσης που ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν τη μάθηση των 
μαθητών/τριών, την αξιολόγησή τους, τη διαχείριση της τάξης, το σχέδιο 
μαθήματος και την εφαρμογή του. Περιλαμβάνει τη γνώση διδακτικών τεχνικών 
και μεθόδων, τη φύση του στοχευόμενου κοινού μαθητών/τριών και τις 
στρατηγικές για την αξιολόγηση της κατανόησής τους. Ένας/Μία εκπαιδευτικός με 
βαθιές παιδαγωγικές γνώσεις καταλαβαίνει πώς οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν 
τη γνώση, πώς αποκτούν δεξιότητες και πώς αναπτύσσουν νοητικές συνήθειες και 
θετικές διαθέσεις απέναντι στην μάθηση. Η παιδαγωγική γνώση απαιτεί ως εκ 
τούτου, τη βαθιά κατανόηση των γνωστικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών 
θεωριών της μάθησης (Harris et al., 2009· Koehler & Mishra, 2009·Mishra & Koehler, 
2006).  
 
Τεχνολογική Γνώση 
Η Γνώση της Τεχνολογίας (ΤΚ) είναι μια γνώση πολύ περισσότερο ρευστή από την 
παιδαγωγική και το περιεχόμενο. Έτσι, ορίζεται δύσκολα (Koehler & Mishra, 2009). 
Κάθε ορισμός της κινδυνεύει να ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται, λόγω 
της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της τεχνολογίας, ένας κινούμενος στόχος από 
την άποψη της σχέσης της με την ικανότητα των εκπαιδευτικών να 
ενσωματώσουν με επιτυχία την τεχνολογία σε πρακτικές στην τάξη (Abbitt, 2011). 
Η Γνώση της Τεχνολογίας, έτσι όπως χρησιμοποιείται στο πλαίσιο TPACK, αφορά 
στη γνώση των πιο προηγμένων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (Koehler & Mishra, 2009). ∆εδομένου όμωςότι η τεχνολογία αλλάζει 
συνεχώς, η φύση της γνώσης που απαιτεί, αποτελεί και αυτή μία συνεχή και 
διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία παραγωγικής αλληλεπίδρασης μέσα στο χρόνο. 
Η απαίτηση για αυτό το είδος της γνώσης, πηγαίνει πέρα από την παραδοσιακή 
έννοια του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού, στη βαθιά και ουσιαστική κατανόηση των 
τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ), τη διαρκή προσαρμογή 
στις συνεχείς αλλαγές τους και την παραγωγική εφαρμογή τους στο χώρο της 
εργασίας,αλλά και στην καθημερινή ζωή. Η επιστροφή της τεχνολογίας στο 
προσκήνιο με τρόπους που δεν θα μπορούσε κανείς να είχε φανταστεί πριν από 
μερικά χρόνια, κάνουν τη γνώση της τεχνολογίας μια σημαντική πτυχή της 
συνολικής γνώσης των εκπαιδευτικών (Koehler & Mishra, 2009·Mishra & Koehler, 
2006).  
 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 
Η ιδέα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (PCK) για τους Mishra και Koehler 
(2006), παραμένει συνεπής και παρόμοια με την ιδέα του Shulman (1986), η οποία 
αφορά μια γνώση που πηγαίνει πιο πέρα από την απλή εξέταση του περιεχομένου 
και της παιδαγωγικής σε απομόνωση του ενός από το άλλο. Ως διακριτή μορφή 
γνώσης-γέφυρας ανάμεσα στην παιδαγωγική και το περιεχόμενο η PCK 
ενσωματώνει εκείνες τις πτυχές του περιεχομένου που είναι συναφείς με την 
ικανότητα εκμάθησής του, τις διδακτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν στο 
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συγκεκριμένο περιεχόμενο και τη γνώση πώς τα στοιχεία του μπορούν επιφέρουν 
βελτίωση της διδασκαλίας. Περιλαμβάνει τις πιο χρήσιμες μορφές εκπροσώπησης 
και διαμόρφωσης εννοιών, τις πιο ισχυρές αναλογίες, εικόνες, παραδείγματα, 
επεξηγήσεις και συνδηλώσεις, όλους τους τρόπους δηλαδή αναπαράστασης και 
διατύπωσης του θέματος, με τρόπο που να το κάνουν κατανοητό στους άλλους. 
Αποτελεί δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ένα γνωστικό αντικείμενο μετατρέπεται 
σε διδασκαλία (Koehler & Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006· Shulman, 1986). 
∆εδομένου ότι η διδασκαλία αφορά μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικό 
δυναμικό, πολιτισμικό και γνωστικό υπόβαθρο, με διαφορετικά στυλ και ρυθμούς 
μάθησης, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει ένα πραγματικό οπλοστάσιο 
εναλλακτικών μορφών αναπαράστασης του περιεχομένου, που θα προέρχονται 
είτε από την εκπαιδευτική έρευνα, είτε από τη σοφία της πρακτικής. Η PCK 
περιλαμβάνει επίσης τις θεωρίες της επιστημολογίας, τις παιδαγωγικές τεχνικές, 
την κατανόηση του τι κάνει την εκμάθηση συγκεκριμένων θεμάτων εύκολη ή 
δύσκολη, τη γνώση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών/τριών, το 
δυναμικό της πλημμελούς εφαρμογής τους, καθώς και αντιλήψεις, παρανοήσεις και 
προκαταλήψεις που οι μαθητές/τριες διαφορετικών ηλικιών και υπόβαθρων 
φέρνουν μαζί τους στην κατάσταση της μάθησης και που μπορεί να είναι είτε 
διευκολυντικές, είτε δυσλειτουργικές για ένα συγκεκριμένο τομέα (Koehler & 
Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006· Shulman, 1986).  
 
Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου 
Η Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου (TCK), είναι η γνώση για τον τρόπο με τον 
οποίο η τεχνολογία και το περιεχόμενο σχετίζονται αμοιβαία (Mishra & Koehler, 
2006). Οι τεχνολογίες αλλάζουν συγχρόνως και τη φύση της ίδιας της μάθησης 
(Mishra & Koehler, 2006). Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο 
το αντικείμενο που διδάσκουν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το αντικείμενο 
αυτό μπορεί να αλλάξει με την εφαρμογή της τεχνολογίας (Koehler & Mishra, 2009). 
TCK είναι επίσης η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία και το 
περιεχομένου περιορίζουν το ένα το άλλο (Koehler & Mishra, 2009). Οι 
εκπαιδευτικοί καλούνται να κυριαρχήσουν πάνω στα αντικείμενα που διδάσκουν 
και να αποφασίσουν ποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι οι πλέον κατάλληλες 
για την αντιμετώπιση της μάθησης ενός αντικειμένου στον τομέα τους. Θα πρέπει 
επίσης να έχουν μια βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα αντικείμενα 
αυτά (ή τα είδη των αναπαραστάσεων που μπορεί να κατασκευαστούν) μπορεί να 
αλλάξουν με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνολογιών και πώς οι προσταγές του 
περιεχομένου ίσως αλλάζουν την τεχνολογία (Koehler & Mishra, 2009).  
 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση (TPK), είναι η κατανόηση της αλληλεπίδρασης 
των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των απαιτήσεων της διδασκαλίας. Είναι η 
γνώση ύπαρξης αλλά και χρήσης μιας σειράς εργαλείων και η δυνατότητα 
επιλογής εκείνων που θα ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις επιμέρους 
ρυθμίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης. Περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση 
ότι η διδασκαλία μπορεί να αλλάξει ως αποτέλεσμα της χρήσης ιδιαίτερων 
τεχνολογιών με συγκεκριμένους τρόπους (Koehler & Mishra, 2009·Mishra & Koehler, 
2006) και ότιη τεχνολογία εμπεριέχει εν δυνάμειδυνατότητες η αξιοποίηση των 
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οποίων μπορεί να είναι διαφορετική κάθε φορά, ανάλογα με το πλαίσιο και τους 
σκοπούς που τίθονται (Koehler & Mishra, 2009). Η TPK καθίσταται ιδιαίτερα 
σημαντική, διότι τα πιο δημοφιλή προγράμματα λογισμικού δεν έχουν σχεδιαστεί 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να είναι σε θέση να 
κοιτάξουν πέρα από τις κοινές χρήσεις των τεχνολογιών και να βρουν λύσεις σε 
κοινά και δημοφιλή προγράμματα, τα οποία ενδεχομένως είναι ελεύθερα στο 
διαδίκτυο, τα οποία θα αναδιαμορφώσουν ή θα προσαρμόσουν για 
παιδαγωγικούς σκοπούς. σε αυτή τη διαδικασία (Koehler & Mishra, 2009).  
 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 
Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (TPACK), είναι μια μορφή 
αναδυόμενης γνώσης, η οποία πηγαίνει πέρα από τις τρεις «βασικές» συνιστώσες 
του πλαισίου (περιεχόμενο, παιδαγωγική, τεχνολογία), είναι διαφορετική από τη 
γνώση των τριών εννοιών ξεχωριστά και προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους (Koehler & Mishra, 2009· Mishra & Koehler, 2006). Αποτελεί τη βάση για 
την αποτελεσματική διδασκαλία με την τεχνολογία και απαιτεί κατανόηση των 
αναπαραστάσεων των εννοιών με τη χρήση τεχνολογιών, παιδαγωγικές τεχνικές 
που αξιοποιούν τις τεχνολογίες εποικοδομητικά για να διδαχτούν τα γνωστικά 
αντικείμενα, γνώση του τι διευκολύνει και τι δυσκολεύει τη μάθηση νέων εννοιών 
από τους/τις μαθητές/τριες και πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην 
αποκατάσταση ορισμένων από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη 
διαδικασία της μάθησης αυτής (Koehler & Mishra, 2009·Mishra & Koehler, 2006).  

Όπως επισημαίνουν οι Koehler και Mishra (2009) κάθε φορά που ένας ή μία 
εκπαιδευτικός ενσωματώνει ταυτόχρονα την τεχνολογία, την παιδαγωγική και το 
περιεχόμενο, φέρνει την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στο 
προσκήνιο. Αυτός ο συνδυασμός των τριών παραγόντων γίνεται κάθε φορά με 
μοναδικό τρόπο, καθώς δεν υπάρχει ενιαία τεχνολογική λύση, η οποία να ισχύει 
για κάθε εκπαιδευτικό, κάθε μάθημα, κάθε διδακτική μέθοδο. Αντίθετα, οι λύσεις 
βρίσκονται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να περιηγηθούν με ευελιξία τους 
χώρους που ορίζονται από τις τρεις συνιστώσες του πλαισίου (περιεχόμενο, 
παιδαγωγική, τεχνολογία) και τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
στοιχείων αυτών σε συγκεκριμένα πλαίσια. Αγνοώντας την πολυπλοκότητα που 
ενυπάρχει στην κάθε συνιστώσα της γνώσης ή την πολυπλοκότητα των σχέσεων 
μεταξύ των συστατικών, η διδασκαλία μπορεί να οδηγηθεί σε υπεραπλουστευμένες 
λύσεις ή σε αποτυχία. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν ευχέρεια και 
γνωστική ευελιξία, όχι μόνο σε κάθε ένα από τους βασικούς τομείς, αλλά και στον 
τρόπο με τον οποίο αυτές οι περιοχές και οι ενδιάμεσες παράμετροι διαπλέκονται, 
έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάσουν αποτελεσματικές λύσεις (Koehler & 
Mishra, 2009).  

Οι τρεις γνωστικές βάσεις του πλαισίου είναι αλληλένδετες, και μια μεταβολή 
σε οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζει και φέρνει αλλαγές και 
στους άλλους δύο. Γι’ αυτό δεν μπορεί η γνώση της τεχνολογίας, να εξετάζεται 
απομονωμένα από τη γνώση της παιδαγωγικής και του περιεχόμενου (Mishra & 
Koehler, 2006). Οι τεχνολογίες συχνά έρχονται με δικές τους επιταγές που 
περιορίζουν το περιεχόμενο που πρέπει να καλυφθεί και τη φύση των πιθανών 
παραστάσεων καιοι αποφάσεις σχετικά με αυτές έχουν επιπτώσεις στις μεθόδους 
διδασκαλίας και τις παιδαγωγικές πρακτικές. Η εισαγωγή τους στη διδακτική 
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διαδικασία φέρνει τους/τις εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με βασικά εκπαιδευτικά 
θέματα, ώστε να οικοδομηθεί μια νέα, δυναμική ισορροπία μεταξύ των τριών 
στοιχείων(Koehler & Mishra, 2009· Peruski & Mishra, 2004). 

 
Σκοπός της έρευνας  
Στόχος της έρευνας αποτέλεσε ο έλεγχος των συνιστωσών του πλαισίου TPACK σε 
Έλληνες και Ελληνίδες εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και η συσχέτισή τους με 
δημογραφικές μεταβλητές (φύλο, ηλικία) και μεταβλητές που αφορούν την 
επιμόρφωση στις ΤΠΕ και το βαθμό ενασχόλησης με τις νέες τεχνολογίες.  

 
Μεθοδολογία  
Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκε ανώνυμη ποσοτική έρευνα - έρευνα 
πεδίου (survey), με δομημένο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, των Schmidt, et al. 
(2009), 5βαθμης κλίμακας Likert, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες 
έρευνες στο εξωτερικό, μεταφρασμένο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και 
προσαρμοσμένο στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 
∆είγμα 
Από τα 529 ερωτηματολόγια(ποσοστό απόκρισης 63,3%) τα οποία 
συμπεριλήφθηκαν στη στατιστική ανάλυση, 280 (52,9%) συμμετέχοντες/ουσες 
υπηρετούσαν στην πρωτοβάθμια και 249 (47,1%) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
O αριθμός των γυναικών ήταν μεγαλύτερος (Ν=361, 68,4%), ενώ των ανδρών 
μικρότερος (Ν=167, 31,6%). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών εργαζόταν 
στο νομό Θεσσαλονίκης (Ν=431, 81,5%). Το ηλικιακό εύρος των 
συμμετεχόντων/ουσών κυμαινόταν από 23 έως 62 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας 
ήταν 45,8 χρόνια, με τους/τις περισσότερους/ες στην ηλικιακή ομάδα 46-50 
(Ν=190, 35,9%).  
 
Αποτελέσματα 
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κάθε παράγοντα του TPACK, στην 5βαθμη 
κλίμακα, με το 5 ως άριστη γνώση, έδειξε ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί γενικά 
βαθμολόγησαν τον εαυτό τους άνω του μέσου όρου για κάθε παράγοντα: CK 
(4,12), PK(4,05), PCK (3,85), TK (3,51), TCK (3,43), TPK (3,60) καιTPACK (3,37). Όλες οι 
μέσες βαθμολογίες είναι >3,0. Αυτό δείχνει μια γενική θετική απάντηση στις 
κλίμακες.  

Μεταξύ των δύο φύλων (1=άνδρες, 2=γυναίκες),βρέθηκαν σημαντικές 
διαφορές για τέσσερις παράγοντες του πλαισίου: TK(-0,279, p<0,000), TCK (-0,197, 
p<0,000), TPK (-0,144, p<0,001) και TPACK (-0,218, p<0,000). Οι άντρες 
εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν τον εαυτό τους υψηλότερα από τις γυναίκες σε 
αυτούς τους παράγοντες.  

Στη σχέση μεταξύ της ηλικίας και των TPACK αντιλήψεων υπήρχε σημαντική 
αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και των παραγόντων: TK (-0,178, p<0,000), 
TCK (-0,133, p<0,002) και TPACK (-0,133, p<0,002).  

Η κατοχή Η/Υ (98,1%) επηρεάζει θετικά τις μεταβλητές:TK (0,152, p<0,000), 
TCK (0,149, p<0,001), TPK (0,110, p<0,011) και TPACK (0,139, p<0,001).  

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο (52,6%) επηρεάζει 
επίσης θετικά όλες τις μεταβλητές του πλαισίου: CK (0,155, p<0,000), PK (0,175, 
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p<0,000), TK (0,416, p<0,000), PCK (0,207, p<0,001), TCK (0,395, p<0,000), TPK(0,328, 
p<0,000) και TPACK (0,338, p<0,000).  

Όσον αφορά τη σχέση του χρόνου ενασχόλησης με τους Η/Υ και των 
μεταβλητών του TPACK, φαίνεται η αυξημένη εμπειρία στην χρήση του υπολογιστή 
επηρεάζει θετικά όλες τις συνιστώσες του πλαισίου: CK (0,135, p<0,002),PK (0,133, 
p<0,002),TK (0,455, p<0,000), PCK (0,153, p<0,000), TCK (0,398, p<0,000), TPK (0,327, 
p<0,000) και TPACK (0,357, p<0,000).  

Η επιμόρφωση/πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες, τη γνώση Η/Υ ή πτυχίο 
σχετικό με την πληροφορική (1=Κανένα πιστοποιητικό/πτυχίο, 2=Βεβαίωση 
συμμετοχής από σεμινάριο, 3=Βεβαίωση σπουδών, Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου, 
E.C.D.L, 4=Σχετικό Πτυχίο AEI/TEI, 5=Πιστοποίηση/Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου), 
επηρεάζει θετικά τις: CK (0,106, p<0,015), TK (0,383, p<0,000), TCK (0,409, p<0,000), 
TPK (0,277, p<0,000) και TPACK (0,339, p<0,000).  

 
Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι/ες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην έρευνα 
βαθμολόγησαν την CK υψηλότερα (4,12) από τις άλλες γνωστικές υποκλίμακες του 
πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι/ες για τα γνωστικά 
αντικείμενα τα οποία διδάσκουν. Η PK είναι επίσης υψηλά (4,05).Αυτό υποδηλώνει 
ότι θεωρούν ότι έχουν επίγνωση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και των 
διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης. Είναι σε θέση να διαχειρίζονται την τάξη, 
να διαφοροποιούν τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, ανάλογα μετο 
στοχευόμενο κοινόκαι να αξιολογούν την κατανόηση και τις επιδόσεις των 
μαθητών/τριών.  

Ο μέσος όρος στο πρώτο δυαδικό συστατικό (3,84), την PCK, είναι 
χαμηλότερος από τους προηγούμενους. Παρότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι 
έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική γνώση και κατέχουν το/τα γνωστικό/ά τους 
αντικειμένο/α, φαίνονται λιγότερο σίγουροι/ες για το μετασχηματισμό αυτών των 
γνώσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πρακτική της διδασκαλία 
τους.  

Η ΤΚ είναι χαμηλή (3,32). Σύμφωνα με τους Mishra και Koehler (2006), η ΤΚ 
συνδέεται με την ικανότητα χρήσης τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και τη γνώση 
πίσω από αυτά, καθώς το τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, δεν είναι εκ των προτέρων σαφές, αλλά αποτελεί αντικείμενο συνεχούς 
διερεύνησης και ευρηματικότητας. Το γεγονός ότι η φύση των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη φύση της τάξης και του σχολείου 
και καθώς ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων απομακρύνει το 
ενδεχόμενο να καταστούν οι νέες τεχνολογίες σύντομα «αόρατες», κάνει 
επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης διακριτών τεχνικών γνώσεων για τους/τις 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αισθάνονται αρκετά 
αβέβαιοι για τις γνώσεις τους αυτές. 

Οι μέσες βαθμολογίες για την TCK και την TPK είναι επίσης χαμηλές (3,45 και 
3,62 αντίστοιχα). Όσον αφορά την TCK, φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να 
αυτοαξιολογούν σε χαμηλό επίπεδο την κατανόηση του πώς η τεχνολογία και τα 
γνωστικά αντικείμενα βοηθούν και περιορίζουν το ένα το άλλο. Φαίνεται ότι 
χρειάζονται βοήθεια να κατανοήσουν πώς η χρήση της τεχνολογίας επηρεάζει το 
περιεχόμενο και πώς μπορεί να ενσωματωθεί ένα εκπαιδευτικό ή μη λογισμικό στη 
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διδακτική πρακτική. Για την TPK οι απαντήσεις δείχνουν ότι δεν έχουν κατακτηθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό η επίγνωση των περιορισμών και των δυνατοτήτων 
(affordances) των τεχνολογικών εργαλείων κατά το σχεδιασμό παιδαγωγικών 
στρατηγικών και του τρόπου που επηρεάζεται η διδασκαλία και η μάθηση με τη 
χρήση ειδικών τεχνολογικών εργαλείων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
επιλέγουντις κατάλληλες τεχνολογίες που θα βελτιώνουν τις διδακτικές 
προσεγγίσεις ενός μαθήματος και θα ενισχύουν την μάθηση των μαθητών/τριών 
τους. 

Τέλος, η χαμηλή βαθμολογία στην TPACK (3,39) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
δεν είναι ακόμη επαρκώς ενήμεροι/ες της γνωστικής περιοχής που αποτελεί το 
σημείο τομής περιεχομένου, παιδαγωγικής και τεχνολογίας. Φαίνεται ναμην είναι 
ακόμη σε θέση να ενισχύουν τη διδασκαλία τους με την τεχνολογία, συνδυάζοντας 
με δυναμική ισορροπία τις τρεις αναγκαίες συνιστώσες.  

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκύπτει επίσης ότι οι άντρες 
εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν υψηλότερους μέσους όρους στις μεταβλητές που 
εμπεριέχουν τεχνολογικές γνώσεις (TK, TCK, TPK, TPACK). Φαίνεται ότι οι γυναίκες 
συνάδελφοί τους, νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια και αξιολογούν τις ικανότητές 
τους σε αυτούς τομείς, χαμηλότερα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιπλέον στήριξη, για την απόκτηση περισσότερων και 
πληρέστερων τεχνολογικών γνώσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τις 
βοηθήσουν να νιώσουν περισσότερο σίγουρες, στο πώς θα ενσωματώσουν τα 
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στις διδακτικές πρακτικές τους. Ακόμη, η απόκτηση ή 
η επικαιροποίηση των τεχνολογικών γνώσεων θα οδηγούσε και τα δύο φύλα στο 
να βελτιώσουν τις ενδιάμεσες γνωστικές περιοχές (TCK, TPK) τους, ώστε να 
οδηγηθούν στη βελτίωση της συνολικής TPACK ικανότητάς τους.  

Οι μεγαλύτεροι/ες σε ηλικία εκπαιδευτικοί αισθάνονται μικρότερη 
αυτοπεποίθηση για τις τεχνολογικές τους γνώσεις, καθώς βαθμολογούν τον εαυτό 
τους στις TK, TCK και TPACK, χαμηλότερα από τους/τις νεότερους/ες 
συναδέλφους/ισσές τους. Οι νεότεροι/ες εκπαιδευτικοί, έχουν πολύ περισσότερες 
ευκαιρίες να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και νιώθουν μεγαλύτερη άνεση στη 
χρήση της, καθώς μεγαλώνουν σε ένα αρκετά τεχνοκεντρικό περιβάλλον. Επιπλέον 
στα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές, δίνεται πια αυξημένη έμφαση στη χρήση 
της τεχνολογίας από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την εκπλήρωση των 
φοιτητικών τους υποχρεώσεων, αλλά και την καλύτερη προετοιμασία για την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μελλοντική διδακτική πρακτική τους. 
Ενδεχομένως οι νεότεροι/ες εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο πρόθυμοι/ες να 
διαθέσουν χρόνο για να μάθουν την τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές τους και είναι τελικά καλύτερα προετοιμασμένοι/ες να 
την ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους. Οι πιο έμπειροι/ες και μεγαλύτερης 
ηλικίας εκπαιδευτικοί, φαίνεται να έχουν συνηθίσει τη διδασκαλία με τις 
παραδοσιακές στρατηγικές και μεθόδους και δεν είναι εύκολο να αναπτύξουν τις 
νέες δεξιότητες και γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στη διδασκαλία τους (Jang & Tsai, 2013).  

Η κατοχή Η/Υ και κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο διαδίκτυο, βελτιώνει 
την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας των εκπαδευτικών στις διαστάσεις του 
πλαισίου που σχετίζονται με την τεχνολογία. Η κατοχή Η/Υ επηρεάζει θετικά τις: 
TK, TCK, TPK και TPACK ,ενώ η κατοχή κινητού τηλεφώνου με σύνδεση στο 
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διαδίκτυο, επηρεάζει θετικά όλες τις μεταβλητές του πλαισίου, και ιδιαίτερα αυτές 
που σχετίζονται με την τεχνολογία (ΤΚ, TCK ΤΡΚ και TPACK). Φαίνεται ότι η 
προσωπική χρήση νέων τεχνολογιών από τους/τις εκπαιδευτικούς, εκτός των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά τη 
χρήση της τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με διδακτικές πρακτικές. Η πρόσβαση 
των εκπαιδευτικών σε νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα τους συνδέεται με 
την εμπειρία χρήσης τους, η οποία με τη σειρά της έχει άμεση και έμμεση επίδραση 
στις προθέσεις συμπεριφοράς και αποδοχής της τεχνολογίας και επηρεάζει τη 
χρήση της στην τάξη (Al-Khaldi & Al-Jabri, 1998· Christensen, 2002· Wozney et al., 
2006). Η πρόσβαση σε περισσότερες πηγές γνώσεις και η συνεχής παρουσία σε 
κοινωνικά δίκτυα και ομάδες κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία προσφέρει η 
πανταχού παρούσα δικτύωση μέσω κινητών συσκευών μαζικής ενημέρωσης και 
επικοινωνίας, προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να είναι 
συνεχώς ενήμεροι για τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς του ενδιαφέροντός 
τους, είτε αυτοί αφορούν νέες μεθόδους διδασκαλίας και διδακτικές τεχνικές, είτε 
την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση πάνω στα γνωστικά αντικείμενα που 
διδάσκουν. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το υψηλότερο αίσθημα αυτεπάρκειας που 
σημειώνεται και στους τομείς CK, PK και PCK οι οποίοι δε συνδέονται άμεσα με την 
τεχνολογία. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η επίδραση του χρόνου 
καθημερινής ενασχόλησης με τους Η/Υ και των μεταβλητών του TPACK, 
επηρεάζοντας θετικά όλες τις συνιστώσες του. Η ενθάρρυνση λοιπόν των 
εκπαιδευτικών στη γενικότερη χρήση Η/Υ (π.χ. στην επικοινωνία με τη διοίκηση, 
την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων απόσπασης ή μετάθεσης, την εξ αποστάσεως 
επιμόρφωση, την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και αποθετήρια 
εκπαιδευτικού υλικού κτλ.), θα οδηγούσε στην αύξηση του χρόνου της εν γένει 
ενασχόλησης με την τεχνολογία, με συνέπεια την βελτίωση της αυτο-αντίληψης για 
τις τεχνολογικές τους ικανότητες, η οποία με τη σειρά του ενδεχομένως να είχε ως 
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη άνεση στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε 
περισσότερες διδακτικές πρακτικές στην τάξη. Τέλος, η ενσωμάτωση στη 
μαθησιακή διαδικασία των κινητών μέσων επικοινωνίας μαθητών και 
εκπαιδευτικών, με παράλληλη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο σε 
όλους τους χώρους των σχολείων, μπορεί, παρακάμπτοντας εν μέρει και το 
οικονομικό κόστος του τεχνολογικού εξοπλισμού, να επιτάχυνε την ενσωμάτωση 
των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης.  

Ο βαθμός επιμόρφωσης, ιδιαίτερα η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, η οποία 
βασίζεται θεωρητικά στο πλαίσιο TPACK, βελτιώνει την αυτοαντίληψη των 
εκπαιδευτικών για την ικανότητά τους να χειριστούν παιδαγωγικά την τεχνολογία 
και να οργανώσουν το μάθημά τους με αυτήν, ενώ παράλληλα τους/τις 
ενδυναμώνει στην καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που 
διδάσκουν, καθώς επηρεάζει θετικά πέντε μεταβλητές: CK, TK, TCK, TPK και TPACK. 
Η ενίσχυση της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, η οποία έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο 
το πλαίσιο TPACK, με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων θα 
αύξανε τα επίπεδα των TPACK γνώσεών τους. Η εστίαση στην επιμόρφωση των 
γυναικών και των ιδιαίτερα δυναμικών ηλικιών των εκπαιδευτικών και των δύο 
φύλων (45-54), οι οποίοι/ες αισθάνονται μικρότερη αυτοπεποίθηση στην 
τεχνολογική ενσωμάτωση, θα βελτίωνε την αίσθηση αυτεπάρκειας ενός ευρύτερου 
σώματος λειτουργών της τυπικής εκπαίδευσης.  
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Συμπεράσματα 
Η συλλογή ποιοτικών δεδομένων ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 
μελέτης, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών ερευνών, με τη 
χρήση ποιοτικών μεθόδων, όπως είναι οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις 
μαθημάτων. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στην πληρέστερη εξέταση και 
καλύτερη κατανόηση και διερεύνηση του πλαισίου TPACK. Θα ήταν χρήσιμο επίσης 
να διερευνηθεί η TPACKτων εκπαιδευτικών και σε άλλες αστικές ή αγροτικές 
περιοχές της Ελλάδας. Η επικύρωση της έρευνας με περισσότερους/ες εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη μέσων 
αξιολόγησης για την υποστήριξη, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στον τομέα των ΤΠΕ.  

Η τεχνολογία δεν αποτελεί στόχο από μόνη της. Είναι ένα ακόμη εργαλείο 
στη διάθεση του/της εκπαιδευτικού, το οποίο όμως επηρεάζει την οργάνωση και 
διοίκηση της τάξης, τους ρόλους και τις προσδοκίες εκπαιδευτικών και μαθητών, 
θέτει διαφορετικούς στόχους και φέρνει διαφορετική κουλτούρα στις αίθουσες 
(Kleiman, 2000). Η διδασκαλία με την τεχνολογία είναι ένα δύσκολο πράγμα, που 
πρέπει να γίνει καλά. Το εννοιολογικό μοντέλο της TPACK τοποθετεί σε ένα 
δυναμικό πλαίσιο τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές γνώσεις, για την επιτυχή 
διδασκαλία με την τεχνολογία, προσδιορίζοντας το ρόλο της στη διαδικασία της 
διδασκαλίας και της μάθησης, με έναν πραγματικά ολοκληρωμένο τρόπο (Abbitt, 
2011· Niess, 2011). 
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Περίληψη 
Η μουσική και ο κινηματογράφος αποτελούν οχήματα μεταφοράς ποικίλων εμπειρικών, 
εκφραστικών και επικοινωνιακών μορφών και είναι πολύτιμα για την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σε πολιτισμικούς προβληματισμούς που τίθενται στο πλαίσιο των 
σύγχρονων κοινωνικών συστημάτων. Είναι, επιπλέον, εμφανές ότι ο οπτικοακουστικός 
γραμματισμός στην εκπαίδευση, μέσα από τη δυνατότητα ανάλυσης συγκεκριμένων 
κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο ενός μαθήματος, μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά 
χρήσιμη διαδικασία. Μέσα από παραδειγματικές περιπτώσεις από τον Παλιό Ελληνικό 
Κινηματογράφο, η έρευνα παρουσιάζει τρόπους σύνδεσης της μουσικής με τις κινούμενες 
εικόνες που αναδεικνύουν αναπαραστάσεις σταθερών και προκαθορισμένων ψυχο-
πολιτισμικών στερεοτύπων, βοηθώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν κριτικά τα 
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. 
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός - Οπτικοακουστική εκπαίδευση, Μουσική, 
Κινηματογράφος. 

 
Abstract 
Music and cinema are vehicles that transmit various forms of experience, expression and 
communication. They are valuable to make students aware of cultural questions raised in the 
context of modern social systems. It is also evident that audiovisual literacy in education can 
be an extremely useful process through the ability to analyze specific films as part of a course. 
Through case studies from Old Greek Cinema, this research presents ways of connecting 
music with moving pictures that highlight representations of stable and predetermined 
psycho-cultural stereotypes, helping students to critically approach modern audiovisual 
media. 
Keywords: Audiovisual literacy - Audiovisual education, Music, Cinema 
 
 
Εισαγωγή 
Παραδοσιακά –τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο– η προτεραιότητα 
δίνονταν σχεδόν πάντοτε στην οπτική πρόσληψη των φαινομένων. Σε έναν κόσμο 
που η καθημερινότητα κατακλύζεται από ποικίλες πολυμεσικές επικοινωνιακές 
κατασκευές, στόχος του κειμένου είναι να αναδείξει την ανάγκη για ισότιμη 
διαχείριση της οπτικής και της ηχητικής διάστασης των οπτικοακουστικών μέσων 
(audiovisual media) και να προσφέρει ένα σύγχρονο πλαίσιο διδασκαλίας των 
πολιτισμικών στερεοτύπων μέσω των μουσικών-κινηματογραφικών 
αναπαραστάσεων. 
 
Μεθοδολογικές επισημάνσεις 
Η πρώτη, πιλοτική φάση της έρευνας που παρουσιάζεται υλοποιήθηκε στο επίπεδο 
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της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η εν λόγω πρόταση είναι δυνατό να 
εφαρμοστεί περαιτέρω και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης (π.χ. πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια). Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διδαχθούν τους ιδιαίτερους 
τρόπους μίας κριτικής προσέγγισης, ανάλυσης και εξήγησης των σύνθετων 
οπτικοακουστικών αποτυπώσεων στον κινηματογράφο, διαμέσου των οποίων θα 
είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσουν ποικίλες ψυχο-πολιτισμικές στερεοτυπικές 
αναφορές που ενσωματώνονται στις ταινίες. Η διαδικασία στηρίζεται κατεξοχήν 
σε ποιοτική μεθοδολογία που περιλαμβάνει κυρίως τη σημειωτική ανάλυση λόγου 
(discourse analysis) των οπτικοακουστικών κειμένων (Miller, 2014: 154-155). 
Μολονότι συχνά έχει θεωρηθεί από αναλυτές ότι οι ταινίες του δημοφιλούς 
εμπορικού κινηματογράφου (popular films) αποτελούν εν γένει κοινότυπα 
πολιτισμικά προϊόντα, ωστόσο η προτεινόμενη μεθοδολογία αξιοποιεί την 
οικειότητα των μαθητών σε σχέση με αυτές τις ταινίες και τη δυναμική της 
ευρύτερης διάστασής τους ως ιδιαίτερων πολιτισμικών μορφωμάτων (Steinberg, 
2007: 318). 
 
Θεωρητικοί άξονες 
Η σχέση της μουσικής με τον κινηματογράφο ξεκινά από τα πρώτα χρόνια 
εμφάνισής του, καθώς αρχικά ο ήχος δεν αποτελούσε περιεχόμενο εγγεγραμμένο 
στο φυσικό υλικό του φιλμ, ωστόσο η μουσική παράγονταν ζωντανά κατά την 
προβολή του. Παρόλα αυτά, η μουσική του κινηματογράφου αποτελεί μία μορφή 
δημοφιλούς έκφρασης που συχνά περνά απαρατήρητη. Όμως, η διερεύνησή της 
μπορεί να αναδείξει σημαντικές πτυχές των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων. 
Η μουσικολόγος Anahid Kassabian (2001: 36) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η 
κινηματογραφική μουσική αποτελεί έναν σημειωτικό κώδικα, ο οποίος [...] 
υπόκειται σε διάφορες μεθόδους έρευνας [...] των πολιτισμικών σπουδών, όπως η 
ανάλυση λόγου (discourse analysis) και η ιδεολογική κριτική (ideological critique)». 
Η έννοια «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται με την ανθρωπολογική της διάσταση 
–που διαφέρει από την καθημερινή χρήση της λέξης– και παραπέμπει στην 
ερμηνευτική διαχείριση μίας πολλαπλής εμπειρίας, η οποία «περιέχει τόσο την 
έννοια της γνώσης όσο και τη δύναμη επιβολής αυτής της γνώσης» (Γκέφου-
Μαδιανού, 1999: 402). Επομένως, η κριτική ανάλυση λόγου δεν περιορίζεται σε 
απλές προσεγγίσεις της γλωσσικής διάστασης ενός φαινομένου, αλλά προχωρά 
στην εξέταση των συμβολικών, ερμηνευτικών, ιδεολογικο-πολιτικών και 
πολιτισμικών του όψεων. 
 
Ερευνητικά αποτελέσματα 
Είναι, προφανώς, ευρέως γνωστό ότι η κινηματογραφική δραματοποίηση μίας 
ιστορίας στηρίζεται στην (ταυτόχρονα) οπτική και ηχητική αναπαράστασή της. Τα 
επιμέρους στοιχεία του φιλμικού κειμένου (film text), η σκηνοθεσία, το σενάριο, η 
υποκριτική, η φωτογραφία, η σκηνογραφία, η μουσική, το καθιστούν περισσότερο 
ή λιγότερο ισχυρό σε επίπεδο δραματοποίησης. Από την άλλη μεριά, η μουσική ως 
απλός ήχος στερείται πολιτισμικών νοημάτων. Παρόλα αυτά, η μουσική στην 
καθημερινή –προσωπική ή/και συλλογική– χρήση και επιτέλεσή της λαμβάνει 
ποικίλα νοήματα, αξίες και ερμηνείες, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της 
πολιτισμικής σημασιοδότησης μίας κοινωνίας ή ομάδας. Με άλλα λόγια, η μουσική 
χρησιμοποιείται για να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν σε ζητήματα 
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κατασκευής της ταυτότητας και της ετερότητας, αντίληψης των σχέσεων (αλλά και 
των αντιπαραθέσεων) μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας παρουσίας, της 
διαχείρισης των προσωπικών συναισθηματικών καταστάσεων και της 
διαμόρφωσης της συλλογικής μνήμης (Clayton et al., 2003). 

Όσον αφορά στο ειδικότερο ζήτημα της κινηματογραφικής μουσικής των 
ταινιών του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου, κατεξοχήν γνώρισμά της είναι η 
συστηματική αναπαραγωγή ταυτοτικών στερεότυπων και συνδηλώσεων 
πολιτισμικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η μουσική δεν λειτουργεί 
πρωτοποριακά/εναλλακτικά στο επίπεδο της κατάρριψης ή άμβλυνσης των 
στερεοτυπικών πολιτισμικών κατασκευών. Αντίθετα, εμπλουτίζει και εδραιώνει 
πολλά από τα στερεότυπα αυτά. Τα μουσικά (όπως, γενικά, τα πολιτισμικά) 
στερεότυπα αποτελούν τμήμα των ευρύτερων κοινωνικών ταξινομικών 
συστημάτων, λαμβάνουν συνεπώς συμβολικό νόημα σε συνάρτηση με 
συγκεκριμένες επιτελέσεις. Ως συλλογικοί κώδικες παράγουν ποικίλες 
αναπαραστάσεις, τα υποκείμενα των οποίων στερούνται άμεσης εμπειρικής και 
αντιληπτικής επαφής με τα αντικείμενα αναφοράς, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται σταθερά και προκαθορισμένα μουσικά και πολιτισμικά 
συμπλέγματα. Τα εν λόγω στερεότυπα είναι αντικειμενοποιημένα και ευρέως 
διαδεδομένα (γνωσιακά και συναισθηματικά) οικοδομήματα με ισχυρές ψυχο-
πολιτισμικές αποχρώσεις (Larsen, 2005: 68-69). 

Μία επαναλαμβανόμενη πρακτική που συνδέεται άμεσα με 
προκατασκευασμένα μοντέλα στη δημιουργία της κινηματογραφικής μουσικής 
είναι η χρήση των λεγόμενων «μουσικών κλισέ» (musical clichés). Πρόκειται για 
στερεοτυπικές οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις, οι οποίες επανέρχονται με 
επαναλαμβανόμενο και σταθερό τρόπο σε διάφορες σκηνές των 
κινηματογραφικών ταινιών (Hoeckner, 2007). Παρότι η μουσική από μόνη της δεν 
αποτελεί φαινόμενο ιδιαίτερης αναπαραστατικής ισχύος, μέσω αυτών των 
προκατασκευασμένων και πολυχρησιμοποιημένων συμβάσεων οπτικοακουστικής 
σύνδεσης της κινηματογραφικής εικόνας και του μουσικού ήχου αποκτά μία 
σχετική αναπαραστατική επάρκεια. Η λογική αυτή στηρίζεται σε ψυχολογικές και 
πολιτισμικές διαδικασίες και ενισχύει την πρακτική χρησιμοποίησης των μουσικών 
στερεότυπων στη μουσική των σύγχρονων επικοινωνιακών μέσων όπως ο 
κινηματογράφος. 

Ορισμένοι παραδοσιακοί θεωρητικοί της κινηματογραφικής μουσικής 
συγκλίνουν στην άποψη ότι τα κλισέ που καθιερώθηκαν στο Hollywood και 
οικειοποιήθηκε ο κινηματογράφος σε παγκόσμια κλίμακα αποτελούν αρνητικό 
παράγοντα για τις ταινίες, καθώς οδηγούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό 
που επιζητούν οι δημιουργοί τους, αποπνέοντας έλλειψη φαντασίας, απλοϊκή 
διάθεση και τάσεις κανονικοποίησης (Eisler & Adorno, 1947). Από την άλλη, όμως, 
τα κλισέ της δημοφιλούς μουσικής μπορούν να αναλυθούν ως πολιτισμικά 
σύμβολα άμεσης έκφρασης του αυθόρμητου, του οικείου, του καθημερινού και όχι 
απαραίτητα ως κατεξοχήν αισθητικά φαινόμενα που υποδηλώνουν ανεπάρκεια 
και μονοτονία. Αυτό, φυσικά, αφορά και στις ταινίες του Παλιού Ελληνικού 
Κινηματογράφου, στις περισσότερες περιπτώσεις των οποίων τα μουσικά κλισέ 
που συναντώνται αφορούν σε θέματα ενορχήστρωσης. Για παράδειγμα, οι 
μελωδίες που εκτελούνται από μαντολίνο υποδηλώνουν βαθιά νοσταλγικότητα και 
μελαγχολική διάθεση. Συνθέσεις, οι οποίες βασίζονται στη σολιστική παρουσία του 
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τσέλου (ή άλλου εγχόρδου οργάνου της κλασικής ορχήστρας) και ορισμένες φορές 
του όμποε, αναδεικνύουν με τρόπο εμφανή τη μελοδραματικότητα, την 
εσωτερικότητα και την αισθαντικότητα της σκηνής. Επίσης, το τρέμολο (η γρήγορη 
επανάληψη μίας νότας ή η ταχεία εναλλαγή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες νότες) 
των εγχόρδων καθώς και το οστινάτο (ένα μικρό μελωδικό ή ρυθμικό πρότυπο 
που επαναλαμβάνεται επίμονα πολλές φορές) των ρυθμικών κρουστών (τύμπανα, 
ταμπούρο κ.λπ.) χαρακτηρίζουν την τεταμένη ατμόσφαιρα και την υποβόσκουσα 
ένταση σε διάφορες σκηνές των έργων, ενώ το γκλισάντο (συνεχόμενο 
«γλίστρημα» από τον έναν μουσικό φθόγγο στον άλλο) της άρπας χρησιμοποιείται 
για να εισάγει αφηγηματικά τις κινηματογραφικές σκηνές του ονείρου, της 
φαντασίας ή της αναπόλησης. 

Μία ξεχωριστή περίπτωση μουσικού κλισέ είναι το mickey-mousing, δηλαδή ο 
λεπτομερής και απόλυτος συγχρονισμός ανάμεσα στη μουσική υπόκρουση και την 
οπτική δράση, ανάμεσα στα ηχητικά και τα οπτικά συμβάντα εν γένει (Gorbman, 
1987: 88). Ο όρος προέρχεται από τη μουσική-κινηματογραφική πρακτική που 
καθιερώθηκε στις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Walt Disney και, στη συνέχεια, 
επεκτάθηκε και στις ταινίες μυθοπλασίας. Ο συγχρονισμός του mickey-mousing 
δίνει την αίσθηση της ταυτόχρονης και παράλληλης μιμητικής κίνησης μεταξύ 
ήχου και εικόνας. Μολονότι στη σημερινή μουσική-κινηματογραφική πρακτική η 
τεχνική αυτή φαντάζει εξαιρετικά απλουστευτική, αφού θεωρείται ότι πρόκειται 
στην ουσία για μία ανιαρή και περιττή διπλότυπη αναπαράσταση που φανερώνει 
την αδυναμία δημιουργικότητας του συνθέτη και συχνά αποσπά την προσοχή του 
θεατή από την ταινία, αρχικά χρησιμοποιούνταν προκειμένου να ενισχύσει την 
αφηγηματική δομή και να προσδώσει αμεσότητα και συνεκτικότητα. Στις ταινίες 
του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου χρησιμοποιείται ως αναφορά στον κωμικό 
και διασκεδαστικό χαρακτήρα των κινουμένων σχεδίων, συνδεόμενη κυρίως με 
την εύθυμη διάθεση των ηρώων ή με διάφορους ειρωνικούς υπαινιγμούς. Τα 
όργανα που χρησιμοποιούνται για την ενορχήστρωση στις περιπτώσεις mickey-
mousing στον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο είναι συνήθως το κλαρινέτο, το 
ξυλόφωνο και τα έγχορδα που παίζουν πιτσικάτο (τσιμπιτά). 

Το stinger αποτελεί μία εξίσου ειδική περίσταση μουσικής στίξης. Πρόκειται 
για έναν έντονο, διαπεραστικό και σύντομο τονισμό, που ακούγεται απότομα και 
δυνατά και ενορχηστρώνεται συνήθως με έγχορδα, κρουστά ή με πλήρη ορχήστρα 
(Gorbman, 1987: 88-89). Ως αφηγηματικό μέσο, υπονοεί μία αιφνιδιαστική εξέλιξη, 
συνήθως μία οδυνηρή έκπληξη, στην πλοκή της ταινίας. Τέλος, η έντονη 
χρωματικότητα και η χρήση διάφωνων συνηχήσεων χρησιμοποιούνται συχνά για 
να ενισχύουν την τραγικότητα των καταστάσεων στις ταινίες του Παλιού 
Ελληνικού Κινηματογράφου. 

Εκτός των ψυχολογικών συνδηλώσεων, που συχνά φανερώνουν μία 
αυθαίρετη –σχεδόν σουρεαλιστική– αντιστοίχηση των μουσικών-
κινηματογραφικών στοιχείων με άλλα εξω-μουσικά φαινόμενα, διακρίνονται και 
αρκετές πολιτισμικές συνδηλώσεις, οι οποίες υποδηλώνουν μία έμμεση και 
επιφανειακή μορφολογική συσχέτιση μεταξύ της μουσικής και της κοινωνίας ή του 
πολιτισμού. Για παράδειγμα, η κεντρο-ευρωπαϊκή μουσική κουλτούρα, ιδιαίτερα η 
γαλλική και, συγκεκριμένα, η παριζιάνικη, συνδέονται με το ακορντεόν και το 
ταγκό. Ο ήχος του τζαζ σαξόφωνου παραπέμπει πολλάκις στην κουλτούρα του 
υπόκοσμου καθώς και στην παρουσία μίας μοιραίας –για την εξέλιξη της ιστορίας– 
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γυναίκας. Το τσιφτετέλι, το ντέφι αλλά και η χρήση του διαστήματος του 
τριημιτονίου εμφανίζονται ως στοιχεία της εξωτικής κουλτούρας της Ανατολής, 
ενώ το τσέμπαλο και η αντιστικτική γραφή χρησιμοποιούνται ιδιαιτέρως για να 
συνδυάσουν την αναγεννησιακή κουλτούρα με την ιδέα της ιπποσύνης. 

Επιπλέον, η τροπικότητα και η χρήση παραδοσιακών ελληνικών οργάνων, 
όπως το σαντούρι και το κλαρίνο σχετίζονται με την κουλτούρα της ελληνικής 
υπαίθρου και του αγροτικού πληθυσμού. Από την άλλη, τα μουσικά είδη της ποπ, 
της ροκ και της μπλουζ μουσικής παραπέμπουν στη μοντέρνα νεανική κουλτούρα 
και στην κοινωνική αμφισβήτηση, ενώ η ελληνική λαϊκή μουσική –με όργανο-
σύμβολό της το μπουζούκι– αποτελεί βασικό προσδιοριστικό στοιχείο της μαγκιάς 
και της ανδροπρέπειας. Αρκετές από αυτές τις πολιτισμικές συνδηλώσεις 
σχετίζονται με τη μουσική-κινηματογραφική πρακτική στην παράδοση του 
«βωβού» κινηματογράφου, για την επένδυση σκηνών του οποίου επιλέγονταν 
συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα που υποστήριζαν τις εικόνες, 
προσδιορίζοντάς τις με τοπικά, εθνικά, εθνοτικά, κοινωνικά και φυλετικά 
συμβολικά ηχητικά στοιχεία με βάση στερεοτυπικές μουσικές κατασκευές της 
εποχής (Prendergast, 1992: 3-18). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις περισσότερες ταινίες, οι ψυχολογικές 
συνδηλώσεις συνδέονται με τη χρήση συμβατικής μη-διηγητικής (non-diegetic) 
μουσικής (η μουσική ως αφηγηματική υπόκρουση), ενώ οι πολιτισμικές 
συνδηλώσεις δημιουργούνται μέσω διηγητικών (diegetic) μουσικών σκηνών (η 
μουσική ως ρεαλιστική αναπαράσταση). Με άλλα λόγια, η μουσική-
κινηματογραφική πρακτική των ταινιών του Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου 
συντάσσεται με τη μουσική-κινηματογραφική πρακτική της κλασικής εποχής του 
ευρωπαϊκού και του αμερικάνικου κινηματογράφου, λειτουργώντας σε δύο 
αντίστοιχα επίπεδα σύνδεσης του κοινού με την κινηματογραφική μουσική 
(Kassabian, 2001: 1-3) –την «ταύτιση αφομοίωσης» (assimilating identification) και 
την «ταύτιση σχέσης» (affiliating identification). Σύμφωνα πάντα με το μοντέλο 
αυτό, η πρωτότυπη μουσική υπόκρουση (background score) ενεργεί αφομοιωτικά, 
ενώ η επένδυση που βασίζεται στη συλλογή προϋπάρχουσας μουσικής (compilation 
score) ενσωματώνεται με συσχετιστικό τρόπο. Η πρώτη περίπτωση αφορά κυρίως 
στη μουσική ρομαντικού και νεοκλασικού ύφους, ενώ η δεύτερη στα διάφορα 
δημοφιλή τραγούδια. 
 
Ανάλυση / Συζήτηση 
Στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 
χρήσιμη η σημειωτική ανάγνωση του κινηματογραφικού κειμένου που φωτίζει 
σημαντικές πτυχές της ταινίας και φανερώνει τις πρακτικές αλλά και τις 
συμβολικές όψεις της σύνθετης οπτικοακουστικής σφαίρας. Σε αντιδιαστολή με τη 
λογική μίας «εύκολης ακρόασης» (easy listening) που συνήθως εφαρμόζεται, 
προτείνεται η «κριτική ακρόαση» (critical listening) στην τάξη, προκειμένου οι 
μαθητές να κατανοήσουν μουσικά και ηχητικά μία ταινία. Ενδεικτικά, τα ακόλουθα 
ερωτήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μίας κριτικής-ερμηνευτικής 
προσέγγισης της κινηματογραφικής ταινίας, του μουσικού και του ευρύτερου 
ηχητικού της περιβάλλοντος: 
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1) Ποιος είναι ο δημιουργός ή οι δημιουργοί του οπτικοακουστικού κειμένου; 
2) Ποια είναι τα συμβολικά μηνύματα που αναδεικνύονται μέσα από την ταινία; 
3) Ποια είναι τα θέματα που διαμορφώνουν τον κόσμο της ταινίας; 
4) Ποιες είναι οι μουσικές/ηχητικές τεχνικές και πρακτικές που ξεχωρίζουν στην 
ταινία; 
5) Πώς αυτές οι τεχνικές και οι πρακτικές κατασκευάζουν το κινηματογραφικό 
νόημα;  
6) Πώς η μουσική της ταινίας συνδέεται με ή διαφοροποιείται ως προς την εικόνα; 
7) Γιατί διαφορετικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά τη μουσική της 
ταινίας; 
8) Πώς οι εμπειρίες μας φιλτράρουν την πρόσληψη της ταινίας; 
9) Ποια είδη μουσικής αναπαριστάνονται στην ταινία, ποια προβάλλονται 
περισσότερο, ποια αποκρύπτονται συστηματικά και για ποιον σκοπό; 
10) Ποια, τελικά, είναι η σχέση της ταινίας (σε οπτικό και ακουστικό επίπεδο) με 
τον πραγματικό κόσμο και ποιο θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό 
κινηματογραφικό ηχοτοπίο της ταινίας; 

Ο μιντιακός περίγυρος των μαθητών-ακροατών/θεατών παίζει σημαντικό 
ρόλο. Στο περιβάλλον αυτό οι εμπειρίες είναι πάμπολλες και διαδέχονται η μία την 
άλλη τόσο γρήγορα ώστε δεν υπάρχει ιδιαίτερος χρόνος ανατροφοδήτησης. 
Χρειάζεται, επομένως, η ανάπτυξη μίας συμμετοχικής εκπαιδευτικής μεθόδου, κατά 
την οποία η προσωπική ή συλλογική εμπειρία περικλείεται από έναν κύκλο άλλων 
σχετικών δεξιοτήτων, όπως δράση, συνειδητοποίηση, ανάλυση και ανάκλαση. Με 
τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να μετατρέψει τη μονόδρομη συνάντηση 
με τα μαζικά μέσα σε μία σχέση με αμφίδρομο δυναμικό που περιλαμβάνει τη 
συζήτηση, την αυτο-αξιολόγηση και την επαναδραστηριοποίηση των 
συμμετεχόντων μαθητών. Η οικογένεια, το σχολείο, καθώς και τα υπόλοιπα 
ιδρύματα οφείλουν να προετοιμάζουν τους νέους για την είσοδό τους σε έναν 
κόσμο που κατακλύζεται καθημερινά από αμέτρητες εικόνες, λέξεις, μουσικές και 
ήχους. Το ενδιαφέρον μας, βέβαια, δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο στον εντοπισμό 
των αρνητικών επιπτώσεων των μέσων χωρίς ιδιαίτερη αναλυτική επεξεργασία, 
αλλά, αντιθέτως, θεμελιακός στόχος οφείλει να είναι η παρακίνηση όλων των 
μαθητών να αναπτύσσουν ερμηνευτική και διαλεκτική στάση απέναντι στα μαζικά 
μέσα, χωρίς να στηρίζονται σε προκαθορισμένες εντυπώσεις και 
προκατασκευασμένα μηνύματα. Ένα πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
αποτελεί ιδανικό πεδίο για αυτό το εγχείρημα. 

Καθώς τα μηνύματα των μέσων είναι σύνθετες κατασκευές που στηρίζονται 
σε ιδιαίτερους κώδικες, αποκαλύπτουν και συγκεκριμένες οπτικές. Η πολιτικο-
οικονομική διάσταση των μέσων είναι –ενδεχομένως– το πιο αναγνωρίσιμο 
χαρακτηριστικό τους. Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί και το γεγονός ότι διαφορετικοί 
άνθρωποι βιώνουν το ίδιο μήνυμα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το κρίσιμο 
ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής: Ποια είναι η ουσία του μέσου –δηλαδή, 
ποιος, με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο κατασκευάζει τη συγκεκριμένη 
οπτικοακουστική αναπαράσταση; Είναι, ως εκ τούτου, εμφανές ότι υπάρχει ανάγκη 
για μία εκτενέστερη ανάλυση όχι μόνο του περιεχομένου (content), αλλά και του 
πλαισίου (context) και του λόγου (discourse) των μέσων. Έτσι, η οπτικοακουστική 
ανάλυση μπορεί να φανερώσει αθέατες όψεις της κουλτούρας, οι οποίες, μολονότι 
είναι ελάχιστα προβεβλημένες, χρειάζεται ωστόσο να είναι πάντοτε παρούσες σε 
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μία προσπάθεια διαλογικής παράθεσης των ποικίλων διαστάσεων των 
πολιτισμικών φαινομένων (Κάβουρας, 1999). 

Για παράδειγμα, οι διακρίσεις μεταξύ πολιτιστικών προϊόντων της «υψηλής» 
και της «χαμηλής» κουλτούρας (high/low culture), η αμφισημία των μουσικών 
πρακτικών και ο εθνικός/φυλετικός/κοινωνικός/ηλικιακός διαχωρισμός αποτελούν 
επινοήματα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα. 
Εντούτοις, μέσα από τον κινηματογράφο –ένα κατεξοχήν κατασκευασμένο 
πολιτισμικό μόρφωμα– και με άξονα την ακουστική/ηχητική του διάσταση, τα 
παραπάνω στερεοτυπικά δίπολα μπορούν να διερευνηθούν, να αξιολογηθούν, 
ακόμη και να υπερκεραστούν. Μέσα από την ανάλυση των οπτικοακουστικών 
στερεοτύπων, οι μαθητές μαθαίνουν να ακούνε, να αισθάνονται, να 
αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν διάφορους ήχους, διάλογους, μουσικές, αλλά 
και θορύβους που είτε διαντιδρούν, είτε συνυπάρχουν είτε υφίστανται αυτόνομα 
στο ηχητικό περιβάλλον (filmic soundscape) μίας ταινίας (Πουλάκης, 2015: 17). 
Καθένας από τους παραπάνω ήχους λαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και νόημα μέσα 
στο συνολικό φιλμικό ηχητικό πλαίσιο. 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η μελέτη του κινηματογραφικού ήχου και της 
εικόνας στην τάξη είναι ένα οπτικοακουστικό μάθημα που βοηθά τους μαθητές να 
υπερβούν «την αθωότητα του ανεκπαίδευτου ματιού», όπως εύστοχα επισημαίνει 
η μουσικολόγος του κινηματογράφου Kathryn Kalinak (1991: 29). Πέρα από την 
πλήρη εξοικείωση με τα τυπικά χαρακτηριστικά μίας ταινίας (π.χ. τη σκηνοθεσία, 
την παραγωγή, το σενάριο, τη φωτογραφία, το μοντάζ, τη μουσική επένδυση και 
την υποκριτική των ηθοποιών), τα οποία συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στο 
αισθητικό-καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι εξίσου χρήσιμο τα μαθήματα μουσικής-
κινηματογραφικής ανάλυσης να εμβαθύνουν σε περαιτέρω πολιτισμικές πτυχές 
που συνθέτουν μία συνολική οπτική της ταινίας. 

Μέσα από μία τέτοιου τύπου συζήτηση, οι μαθητές (με τη βοήθεια του 
καθηγητή) θα μπορούσαν τελικά να γίνουν κριτικοί παράγοντες (ανα) 
διαμόρφωσης της σύνθετης οπτικοακουστικής κινηματογραφικής εμπειρίας. Αυτό 
αποτελεί ένα κρίσιμο επιχείρημα –λαμβάνοντας υπόψη το πολυσχιδές δίκτυο των 
διαμεσολαβημένων πρακτικών– που αναδεικνύει έναν νέο, πιο ανοικτό τρόπο 
διαχείρισης του κινηματογραφικού υλικού ως οπτικοακουστικού κειμένου μέσω 
του συνδυασμού ήχων και εικόνων. ∆ίνοντας άμεση σύνδεση του σχολικού 
μαθήματος με το καθημερινό περιβάλλον των μαθητών εκτός της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, η κριτική οπτικοακουστική ανάλυση των ταινιών είναι δυνατό να 
τους αφυπνίσει ως κριτικούς θεατές/ακροατές, ειδικότερα όσον αφορά στις 
φιλμικές αναπαραστάσεις μέσω ψυχο-πολιτισμικών κινηματογραφικών 
στερεοτύπων. 
 
Συμπεράσματα / Προτάσεις 
Με αφετηρία την πεποίθηση του John Berger (1972: 10) ότι «κάθε εικόνα 
ενσωματώνει έναν τρόπο βλέμματος», θα μπορούσαμε να διευρύνουμε αυτή την 
αρχή έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και την ακουστική διάσταση ως μία κριτική 
μεθοδολογία πρόσληψης, αντίληψης και ανάλυσης των οπτικοακουστικών 
φαινομένων στην εκπαίδευση: «κάθε ήχος ενσωματώνει έναν τρόπο ακούσματος». 
Μέσα από την προτεινόμενη προσέγγιση, οι μαθητές αναδεικνύονται τελικά σε 
ενεργούς παράγοντες κριτικής οπτικοακουστικής ανάγνωσης των ταινιών, ενώ 
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συνολικά στην τάξη δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα από διαφορετικές απόψεις 
για θέματα που προκύπτουν μέσα από έναν ανοικτό τρόπο αξιοποίησης του 
κινηματογραφικού υλικού ως συνδυασμού του ήχου και της εικόνας. Η 
παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, έτσι ώστε να αποτελέσει τον άξονα 
γύρω από τον οποίο είναι δυνατό να σχεδιαστεί και να οργανωθεί μία κριτική 
διδασκαλία των οπτικοακουστικών μέσων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Berger, J. (1972). Ways of Seeing. London & Harmondsworth: BBC & Penguin Books. 
Clayton, M., T. Herbert & R. Middleton (Eds.). (2003). The Cultural Study of Music: A 

Critical Introduction. London & New York: Routledge. 
Eisler, H. & T.W. Adorno. (1947). Composing for the Films. Oxford & New York: Oxford 

University Press. 
Gorbman, C. (1987). Unheard Melodies: Narrative Film Music. Bloomington: Indiana 

University Press. 
Hoeckner, B. (2007). Transport and Transportation in Audiovisual Memory. In D. 

Goldmark, L. Kramer & R. Leppert (Eds.), Beyond the Soundtrack: Representing 
Music in Cinema (pp. 163-183). Berkeley: University of California Press. 

Kalinak, K. (1991). Music to My Ears: A Structural Approach to Teaching the Soundtrack. 
Indiana Theory Review, 11, pp. 29-45. 

Kassabian, A. (2001). Hearing Film: Tracking Identifications in Contemporary Hollywood 
Film Music. London & New York: Routledge. 

Larsen, P. (2005). Film Music. London: Reaktion Books. 
MacDonald, R.A.R., D.J. Hargreaves, & D.E. Miell (Eds.). (2002). Musical Identities. 

Oxford & New York: Oxford University Press. 
Miller, S.J. (2014). (Re)/Re-envisioning Preservice Teacher Identity: Matrixing Methodology. 

In J. Flood, S. Brice Heath, & D. Lapp (Eds.), Handbook of Research on Teaching 
Literacy through the Communicative and Visual Arts II (pp. 151-159). London & 
New York: Routledge. 

Prendergast, R.M. (1992). Film Music: A Neglected Art. New York: W.W. Norton & 
Company. 

Steinberg, S.R. (2007). Culture Weds Capital: A Critical Reading of Gurinder Chadha’s 
Bride and Prejudice. In D. Macedo & S. Steinber (Eds.), Media Literacy: A Reader. 
New York: Peter Lang. 

Γκέφου-Μαδιανού, ∆. (1999). Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό 
Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Κάβουρας, Π. (1999). Τα ∆ρώμενα από Εθνογραφική Σκοπιά: Μέθοδοι, Τεχνικές και 
Προβλήματα Καταγραφής. Στο ∆ρώμενα: Σύγχρονα Μέσα και Τεχνικές 
Καταγραφής τους (σσ. 45-80). Κομοτηνή: Κέντρο Λαϊκών ∆ρωμένων. 

Πουλάκης, Ν. (2015). Μουσικολογία και Κινηματογράφος: Κριτικές Προσεγγίσεις στη 
Μουσική των Σύγχρονων Ελληνικών Ταινιών. Αθήνα: Εκδόσεις Ορφέας. 

 
 
 
 
 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

220

∆ιερεύνηση αξιοποίησης Οπτικοακουστικού Γραμματισμού 
στην εκπαιδευτική πράξη: Η περίπτωση του Ούγκο Καμπρέ 

στο Γυμνάσιο 
 

∆ρ. Ελένη Ρώσσιου 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 
rossiou@sch.gr  

 
Ηλίας Γεράκος, MSc. 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 28o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
gerakosilias@gmail.com 

 
∆ρ. Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου 

Φιλόλογος, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ntinailiopoulou@gmail.com 

 
 
Περίληψη 
Η διερεύνηση εφαρμογής Οπτικοακουστικού Γραμματισμού (ΟΑΓ) πραγματοποιήθηκε με 
διαθεματική, διασχολική, εκπαιδευτική δράση του Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και του 8ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Η ταινία που 
επιλέχτηκε είναι η ταινία HUGO του Σκορτσέζε (2012) βασισμένη στο βιβλίο «Η εφεύρεση 
του Ουγκό Καμπρέ» του Σέλζνικ (2007). Ο ΟΑΓ εφαρμόστηκε με μεικτή μάθηση και 
παράλληλη χρήση κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ μέσα και έξω από την τάξη (web2.0, eclass, 
wiki κλπ) καθώς και με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εκπόνησης δραστηριοτήτων σε 16 
διδακτικές ώρες, σε τρεις φάσεις (θεατή, κριτικού, δημιουργού). Υπό το ανωτέρω πρίσμα 
αξιοποιήθηκαν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές συνεπικουρούμενες από τη 
μειούμενη καθοδήγηση. Οι μαθητές του ΠΣΠΘ μυήθηκαν στον ΟΑΓ στο πλαίσιο του 
μαθήματος ΤΠΕ, ενώ η Γ’ Γυμνασίου με όχημα το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ζήσε το Όνειρο: 
Ούγκο Καμπρέ» και με σκοπό την αξιοποίηση του ΟΑΓ στη Νεοελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία και ΤΠΕ. Στο 8ο Γυμνάσιο ο ΟΑΓ εφαρμόστηκε στο μάθημα της Πληροφορικής 
Β’ Γυμνασίου και στο αντίστοιχο πολιτιστικό πρόγραμμα. 
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός, οπτικοακουστική εκπαίδευση, 
Κινηματογράφος, ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 
Abstract 
The exploitation of Audio Visual Literacy (AVL) in Secondary Education has been implemented 
in Peiramatiko Scholeio Panepistimiou Thessalonikis (PSPTh) and 28th Gymnasium of 
Thessaloniki with an educational intervention in cooperation of teachers of three subjects 
(Informatics, Greek Literacy and Greek Language) with 68 students. Blended learning 
supported the investigation with appropriate e-tools and collaborative activities in the class 
and outside of it. The chosen movie was HUGO, Scorsese (2012) based on the book «The 
invention of Hugo Cabret» by Selznick (2007). AVL implemented during 16 teaching hours in 
three phases, with various teaching teachniques (groups, EcLIP etc) and ten worksheets with 
decreasing instructions.Students of 2nd grade of PSPTh were introduce to AVL in the context 
of the two hours per week course of ICT and students of 3rd grade participated in the school 
cultural activity entitled «Live the dream: Hugo Cabret» in addition to the subjects of Greek 
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Literacy and Greek Language. Students of 28th Gymnasium participated in the same school 
cultural activity in addition to ICT course of one hour per week. 
Keywords: Audio Visual Litearcy, Audio-Visual Education, Cinemα, Secondary Education. 
 
 
Εισαγωγή 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός (ΟΑΓ) είναι μία από τις πολλές μορφές 
γραμματισμού που θεωρούνται όλο και περισσότερο αναγκαίες στη σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα παγκοσμίως, για κάθε παιδί, μαθητή και φυσικά για 
κάθε άνθρωπο. Παραπέμπει ιστορικά κυρίως στον κινηματογράφο που ως τέχνη 
συμπεριλαμβάνει και όλες τις άλλες μορφές τέχνης σε κυμαινόμενο βαθμό. 
Ξεκινώντας από τον κινηματογράφο, όπως αναφέρει η Γιωτοπούλου (2013), ο 
οποίος πέρα από την ψυχαγωγία αποτέλεσε εξαρχής και μια μορφή 
πληροφόρησης και ενημέρωσης, κάνουμε λόγο για τον κινηματογραφικό 
γραμματισμό (cineliteracy). Επεκτείνοντας την χρήση της κινούμενης εικόνας, που 
έγινε αρχικά από τον κινηματογράφο, έγινε φανερό ότι ήταν τεράστια η επίδρασή 
της στη διαμόρφωση της αντίληψης των ανθρώπων σαν μια κοινή παγκόσμια 
γλώσσα. Αναδείχτηκε, επομένως, η ανάγκη να αναγνωριστεί από τα εκπαιδευτικά 
τους συστήματα πολλών χωρών η κριτική κατανόηση μιας ταινίας αλλά και κάθε 
είδους τηλεοπτικών προγραμμάτων και βίντεο, ως αναπόσπαστο τμήμα του 
γραμματισμού (Γιωτοπούλου, 2013). Σύμφωνα με τον Γουλή (2009), με την 
αξιοποίηση του ΟΑΓ κατακτάται παράλληλη γνώση: χρήση ερευνητικών και 
ανακαλυπτικών διαδικασιών, ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού 
λόγου, αισθητική έκφραση, καλλιέργεια φαντασίας και αποκλίνουσας σκέψης, 
εικαστική δημιουργία και ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Προϋπόθεση για 
αυτά είναι η ευαισθητοποίηση και συνεργασία των μαθητών μέσα από 
ευρηματικές, λειτουργικές και προσαρμόσιμες δραστηριότητες με διεπιστημονικό 
και διαθεματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον Γρόσδο (2010), η εικόνα έχει διπλή 
δράση στα μάτια, το μυαλό και την ψυχή των μαθητών, αναπτύσσει αλλά και 
εγκλωβίζει την φαντασία τους, γι΄αυτό και η θεσμοθετημένη εκπαίδευση καλείται 
να περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: παιδαγωγική αξιοποίηση, αλφαβητισμό στους 
κώδικες που χρησιμοποιούνται και κυρίως ανίχνευση/ανακάλυψη των 
υπονοούμενων κοινωνικών συμβάσεων. 

Ο ΟΑΓ απουσιάζει από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στο 
Ελληνικό Σχολείο και η προώθησή του επαφίεται σε αποσπασματικές δράσεις και 
δραστηριότητες που επιλέγουν, κατά βάση με δική τους πρωτοβουλία, 
εκπαιδευτικοί,παρόλο που ο ΟΑΓ «...συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης, των 
δεξιοτήτων και των στάσεων που επιτρέπουν την αύξηση της κριτικής 
επίγνωσης...» και σύμφωνα με τον Πασχαλίδη (2000) η διδασκαλία των ΜΜΕ έχει 
υιοθετηθεί στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης διεθνώς, «...στη βάση της ολοένα 
και περισσότερο διευρυνόμενης αναγνώρισης του καταλυτικού και διαρκώς 
ισχυροποιούμενου ρόλου τους στις πιο ζωτικές διαδικασίες των σύγχρονων 
κοινωνιών, όπως στην πληροφόρηση και την πολιτική, στην ιδεολογία και την 
ηθική, στην τέχνη και τον πολιτισμό».  

Η διερεύνηση εφαρμογής του ΟΑΓ στο Γυμνάσιο πραγματοποιήθηκε με 
διαθεματική, διασχολική, εκπαιδευτική δράση με μαθητές Γυμνασίου του ΠΣΠΘ και 
του 8ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και αξιοποιήθηκε η μεικτή μάθηση με παράλληλη 
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χρήση κατάλληλων εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσα και έξω από την τάξη (web2.0, eclass, wiki κλπ) καθώς και 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εκπόνησης δραστηριοτήτων. Η ταινία που 
επιλέχτηκε είναι η ταινία HUGO (Σκορτσέζε, 2012) βασισμένη στο βιβλίο «Η 
εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ» (Σέλζνικ, 2007). Ο ΟΑΓ εφαρμόστηκε με δίωρα 
εργαστήρια και την εκπόνηση φύλλων εργασίας (ΦΕ), καθένα από τα οποία 
εξυπηρέτησε συγκεκριμένο σκοπό και καθορισμένους στόχους που 
γνωστοποιούνταν στους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν ποικίλες 
διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές όπως μικρές ή μεγάλες ομάδες, διερευνήσεις, 
πλαίσιο ECLIP (Γρηγοριάδου κ.ά.,2004) συνεπικουρούμενες από τη μειούμενη 
καθοδήγηση, ενώ το έργο των ομάδων παρουσιάζονταν στην ολομέλεια.  

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση προσεγγίσεων και πρακτικών για τον 
ΟΑΓ στο Γυμνάσιο. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα εστίασαν στους ρόλους των 
μαθητών (θεατής, κριτικός, δημιουργός) και στον τρόπο εφαρμογής του στο 
Γυμνάσιο. Η ερευνητική διαδικασία αξιοποίησε την έρευνα - δράση, στην οποία 
συμμετείχε ομάδα ερευνητών - εκπαιδευτικών με ενεργό ρόλο. Με την επισκόπηση 
συλλέχτηκαν δεδομένα σε συγκεκριμένο χρόνο για την συλλογή των οποίων 
χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνέντευξη.  

Η δομή της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει 5 ενότητες. Στην επόμενη 
ενότητα παρουσιάζεται συνοπτικά το πλαίσιο εφαρμογής του ΟΑΓ στο Γυμνάσιο 
ενώ στην 3η ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Η 4η ενότητα 
εστιάζειστα αποτελέσματα της έρευνας και στη συζήτηση αυτών, ενώ η εργασία 
ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
 
Πλαίσιο Εφαρμογής ΟΑΓ στο Γυμνάσιο  
Η εφαρμογή του ΟΑΓ στο Γυμνάσιο είναι, όπως προαναφέρθηκε, μια διαθεματική, 
διασχολική, εκπαιδευτική δράση που εφαρμόστηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 
2014-2015. Ειδικότερα, τα συμμετέχοντα σχολεία ήταντο ΠΣΠΘ με μαθητές των 
τάξεων Β’ και Γ’ γυμνασίου και το 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, με μαθητές της Β’ 
Γυμνασίου. Η εκπαιδευτική δράση συνάδει με τα προγράμματα σπουδών των 
αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνίακαι 
Πληροφορική). Παράλληλα, αξιοποιεί σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και 
παιδαγωγικές θεωρητικές αρχές. Κατά την υλοποίησή της και συγκεκριμένα κατά 
τη φάση της αποδόμησης σκηνών ενεργοποιούνται στρατηγικές του οπτικού και 
κριτικού γραμματισμού. Σε αντίθεση με την έντυπη επικοινωνία, στην οποία 
κυριαρχεί ο λόγος (Πλειός, 2005), 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 (Μπασαντής, 
1988). Οι νέοι αυτοί τρόποι λειτουργούν ως εφαλτήριο κριτικής προσέγγισης από 
τους μαθητές της ταινίας και των ποικιλοτρόπως εκπεμπόμενων μηνυμάτων του. 
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Με δεδομένο επίσης ότι οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες είναι αναγκαίο να 
μπορούν να χειρίζονται τα νέα μέσα (Ράπτης & Ράπτη, 2002) χωρίς να 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης, γεγονός που 
ενδεχομένως προκύψει από την αδυναµία τους να χρησιμοποιούν και να 
εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιούνται οι ΤΠΕ. Παράλληλα, αξιοποιούνται 
η μεικτή μάθηση με σύγχρονη αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ μέσα και 
έξω από την τάξη (web2.0, eclass, wiki κλπ) καθώς και η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος εκπόνησης δραστηριοτήτων (δια ζώσης και διαδικτυακά) μέσω της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tomlinson, 2005). Η ταινία που επιλέγεται είναι η 
ταινία HUGO του Μάρτιν Σκορτσέζε (2012) βασισμένο στο βιβλίο «Η εφεύρεση του 
Ουγκό Καμπρέ» του Μπράιαν Σέλζνικ (2007). Κατά τη διάρκεια της έρευνας της 
εφαρμογής του ΟΑΓ υλοποιούνται οκτώ (8) εργαστηριακά μαθήματα και 
εκπονούνται δέκα (10) ΦΕ με τα οποία αναμένεται να απαντηθούν τα ερευνητικά 
ερωτήματα (Πίνακας 1). Παράλληλα. στο πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων 
που αναφέρθησαν της Γ’ Γυμνασίου δίνεται έμφαση στη συγγραφή κριτικής ταινίας 
ενώ στο μάθημα της Πληροφορικής οι μαθητές εξοικειώνονται με τα εργαλεία των 
ΤΠΕ για την παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων. 
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Πίνακας 1: ΟΑΓ στην εκπαιδευτική πράξη(Πηγή: Γεράκος, 2015: 32) 
 
Μεθοδολογία έρευνας 
Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση προσεγγίσεων και πρακτικών για τον ΟΑΓ 
στο Γυμνάσιο. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

 Ποιοί παράγοντεςεπιδρούν στην «απόλαυση» κινηματογραφικών ταινιών 
και στον εντοπισμό των «μηνυμάτων» της αλλά και του ρόλου των ηρώων, 
των χώρων και των συναισθημάτων που κυριαρχούν σ’ αυτή; 

 Πώς καλλιεργείται η κριτική ικανότητα των μαθητών μέσα από 
δραστηριότητες οπτικοακουστικής αφήγησης και ερμηνείας μιας εικόνας ή 
αποσπάσματος ταινίας, και εντοπισμού ενοτήτων ή πλάνων και της 
αντίστοιχης κεντρικής ιδέας; 

 Πώς συμβάλλουν τα τεχνικά στοιχεία των ταινιών (ταξινόμηση των 
ταινιών, εξοικείωση με τις τεχνικές δημιουργίας ταινίας) και η αναγνώριση 
του ρόλου της Τεχνολογίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
«δημιουργού θεατή» και ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την παραγωγή 
οπτικοακουστικών προϊόντων και την ανάπτυξη του λόγου−προφορικού, 
γραπτού και οπτικοποιημένου− από τα παιδιά; 

Με σημείο αναφοράς το ΠΣΠΘ, οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου μυήθηκαν στον ΟΑΓ 
στο πλαίσιο του μαθήματος ΤΠΕ (24 μαθητές), ενώ η Γ’ Γυμνασίου (50 μαθητές) με 
όχημα το διαθεματικό, διατμηματικό και διασχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Ζήσε 
το Όνειρο: Ούγκο Καμπρέ» και με σκοπό την αξιοποίηση του ΟΑΓ στη Νεοελληνική 
Γλώσσα, Λογοτεχνία και ΤΠΕ. Στο 8ο Γυμνάσιο ο ΟΑΓ εφαρμόστηκε τόσο στο 
μάθημα της Πληροφορικής Β’ Γυμνασίου (20 μαθητές) με μία ώρα τη βδομάδα στο 
μάθημα των ΤΠΕ και στο αντίστοιχο πολιτιστικό πρόγραμμα.  

Η ερευνητική διαδικασία αξιοποίησε την έρευνα - δράση, στην οποία 
συμμετείχε ομάδα ερευνητών-εκπαιδευτικών με ενεργό ρόλο. Με την επισκόπηση 
συλλέχτηκαν δεδομένα σε συγκεκριμένο χρόνο για την συλλογή των οποίων 
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χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, παρατήρηση, συνέντευξη. Οι απαντήσεις των 
ερωτηματολογίων (34 μαθητών) αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν σε συνδυασμό με 
τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων μαθητών (10 μαθητές του ΠΣΠΘ και 4 του 
8ου Γυμνασίου) και των φύλλων παρατήρησης των εκπαιδευτικών (2 
Πληροφορικής, 2 Φιλόλογοι).  

Έρευνες σχετικά με την αξιοποίηση του ΟΑΓ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
έδωσαν έμφαση στη σημαντικότητα της μη επιφανειακής θέασης των ταινιών 
αλλά και: α) στην κριτική στάση των καταναλωτών-θεατών β) στη μελέτη - έρευνα 
της ταινίας γ) στη δημιουργία ταινίας με συγκεκριμένο μήνυμα,. Καθορίστηκαν, 
λοιπόν,τρεις άξονες με τα αντίστοιχα κριτήρια (Μακράκης, 1998): 

1. Θέαση ταινίας – κριτική στάση με σκοπότη συλλογή δεδομένων για την 
«απόλαυση» της ταινίας από τους θεατές και την κατανόησή της. Τα κριτήρια 
είναι: η πρόκληση συναισθημάτων, η προσέλκυση προσοχής, η διατήρηση του 
ενδιαφέροντος καθώς και εκτιμήσεις για τοείδος της ταινίας, το περιεχόμενο, 
το σενάριο, τη μουσική επένδυση. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω 
ερωτηματολογίου και με παιχνίδια μνήμης και γνώσεων αξιοποιώντας 
διάφορα στοιχεία του οπτικοακουστικού έργου, όπως εικόνες, διαλόγους, 
μουσική επένδυση κ.λ.π.  

2. Μελέτη-έρευνα ταινίας με σκοπότη συλλογή των δεδομένων για την 
επιδιωκόμενη αλλαγή του ρόλου του μαθητή από θεατή σε κριτικό. Κριτήρια 
είναι ο εντοπισμός των εκφραστικών μέσων της πλοκής, του σεναρίου και του 
ύφους του έργου. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με αναπαράσταση ή/και 
με παιχνίδια ρόλων με τους ήρωες της ταινίας.  

3. Παραγωγή ταινίας με σκοπότη συλλογή δεδομένων για την επιδιωκόμενη 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή ως παραγωγού ταινίας. Η ταινία δεν έχει 
ως βασικό στόχο «επαγγελματική ποιότητα» αλλά, με τη χρήση απλού 
εξοπλισμού (φωτογραφικής μηχανής και αλληλουχία στατικών εικόνων, 
βιντεοκάμερας και άλλων υλικών όπως πλαστελίνη, αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης) να δίνεται έμφαση στις βασικές έννοιες του οπτικοακουστικού 
προϊόντος (κάδρα-πλάνα, γωνία λήψης, τεχνικές και ρόλος της τεχνολογίας) 
και στο μήνυμα της ταινίας. Τα κριτήρια, λοιπόν, είναι ο βαθμός ορθής 
χρήσης/αξιοποίησης των θεμελιωδών εννοιών του ΟΑ προϊόντος, η επιλογή 
μηνύματος για τον θεατή της, και ο βαθμός ολοκλήρωσης του ΟΑ προϊόντος.  

 
Αποτελέσματα – Συζήτηση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων με σκοπό την αξιοποίηση του ΟΑΓ στην εκπαιδευτική πράξη. Οι 
περιορισμοί του ΑΠΣ του Γυμνασίου και τα θετικά αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας καθιστούν απαραίτητο στοιχείο την ενσωμάτωση του ΟΑΓ στο ΑΠΣ στο 
Γυμνάσιο. Στην αποτίμηση μέσω ερωτηματολογίων της αξιοποίησης του ΟΑΓ 
συμμετείχαν μαθητές του ΠΣΠΘ από τους οποίους οι μισοί σχεδόν ήταν μαθητές 
της Β’ Γυμνασίου (52,9%) και οι υπόλοιποι της Γ’ Γυμνασίου (47,1%). 
 
Προφίλ των μαθητών 
Ηενασχόληση των μαθητών με τις ταινίες και τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων που 
βασίστηκαν οι ταινίες διερευνήθηκε με: α) την παρακολούθηση των ταινιών, β) το 
κατέβασμα ταινιών από το ∆ιαδίκτυο, και γ) τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων και 
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ειδικότερα βιβλίων που έγιναν ταινίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δύο στους 
τρεις μαθητές βλέπουν «πολλές» ή «πάρα πολλές» ταινίες. Αν προστεθούν και όσοι 
αναφέρουν «αρκετά» τότε το ποσοστό ανέρχεται στο 80%. Μόλις το 17% θεωρεί 
ότι βλέπει «λίγες» ταινίες. Τέσσερις στους δέκα μαθητές κατεβάζουν από το 
∆ιαδίκτυο οι ίδιοι ταινίες σε «πολύ μεγάλο» ή «πάρα μεγάλο» βαθμό. Οι μισοί 
κατεβάζουν ταινίες «Αρκετά» ή «Λίγο» και μόλις ένας στους δέκα δεν κατεβάζει 
ταινίες. Όσον αφορά τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων η εικόνα είναι 
αντεστραμμένη,αφού σχεδόν ένας στους τρεις μελετά «λίγο» έως «καθόλου», μόνο 
ένας στους τρεις αρκετά και ένας στους πέντε από «Πολύ» έως «Πάρα πολύ». 
Σε ερώτημα σχετικά με τηνπρόθεση και επιθυμία συμμετοχής σε νέα δράση ΟΑΓ 
είναι συντριπτικά θετικό το ποσοστόικανοποίησης και ενδιαφέροντος των 
μαθητών, αφού το 85,7% των μαθητών εξέφρασε την επιθυμία να γίνουν κι άλλες 
παρόμοιες δράσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε στις συζητήσεις στην ολομέλεια των 
τμημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης και στη 
συνέντευξη. 
 
Αποτίμηση Εναλλαγής Ρόλων των μαθητών 
Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν την 
εναλλαγή των ρόλων των μαθητών, οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήματα για 
κάθε έναν από τους τρεις ρόλους: του Θεατή, του Κριτικού και του ∆ημιουργού.  
 
Ο ρόλος του Θεατή: Ενεργητική θέαση της ταινίας  
Η προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε εντός και εκτός σχολικής τάξης λόγω 
περιορισμού του χρόνου του ΑΠΣ. Από τις απαντήσεις σε ημιδομημένες 
συνεντεύξεις των μαθητών σε μορφή συζητήσεων προκύπτει ότι οι βασικοί 
παράγοντες που επηρέασαν την ψυχαγωγία των μαθητών (απόλαυση της ταινίας) 
είναι ότι: α) οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά της ίδιας ηλικίας, β) υπάρχει περιπέτεια 
και αγωνία, κυρίως στο τέλος της ταινίας, γ) δείχνει μια άλλη εποχή από τη δική 
τους, δ) ο ήρωας-παιδί πρωταγωνιστής της ταινίας τα καταφέρνει και πετυχαίνει 
το στόχο του και παράλληλα το στόχο του πατέρα του (να φτιάξει το Αυτόματο 
και να γλιτώσει από το φύλακα), ε) όλοι στο τέλος είναι χαρούμενοι, για 
διαφορετικούς λόγους ο κάθε ήρωας της ταινίας, στ) το ορφανό παιδί καταφέρνει 
να γίνει αγαπητό σε όλους, ζ) περιλαμβάνει ελκυστικές, εντυπωσιακές και άρτια 
τεχνικά εικόνες και ήχους που μεταφέρουν τον θεατή στον χώρο δράσης των 
ηρώων. Μία μαθήτρια ανέφερε: «σαν να βρισκόμαστε κι εμείς εκεί κοντά στα τρένα 
και τα ρολόγια».Όπως κι αν παρακολούθησαν τη ταινία, ατομικά ή ομαδικά, 
γνωρίζοντας ή όχι ήδη κάποιες από τις επικείμενες δραστηριότητες των ΦΕ, 
μεγάλο ποσοστό (τα 2/3) των μαθητών/θεατών εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και 
τον εντυπωσιασμό τους κυρίως στα παραπάνω στοιχεία/παράγοντες της ταινίας 
αναφέροντας ότι ψυχαγωγήθηκαν και την «απόλαυσαν». Οι περισσότεροι (85% 
των μαθητών) δήλωσαν ότι η εστίαση εκ των προτέρων σε συγκεκριμένα 
αποσπάσματα και στιγμιότυπα, τους καθιστά πιο προσεκτικούς σε επόμενη θέαση, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια πιο ενεργητική παρακολούθηση της ταινίας. Αυτό 
συμβάλλει στο να βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγρήγορση, να διακρίνουν και να 
κατανοούν ευκολότερα τον ρόλο των ηρώων, των χώρων που διαδραματίζονται 
τα γεγονότα της ταινίας αλλά και τα συναισθήματα που κυριαρχούν σε κάθε 
σκηνή χωριστά.  
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Τα τρία δημοφιλέστερα θέματα που χαρακτηρίστηκαν ως κύριο θέμα της ταινίας 
είναι η επισκευή του Αυτόματου, η παρότρυνση των θεατών να αναλογιστούν και 
να «βρουν» τον σκοπό της ζωής, η δυσκολία της ζωής ενός ορφανού παιδιού και η 
ιστορία του κινηματογράφου (Σχήμα 1).Τα τρία επικρατέστερα θέματα που 
χαρακτηρίστηκαν «δευτερεύον θέμα της ταινίας» είναι η ιστορία του 
κινηματογράφου (21,88%), η επιβίωση του Ουγκό (18,75%) και η λύση του 
μυστηρίου με την επισκευή του Αυτόματου, μαζί με την αξία της φιλίας-
αλληλεγγύης και την προσωπικότητα-ιστορία του Ζωρζ Μελιές (12,5%). 

 

 
Σχήμα 1: Απόψεις μαθητών για το πρωτεύον θέμα της ταινίας 

 
Συνοψίζοντας φαίνεται ότι οι μαθητές αναδεικνύουν ως κύριο θέμα το 
περιεχόμενο της ταινίας αλλά και το μήνυμά της σχετικά με τον καθορισμό του 
«στόχου ζωής» και ως δευτερεύον τα συναισθήματα και τις δύσκολες καταστάσεις 
της ζωής.  
Αν και το 1/3 των μαθητών ανέφερε ότι ήταν μάλλον κουραστική ή/και δύσκολη η 
παρακολούθηση της ταινίας και ότι δεν κατάλαβαν τελικά τι σχέση είχε ο ήρωας 
με τις παλιές ασπρόμαυρες ταινίες, η ιστορία του κινηματογράφου προκάλεσε το 
ενδιαφέρον των περισσότερων μαθητών και θεώρησαν πολύ σημαντικό ότι με την 
ταινία δίνεται η πληροφόρηση αυτή, αλλά, όπως δήλωσαν και στη συνέντευξη, 
επιθυμούν να υλοποιήσουν περισσότερες δραστηριότητες για την ιστορία του 
κινηματογράφου, με παρόμοιες ή μη ταινίες, σε νέες εκπαιδευτικές δράσεις ΟΑΓ 
την επόμενη σχολική χρονιά. Σε ερωτήματα σχετικά με τονχωροχρόνο της ταινίας 
σωστά απάντησαν περισσότεροι από το 90% των μαθητών για τον χώρο (Παρίσι 
ή/και σιδηροδρομικό σταθμό) και μόνο το 16% των μαθητών για τον χρόνο (1930) 
γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

Τα τρία στοιχεία της ταινίας που εντυπωσίασαν περισσότερο τους μαθητές 
περισσότερο είναι: α) τα σκηνικά και τα εφέ (20%) και συγκεκριμένα το Αυτόματο 
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και τα σχέδιά του, ο σταθμός και το ρολόι, β) ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστή 
Ουγκό (17,1%) και κυρίως το πείσμα και η επιμονή του, και γ) το σενάριο της 
ταινίας με έμφαση στη ζωή στον σταθμό, τις ιστορικές αναδρομές και τη βοήθεια 
που παρέχεται στον Ουγκό (Σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2: Στοιχεία της ταινίας που εντυπωσίασαν τους μαθητές 

 
Μη αναμενόμενο, ήταν το γεγονός ότι το εικονογραφημένο βιβλίο δεν 

αναφέρθηκε ως στοιχείο εντυπωσιασμού, γεγονός που χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. Ένας μαθητής ανέφερε ότι θεώρησε το βιβλίο «παιδικό» και 
κατάλληλο περισσότερο για μαθητές ∆ημοτικού. Οι πρώτες ενδείξεις, όπως αυτές 
προέκυψαν από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις της συνέντευξης, δείχνουν ότι οι 
έφηβοι εστιάζουν σε εφαρμογές του ∆ιαδικτύου και όχι στη μελέτη λογοτεχνικών 
βιβλίων, ενώ κάποιοι μαθητές ανέφεραν και την έλλειψη του χρόνου στο να 
εστιάσουν, όσο θα έπρεπε ίσως, στο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ταινία.Μεταξύ 
των κυρίαρχων συναισθημάτων ήταν η αγωνία που προκλήθηκε στους μαθητές 
όταν ο Ουγκό με την Ιζαμπέλ πήγαν στο σινεμά, η υποστήριξη του Μελιές και το 
ρομπότ που ζωγράφιζε το φεγγάρι. Χαρά προκλήθηκε κυρίως στη σκηνή που 
έδειχνε το Παρίσι και στη συνέχεια η κάμερα «προχωρούσε» προς τον 
σιδηρόδρομο, στην έναρξη της ταινίας, κάτι που ερμηνεύεται και ως ενθουσιασμός 
και προσμονή για τη συνέχεια της. Συμπόνοια για τον ήρωα της ταινίας σημειώθηκε 
όταν έχασε τον πατέρα του και τη διαδέχθηκε ο φόβος κατά το κυνηγητό από τον 
σταθμάρχη καθώς και όταν έπεσε στις ράγες. Ενθουσιασμό και έκπληξη 
προκάλεσαν η αναγνώριση του Μελιές και η απονομή βραβείου στο τέλος της 
ταινίας που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Συγκίνηση επικράτησε και στην 
αναπόληση της ιστορίας του κινηματογράφου (στη βιβλιοθήκη), όπως και στις 
στιγμές των παιδιών στο ρολόι, στη σκηνή της πτώσης του κουτιού με τις 
ζωγραφιές από τη ντουλάπα, και κατά την αποκάλυψη του σχεδίου που 
ζωγράφισε το ρομπότ (Σχήμα 3).  
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ορφάνιας (2/34), η σημαντικότητα του αγώνα για την επίτευξη του σκοπού 
(3/34) και τα επαγγέλματα της εποχής. Σημαντικά στοιχεία αναφέρονταιη 
ανάπτυξη της τεχνολογίας (6/34 το ρολόι, ο τρόπος μετακίνησης, τα 
επαγγέλματα, τα ατυχήματα), οι ανθρώπινες σχέσεις (συμπεριφορά στα παιδιά, 
ηθική, φιλία, νοοτροπία λαού 9/34), και η αλλαγή νοοτροπίας λόγω πολέμου. 
Το 1/7 των μαθητών δεν απάντησε γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνας, αν 
δεν απάντησαν επειδή δεν εντόπισαν διδακτικά στοιχεία ή δεν είναι σίγουροι 
αν γνωρίζουν την έννοια αυτή. 

 2ο διδακτικό στοιχείο:η αγάπη, το σινεμά, η φιλία, η ανακάλυψη του «δρόμου» 
προς την επιτυχία, η δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ κοινωνικών τάξεων, η 
αλληλεγγύη, ο πόλεμοςμε τις επιπτώσεις του,η ιστορία του Ουγκό, το 
Αυτόματο, η αρχιτεκτονική, ο πολιτισμός.  

 3ο διδακτικό στοιχείο :η επιτυχία στόχου, η τεχνολογία και οι κατασκευές. 
 
Ο ρόλος του ∆ημιουργού 
Μεταξύ των παραγόντων που κατά την άποψη των μαθητών επιδρούν και 
επηρεάζουν την παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων είναι αφενός η χρήση 
των κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων της Νέας Τεχνολογίας και αφετέρου η 
ανάπτυξη του λόγου −προφορικού, γραπτού και οπτικοποιημένου− από τους 
ίδιους. Τον δεύτερο παράγοντα που θεώρησαν πολύ σημαντικό και απαραίτητο 
είναι η δημιουργία του σεναρίου του δικού τους τεχνουργήματος. Με αφορμή 
αυτόν τον παράγοντα αναγνώρισαν τη σημαντικότητα της συνεργασίας και 
ομαδικότητας καθώς και τον καταμερισμό εργασιών και χρονοπρογραμματισμό 
για την επίτευξη του τελικού στόχου τους. Ιδιαίτερο κίνητρο για τις ομάδες των 
μαθητών φάνηκε η συμμετοχή τους στη δράση «Πάμε σινεμά;» η οποία αναδύθηκε 
ως κοινή επιθυμία και προσδοκία πριν δημιουργήσουν το τελικό τους 
οπτοκοακουστικό έργο.  

Ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν ποιο από τέσσερα στοιχεία της 
ταινίας (σενάριο, χαρακτήρες, μήνυμα, πρωταγωνιστής) θα θέλανε περισσότερο να 
αλλάξουν ή να τροποποιήσουν. Η προτίμηση που καταγράφηκε είναι: οι 
χαρακτήρες, ο πρωταγωνιστής, το σενάριο και το μήνυμα της ταινίας. Το μήνυμα 
ήταν το στοιχείο αυτό που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό «να μην αλλάξει 
καθόλου», έστω κι αν το ίδιο ποσοστό ήθελε να αλλάξει «αρκετά», μιας και σχεδόν 
κανείς δεν ήθελε να αλλάξει «πολύ» ή «πάρα πολύ». Στον αντίποδα, το στοιχείο 
που θέλανε να αλλάξουν περισσότερο είναι οι χαρακτήρες και αμέσως μετά ο 
πρωταγωνιστής. Μάλιστα, ο πρωταγωνιστής συγκέντρωσε το πιο ψηλό ποσοστό 
για σαφή αλλαγή, «πάρα πολύ», που αντισταθμίστηκε όμως με επίσης ψηλά 
ποσοστά και στις επιλογές «καθόλου», «λίγο», «αρκετά». Το σενάριο φαίνεται να 
λαμβάνει τη δεύτερη θέση μετά το μήνυμα, ως προς τη διάθεση των μαθητών να 
μην το τροποποιήσουν. ∆ιαφαίνεται δηλαδή ότι οι μαθητές νιώθουν μάλλον πιο 
άνετα όταν ζητείται να ασκήσουν κριτική και επιθυμούν αλλαγές στα πρόσωπα – 
ερμηνευτές – χαρακτήρες παρά στο σενάριο και το μήνυμα (νοήματα και ιδέες που 
παρουσιάζονται). 
 
Προσωπική ανάπτυξη μαθητών  
Κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης του ΟΑΓ οι μαθητές αισθάνθηκαν 
ότι εξοικειώθηκαν και απέκτησαν μεγαλύτερη άνεση κατά την εκπόνηση των 
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δραστηριοτήτων και αναφέρουν ότι τα οφέληπου αποκόμισαν αφορούν: α) 
ανάπτυξη φαντασίας, β) δυνατότητα έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους και 
οπτικοακουστικές τεχνικές, γ) βελτίωση ικανοτήτων προφορικού λόγου, δ) 
δυνατότητα διερεύνησης ενός στοιχείου, ε) βελτίωση ικανοτήτων γραπτού λόγου, 
στ) ανάπτυξη νέας πρωτότυπης διαφορετικής σκέψης, ζ) ανακάλυψη νέας γνώσης, 
η) βελτίωση ανθρώπινων σχέσεων και συνεργασίες και θ) εικαστική δημιουργία 
(ζωγραφική, σκίτσο, σχέδιο κλπ). Πολύ σημαντική ήταν η συνεργασία με τους 
συμμαθητές που ήταν κυρίως για να υλοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες, 
λιγότερο για να απαντήσουν σωστά και ελάχιστα να να κατανοήσουν περιεχόμενο 
και δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν. Η μεγαλύτερη συνεργασία επετεύχθη 
κατά τη δημιουργία του ομαδικού οπτικοακουστικού έργου.  

Τα στοιχεία που κατά την άποψη των μαθητών συνέβαλλαν στην ανάπτυξη 
κριτικής σκέψηςείναι από το περισσότερο σημαντικό προς το λιγότερο: ελεύθερη 
συζήτηση, υπόδειξη/βοήθεια από τον εκπαιδευτικό, «προσεγμένος συνδυασμός» 
της πλήρους καθοδήγησης ή της υπόδειξης ενώ γαι την απόκτηση νέωνγνώσεων 
συνέβαλλαν η χρήση εργαλείων ΤΠΕ, η εκπαιδευτική μεθοδολογία και οι 
εκπαιδευτικές τεχνικές. Αξίζει να αναφερθεί ότι τους άρεσε ιδιαίτερα που 
βελτιώθηκαν στην κατανόηση και ανάλυση μηνυμάτων μιας ταινίας, στον τρόπο 
υλοποίησής της, στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών της, στην καταγραφή 
προσωπικής εμπειρίας και κριτικής και στη δημιουργία σεναρίου και σκηνοθεσίας. 
Όσον αφορά τις δεξιότητες που βελτίωσαν μεταξύ άλλων αναφέρουν τη 
χρήσηλογισμικού παρουσιάσεων και βιντεοσκόπησης και της δημιουργίας και 
επεξεργασίας βίντεο (movie maker) και ήχου. Τέλος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξοικείωσή τους με το διαδικτυακό συνεργατικό περιβάλλον wiki της τάξης και του 
ρόλου του στη συνεργασία μεταξύ μαθητών αλλά και με τον εκπαιδευτικό και το 
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. 

Καθοριστικοί παράγοντες παραγωγής ΟΑ προϊόντων σύμφωνα με τις απόψεις 
των μαθητών είναι η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, η ανάπτυξη του λόγου, 
προφορικού, γραπτού και οπτικοποιημένου από τους ίδιους τους μαθητές, η 
ομαδοσυνεργατικότητα και ο χρονοπρογραμματισμός. 

Μεταξύ των προτάσεων των μαθητών σε μελλοντική εφαρμογή ΟΑΓ είναι: 
πραγματοποίηση ομαδικής εργασίας προτεινόμενης από τον εκπαιδευτικό, 
διαφορετική σε κάθε ομάδα με την προϋπόθεση όλες οι εργασίες να συνδέονται 
μεταξύ τους καιη κριτική μιας ταινίας ή εργασίας με δημιουργούς τους μαθητές. 
Σχετικά με τα ΦΕ προτείνουν τη διαδικτυακή συμπλήρωση τους με σύντομες 
απαντήσεις.  
 
Συμπεράσματα- Περαιτέρω έρευνα 
Η ανάδειξη του κινηματογράφου σε εκπαιδευτικό εργαλείο είναι μάθημα 
«γλωσσικό» και παράλληλα εκπαιδευτικό εργαλείο στο μάθημα Πληροφορικής στο 
Γυμνάσιο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τα 
εργαλεία των νέων τεχνολογιών και να αναπτύξουν έμπρακτα νέες δεξιότητες και 
ικανότητες. Η με πολλαπλά μέσα αποτίμηση της διαθεματικής εκπαιδευτικής 
παρέμβασης ανέδειξε: α) τη δυσκολία αξιοποίησης του ΟΑΓ λόγω περιορισμένων 
διαθέσιμων ωρών διδασκαλίας, β) τα πλεονεκτήματα του Πιλοτικού 
Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ στο Γυμνάσιο (δίωρο εβδομαδιαίως), 
γ) τη θετική συμβολή της διαδικτυακής συνεργασίας, δ) την αναγκαιότητα 
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εφαρμογής του ΟΑΓ μέσω άλλων σχολικών δραστηριοτήτων αλλά και της 
προσεκτικής ενσωμάτωσής του στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη με την 
επιλογή κατάλληλων οπτικοακουστικών προϊόντων, ε) τον βαθμό απόκτησης 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων μαθητών και τη 
συνακόλουθη αλλαγή στη στάση τους κατά τη θέαση ταινιών. Με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ (λογισμικά δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικών 
εφαρμογών) αλλά και χώρων διαδικτυακής συνεργασίας οι μαθητές 
αναλαμβάνουν νέο ρόλο και ειδικότερα υποδυόμενοι τον ρόλο του παραγωγού 
ταινιών αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και 
υλοποιούν οπτικοακουστικά προϊόντα. 

Ο κινηματογράφος επιβεβαιώνεται ως εκπαιδευτικό εργαλείο που προάγει 
τον ΟΑΓ («μάθημα γλωσσικό και ΤΠΕ»). Η διδακτική προσέγγισηπου προτείνεται 
είναι μαθητοκεντρική με σχεδιασμό δραστηριοτήτων στις οποίες ο εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί, συντονίζει, διευκολύνει ως ο «πρώτος μελλοντικός θεατής», σε τρες 
άξονες,: α) θέαση ταινίας – κριτική στάση, β) κριτική της ταινίας, γ) παραγωγή 
ταινίας. Οι δυσκολίες αλλά και παράλληλα οι παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής 
του ΟΑΓ στην τάξη είναι: η δημιουργία σεναρίου, η άσκηση κριτικής, η διαθέσιμη 
τεχνολογία, το οικογενειακό περιβάλλον, η διαθεσιμότητα του επιπλέον χρόνου 
(συνεχόμενα 2ωρα- εφαρμογή μέσω άλλων προγραμμάτων: Περιβαλλοντικό, 
eTwinning, Πολιτιστικό), ο εντοπισμός και η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων - 
σημειολογικών στοιχείων, η προτίμηση των μαθητώνσε ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης με εικόνα και ήχο και αποφυγή μελέτης θεωρητικών κειμένων, 
προτίμηση χρήσης κοινωνικών δικτύων - συνεργατικά περιβάλλοντα με μειούμενη 
καθοδήγηση και η σύνδεση ΟΑ έργων με προβληματισμούς-ενδιαφέροντα- 
συναισθήματα.  

Οι κατακτήσεις των μαθητών με την αξιοποίηση του ΟΑΓ στην τάξη είναι 
μεταξύ άλλων: η εξοικείωση με τις ΤΠΕ, ηαπόκτηση δεξιοτήτων προσωπικής 
έκφρασης, οργάνωσης και παραγωγής ΟΑ προϊόντος, η ανακάλυψη σχέσης 
γλωσσικής και οπτικοακουστικής αφήγησης κατά τη θέαση με αναστοχασμό για τη 
λογοτεχνία - πολυτροπική σημειολογία, η καλλιέργεια κριτικού γραμματισμού – 
επιχειρηματολογία και η παραγωγή αιτιοκρατικού-αξιολογικού-κριτικού λόγου.  
 Μεταξύ των προτάσεων για περαιτέρω έρευνα είναι: α) η διερεύνηση του 
τρόπου θέασης της ταινίας (με την προβολή επιλεγμένων αποσπασμάτων & με τη 
μελέτη του σχετικού βιβλίου από πριν), β) η χρήση ΦΕ παρατήρησης κατά τη θέαση 
και η καταγραφή της αυθορμησίας των θεατών/μαθητών, γ) επίδραση του 
∆ιαδικτύου στον ΟΑΓ και εφαρμογή κατάλληλων καλών εκπαιδευτικών πρακτικών 
στα κοινωνικά δίκτυα και εστίασης σε θέματα που αφορούν πνευματικά 
δικαιώματα και κινδύνους που το ∆ιαδίκτυο ελλοχεύει, δ) τα κριτήρια που οι 
μαθητές «αξιολογούν» ένα ΟΑ έργο, και ε) η επίδραση της κουλτούρας των 
μαθητών (διαπολιτισμικής, οικογενειακής και κοινωνικής).  
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Περίληψη 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο για την κατασκευή 
βιντεομαθημάτων(VideoTutorials)τα οποία θα δημιουργηθούν με χρήση του λογισμικού 
ActivePresenter Free Edition. Τα παραγόμενα βιντεομαθήματα θα ενσωματώνουν ποικίλα 
μέσα όπως: εικόνες, βίντεο καταγραφής οθόνης, ήχο, κείμενο, υπότιτλους, κ.ά. Η δομή του 
σεναρίου προσεγγίζεται μέσω της μεθόδου της ιστοεξερεύνησης (WebQuest) η οποία 
παρέχειτα κατάλληλα ερεθίσματα διερεύνησης, συνεργασίας και αυτενέργειας.Οι 
δραστηριότητες του σεναρίου αναπτύσσουν τόσο τις δεξιότητες χρήσης 
οπτικοακουστικών εργαλείων όσο και τις δεξιότητες κριτικής στάσης απέναντι σε 
οπτικοακουστικά προϊόντα. Το διδακτικό σενάριο συνδέεται με δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής (δηλ. επεξεργασία βίντεο), συνεπώς δίνει τα απαραίτητα κίνητρα στους 
μαθητές προκειμένου αυτοίνα συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Λέξεις κλειδιά: Βιντεομαθήματα, Ιστοεξερεύνηση, ∆ιδακτικό σενάριο. 
 
Abstract 
This paper presents a teaching scenario for the production of video tutorials which will be 
created using the ActivePresenter Free Edition software. The video tutorials will incorporate a 
variety of media such as images, screen recording video, audio, text, subtitles, etc. The 
scenario structure is approached via the method of WebQuest which provides appropriate 
stimuli of investigation, cooperation and self-motivation. The activities of scenario develop 
both skills in using audiovisual tools as well as skills of critical consideration of audiovisual 
products. The teaching scenario is associated with activities of daily life (i.e. video editing), 
thus giving the necessary incentives to students in order to actively participate in the 
educational process. 
Keywords: Video Tutorials, WebQuest, Teaching scenarios. 
 
 
Εισαγωγή 
Στην εποχή που ζούμε κάθε άτομο καλείται να ανταπεξέλθει στις μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις της κοινωνίας. Ωςεκ τούτου θα πρέπει να εξοικειωθεί με ποικίλες 
μορφές γραμματισμού, όπως: ψηφιακό, πληροφοριακό, γλωσσικό, οπτικοαουστικό 
κ.ά. Στην σημερινή πραγματικότητα, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν ενταχθεί σε κάθε δραστηριότητα της ζωής των ατόμων, 
με αποτέλεσμα ο οπτικοακουστικός γραμματισμός (audio visual literacy) να 
διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής 
(Aguaded-Gomez & Perez-Rodriguez, 2012). 

Η έννοια του οπτικοακουστικού γραμματισμούεμπεριέχει την ικανότητα 
πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας εννοιών και μηνυμάτων 
(Γρόσδος, 2010; Kress& Van Leeuwen, 2001), τα οποία εμπεριέχουν διάφορες 
μορφές έκφρασης και επικοινωνίας όπως: κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, κ.ά. Κατά 
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συνέπεια, στο πλαίσιο του οπτικοακουστικού γραμματισμού το κάθε άτομο μπορεί 
να ενεργεί ως θεατής, κριτικός και δημιουργός (Γρόσδος, 2010). Σαφώς, η 
ενασχόληση με δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία και αξιολόγηση 
βιντεομαθημάτων, αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις ικανότητες των ατόμων στον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό. 

Το βιντεομάθημα (VideoTutorial)αποτελεί ένα οπτικοακουστικό προϊόν το 
οποίο μεταφέρει γνώσεις, έννοιες, πληροφορίες και μηνύματα στα άτομα που το 
παρακολουθούν. Με απλούς όρους, αποτελεί ένα διδακτικό μέσο που μεταδίδει 
την γνώση μέσω ενός βίντεο. Οι δύο γενικοί τύποι βιντεομαθημάτων είναι: (α) η 
ταινία (movietutorial) όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει μέσω της παρατήρησης και 
(β) το αλληλεπιδραστικό βίντεο (interactivetutorial) όπου ο εκπαιδευόμενος 
αλληλοεπιδρά με το σύστημα (βίντεο) εκτελώντας τις κατάλληλες ενέργειες 
(Βουτσινά, Κέκκερης, & Κοσμίδης, 2012). Το βασικότερο πλεονέκτημα των 
βιντεομαθημάτων είναι ότι αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χωρικούς 
και χρονικούς περιορισμούς υποστηρίζοντας σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Ένα άλλο σημαντικό "εργαλείο" που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία 
είναι το ∆ιαδίκτυο, το οποίο αποτελεί τόσο πηγή πληροφόρησης και ανάκτησης 
υλικού όσο και σημείο απόθεσης κάθε είδους πληροφορίας. Οι βασικές αυτές 
δυνατότητες του ∆ιαδικτύου αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την 
μέθοδο της ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Πιο συγκεκριμένα, η δομή της 
ιστοεξερεύνησης έχει την μορφή ιστοσελίδας η οποία εμπεριέχει συγκεκριμένα 
τμήματα, τα οποία με την σειρά τους είναι τα δομικά στοιχεία του διδακτικού 
σεναρίου.Από την άλλη πλευρά η ιστοεξερεύνησηαξιοποιεί το ∆ιαδίκτυο ως κύρια 
πηγή άντλησης πληροφορίων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του 
εκπαιδευτικού σεναρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή των διαδικτυακών 
πηγών πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα αποπροσανατολισμού 
των μαθητών που προκύπτουν από το αχανές υλικό που υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο. 
(Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005; Dodge, 2001; March, 2004; Segers & 
Verhoeven, 2009).  

Τα βασικότερα δομικά στοιχεία –δηλαδή τα τμήματα–που διαμορφώνουν 
την πορεία εξέλιξης της ιστοεξερεύνησηςείναι τα εξής: η εισαγωγή (introduction), η 
εργασία (task), η διαδικασία (process), η αξιολόγηση (evaluation) και το 
συμπέρασμα (conclusion) (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η ανάπτυξη και 
ανάρτηση μίας ιστοεξερευνήσηςστο ∆ιαδίκτυο γίνεται με την χρήση ειδικών 
διαδικτυακών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο για αυτό 
το σκοπό, με γνώμονα την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Με άλλα λόγια, ο 
εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις δημιουργίας 
ιστοσελίδων για να δημιουργήσει μία ιστοεξερεύνηση, απλά θα πρέπει να επιλέξει 
ένα από τα διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία και να προσαρμόσει το περιεχόμενου 
του διδακτικού σεναρίου στις αντίστοιχες υφιστάμενες θέσεις. Ορισμένα τέτοια 
εργαλείαείναι: (α) Zunal (http://zunal.com), (β) Webquest.gr 
(http://www.webquest.gr), (γ) PHPWebquest (http://www.phpwebquest. 
org). Ωστόσο, για την ανάπτυξη μίαςιστοεξερεύνησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εργαλεία που δημιουργούν ιστοσελίδεςόπως:WordPress, Joomla, 
κ.ά. 
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Σχήμα 1: Βασικά στοιχείων υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου. 

 
Εν κατακλείδι, η παρούσα εργασία αξιοποιεί όλα τα προαναφερόμενα 

στοιχεία (δηλ. ActivePresenter Free Edition, ∆ιαδίκτυο, WebQuest) για την 
υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου (Σχήμα 1), τα οποία υποστηρίζουν σημαντικά 
την εκπαιδευτική διαδικασία και κατορθώνουν να παρέχουν τα απαραίτητα 
κίνητρα για την ενεργοποίηση των μαθητών. Το προτασσόμενο σενάριο δίνει την 
ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν παραγωγοί οπτικοακουστικών προϊόντων, 
θεατές και αξιολογητέςτων ταινιών. 
 
Γνωριμία με το λογισμικό Active Presenter Free Edition 
Το Active Presenter Free Edition είναι ένα λογισμικό με το οποίο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε βίντεο καταγραφής οθόνης, εγχειρίδια και παρουσιάσεις για το 
ακροατήριο με ένα εύκολο και απλό τρόπο. Το λογισμικό, αν και είναι εμπορικό 
διατίθεται δωρεάν με περιορισμένες όμως δυνατότητες σε σχέση με τις διάφορες 
άλλες εκδόσεις του. Μία ενδιαφέρουσα δυνατότητα που παρέχει το λογισμικό είναι 
η δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, ωστόσο αυτή δεν 
παρέχεται στην δωρεάν έκδοσή του. 

Ο Gil κ.ά. (2014) αναφέρουν: "ότι για την απλή καταγραφή της οθόνης και 
την δημιουργία βιντεομαθημάτων υπάρχουν πολλά διαθέσιμα λογισμικά (π.χ. 
Camtasia®, Ezvid®, BlueBerryFlashBack Express Recorder®, Screenr®, Ryls0tim 
Screen Recorder®, CamStudio®, Webinaria®, DVD Video Soft Free Screen Video 
Recorder®), ωστόσο το ActivePresenter είναι ένα αξιόλογο και δωρεάν λογισμικό". 

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες δυνατότητες της δωρεάν έκδοσης του 
λογισμικού είναι οι εξής (‘ActivePresenter – Screen Recording & Rapid ELearning 
Authoring Software’, 2016, ‘Active Presenter User Manual’, χ.χ.; Gil κ.ά., 2014):  
(α) καταγραφή της οθόνης του υπολογιστή και ταυτόχρονηεγγραφήτου ήχου του 
μικροφώνου ή του ήχου του συστήματος ή και τα δύο συγχρόνως. Η καταγραφή 
των ενεργειών της οθόνης μπορεί να παράγειείτε ένα μόνο βίντεο καταγραφής,είτε 
πολλαπλές διαφάνειες (slides) οι οποίες ενσωματώνουν εικόνες ή βίντεο. Η δεύτερη 
καταγραφή πραγματοποιείται όταν επιλεγεί η έξυπνη καταγραφή (smartcapturer)η 
οποία καταγράφει σε ξεχωριστές διαφάνειες τις ενέργειες του ποντικιού ή του 
πληκτρολογίου. 
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(β) εισαγωγή ποικίλων τύπων αντικειμένων, όπως: κείμενο, λεζάντα, υπότιτλο, 
εικόνα, ήχος, βίντεο, Zoom-n-Pan, κ.ά. 
(γ) επεξεργασία των αντικειμένων, όπως: μετακίνηση και διαγραφή αντικειμένων ή 
διαφανειών, αλλαγή χρώματος ή μεγέθους αντικειμένου,αποκοπή τμήματος ήχου 
ή βίντεο, μεταφορά αντικειμένου σε συγκεκριμένο σημείο του χρονοδιαγράμματος, 
κ.ά. 
(δ) εξαγωγή του περιεχομένου του έργου σε διάφορες δημοφιλείς μορφές βίντεο, 
όπως: mp4, flv, avi, wmv, κ.ά. 

Συνεχίζοντας την γνωριμία με το λογισμικού δημιουργίας βιντεομαθημάτων, 
θα αναφερθούμε στην επιφάνεια εργασίας του η οποία εμπεριέχει οκτώ περιοχές. 
Ορισμένες από αυτές τις περιοχές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Με απλά λόγια, 
αυτό σημαίνει ότι όταν πραγματοποιείται μία ενεργεία σε μια περιοχή, αυτή 
αντανακλάται άμεσα στις άλλες περιοχές της επιφάνειας εργασίας του λογισμικού. 
Αναλυτικότερα, οι οκτώ περιοχές του ActivePresenter (Εικόνα 1) είναι οι εξής 
(‘Active Presenter User  Manual’, χ.χ.): 
(1) Το μενού εντολών (menusystem) το οποίο εμπεριέχει όλες τις εντολές του 
λογισμικού. 
(2) Οι γραμμές εργαλείων (toolbars) οι οποίες ενσωματώνουν τα κουμπιά/εικονίδια 
των εντολών που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. 
(3) Το παράθυρο πόρων (resourcespane) που δείχνει όλα τα αρχεία/πόρους (π.χ. 
εικόνες, βίντεο, ήχους) που εμπεριέχει το έργο (project) το οποίο είναι ενεργό. 
(4) Το παράθυρο του καμβά (canvaspane) -δηλαδή η διαφάνεια του έργου- στην 
οποία τοποθετούνται τα διάφορα αντικείμενα. 
(5) Το παράθυρο διαφανειών (slidespane) που εμπεριέχει δύο καρτέλες, την 
καρτέλα "title" και την καρτέλα "thumbnails". Η πρώτη καρτέλα δείχνει στην σειρά 
όλες τις διαφάνειες με τα αντίστοιχα ονόματά τους. Ενώ, η δεύτερη δείχνει τις 
μικρογραφίες των διαφανειών και επιτρέπει την μετακίνησή τους σε οποιοδήποτε 
σημείο του έργου, με αποτέλεσμα την αλλαγή της σειράς εμφάνισης των 
διαφανειών.  
(6) Τοπαράθυρο τουχρονοδιαγράμματος (timelinepane) το οποίο δείχνει τα 
διάφορα αντικείμενα της κάθε διαφάνεια και πως αυτά τοποθετούνται στον άξονα 
του χρόνου.  
(7) Το παράθυρο ιδιοτήτων (propertiespane) το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία 
των ιδιοτήτων του αντικειμένου που είναι επιλεγμένο.  
(8) Η γραμμή κατάστασης (statusline) που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του 
έργου, και το επίπεδο ζουμ που χρησιμοποιείται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
στο παράθυρο του καμβά. 
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Εικόνα 1: επιφάνεια εργασίας του λογισμικού ActivePresenter Free Edition 

 
Πηγή: (‘ActivePresenter User Manual’, χ.χ., σ. 51) 
 
Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 
Γενική περιγραφή και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 
Ο σκοπός του σεναρίου είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών με 
προγράμματα επεξεργασίας βίντεο. Ειδικότερα, οι μαθητές καλούνται να 
δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό βίντεο (2-3 λεπτών), με χρήση του 
λογισμικού Active Presenter Free Edition, μέσω κατευθυνόμενων διερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση του σεναρίου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 2 
διδακτικές ώρες. 

Το διδακτικό σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί: (i)στο μάθημα της 
Πληροφορικής στην Β’ Γυμνασίου στην μαθησιακή ενότητα "∆ημιουργώ και 
εκφράζομαι με πολυμέσα" και (ii)στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας (project) 
στο Γυμνάσιο και Λύκειο με διαθεματικό τρόπο.  

Μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές θα:  
(α) περιγράφουν τα βήματα που απαιτούνται για την παραγωγή ενός 
εκπαιδευτικού βίντεο, 
(β) γνωρίζουν τις βασικές δυνατότητες δημιουργίας βίντεο με χρήση του 
λογισμικού ActivePresenter Free Edition, 
(γ) δημιουργούν εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία θα ενσωματώνουν ποικίλα 
στοιχεία, όπως: εικόνες, ήχο, υπότιτλους, βίντεο καταγραφής οθόνης, κ.ά., 
(δ) εξοικειωθούν με την αναζήτηση και ανάκτηση δωρεάν ψηφιακού υλικού από το 
∆ιαδίκτυο, 
(ε) βελτιώσουν τις συνεργατικές δεξιότητές τους, 
(στ) αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, 
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(ζ) αποκτήσουν ικανότητες οποτικοακουστικούγραμματισμού. 
 
Μεθοδολογία διδασκαλίας & παιδαγωγικό πλαίσιο 
Οι βασικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του σεναρίου 
είναι η ενεργητική, διερευνητική και ομαδοσυνεργατική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, 
η ανάπτυξη του σεναρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου της 
ιστοεξερεύνησης (WebQuest), η οποία αποτελεί μία μέθοδο κατευθυνόμενης 
διερευνητικής μάθησης (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Οι δραστηριότητες 
που προτείνονται είναι αυθεντικές -δηλαδή έχουν νόημα για τους μαθητές- με 
αποτέλεσμα να ενισχύουν το κίνητρο για ενασχόληση με αυτές. Οι μαθητές θα 
εργαστούν σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων (Ματσαγγούρας, 2008) και οι ίδιοι θα 
επιλέξουν το ρόλο τους (π.χ. σκηνοθέτης, συντονιστής ομάδας, χειριστής 
λογισμικού, κ.ά.) σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι καθοδηγητικός και 
συμβουλευτικός. Ο βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού σε αυτό το σενάριο είναι να 
διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες -δηλαδή να σχεδιάσει, οργανώσει, 
συντονίσει όλη την διαδικασία- προκειμένου οι μαθητές συνεργατικά να 
ανακαλύψουν την γνώση (Baudrit & Αγγελάκος, 2007). 
 
∆ιδακτικό υλικό 
Η ιστοεξερεύνηση (WebQuest) θα εμπεριέχει το εξής διδακτικό υλικό: 
- Οδηγό χρήσης του λογισμικού Active Presenter Free Edition σεμορφή βίντεο, 
- Υπόδειγμα του παραδοτέου έργου (βίντεο από το YouTube), 
- Φύλλα εργασίας σε ψηφιακή μορφή, 
- Λίστα διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης και ανάκτησης δωρεάν ψηφιακού 
υλικού. 
 
Περιγραφή των σταδίων του διδακτικού σεναρίου 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα στάδια του σεναρίου ακολουθούν τα βασικά δομικά 
στοιχεία της ιστοεξερεύνησης τα οποία είναι τα εξής: 
1ο Στάδιο: Εισαγωγή (Introduction) [5 λεπτά]. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται το 
πλαίσιο της εργασίας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών. 
2ο Στάδιο: Εργασία (Task) [5 λεπτά]. Σε αυτό το στάδιο περιγράφονται συνοπτικά οι 
διδακτικοί στόχοι του σεναρίου καθώς και το παραδοτέο της εργασίας.  
3ο Στάδιο: ∆ιαδικασία (Process) [45 λεπτά]. Η διαδικασία ορίζει τον τρόπο 
πραγματοποίησης της εργασίας δηλαδή τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη εκπαιδευτική διεργασία. Αυτά είναι: 
1ο Βήμα: δημιουργία ομάδων & επιλογή ρόλων.  
2ο Βήμα: σχεδιασμός του σεναρίου της ταινίας. Σε αυτό το βήμα οι μαθητές 
διαμορφώνουν την πορεία της ταινίας δηλαδή σχεδιάζουν σε ένα χαρτί το πλάνο 
των διαφανειών με τακυριότερα αντικείμενα που θα ενσωματώνει η κάθε 
διαφάνεια. 
3ο Βήμα: εύρεση, επιλογή & ανάκτηση ψηφιακού υλικού. Οι μαθητές μέσω της 
αναρτημένης λίστας διαδικτυακών πηγών αναζητούν το ψηφιακό περιεχόμενο το 
οποίο θα ενσωματώσουν στην ταινία τους. 
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4ο Βήμα: παραγωγήβιντεομαθήματος. Σε αυτό το βήμα οι μαθητές πρέπει: (α) να 
ενσωματώσουν τα διάφορα αντικείμενα (εικόνες, βίντεο, ήχο, κείμενο)σε κάθε 
διαφάνεια με βάση το πλάνο που σχεδίασαν στο 2ο βήμα, (β) να οργανώσουν τα 
αντικείμενα της κάθε διαφάνειας στο χρονοδιάγραμμα (timeline) και (γ) να εξάγουν 
σε κατάλληλη μορφή το τελικό προϊόν που δημιούργησαν. 
4ο Στάδιο: Αξιολόγηση (Evaluation) [25 λεπτά]. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται 
η παρουσίαση όλων των βιντεομαθημάτων από κάθε ομάδα.Στηνσυνέχεια 
ακολουθεί η αξιολόγησή τους. Τα παραγόμενα προϊόντα θα αξιολογηθούν από 
τους μαθητές αλλά και τον εκπαιδευτικό με βάση προκαθορισμένα κριτήρια (όπως: 
σαφήνεια, ορθό περιεχόμενο, πρωτοτυπία, ενσωμάτωση διαφορετικών 
πολυμεσικών στοιχείων, κ.ά.). Η αξιολόγηση θα είναι διαδικτυακή και θα 
πραγματοποιηθεί μέσω GoogleForms. 
5ο Στάδιο: Συμπέρασμα (Conclusion) [10 λεπτά]. Τέλος, ακολουθεί συμπερασματική 
συζήτηση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός μέσω της τεχνικής των 
ερωταποκρίσεων συνοψίζει τα στάδια εκπόνησης της εργασίας και αναφέρει τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, στην συζήτηση γίνεται 
αναφορά στις δυσκολίες που προέκυψαν και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.  
 
Συμπεράσματα 
Εν κατακλείδι, η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση επιχειρεί να αναπτύξει ποικίλες 
δεξιότητες και ικανότητες (π.χ. συνεργατικές, γνωστικές, χρήσης 
οπτικοακουστικών εργαλείων, κ.ά.) στους μαθητές και ταυτόχρονα διαμορφώνει 
το κατάλληλο πλαίσιο για την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η επιλογή της 
ιστοεξερεύνης ως δομή οργάνωσης του σεναρίου παρέχει καινούργιες εμπειρίες 
στους μαθητές, οι οποίοι αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο και οικοδομούν την γνώση 
μόνοι τους. Μέσω αυτής της προσέγγισης αρχίζουν να κατανοούν τα 
πλεονεκτήματα του μαθητοκεντρικού πλαισίου διδασκαλίας και κατά συνέπεια 
προσαρμόζονται καλύτερα σε σενάρια με παρόμοια δομή. Από την άλλη πλευρά, η 
χρήση του λογισμικού ActivePresenter αποτελεί μία νέα πρόκληση για τους 
μαθητές, οι οποίοι αναγνωρίζουν την άμεση εφαρμογή της νέας γνώσης στην 
καθημερινή τους ζωή. Για παράδειγμα κατανοούν ότι η εξοικείωση με το λογισμικό 
Active Presenter θα τους παρέχει τα γνωστικά εφόδια προκειμένου να 
επεξεργάζονται τα προσωπικά ψηφιακά αρχεία τουςκαι έπειτα να τα 
διαμοιραστούν με άλλα άτομα. Συνεπώς, η αξιοποίηση του προτασσόμενου 
διδακτικού σεναρίου στην τάξη θα ενισχύσει τις οπτικοακουστικές δεξιότητες των 
μαθητών, οι οποίες έχουν αναμφισβήτητη αξία στο τωρινό και μελλοντικό πλαίσιο 
της ζωής τους. 
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«Ραδιόφωνο, παλιό αλλά ακόμη ισχυρό». 
Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio,  
προάγω τον κριτικό γραμματισμό στα μέσα 

 
Παναγιώτα Σιάνου-Χατζηκαμάρη 
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hatzikamari@gmail.com 

 
 

Περίληψη 
Το ραδιόφωνο, ως μορφή έκφρασης και μετάδοσης μηνυμάτων χρησιμοποιεί ταυτόχρονα 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και συμβάλλει στη διάδοση της 
πληροφορίας. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο κάνει πιο εύκολο το πέρασμα από τον 
μαθητή/μαθήτρια καταναλωτή στον/ην μαθητή/μαθήτρια παραγωγό. Το European School 
Radio δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και μαθητές μαθήτριες να προσεγγίσουν το 
πιο «παλιό αλλά ισχυρό» μέσο και να αναδείξουν τις νέες πραγματικότητες που 
διαμορφώνονται. Παράγοντας ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε μια ποικιλία θεματικών 
αναγνωρίζουν και κρίνουν τους ηγεμονικούς τρόπους μετάδοσης των μηνυμάτων. Στο 
εργαστήριο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία: να γνωρίσουν το ρόλο του European 
School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο, στην ανάπτυξη του κριτικού 
γραμματισμού στα μέσα, να πειραματιστούν στη δημιουργία ραδιοφωνικού περιεχομένου 
και να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο των νέων και παλιών μέσων ως μέρος τόσο 
της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακό ραδιόφωνο, κριτικός γραμματισμός στα μέσα 
 
Abstract 
The radio, as a means of expression and communication, uses a varietyof ways in the 
communication of messages and facilitates the spread of information. Through the web radio 
the student-consumer learns to be student-producer. European School Radio allows teachers 
and students to approach the “dusty but mighty” radio and judge, even question the old 
methods of message communication. The participants in the workshop had the chance to: see 
how the European School Radio, the first school web radio, works towards the development 
of critical thinking, experiment with producing radio programsandview the old and new media 
as part of education and the educational process. 
Keywords: webradio, critical media literacy 
 
 
Εισαγωγή 
Το ραδιόφωνο ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στο κριτικό μιντιακό γραμματισμό καθώς έχει δύο σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή και μπορεί 
να υποστηρίξει με απλό και οικονομικό τρόπο την εκπαίδευση στους ποικίλους 
γραμματισμούς της εποχής μας. Ειδικά στο European SchoolRadio, το μοναδικό 
διαδικτυακό ραδιόφωνο το πρόγραμμα του οποίου δημιουργείται εξ ολοκλήρου 
από μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση 
στα μέσα είναι συνεχής με τρόπο απόλυτα συνεργατικό και δημιουργικό. Στο 
εργαστήριο παρουσιάζονται δυο τρόποι επεξεργασίας μηνυμάτων για το 
ραδιόφωνο και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους 
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Κριτικός γραμματισμός στα Μέσα 
Ο όρος «γραμματισμός» (ή εγγραμματισμός) αναφέρεται στην ικανότητα των 
ατόμων να διαβάζουν και να γράφουν. Σήμερα οι περισσότερες από τις 
πληροφορίες μας παρέχονται μέσω συστημάτων των νέων τεχνολογιών των 
μέσων επικοινωνίας και για το λόγο αυτό οι σύγχρονες χρήσεις του όρου δεν 
αναφέρονται απλά σε ικανότητες γραφής και ανάγνωσης, αλλά στην εξοικείωση 
του ατόμου με συνθετότερα συστήματα επικοινωνίας και κώδικες, τα οποία και 
μπορεί να διαχειριστεί. Γι' αυτό η έννοια του «γραμματισμού» είναι πρόσφορη για 
χρήσεις στις νέες τεχνολογίες (πληροφοριακός γραμματισμός, τεχνολογικός 
γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, «μιντιακός» γραμματισμός (medialiteracy). 
Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός είναι μία από τις πολλές μορφές γραμματισμού 
που θεωρούνται όλο και περισσότερο αναγκαίες στην σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα παγκόσμια, για κάθε παιδί, μαθητή και φυσικά για κάθε άνθρωπο.  

Σύμφωνα με την NAMLE, National Association for Media Literacy Education 
(2007) ο Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι η δυνατότητα των ατόμων να 
έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, να είναι σε θέση να αναλύουν, να αξιολογούν 
και να δημιουργούν. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «ο σκοπός της εκπαίδευσης και 
του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας είναι να βοηθήσει τα άτομα όλων των 
ηλικιών να αναπτύξουν τις συνήθειες της έρευνας και τις δεξιότητες έκφρασης που 
χρειάζονται για να είναι κριτικοί στοχαστές, αποτελεσματικοί στην επικοινωνία και 
ενεργοί πολίτες στο σημερινό κόσμο. Συνοψίζει δε τα παραπάνω σε πέντε βασικές 
αρχές ως προς τη Media Literacy Education: απαιτεί την ενεργό έρευνα και την 
κριτική σκέψη σχετικά με τα μηνύματα που λαμβάνουμε και δημιουργούμε, 
επεκτείνει την έννοια της παιδείας σε όλες τις μορφές των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, αναπτύσσει και ενισχύει τις δεξιότητες για μαθητές όλων των 
ηλικιών, αναπτύσσει τον κριτικό στοχασμό στην ενημέρωση ως βασική 
προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία, αναγνωρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης 
είναι ένα μέρος του πολιτισμού και λειτουργούν ως παράγοντες κοινωνικοποίησης 
και επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ατομικές δεξιότητες, τις 
πεποιθήσεις και τις εμπειρίες τους για να κατασκευάσουν τα δικά τους νοήματα 
από τα μηνύματα των μέσων ενημέρωσης. 

Σύμφωνα και με τη «∆ιακήρυξη για την Αγωγή στα ΜΜΕ» σε συμπόσιο της 
UNESCO το 1982 η «..καθιέρωση της αγωγής στα ΜΜΕ σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των 
στάσεων θα επιτρέψουν την αύξηση της κριτικής επίγνωσης και κατά συνέπεια, 
της ικανότητας εκείνων που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα». Η 
αγωγή στα ΜΜΕ έχει υιοθετηθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τόσο στις 
δυτικές όσο και στις οικονομικά αναπτυσσόμενες κοινωνίες (Andriopoulou, 2010), 
στη βάση της αναγνώρισης του καταλυτικού και διαρκώς ισχυροποιούμενου 
ρόλου των κλασσικών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις πιο 
ζωτικές διαδικασίες των σύγχρονων κοινωνιών, όπως στην πληροφόρηση και την 
πολιτική, στην ιδεολογία και την ηθική, στην τέχνη και τον πολιτισμό (Νίκα, 2007).  

Η εποχή μας χρειάζεται νέες σχέσεις με τα μέσα επικοινωνίας/ενημέρωσης 
και ένα νέο όραμα για τον έλεγχο της πρόσβασης καθώς και τη δομή τους. 
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Το ραδιόφωνο- Ένα μέσο παλιό μα ακόμα νέο 
Το ραδιόφωνο είναι ένα ισχυρό μέσο μαζικής ενημέρωσης και χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά στην εκπαίδευση για τη διάδοση πληροφοριών, τη μετάδοση 
μηνυμάτων και την ψυχαγωγία. Παίζει με τον ήχο και τη σιωπή, όπου ο ήχος 
μπορεί να είναι η φωνή, η λέξη, η μουσική και το αποτέλεσμα. Όταν κάποιος 
ακούει ραδιόφωνο, ταυτόχρονα μπορεί κανείς να φανταστεί γεγονότα, εικόνες 
ποικίλες αναπαραστάσεις, γι 'αυτό καλείται ως θέατρο των τυφλών ή και «γήπεδο» 
για το μυαλό (Μαράντος, 1999). Αναπτύσσεται με την ίδια ευκολία τόσο στις 
ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς είναι απλό και φθηνό 
μέσο άμεσα διαθέσιμα ως ένα μικρό παιχνίδι. Το Ραδιόφωνο έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτενώς ως εκπαιδευτικό μέσο τόσο στις δυτικές κοινωνίες από πολύ νωρίς όσο 
και στις αναπτυσσόμενες χώρες ιδιαίτερα για τον αλφαβητισμό απομονωμένων 
γεωγραφικά περιοχών. Επίσης ακόμη υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών σε διαφορετικές χώρες. Το Εκπαιδευτικό 
ραδιόφωνο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί μέσα σε μια ευρεία ποικιλία διδακτικών 
πλαισίων της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ((Todorova, 2015; Νίκα, 2007).  

Το ραδιόφωνο είναι το μέσο που εντάχθηκε πρώτο και εξαιρετικά ομαλά 
στην ψηφιακή εποχή λειτουργώντας με κανονικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα 
(συνεχή ροή προγράμματος) αλλά και με αποθήκευση των αρχείων ήχου (podcast) 
και την ακρόασή τους σε επιλεγμένο από το χρήστη χρόνο (ondemand). Το 
διαδικτυακό ραδιόφωνο (webradio) γεφυρώνει αποτελεσματικά το παλιό με το 
καινούριο. Λειτουργεί παράλληλα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε σχέση 
με τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνεί με μεγάλες ομάδες πληθυσμού έχοντας 
μικρότερες απαιτήσεις σε ενέργεια, χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό. 

Το ραδιόφωνο παρόλο που θεωρείται «παλιό και σκονισμένο»μέσο, 
παραμένει ένα ισχυρό και προσιτό εργαλείο για να διδαχθούν: η κριτική 
αποδόμηση των μηνυμάτων, η ηγεμονική αναπαράσταση στα κείμενα των ΜΜΕ 
(Todorova, 2015), δεξιότητες για την παραγωγή ραδιοφωνικών ηχοτοπίων και ότι 
η θέση των μαθητών και μαθητριών είναι να διαπραγματευτούν, να διαταράξουν 
και να ανατρέψουν αυτά τα κείμενα. 
 
Το European School Radio 
Το European School Radio, http://europeanschoolradio.eu/, είναι ένα μοναδικό 
διαδικτυακό ραδιόφωνο το πρόγραμμα του οποίου δημιουργείται εξ ολοκλήρου 
από μαθητές και μαθήτριες. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν που παράγονται και 
«βγαίνουν στον αέρα» έχουν χαρακτήρα ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και 
ταυτόχρονα εκπαιδευτικό. Το European SchoolRadio λειτουργεί ως ∆ίκτυο 
Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου της α/θμιας και β/θμιας 
εκπαίδευσης, ώστε από κοινού να παράγουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα 
πλαισιωμένο με τις δυνατότητες της κοινωνικής δικτύωσης για οπτικό υλικό και 
επικοινωνία. Παρέχει όλα τα εργαλεία και αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες 
ώστε να είναι ταυτόχρονα και μια ανοικτή κοινότητα μάθησης τόσο για μαθητές 
μαθήτριες όσο και για εκπαιδευτικούς (esradiosociety, 2015). 

Στο European School Radio συμμετέχουν ραδιοφωνικές ομάδες οι οποίες 
λειτουργούν με το συντονισμό υπεύθυνου εκπαιδευτικού και οι οποίες 
αποφασίζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και τη δομή της παραγωγής τους. 
Συμμετέχοντας στο European SchoolRadio, οι μαθητές/μαθήτριες αναπτύσσουν 
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συνεργατικές και συμμετοχικές ικανότητες, κριτική σκέψη ώστε να είναι σε θέση να 
κρίνουν τις πληροφορίες που δέχονται και διακινούν, λόγο και άποψη ως αυριανοί 
πολίτες, ειδικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ και πολυμέσων και εμμέσως 
επαγγελματικές προοπτικές. Στην ομάδα ενδιαφέροντος (σε προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων με εθελοντικό χαρακτήρα) ή τη σχολική τάξη 
(δραστηριότητες σε συγκεκριμένες θεματικές εντός του σχολικού προγράμματος) 
οι μαθήτριες/μαθητές κάθε ηλικίας μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες 
(Θεοδωρίδης, 2013; Γρόσδος, 2010) αναπτύσσουν κριτική στάση απέναντι στα 
μηνύματα, από καταναλωτές μετατρέπονται σε μελετητές- ερευνητές. Ταυτόχρονα 
ανακαλύπτουν και χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, γνωρίζουν τις μεθόδους 
και τεχνικές με τις οποίες παράγεται ένα πολιτιστικό προϊόν, χρησιμοποιούν 
διαθέσιμα μέσα και γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί. Αναπτύσσουν δεξιότητες 
προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές 
παρουσιάσεις (Θεοδωρίδης, 2002), αποκτούν κριτήρια ως προς την αξιολόγηση 
των μηνυμάτων που δέχονται από τα ποικίλα μέσα και ιδιαίτερα αυτά της 
κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) και παράλληλα όπως αναφέρουν οι Γουλής & 
Γρόσδος (2007) καλλιεργούν αισθητική, πολιτισμική και ιστορική συνείδηση.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών στα εργαλεία 
σύμφωνα με τον Θεοδωρίδη (2013) ο εκπαιδευτικός που αξιοποιεί τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό στην πράξη δεν χρειάζεται να διαθέτει ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία ούτε να μεριμνά για την εξασφάλιση και λειτουργία των 
μηχανημάτων (πεδίο όπου τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και 
να αναζητήσουν τις απαραίτητες λύσεις). ∆ηλαδή τα ερωτήματα που καλούνται να 
απαντήσουν τα παιδιά, και να παρουσιάσουν με τον δικό τους τρόπο, είναι 
ερωτήματα ουσίας που αφορούν το λόγο δημιουργίας της παραγωγής, τον λόγο 
επιλογής του θέματος. Επίσης πρέπει να αναζητήσουν τις τεχνικές αλλά και 
δημιουργικές λύσεις για να παρακάμψουν τις δυσκολίες έτσι ώστε το μήνυμα, η 
οπτικοακουστική παραγωγή τους, να φτάσει στον ακροατή χωρίς παρερμηνείες. 
Έτσι, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται να αξιοποιήσουν 
οιμαθητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τον οπτικοακουστικό 
γραμματισμό δεν είναι παρά απλά προγράμματα ηχογράφησης, καταγραφής και 
επεξεργασίας ήχου και εικόνας, δημιουργίας ποικίλων παρουσιάσεων, εργαλεία 
που διδάσκονται μέσα από την πράξη και οι μαθητές εξοικειώνονται βιωματικά 
στην καθημερινότητά τους στον προσωπικό τους υπολογιστή και τα αντίστοιχα 
μαθήματα στο σχολικό πρόγραμμα. Άλλωστε η ενδυνάμωση των μαθητριών και 
μαθητών στη χρήση των ψηφιακών μέσων μπορεί να συνδέεται άμεσα με την 
εκπαίδευση στα μέσα και αντίστροφα σε μια συνεχή διάδραση(DeAbreu, 2010). 
 
Το εργαστήριο 
Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να:προσεγγίσουν 
κάποιες από τις λειτουργίες των μέσων και να αναγνωρίσουν το ρόλο των 
διαφορετικών μέσων, των διαφορετικών τρόπων μετάδοσης μηνυμάτων και την 
επίδρασή τους στη σχολική κοινότητα,να δημιουργήσουν συνθήκες που θα 
επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων γραμματισμών με βάση το ραδιόφωνο,να 
παράγουν περιεχόμενο για ένα μέσο όπως το ραδιόφωνο και να το αξιολογούν 
τόσο ως προς την πληρότητά του, την αισθητική του αξία όσο και ως προς τον 
εκπαιδευτικό του ρόλο στον κριτικό γραμματισμό στα μέσα. 
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Στο εργαστήριο, το οποίο αναπτύχθηκε σε δύο μέρη, θεωρητικό, (με 
διαδραστική παρουσίαση, καταιγισμό ιδεών, επίδειξη και συζήτηση) και βιωματικό 
(δουλειά σε μικρές ομάδες, προσομοίωση) προσδιορίστηκαν αρχικά οι λόγοι για 
τους οποίους ο κριτικός γραμματισμός στα μέσα είναι απαραίτητος στην σημερινή 
μιντιοκρατούμενη εποχή και στη συνέχεια μέσω παρουσίασης της πλατφόρμας του 
European School Radio και των απαιτούμενων τεχνικών δημιουργήθηκαν, 
παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν μηνύματα από τις ομάδες εργασίας. 

Στο θεωρητικό μέρος αναφέρθηκε η λειτουργία των media, τα οποία 
ισχυρίζονται ότι λειτουργούν με δημοκρατικό τρόπο, οφείλουν να λειτουργούν 
«δίκαια» έστω και αν αυτό θα απαιτήσει νέες πολιτικές, νέα συστήματα που 
αντιμετωπίζουν τις κοινωνίες μας ως κάτι περισσότερο από αγορές (Todorova, 
2013). Αυτή οφείλει να είναι μια από τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής χρήσης 
των νέων και παλαιών μέσων μαζί με την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα 
μηνύματα των μέσων ενημέρωσης λειτουργούν στη διαμόρφωση του πολιτισμού 
και της κοινωνίας μας, την αναγνώριση των τεχνικών της πειθούς που 
χρησιμοποιούνται, την αναγνώριση προκαταλήψεων, περιστροφών, αποκρύψεων 
και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται ώστε το κάθε μέσο να πετυχαίνει τις 
εμπορικές πολιτικές και άλλες στρατηγικές του. 

Απέναντι σε αυτό η αξιολόγηση των μηνυμάτων πολυμέσων με βάση τις 
δικές μας εμπειρίες, τις δεξιότητες, τις πεποιθήσεις και τις αξίες δημιουργεί από 
τους ίδιους τους χρήστες νέους στόχους με τον προσδιορισμό νέων στρατηγικών 
οι οποίες εστιάζουν, μακροπρόθεσμα, σε περισσότερο κοινωνικούς στόχους. Η 
δημιουργία και διανομή των δικών μας μηνυμάτων μέσω πολυμέσων ανοίγει 
δρόμους για μια περισσότερο πολιτειακά ενεργή και κοινωνικά ευαίσθητη 
προσέγγιση. 

Στο βιωματικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρές ομάδες. Η 
κάθε ομάδα χρησιμοποίησε τον δικό της φορητό υπολογιστή. Στον υπολογιστή 
είχε προταθεί και εγκατασταθεί το δωρεάν λογισμικό ηχογράφησης audacity και 
μαζί το πρόγραμμα για την μετατροπή των αρχείων ήχου στη μορφή mp3. 
Πρόκειται για υλικό εύχρηστο και με μεγάλες δυνατότητες για επεξεργασίας. 
Αρχικά έγινε η παρουσίαση του προγράμματος και οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις 
δυνατότητές του. Ηχογράφησαν και αποθήκευσαν μικρά αρχεία ήχου και στη 
συνέχεια τα βελτίωσαν τεχνικά. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του 
προγράμματος τουEuropean SchoolRadio και η τεχνική υποστήριξη του μέσω των 
διατιθέμενων εργαλείων και εφαρμογών. 

Αφού οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με το τεχνικό κομμάτι πέρασαν στο 
μέρος της δημιουργίας περιεχομένου και αρχείων ήχου. Στο μέρος αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν δυο φύλλα εργασίας και κάθε ομάδα επέλεξε το θέμα της. 

Το πρώτο φύλλο με τίτλο «ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ» ζητούσε από τους 
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν «ένα προωθητικό κοινωνικό μήνυμα διάρκειας 
45 δευτερολέπτων το οποίο προβάλλει μια δράση του σχολείου σας». Με τη χρήση 
του διαθέσιμου λογισμικού «ηχογραφήστε, προσθέστε μουσικό χαλί και ακούστε το 
αποτέλεσμα». Στο φύλλο υπήρχε πίνακας με τα βασικά στοιχεία που καλό είναι να 
καταγράφονται και να δημοσιοποιούνται «ποιος, που, πότε, τι και γιατί» και τα 
οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν κατά βούληση ή να 
προσθέσουν και δικά τους, εφόσον το έκριναν απαραίτητο. 
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Στο δεύτερο φύλλο με τίτλο «ΟΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ» η οδηγία ανέφερε 
«δημιουργήστε δύο εκδοχές μιας είδησης, διάρκειας ενός λεπτού, που αφορά 
ζητήματα εκπαίδευσης όπως την κατάργηση του σχολείου διευρυμένου ωραρίου. 
Ηχογραφήστε, προσθέστε μουσικό χαλί και ακούστε το αποτέλεσμα». Και στο 
δεύτερο φύλλο υπήρχε πίνακας με τα βασικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν και τελικά αξιοποίησαν οι συμμετέχοντες. 

Και στα δύο φύλλα εργασίας ενσωματώθηκαν βασικές αρχές που διέπουν τη 
δημιουργία ενός ηχητικού μηνύματος: «φροντίστε η «ιστορία» σας να είναι κατά 
το δυνατόν πιο ακριβής και να γίνεται αμέσως κατανοητή, φροντίστε να 
αντιπροσωπεύονται διαφορετικές απόψεις, αποφύγετε την απλοϊκή εκδοχή της 
πραγματικότητας, αποφύγετε στερεοτυπικές αναπαραστάσεις». 
 
Συμπεράσματα 
Η χρήση του διαδικτυακού ραδιοφώνου και συγκεκριμένα του προγράμματος του 
EuropeanSchoolRadio, του μοναδικού ραδιοφώνου που δημιουργείται από 
ραδιοφωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα είναι μια άσκηση στον κριτικό 
γραμματισμό στα μέσα και ταυτόχρονα πεδίο δημιουργίας για τις μαθήτριες και 
μαθητές. Η αρχική επιφύλαξη για την χρήση των τεχνικών μέσων άρθηκε αμέσως 
μετά την παρουσίαση επίδειξη της πλατφόρμας του European SchoolRadio και του 
λογισμικού. Έγινε φανερό ότι με μια απλή χρήση των διαθέσιμων τεχνικών και 
εργαλείων οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί όπως άλλωστε και οι 
μαθήτριες/μαθητές περνούν στο ουσιαστικό μέρος, δηλαδή την παραγωγή των 
μηνυμάτων και την παρουσίασή τους στο κοινό. Η αξιολόγηση των παραδοτέων 
(ηχογραφήσεις) από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριοκατέδειξε το ενδιαφέρον 
τους για τον κριτικό μιντιακό γραμματισμό και την αξία του σε όλη την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Ανακαλύψεις στο χώρο του Θεάτρου και των Επικαίρων 
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Περίληψη 
Η αξιοποίηση των προϊόντων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στη διδακτική 
πράξη αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οδηγεί στην 
καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού των μαθητών/τριών. Η διδακτική εφαρμογή που 
παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο αφορά το μάθημα της Γλώσσας στη ∆ευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (∆Ε). Αξιοποιεί, με τη βοήθεια 3 φύλλων εργασίας (ΦΕ), την εκπομπή «Σαν 
Σήμερα» και το Αρχείο της ΕΡΤ.  
Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικός γραμματισμός, Οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ, 
Εκπομπή «Σαν Σήμερα».  
 
Abstract 
The use of Cinema and TV products in the teaching practice increases the effectiveness of the 
educational process, develops the media literacy of our students. This article presents a 
teaching scenario for the Language course of the third class of Greek Gymnasium. It exploits, 
with the use of three worksheets, the TV Broadcast ‘On This Day’ (‘San Simera’) and the 
archives of the Hellenic Broadcasting Corporation (ΕΡΤ/ ERT).  
Keywords: Media Literacy, ERT archives, TV Broadcast ‘On This Day’.  
 
 
Το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Οπτικοακουστικός 
γραμματισμός στην εκπαίδευση» έθεσε, πράγματι, ερωτήματα, αφού περιείχε -
μεταξύ άλλων- ένα εκκωφαντικό ποσοστό. Οι 63 από τις 89 ανακοινώσεις -σε 
ποσοστό 75%- αξιοποίησαν τα προϊόντα του κινηματογράφου. Παρομοίως, η 
συγκεκριμένη ανακοίνωση με τίτλο «Ανακαλύψεις στο χώρο του Θεάτρου και των 
Επικαίρων» αφορά διδακτική εφαρμογή που αξιοποιεί ως εκπαιδευτικά εργαλεία 
δύο παράγωγα του κινηματογράφου: την εκπομπή «Σαν Σήμερα» και το Αρχείο 
της ΕΡΤ. Έτσι, αφού πρώτα αναφερθώ συνοπτικά στις βασικές αρχές του 
Οπτικοακουστικού γραμματισμού, στη συνέχεια θα περιγράψω αναλυτικά την 
ενλόγω διδακτική εφαρμογή και, τέλος, θα τολμήσω να καταθέσω συνοπτικά την 
άποψή μου για την πολυαναμενόμενη εισαγωγή μαθήματος που αφορά τον 
Οπτικό γραμματισμό και το μάθημα του Κινηματογράφου στην Πρωτοβάθμια και 
τη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Στην εποχή της οπτικής κουλτούρας (αλλά και της κοινωνίας του θεάματος) 
τα παιδιά του ελληνικού σχολείου είναι περιστοιχισμένα (αλλά και 
περιχαρακωμένα) από εικόνες και ειδήσεις που θέτουν διαρκώς σε κρίση την 
οπτικοακουστική τους εγγραμματοσύνη. Αν και ο Ιούνιος είναι μήνας διακοπών 
για τον μαθητικό κόσμο, η ίδια η επικαιρότητα θέτει διαρκώς ερωτήματα που θα 
διερευνηθούν αργότερα μέσα στη σχολική τάξη. Οι αμερικανικές εκλογές και η 
εικόνα του Donald Tramp θέτουν ερωτήματα. Η έρευνα του YouGov -που εμφανίζει 
την υποστήριξη του Bremain από τους πιο νέους, τους πιο μορφωμένους και τους 
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πιο πλούσιους, κυρίως Λονδρέζους- θέτει ερωτήματα. Ένα σκίτσο του Quino, που 
σχολιάζει την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις (Πίνακας 1), θέτει 
ερωτήματα. 

 
Πίνακας 1. Σκίτσο του Quino 

 
Η προβολή συνονθυλεύματος υλικού μοντάζ από τηλεοπτικό ιδιωτικό κανάλι, 

για τη δήθεν διαφήμιση του Athens Pride 2016, θέτει ερωτήματα. Το σχόλιο για τη 
βία που ανάρτησε η media περσόνα του Γιώργου Καπουτζίδη θέτει ερωτήματα. Η 
καμπάνια «Χτύπα σαν άνδρας» και οι αντιδράσεις στον κυβερνοχώρο θέτουν 
ερωτήματα. Κάθε like, κάθε spam, κάθε κακόβουλο σχόλιο θέτει ερωτήματα. Κάθε 
σχολική φωτογραφία θέτει ερωτήματα. Τα αγόρια μαθητές που σηκώνουν το χέρι 
τους σε μια σχολική τάξη της Βαγδάτης, τα κορίτσια μαθήτριες που παίζουν 
ποδόσφαιρο σε ξύλινα δοκάρια σχολικού γηπέδου της Χιλής, τα ελληνόπουλα 
πρωτάκια που χασμουριούνται λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων (Πίνακας 2). 

 

 
Πίνακας 2. Σχολική ζωή στο Ιράν, τη Χιλή, την Ελλάδα 

 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το δίπολο μαθητής - εκπαιδευτικός 

χρειάζεται να τοποθετηθεί επαρκώς απέναντι στο δίλημμα της ενεργητικής ή 
παθητικής πρόσληψης κάθε μηνύματος ή πληροφορίας. Είναι αλήθεια ότι, τριάντα 
χρόνια μετά τη γέννηση του θεατή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο έλληνας 
μαθητής – πλέον, ΄ψηφιακός αυτόχθων΄ (Prensky, 2001) – υπολειτουργεί εντός της 
σχολικής αίθουσας, καθώς το οπτικοακουστικό αγαθό δεν έχει αξιολογηθεί 
συστηματικά, δεν έχει αξιοποιηθεί λειτουργικά, δεν έχει καταστεί αξιόπιστο στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, το συνέδριο της Θεσσαλονίκης ήλθε 
και τακτοποίησε κάπως τα πράγματα, αφού, εξάλλου, ήταν ανάμεσά μας ως 
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πρώτος ομιλητής ο David Buckingham, ο οποίος αποτελεί τη βασική αναφορά στο 
λήμμα ‘Media Literacy’ της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia (2016).  

Συσχετίζοντας τους όρους ‘Media literacy’ και ‘Media education’, θα πρέπει να 
έχουμε κατά νου ότι α) η Εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα δεν είναι η 
διδασκαλία με αλλά για τα media και β) η Εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα 
συνιστά μια διαδικασία ενώ ο Οπτικοακουστικός γραμματισμός συνιστά το 
αποτέλεσμά του. Ο Οπτικοακουστικός γραμματισμός, σύμφωνα με το θεωρητικό 
πλαίσιο του David Buckingham (Buckingham, 2007), επιχειρεί να ξεκλειδώσει 
τέσσερεις θεματικές: α) Παραγωγή, διασυνδέσεις, ιδιοκτησία και βιομηχανία των 
μέσων, β) Γλώσσα, σημασία και ερμηνεία των μέσων, γ) Τρόποι αναπαράστασης 
και αξιοπιστία των μέσων και δ) Κοινό, διαμεσολάβηση και επικοινωνία των μέσων 
με τον δέκτη (Πίνακας 3). 

 

 
Πίνακας 3. Το θεωρητικό πλαίσιο του David Buckingham 

 
Ο Henry Jenkins, ένας άλλος θεωρητικός του συγκεκριμένου πεδίου, 

επεξεργάστηκε τους προβληματισμούς του David Buckingham, διαπιστώνοντας με 
έμφαση την ανάδυση ενός «Συμμετοχικού πολιτισμού» («participatory culture»), 
στον οποίο όλοι οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους. Επομένως, τα σχολεία 
πρέπει να ενδιαφερθούν σθεναρά γι’ αυτό που ο Jenkins ονόμασε «Νέοι 
οπτικοακουστικοί γραμματισμοί» («New media literacies») (Jenkins, 2006). 
Παράλληλα, ο Jenkins διαπιστώνει ότι στις διαθέσεις των νέων έχει επέλθει μια 
μετακίνηση από την ατομική στην κοινωνική έκφραση μέσω του διαδικτύου. 
Προτείνει, λοιπόν, ένα σύνολο πολιτιστικών ικανοτήτων και κοινωνικών 
δεξιοτήτων με τα οποία θα εφοδιαστεί η μαθητιώσα νεολαία, προκειμένου αυτή να 
αντεπεξέλθει στο νέο τοπίο των Media (Πίνακας 4). 
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Πίνακας 4. Οι πολιτιστικές ικανότητες και οι κοινωνικές δεξιότητες του Henry 

Jenkins 
 
Έχοντας ως κατευθυντήριο οδηγό τις παραπάνω σκέψεις και ως αφόρμηση 

τις ανάλογες δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου, προχωρήσαμε στην εκπόνηση 
του διδακτικού σεναρίου με τίτλο «Ανακαλύψεις στο χώρο του Θεάτρου και των 
Επικαίρων», τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται παρακάτω σε 
τμηματοποιημένες ενότητες. 
Ταυτότητα του σεναρίου και στοιχεία εφαρμογής 
Τίτλος: Ανακαλύψεις στο χώρο του Θεάτρου και των Επικαίρων. 
Βαθμίδα Εκπαίδευσης: ∆Ε. 
Τάξη/εις: ∆ύο τάξεις της Α΄ Γυμνασίου (Γυμνάσιο Καλλιθέας). 
Χρονολογία εφαρμογής: 27 και 31/1/2012.  
∆ιάρκεια εφαρμογής: 2 δ.ω, αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία της παραπάνω 
ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας. 
∆ιδακτικό αντικείμενο και ενότητα: Νεοελληνική Γλώσσα: Στ΄ Μέρος της 5ης 
ενότητας («Γνωρίζω το μαγικό κόσμο του Θεάτρου και του Κινηματογράφου»). 
Προϋποθέσεις υλοποίησης: Απαιτείται η σχετική εξοικείωση των μαθητών στη 
χρήση υπολογιστών και την επεξεργασία κειμένου. Ακόμη, κρίνεται αναγκαίος ένας 
υποτυπώδης βαθμός εξοικείωσης με τα λογισμικά που θα αξιοποιηθούν. 
∆ιαφορετικά, θα πρέπει να προηγηθεί μια σύντομη επίδειξη των συγκεκριμένων 
λογισμικών από τον καθηγητή. Πρέπει να έχουν εγκατασταθεί τα λογισμικά στους 
επιμέρους σταθμούς Η/Υ και να έχει εξασφαλιστεί η χρήση του σχολικού 
εργαστηρίου για δύο συνεχόμενες ώρες. Χρειάζεται να υπάρχει εξοικείωση των 
μαθητών/τριών με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας. Τέλος, θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμο αν είχαν προηγηθεί τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
και είχε εξασφαλιστεί η συνεργασία με έναν ακόμη εκπαιδευτικό του σχολείου. 
Τεχνολογικά εργαλεία προς αξιοποίηση: α) Το ∆ιαδίκτυο (για τη διαδικτυακή 
έρευνα σε 3 βασικές πύλες, εκ των οποίων η μία είναι η διεύθυνση http://www.ert-
archives.gr του αρχείου της ΕΡΤ), β) ∆ύο βασικά λογισμικά της Microsoft Office: 
Word και PowerPoint, γ) Το εξειδικευμένο λογισμικό Timecoast (για τη σύνταξη 
χρονογραμμής), δ) Οι δυνατότητες μετάφρασης Google Translate ή η υπηρεσία 
Systran Plus της OTEnet, ε) Λογισμικό για την αναπαραγωγή ταινιών και στ) 
Φιλμικό συνονθύλευμα από την εκπομπή «Σαν Σήμερα» διάρκειας 10 λεπτών, το 
οποίο διαμορφώθηκε στο λογισμικό μοντάζ εικόνας και ήχου Adobe Premiere Pro 
2.0. 

 
Στοχοθεσία 
Γενικός στόχος: Ο Γενικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές/ τριες να 
αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους με λέξεις που αφορούν το Θέατρο και το 
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εξειδικευμένο κινηματογραφικό είδος των Επικαίρων. Ακόμη, οι μαθητές, 
εξερευνώντας μεγάλη ποικιλία πολυτροπικών κειμένων, θα ευαισθητοποιηθούν 
πάνω στο γεγονός της αρχειοθέτησης και της τεκμηρίωσης υλικού. Παράλληλα, θα 
εθιστούν στην αξιοποίηση των πληροφοριών που υπάρχουν στην ελληνική 
οπτικοακουστική κληρονομιά του αρχείου της ΕΡΤ.  
Γνωστικοί Στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους 
για τον Κινηματογράφο και το Θέατρο, να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν το 
σημειωτικό μέσο και τα μηνύματα μιας εκπομπής, να αξιοποιήσουν κριτικά τα 
πολυτροπικά κείμενα, να ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου και σύνθετου 
λόγου και, τέλος, να συνθέτουν σύντομα κειμενικά είδη. 
Παιδαγωγικοί Στόχοι: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να μάθουν να επιδεικνύουν 
πνεύμα συνεργασίας στη σχολική τάξη, να αναπτύσσουν ερευνητική διάθεση και 
δημιουργική σκέψη, να συμμετέχουν ήρεμα και πολιτισμένα σε μια δημόσια 
συζήτηση, να βιώνουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης, να 
επιμένουν στον διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης, να διαμορφώνουν και να 
διατυπώνουν προφορικά ή γραπτά την προσωπική τους άποψη, να ασκούνται σε 
νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης και, τέλος, να 
συντάσσουν κείμενο σε διάφορες μορφές. 
Ειδικότεροι στόχοι σε σχέση με τον οπτικοακουστικό γραμματισμό: Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με το διαδίκτυο, να κατανοήσουν 
τη διάδοση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης, να 
συγκεντρώσουν και να συνθέσουν πληροφορίες μέσα από την τηλεόραση, να 
αναπτύξουν την οπτική εγγραμματοσύνη και την κριτική εμβάθυνσή τους στην 
κινούμενη εικόνα, να καλλιεργήσουν δεξιότητες στα πλαίσια του ψηφιακού 
γραμματισμού, να εντρυφήσουν στη μελέτη θεσμικών πυλών του διαδικτύου και, 
τέλος, να ασκηθούν στην ενεργητική αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση της 
πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο.  

 
Βήματα και λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης/ Οργάνωση της 
διδασκαλίας 
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι η μέθοδος που ακολουθείται σ’ αυτό το 
σενάριο δίωρης διάρκειας. Στην πρώτη ώρα οι μαθητές/ τριες δουλεύουν σε δέκα 
ομάδες των δύο ατόμων, ενώ στην επόμενη ώρα τα ζευγάρια εντάσσονται σε 
πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Ο καθηγητής εξασφαλίζει την ανομοιογένεια 
των ομάδων ως προς τις επιδόσεις των μαθητών/τριών. Στο εσωτερικό των 
τετραμελών ομάδων μπορεί να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση και ανάληψη 
ρόλων από τους επιμέρους μαθητές. Για παράδειγμα, μια υποομάδα μπορεί να 
αναλάβει την αναζήτηση παραδειγμάτων ή πληροφοριών από τις διαδικτυακές 
πύλες, την ίδια στιγμή που η άλλη συνθέτει τις κατάλληλες απαντήσεις. Η 
κατανομή των ρόλων της κάθε ομάδας γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές και 
τις μαθήτριες. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την εργασία κάθε ομάδας 
χωριστά και καθοδηγεί τα μέλη αυτών. ∆ίνεται σημαντική πρωτοβουλία και 
ευχέρεια κινήσεων στους μαθητές, ώστε να μην οδηγούνται μηχανιστικά στην 
κάθε τους ενέργεια.  

Την πρώτη ώρα γίνεται η προβολή ενός αποσπάσματος από την εκπομπή 
«Σαν Σήμερα», το οποίο διαμορφώθηκε στο λογισμικό μοντάζ εικόνας και ήχου 
Adobe Premiere Pro 2.0. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν το παραπάνω 
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ενδεικτικό επεισόδιο επικαίρων, το οποίο καταγράφει και περιγράφει με 
κινούμενες εικόνες τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, 
προβάλλεται ένα διαμορφωμένο απόσπασμα 10 λεπτών με 10 επιλεγμένα 
γεγονότα που αναφέρονται σε μια ημερομηνία, πχ της 4ης Μαΐου. Σ’ αυτήν την 
πρώτη προβολή ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές/τριες να 
παρακολουθήσουν με προσοχή τη ροή της εκπομπής. Στη συνέχεια, γίνεται 
χωρισμός σε 10 ομάδες των δύο ατόμων (δύο άτομα σε εταιρική συνεργασία ανά 
θρανίο). Οι μαθητές/τριες των 10 ομάδων παραλαμβάνουν το κοινό φύλλο 
εργασίας 1 (Πίνακας 5), το οποίο περιέχει έναν πίνακα γεγονότων προς 
συμπλήρωση. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους/ τις μαθητές/τριες κάθε θρανίου να 
σημειώσουν τον αριθμό του δικού τους γεγονότος. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι 
θα επαναληφθεί η προβολή της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτομα 
καθεμιάς από τις 10 ομάδες θα αναλάβουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που 
αφορούν το δικό τους γεγονός. Πιο συγκεκριμένα, το ένα μέλος κάθε ομάδας 
αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του πίνακα και το άλλο τη μονόλεπτη παρουσίασή 
του στην ολομέλεια.  

 
 

ΦΕ 1 
Φύλλο εργασίας για τις 10 ομάδες 

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, μόνο όσον αφορά το δικό σας γεγονός, 
το οποίο θα τσεκάρετε στη σχετική στήλη (√). 
 

Σειρά 
γεγονότων 
εκπομπής 

√ 

 
Χρονολογία 
γεγονότος 

 

Χώρα του 
γεγονότος 

Τίτλος του διαπραγματευόμενου 
θέματος (γεγονός/ πρόσωπο) 

1     
 
 

2     
 
 

3     
 
 

4     
 
 

5     
 
 

6     
 
 

7     
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8     

 
 

9     
 
 

10     
 
 

Πίνακας 5. Φύλλο εργασίας 1 
 

Οι 10 ομάδες, αφού παρακολουθήσουν με προσοχή την εκπομπή για δεύτερη 
φορά, συμπληρώνουν το Φύλλο εργασίας 1. Το ένα μέλος αναλαμβάνει τη 
συμπλήρωση του πίνακα. Παράλληλα, το άλλο μέλος κάθε ομάδας ετοιμάζεται για 
την παρουσίαση του δικού τους γεγονότος. Πράγματι, οι μαθητές/τριες 
παρουσιάζουν προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Ένας/Μια μαθητής/ 
τρια κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια το δικό τους γεγονός. Ο χρόνος 
παρουσίασης για κάθε ομάδα είναι μόλις ένα λεπτό. Στη διάρκεια των μονόλεπτων 
παρουσιάσεων όλες οι ομάδες συμπληρώνουν τα στοιχεία κάθε γεγονότος στον 
πίνακα του φύλλου εργασίας.  

Προκαλείται σύντομη συζήτηση γύρω από τα προϊόντα των ομάδων. Μια 
ενδεχόμενη κατεύθυνση συζήτησης θα μπορούσε να δοθεί με αφορμή το 
φαινόμενο του ρατσισμού, το οποίο, αν και συνιστά ένα μόνο γεγονός της 
εκπομπής, καταλαμβάνει τη μισή χρονική διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση, ο 
καθηγητής επιχειρεί μια κατευθυνόμενη ιδεοθύελλα με ερωτήσεις όπως: Ποια 
χώρα έχει τη μεγαλύτερη εμφάνιση στον πίνακα; Τι συμπεραίνεις; Ποια είναι η 
πλέον επανερχόμενη θεματολογία; Ποιο γεγονός κατέλαβε τη μεγαλύτερη διάρκεια 
στην εκπομπή; Ποιο γεγονός σε εντυπωσίασε περισσότερο; Για ποια πρόσωπα ή 
γεγονότα είχες ήδη ακούσει παλιότερα; Για ποιο γεγονός θα ήθελες να ασχοληθείς 
περισσότερο; 

Στη δεύτερη ώρα οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Ο 
καθηγητής μοιράζει τον συμπληρωμένο πίνακα των 10 προηγούμενων ομάδων 
των 2 ατόμων σε όλες τις νέες ομάδες των 5 ατόμων. Ο πίνακας αυτός (Πίνακας 6) 
αποτελεί το Φύλλο εργασίας 2. 
 

ΦΕ 2 
Συμπληρωμένος πίνακας 

Σας δίνεται ο παρακάτω συμπληρωμένος πίνακας που αφορά τις ομάδες 
σύνταξης. 

Σειρά 
γεγονότων 
εκπομπής 

 
Χρονολογία 
γεγονότος 

 

Χώρα του 
γεγονότος 

Θέμα Σημαντικές λέξεις και κύρια 
ονόματα 

1 1919 Κίνα Φοιτητική 
εξέγερση 

Κίνημα της 4ης Μάη, 1919 
Μάο Τσε Τουνγκ 

2 1928 Αίγυπτος Γέννηση 
ενός ηγέτη 

Χόσνι Μουμπάρακ 
Πρόεδρος της Αιγύπτου: 1981 – 
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2011  
3 1932 ΗΠΑ Φυλάκιση 

αρχινονού 
Αλ Καπόνε 
Αμερικανική μαφία 

4 1936 Ισπανία Γέννηση 
ταυρομάχου 

El Cordobes 
Ταυρομαχίες στη Μαδρίτη 

5 1946 ΗΠΑ Εξέγερση σε 
φυλακή 

Η φυλακή του Αλκατράζ 
Alcatraz, Battle of Alcatraz 

6 1949 Ιταλία Συντριβή 
αεροπλάνου 

Ποδοσφαιρική ομάδα Τορίνο 
Torino Football Club 

7 1959 ΗΠΑ Τραγούδι 
της χρονιάς 

Volare 
Domenico Modugno 

8 1970 ΗΠΑ Φοιτητική 
διαδήλωση 

Vietnam War 
Kent, Ohio - Nixon 

9 1982 Ατλαντικό
ς 

Συντριβή  
φρεγάτας 

Falklands War 
Sinking of HMS Sheffield  

10 1961 ΗΠΑ Εκστρατεία 
κατά του 
ρατσισμού 

African – American Civil Rights 
Movement (1955 – 1968) 
Freedom Rides (Louisiana, 
Alabama) 

Πίνακας 6. Φύλλο εργασίας 2 
 
Ο εκπαιδευτικός ζητά το άνοιγμα ενός εγγράφου στο word (W), το οποίο θα 
αποτελέσει αξιολογικό δείκτη των προσπαθειών τους, καθώς σ’ αυτό θα 
καταγραφούν τα βασικά στοιχεία της έρευνας κάθε ομάδας. Παράλληλα, διανέμει 
ένα νέο κοινό φύλλο εργασίας (ΦΕ 3) που περιέχει 4 δραστηριότητες (μία για κάθε 
ομάδα). Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι παρακάτω: 
Α. Να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για το ένα από τα δύο γεγονότα 
της νέας ομάδας σας. Να αξιοποιήσετε την ελληνική Βικιπαίδεια ή την αγγλική 
Wikipedia, πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά και κύρια ονόματα στη Μηχανή 
αναζήτησης των παραπάνω ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών. Να αξιοποιήσετε τη 
δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία μετάφρασης Google Translate 
(http://translate.google.gr) ή την υπηρεσία Systran Plus της OTEnet 
(http://www.otenet.gr/otenet/info/systran/) και, αφού κάνετε τις απαραίτητες 
διορθώσεις, να συντάξετε στο έγγραφο του Word (W) μια μικρή παράγραφο (έως 
100 λέξεις).  
 
Β. Να φτιάξετε μια χρονογραμμή στο Timecoast, τοποθετώντας όλα τα γεγονότα 
του ΦΕ 2 στη χρονική τους σειρά. Στο παραπάνω λογισμικό μπορείς ακόμη να 
ανεβάσεις σχετική φωτογραφία του γεγονότος ή προσώπου και να προσθέσεις ως 
υπερσύνδεση την κατάλληλη σελίδα πληροφοριών. Να επικολλήσετε τη 
χρονογραμμή στο έγγραφο word (W). Η χρονογραμμή μπορεί να έχει το σχήμα του 
Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7. Χρονογραμμή 

 
Γ. Να επισκεφτείτε τον κατεξοχήν χώρο διάσωσης ελληνικών Επικαίρων και 
Ντοκουμέντων, δηλαδή το Αρχείο της ΕΡΤ, και να επιχειρήσετε ∆ιαδικτυακή 
έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, στο http://www.ert-archives.gr βρίσκεται το ΑΡΧΕΙΟ της 
ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση), όπου στεγάζεται ένα μεγάλο μέρος από την 
«ραδιοτηλεοπτική μας κληρονομιά». Αναζητείστε και εξερευνήστε τις κατηγορίες 
αρχειακού υλικού: Ταινιοθήκη Τηλεόρασης, Αρχείο Ειδήσεων Τηλεόρασης, ∆ελτία 
Ειδήσεων Τηλεόρασης, Μουσική Βιβλιοθήκη και Φωτογραφικό Αρχείο. Επιλέξτε 
τελικά την περιοχή «Ταινιοθήκη Τηλεόρασης». Στην εξειδικευμένη μηχανή 
αναζήτησης επιλέξτε από την περιοχή «Τίτλος» το «Θέατρο της ∆ευτέρας», στο 
οποίο υπάρχουν 180 καταχωρίσεις. Επιλέξτε αλφαβητική ταξινόμηση 
αποτελεσμάτων και πατήστε Αναζήτηση (Πίνακας 8). 

 
Πίνακας 8. Η μηχανή αναζήτησης στο Οπτικοακουστικό Αρχείο της ΕΡΤ 

 
Μπροστά σας απλώνεται ένας όγκος 180 θεατρικών παραστάσεων. Μπορείτε να 
δείτε με τη μέθοδο streaming media όλο το υλικό σε μορφή βίντεο μέσω 
διαδικτύου. Η κάθε ομάδα να πληκτρολογήσει στην Αναζήτηση κειμένου έναν από 
τους παρακάτω όρους: «Μιούζικαλ», «Επιθεώρηση», «Αρχαίο θέατρο της 
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Επιδαύρου», «Τσέχωφ» και «Σπύρος Ευαγγελάτος». Στη συνέχεια να συντάξει στο 
έγγραφο word (W) ένα απλό κείμενο περιεχομένων για τα βίντεο του καταλόγου 
που εμφανίζονται.  
 
∆. Να επιλέξτε ένα θεατρικό έργο από το αρχείο της ΕΡΤ. Να μελετήσετε την 
περιοχή «Πλήρης Τεκμηρίωση» του συγκεκριμένου θεατρικού έργου και να 
δημιουργήσετε έναν πίνακα παρουσίασης στο PowerPoint, ο οποίος προορίζεται να 
ενταχθεί ως καταχώριση στο πρόγραμμα μιας ημέρας στο περιοδικό 
Ραδιοτηλεόραση. Ο πίνακας - τον οποίο θα επικολλήσετε στο έγγραφο word (W) - 
θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: Τίτλο, Περιγραφή περιεχομένου, Συντελεστές 
και Φωτογραφία της παράστασης. Η τελική μορφή του εγγράφου μπορεί να έχει τη 
μορφή του Πίνακα 9. 

 
Πίνακας 9. Καταχώριση στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση 

 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους 

στο σπίτι, αφού συναντηθούν κάπου όλοι μαζί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το 
υλικό κάθε ομάδας θα εκτεθεί στον πίνακα δραστηριοτήτων της τάξης και θα 
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης τις επόμενες ημέρες. ∆ίνεται, τέλος, για το σπίτι 
μια ατομική άσκηση αξιολόγησης κάθε μαθητή/ τριας, η οποία θα φανερώσει σε 
μεγάλο βαθμό τις κατακτήσεις του/ της κατά τη διάρκεια του δίωρου. Η Ατομική 
άσκηση αξιολόγησης έχει την παρακάτω διατύπωση: «Να αναζητήσεις στο 
YouTube την εκπομπή ‘Σαν Σήμερα’ της ημερομηνίας γέννησής σου και να φτιάξεις 
μια χρονογραμμή γεγονότων ή προσώπων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή». 
 
Αξιολόγηση της διαδικασίας 
Η αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής γίνεται α) άτυπα (ως μια αναστοχαστική 
διεργασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων) και β) τυπικά (ως 
τελική αξιολόγηση στο τέλος της εφαρμογής) με το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 
10. 
 
Ανώνυμο ατομικό δελτίο αξιολόγησης του μαθήματος 
Ερώτηση  Απάντηση  
Τι σου άρεσε σ’ αυτό το δίωρο; 
 

Το «ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ» παρουσιάζει το έργο του ΖΑΝ ΑΝΟΥΪΓ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΖΑΝ ΑΝΟΥΪΓ είναι
μια Αντιγόνη περισσότερο σύγχρονη, 
που υπερασπίζεται τους άγραφους
νόμους.  Αρνείται να αποδεχτεί τις
αποφάσεις του ΚΡΕΟΝΤΑ,  γιατί η
αποδοχή είναι συνενοχή και προδοσία.
Το κλίμα του Β Παγκοσμίου Πολέμου
είναι διάχυτο στο έργο.  Ο θεατρικός
συγγραφέας εκσυγχρονίζει το
αρχαίο θέμα (που το αντλεί από το
ομώνυμο έργο του ΣΟΦΟΚΛΗ)  και
εκθειάζει την αγνότητα σε μια πιο
πρόσφορη στιγμή,  τη στιγμή της
Γερμανικής Κατοχής. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την παράσταση

Συγγραφέας:
ΖΑΝ ΑΝΟΥΪΓ

Μετάφραση:
ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ

∆ιεύθυνση φωτισμού:
Α. ΜΑΡΚΟΥ

Κάμερα:
Ι. ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Μακιγιάζ:
Τ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Περρούκες:
ΜΗΤΙΑΣ

Μακέττες:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ

ΜΙΡΕΛΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ

Κατασκευή σκηνικών:
Λ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Π. ΚΟΤΑΡΑΣ
Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

Γ. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ζωγραφικά σκηνικών:
Α. ΜΠΕΓΝΗΣ

Γ. ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Β. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Φροντιστήριο:
ΚΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλεσκηνοθεσία:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Σκηνοθεσία:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΡΙΑΛ∆Η

Πρωταγωνιστούν:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΡΙΑΛ∆Η
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
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Τι δεν σου άρεσε σ’ αυτό το δίωρο; 
 
Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες;  ΝΑΙ ○ ΟΧΙ ○ 
Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 
 
Συνεργάστηκες με τους/τις συμμαθητές/ τριές σου;  ΝΑΙ ○ ΟΧΙ ○ 
Νομίζεις ότι ανταποκρίθηκες στις απαιτήσεις του δίωρου;  ΝΑΙ ○ ΟΧΙ ○ 
Τι νομίζεις ότι έμαθες σ’ αυτό το δίωρο; 
 
 

Πίνακας 10. Ερωτηματολόγιο 
 
Συμπεράσματα και εντυπώσεις από την εφαρμογή του σεναρίου στις τάξεις 
Αν και ο χρόνος για τις δραστηριότητες της δεύτερης διδακτικής ώρας μάλλον δεν 
ήταν αρκετός, το εκπαιδευτικό σενάριο ικανοποίησε τους/τις μαθητές/ τριες. Ο 
γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι, ιδιαίτερα οι παιδαγωγικοί, εκπληρώθηκαν. 
Οι μαθητές/ τριες ανταποκρίθηκαν στις ασκήσεις των φύλλων εργασίας. Η 
μονόλεπτη παρουσίαση των εργασιών της α΄ διδακτικής ώρας έγινε με ζήλο. 
Προκλήθηκε, μάλιστα, συζήτηση γύρω από τα μη πολιτικά ή ιστορικά θέματα της 
εκπομπής «Σαν Σήμερα». Υπήρξαν ομάδες (ιδίως η ∆) που δεν ολοκλήρωσαν τη 
δραστηριότητα της δεύτερης διδακτικής ώρας. Έτσι, ανατέθηκε ένα μέρος αυτής 
ως εργασία για το σπίτι, κάτι που ήταν και ζητούμενο. Τελικά, όλες οι 
δραστηριότητες απασχόλησαν τους/ τις μαθητές/ τριες με δημιουργικό τρόπο για 
πολλές ημέρες μετά την εφαρμογή του σεναρίου την τάξη. Εξάλλου, υλικό των 
ομάδων αναρτήθηκε στον πίνακα δραστηριοτήτων της τάξης και αποτέλεσε 
αντικείμενο συζήτησης τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα εκτιμήθηκε η ατομική 
άσκηση αξιολόγησης κάθε μαθητή/ τριας, αν και κάποια παιδιά δεν εντόπισαν την 
ημερομηνία γέννησής τους στο YouTube. Τέλος, επισημαίνουμε ότι ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να λάβει υπόψη του τις τροποποιήσεις στην παρουσίαση του Αρχείου της 
ΕΡΤ, οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι του 2016.  

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης - και έχοντας λάβει υπόψη μου τον σκοπό, τα 
ερωτήματα και τις θεματικές του παρόντος συνεδρίου - θα επιχειρήσω να 
καταθέσω δύο εξ εμπειρίας θέσεις μου:  
α) Αναμφίβολα, ο Οπτικός γραμματισμός συνιστά ένα αντικείμενο διασυνδεδεμένο 
με άλλες μορφές έκφρασης και κριτικής σκέψης. Σχετίζεται με τη Γλώσσα και την 
Εκπαίδευση στα Μέσα, την Κριτική γλωσσολογία, τους ‘Πολυγραμματισμούς’ 
(Multiliteracies) και τη Σχολή του Κριτικού Γραμματισμού (Critical Literacy). Στοχεύει 
στην εξοικείωση με τις εκφραστικές δυνατότητες των οπτικοακουστικών τεχνών 
(κόμικ, φωτογραφία, εικονογράφηση, κινηματογράφος, ραδιόφωνο, διαφήμιση, 
τηλεοπτικές εκπομπές κλπ). Ως μη διακριτό μάθημα, μπορεί να ξεδιπλωθεί ως 
υποστηρικτική ομπρέλα σε όλο το φάσμα της ελληνικής εκπαίδευσης, βοηθώντας 
τον μαθητή να κατανοήσει μια ποικιλία σύγχρονων κειμενικών ειδών.  
β) Αν, όμως, ο Οπτικός γραμματισμός είναι μια ομπρέλα, μια σανίδα, «μια κάποια 
λύσις», ο Κινηματογράφος, αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει διακριτό αντικείμενο 
σπουδής στα σχολεία. Ο Κινηματογράφος συνιστά από μόνος του μια ξεχωριστή 
σπουδή - γλώσσας, τέχνης και τεχνικής - που είναι σε θέση να συμπεριλάβει τη 
φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις μεθόδους του οπτικού εγγραμματισμού. Ο οπτικός 
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εγγραμματισμός θα έπρεπε να είναι το διδακτορικό του κινηματογραφιστή! 
Εξάλλου, οι απόφοιτοι του Τμήματος Κινηματογράφου είναι οι πλέον κατάλληλοι 
όχι μόνο για την ανάληψη της παραπάνω ευθύνης αλλά και για την ανάθεση 
ξεχωριστού μαθήματος Κινηματογράφου με κωδικό ΠΕ, αφού διαθέτουν την ίδια 
παιδαγωγική κατάρτιση με αυτήν των υπόλοιπων τριών αδελφών τμημάτων της 
Σχολής Καλών Τεχνών, από τα οποία διορίζονται εκπαιδευτικοί μέσω ΑΣΕΠ. Αν ο 
Οπτικός γραμματισμός πρέπει – αύριο κιόλας - να έχει μια θέση στο σχολικό 
πρόγραμμα, ο Κινηματογράφος έπρεπε να λειτουργεί εντός θεσμικού πλαισίου, ήδη 
από χθες.  

Τελικά, αν και η επιθυμία για την εισαγωγή κάποιου σχετικού μαθήματος στα 
σχολεία είναι έντονη, φαίνεται πως υπάρχουν αγκυλώσεις, ενστάσεις και απορίες 
που σχετίζονται με τις εκάστοτε επιλογές της πολιτικής ηγεσίας και τα εκάστοτε 
συμφέροντα του εκπαιδευτικού κόσμου. Ευελπιστώ ότι οι απόψεις που 
ακούστηκαν και καταγράφηκαν στο συνέδριο θα δώσουν την πλέον αθώα και 
γόνιμη διέξοδο στους προβληματισμούς των μαθητών/τριών μας. Ίσως ένα 
…σχολικό δημοψήφισμα να έδινε την πλέον κατάλληλη απάντηση!  
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To bullying or… NOT TO BULLYING 
 

Αιμίλιος Τάνης 
∆άσκαλος 

atanis2001@yahoo.com 
 
 

Περίληψη 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014–2015, στο 4ο ∆ημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας 
πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς της Ε’ τάξης, 
στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, διαθεματικό πρόγραμμα για την ενδοσχολική βία και τον 
σχολικό εκφοβισμό. Κύρια στάδια ήταν να οριστεί η σημασία του φαινομένου, να 
κατηγοριοποιηθούν οι μορφές του, να γίνει «γνωριμία» με τα άτομα που συμμετέχουν 
(ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων στα οποία 
ζουν κι από τα οποία προέρχονται). Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων, μια μικρή έρευνα στα 
πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος κι η παραγωγή ενός video από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες, με σκοπό τη συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους. 
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ευέλικτη ζώνη. 
 
Abstract 
During the school year 2014 - 2015, the 4th Primary School of Ierapetra held by the students, 
and teachers of the fifth class, as part of the flexible band, an interdisciplinary program for the 
in-school violence and bullying. Main stages was to define the importance of the 
phenomenon, categorized forms, become "acquainted" with the people involved (what are 
their features and characteristics of the environments in which they live and from which they 
come). Under this program, performed a series of experiential activities, a little research in the 
school environment and the production of a video of the students, in order to participate in a 
student competition of short films. 
Keywords: bullying, flexible band. 
 
 
Εισαγωγή 
Ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός ονομάζεται το φαινόμενο εκείνο κατά το 
οποίο ασκείται βία σωματική ή λεκτική από ένα άτομο (θύτη) προς ένα άλλο 
(θύμα) ή από μια ομάδα ατόμων προς ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων προς 
μια άλλη ομάδα ατόμων. Σκοπός είναι άλλοτε η επίδειξη δύναμης μέσω της 
πρόκλησης σωματικών βλαβών, η απόσπαση χρημάτων, η άσκηση ψυχολογικής 
πίεσης ή απλώς η ευχαρίστηση του θύτη να βλέπει το θύμα να υποφέρει (ΕΨΥΠΕ, 
2008). 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 – 2015, ήταν έντονη η προβολή 
του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού είτε μέσα από 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ είτε μέσα από διοργανώσεις ημερίδων, που 
είχαν σαν θέμα συζήτησης το προαναφερθέν. 

Ως Ε’ τάξη, πήραμε την απόφαση μαθητές κι εκπαιδευτικοί να ασχοληθούμε 
με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, να ορίσουμε 
τη σημασία του, να δούμε τις μορφές του, να «γνωρίσουμε» τα άτομα που 
συμμετέχουν σ’ αυτό το φαινόμενο (ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και τα 
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χαρακτηριστικά των περιβαλλόντων στα οποία ζουν κι από τα οποία προέρχονται 
αυτά τα άτομα). 

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή παιδιών κι 
εκπαιδευτικών σε ένα διαθεματικό πρόγραμμα – project, σχετικού με το θέμα, και 
τη διεκπεραίωσή του στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. 

Ύστερα από μια σειρά δραστηριοτήτων, κατά βάση βιωματικών, και τη 
διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, παιδιά κι 
εκπαιδευτικοί καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα, που μας βοήθησαν 
πρωτίστως στη γνώση του φαινομένου, στην αναγνώριση περιστατικών 
εκφοβισμού που συμβαίνουν στο σχολείο και στις μεθόδους αντιμετώπισης και 
πρόληψης. 

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ενασχόλησης με ένα τόσο σοβαρό 
και, δυστυχώς, καθημερινό πλέον φαινόμενο, μαθητές κι εκπαιδευτικοί 
αποκτήσαμε ορισμένα εφόδια, που θα μας βοηθήσουν να είμαστε έτοιμοι για το 
πώς θα επιλύσουμε καταστάσεις ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού. 
 
Σώμα 
Κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Ε’ τάξη του 4ου ∆ημοτικού Σχολείου 
Ιεράπετρας, στα πλαίσια της ώρας της Ευέλικτης Ζώνης, ασχολήθηκε με ένα 
διαθεματικό πρόγραμμα – project πάνω στο φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και 
του σχολικού εκφοβισμού. Συμμετείχαν 66 μαθητές και μαθήτριες συνολικά κι 6 
εκπαιδευτικοί. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 7 μήνες. 

Κατά τη διάρκεια των 7 μηνών, έγιναν διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, 
ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν το θέμα και να αποκτήσουν 
βασικές γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 
Η αφόρμηση δόθηκε στα παιδιά με την προβολή, στην αίθουσα εκδηλώσεων, 
τριών επεισοδίων από τρεις κωμικές αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές, με 
περιεχόμενο συναφές του προγράμματος (Εικόνες 1, 2 & 3). 
 

 
Εικόνα 1: Ο Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ 
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Εικόνα 2: Τα Φιλαράκια 

 

 
Εικόνα 3: The Big Bang Theory 

Η επόμενη δραστηριότητα ήταν η ανάγνωση στην τάξη δύο βιβλίων της 
Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.): «Delete 
στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» και «Μίλα, μη φοβάσαι» (Εικόνες 4 & 5).  

Εικόνα 4: Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό Εικόνα 5: Μίλα, μη φοβάσαι 
Σε επόμενη ώρα της Ευέλικτης Ζώνης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το 

φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού, για τον θύτη και 
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το θύμα, για εμπειρίες κι ιστορίες που γνώριζαν ή βίωσαν οι ίδιοι οι μαθητές κι οι 
ίδιες οι μαθήτριες. 

Ακολούθησε δημιουργία αφισών με συνθήματα κατά της ενδοσχολικής βίας 
και μηνύματα εμψύχωσης και θετικής στάσης απέναντι στα θύματα του σχολικού 
εκφοβισμού Εικόνες 6, 7, 8 & 9). 

Εικόνα 6: Αφίσα 1 

Εικόνα 7: Αφίσα 2 
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Εικόνα 8: Αφίσα 3 

Εικόνα 9: Αφίσα 4 
Ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματος αφιερώθηκε στη δημιουργία 

ερωτηματολογίου και στη συλλογή απαντήσεων από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες του σχολείου, για να διερευνηθεί το πώς προσεγγίζουν τα υπόλοιπα 
παιδιά το θέμα της ενδοσχολικής βίας (αν γνωρίζουν τη σημασία, τις μορφές, πού 
οφείλεται αυτή η συμπεριφορά, αν τα ίδια τα παιδιά βοηθάν στην αντιμετώπιση 
περιστατικών σχολικού εκφοβισμού). Μετά τη συλλογή των δεδομένων από τα 
ερωτηματολόγια, ακολούθησε διαδικασία ομαδοποίησης, δημιουργία στατιστικών 
πινάκων κι εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το πρόγραμμα έκλεισε με τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους, όπου 
πρωταγωνιστούσαν τα ίδια τα παιδιά, και συμμετοχής της σε φεστιβάλ σχολικών 
ταινιών μικρού μήκους. 
 
Συμπεράσματα έρευνας 
Σύμφωνα με την ερώτηση 1 του ερωτηματολογίου, για το πόσο συχνά 
παρατηρούν οι μαθητές κι οι μαθήτριες στο περιβάλλον του σχολείου μια σειρά 
πράξεων βίας κι εκφοβισμού, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών και των 
μαθητριών της Ε’ τάξης εστίασαν σε σπρωξίματα και κοροϊδίες (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1: Πόσο συχνά παρατηρείτε στο σχολείο τα παρακάτω είδη εκφοβισμού; 

 
Στη 2η ερώτηση, που μιλά για το βαθμό που προκαλούν την ενδοσχολική βία 

ορισμένες καταστάσεις, οι μαθητές της Ε’ τάξης υποστηρίζουν πως η έλλειψη 
προγραμμάτων πρόληψης οδηγούν αρκετά στην εμφάνιση βίας κι η έλλειψη 
ενημέρωσης των γονέων είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Αντίθετα, οι 
μαθήτριες της Ε’ τάξης πιστεύουν πως το οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που 
προκαλεί την εμφάνιση του φαινομένου (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω οδηγούν στην εμφάνιση 

περιστατικών σχολικού εκφοβισμού; 
Για το κατά πόσο γνωρίζουν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού κι αν 

βοηθούν στην αντιμετώπισή του, οι μαθητές της Ε’ υποστήριξαν πως το γνωρίζουν 
πάρα πολύ καλά και βοηθούν αρκετά στην αντιμετώπισή του, εξίσου το ίδιο κι οι 
μαθήτριες (Πίνακες 3, 4). 
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Πίνακας 3: Πόσο συχνά πιστεύετε ότι βοηθάτε για την αντιμετώπιση περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού; 
 

 
Πίνακας 4: Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι γνωρίζετε το θέμα του σχολικού 

εκφοβισμού; 
 
Συμπεράσματα προγράμματος 
Ύστερα από 7 μήνες τριβής με το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού 
εκφοβισμού, μαθητές – μαθήτριες κι εκπαιδευτικοί γνώρισαν από κοντά ένα 
φαινόμενο που, λόγω σημαντικών αλλαγών των καιρών, γίνεται όλο και πιο 
έντονο και μόνο μέσα από ενημέρωση, συζήτηση κι εφαρμογή προληπτικών 
μέτρων, είναι δυνατή η αποφυγή κι αντιμετώπισή του. 

Είναι σημαντική η καθημερινή παρατήρηση συμπεριφορών από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και μεταξύ των 
παιδιών, ώστε να είναι άμεση κι έγκαιρη η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με την ενδοσχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό. 
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Το πιο σημαντικό όμως απ’ όλα είναι να δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης 
μεταξύ μαθητών κι εκπαιδευτικών με τους μαθητές. 
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Βωβός κινηματογράφος και άτομα με προβλήματα ακοής 
(deaf/hearingimpaired): Σημειωτική ανάλυση και αξιοποίηση 

για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
 

Σοφία-Ειρήνη Τσάλα 
Υποψήφια ∆ιδάκτορας Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Σχολή Κλασικών 

και Ανθρωπιστικών Σπουδών, ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 
s_tsala@yahoo.gr 

 
 

Περίληψη 
Ο Κινηματογράφος αποτελεί ιδανικό μέσο εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρίες. Η μη 
λεκτική επικοινωνία στις ταινίες του Βωβού κινηματογράφου, ομοιάζει με την νοηματική-
κινηματική γλώσσα των κωφών, αποτελώντας έτσι ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας με 
τους «άλλους» ανεξάρτητα της γλωσσικής ικανότητας των ατόμων. Η παρούσα εργασία 
στηρίζεται στην ανθρωπολογική προσέγγιση του κινηματογράφου και της αναπηρίας 
(anthropology of disability), τη φιλμοσημειωτική και την ανάλυση του λόγου (discourse 
analysis), της εικόνας και των άλλων γλωσσικών και παραγλωσσικών κωδίκων του βωβού 
κινηματογράφου και της νοηματικής γλώσσας των ατόμων με προβλήματα ακοής (deaf/ 
hearing impaired). Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστεί το πώς «βιώνεται» μια ταινία από 
τα άτομα αυτά. Σκοπός είναι η κατάδειξη της χρησιμότητας της υλοποίησης εικαστικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. 
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αξιοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων και 
η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος–υλικού προσβάσιμου για άτομα με ή 
χωρίς προβλήματα ακοής και η διάδραση μεταξύ τους. Επειδή η διδακτορική έρευνα είναι 
υπό εξέλιξη, παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα τριών ταινιών του βωβού 
κινηματόγραφου στα οποία έχουν εντοπιστεί συγκλίσεις ή αποκλίσεις σε σχέση με την 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 
Λέξεις κλειδιά: Βωβός Κινηματογράφος, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Κωφοί, Φιλμο-
σημειωτική, Εκπαίδευση. 
 
Abstract 
“The silent cinema and deaf/ hearing impaired individuals. Semiotics Analysis and the 
evaluation for the creation of educational material” Cinema constitutes the ideal educational 
tool for people with disabilities. Thus, the non-verbal communication throughout the silent 
cinema, similar to the deaf individuals’ sign-kinematics language, constitutes a unique way of 
communication with “the others” regardless the individuals’ lingual linguistic capabilities. The 
present paper is based on the anthropological approach of anthropology of disability, film 
semiotics, discourse analysis, picture and of other linguistic and paralinguistic codes of the 
silent cinema and of the hearing impaired individuals’ sign language. The goal of this research 
is to depict the way these people experience a movie. Its aim is to demonstrate the usefulness 
of the conjectural educational programs’ implementation for disabled people in either 
individual or group context. The intended effect is the development of the quality research 
data and the creation of an educational program –accessible material, for either hearing 
impaired or non hearing impaired individuals and the interaction between them. As the 
doctoral research is still in progress, presented are typical examples of three silent cinema 
movies where convergences and deviations in relation to the Greek Sign Language have been 
spotted. 
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Η ενασχόλησή μου με τις εικαστικές τέχνες -και δη με τον Κινηματογράφο- έρχεται 
ως συνέχεια της Μεταπτυχιακής μου ∆ιατριβής με τίτλο: «Κινηματογράφος και 
Ιστορία. Αναπαριστώντας τα γεγονότα του 1955 και 1964 στη Κωνσταντινούπολη 
μέσα από τις ταινίες «Πληγές του φθινοπώρου» και «Πολίτικη Κουζίνα». Η 
αξιοποίηση του Κινηματογράφου στη διδακτική πράξη», η οποία πραγματευόταν 
το ζήτημα της παρουσίασης ιστορικών γεγονότων μέσα από κινηματογραφικές 
ταινίες και το ζήτημα της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων -κυρίως του 
κινηματογράφου- στην εκπαίδευσημέσα από μια διδακτική πρόταση για το 
μάθημα της Ιστορίας. 

Η παρούσα ανακοίνωση με τίτλο:«Βωβός κινηματογράφος και άτομα με 
προβλήματα ακοής (deaf/hearingimpaired): Σημειωτική ανάλυση και αξιοποίηση για 
την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.»αποτελεί το θέμα της υπό εξέλιξη 
διδακτορικής μου έρευνας, η οποία ξεκίνησε το 2015. 

Η εκπαίδευση μέσω των Εικαστικών Τεχνών είναι ιδανικό μέσο και ένας 
βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης για τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρά 
προβλήματα σε μαθησιακό επίπεδο ή έχουν ειδικότερες δυσκολίες στον γνωστικό, 
συναισθηματικό, κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα2.Το γεγονός ότι η χρήση του 
λόγου δεν είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των εικαστικών δραστηριοτήτων, 
καθιστά την εικαστική θεραπεία-μάθηση ικανή να ανταποκρίνεται στο 
αναπτυξιακό στάδιο και τις ικανότητες-δεξιότητες του κάθε ατόμου. Αυτό σημαίνει 
ότι παιδιά ή ενήλικες με γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, 
δυσκολίες λόγου, έλλειψη προσοχής ή ∆.Ε.Π.Υ, διαταραχές αυτιστικού φάσματος3, 
νοητική υστέρηση4), καθώς και άτομα με αναπηρίες (κώφωση5, τύφλωση, κινητικά 
προβλήματα) μπορούν να έχουν πρόσβαση στη μάθηση6, τη ψυχαγωγία και στα 
καλλιτεχνικά δρώμενα. 

Ο κινηματογράφος, λοιπόν, προσφέρεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος 
μάθησης για τις κατηγορίες αυτές. Ο δε, βωβός κινηματογράφος αποτελεί ένα 
πρωτότυπο μέσο καθώς οι ταινίες του Βωβού Κινηματογράφου δεν είχαν 
συγχρονισμένο με την εικόνα ηχογραφημένο ήχο και πιο συγκεκριμένα δεν είχαν 
ηχητικούς διαλόγους (τουλάχιστον έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920). Στις 
βουβές ταινίες οι διάλογοι γίνονται μέσω της παντομίμας, καρτελών με 
επεξηγηματικούς τίτλους ή διαλόγους και συνοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 
                                                            
2 Ο κινηματογράφος, τα πολυμέσα και η συνδυαστική χρήση αυτών, είναι ένας σύγχρονος, 
ζωντανός και ελκυστικός τρόπος διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται έμφαση στη 
συμμετοχική διδασκαλία, την όξυνση της κριτικής ικανότητας και την εξοικείωση με τις 
νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός και οπτικοακουστικός εγγραμματισμός“Medialiteracy” ή 
“audiovisualliteracy”) και τις εικαστικές τέχνες. Βλ. http://www.medialiteracy-
iom.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=629&resid=51. Είναι εξαιρετική, επίσης, μέθοδος για 
τη διδασκαλία ΑΜΕΑ. Βλ. http://www.prosvasimo.gr/wp-content/uploads/2013/07/material-
anapiria.pdf 
3 http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-depps-autismos.pdf 
4 http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-metria-elafria-kathisterisi.pdf 
5 http://users.sch.gr/stefanski/amea/aps-kofosiB.pdf 
6 http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/Kaykoula.pdf 
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Έτσι, η έλλειψη του ήχου επέβαλε τελείως διαφορετική προσέγγιση της εικόνας, της 
υποκριτικής και της αφήγησης, στο δράμα, την περιπέτεια και την κωμωδία, 
ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες του θεατή7. Από την άποψη αυτή, ο Βωβός 
Κινηματογράφος προσφέρεται για μια σημειωτική προσέγγιση της κίνησης (Eco, 
1976), ειδικά όσον αφορά την πρόσληψή της από άτομα με προβλήματα ακοής8 
που επικεντρώνονται -ούτως ή άλλως- στα κινητικά και οπτικά ερεθίσματα 
προκειμένου να επικοινωνήσουν. 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι το πώς οι τέχνες -ως βιωματικός τρόπος 
εκπαίδευσης-μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργική και νοητική ανάπτυξη 
του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, τονώνουν την εμπιστοσύνη των ατόμων αυτών 
στον εαυτό τους, αναπτύσσουν τις δεξιότητες έκφρασης και επικοινωνίας, 
προωθούν τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, βοηθούν στην εγρήγορση του 
νου και την αυτό-έκφραση, και ενισχύουν τη κοινωνική τους αλληλεπίδραση9.  

Ως γνωστόν οι παραστατικές τέχνες ενεργοποιούν τόσο τη φαντασία (Eisner, 
2002), όσο και τη δημιουργικότητα των παιδιών – ενηλίκων με ή χωρίς αναπηρία. 
Οι τομείς αυτοί θεωρούνται από τους πιο σοβαρά διαταραγμένους και 
ελλειμματικούς τομείς στην ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία. Μέσω του 
κινηματογράφου10 (Μαρτέν, 1984: 16-17) (και κυρίως του Βωβού που αποτελεί τη 
βάση της έρευνας)επιτυγχάνεται σταδιακά μια αισθητηριακή εξερεύνηση και 
κατανόηση του κόσμου, αλλά και του εαυτού τους (Βάος, 2008). Συνεπώς, τα 
θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται σχετίζονται με τις προσλαμβάνουσες των 
ατόμων με προβλήματα ακοής εν συγκρίσει με τους ακούοντες (σύγκλιση ή 
απόκλιση στη σημειωτική ανάλυση). Οι παντομίμες, οι εκφράσεις του προσώπου 
                                                            
7 Το πολυτροπικό «φιλμοκείμενο» παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες να «δουν» -ο 
καθένας με το «κύκλο εννοιών του»- το κινηματογραφικό έργο διαφορετικά. Χηθ, Στ. (1990 
:12 κ.εξ.) 
8 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι στις βωβές ταινίες του αμερικανικού βωβού 
κινηματογράφου συμμετείχαν κωφοί ηθοποιοί. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται πέντε εκ 
γενετής κωφοί: οι GranvilleRedmond, EmersonRomero, AlbertBallin, LouisWeinberg, 
CarmendeArcos, ενώ υπήρχαν και ορισμένοι που έχασαν την ακοής τους σε μεγαλύτερη 
ηλικία, αλλά παρόλα αυτά είχαν μάθει την Αμερικανική νοηματική 
γλώσσα(AmericanSignLanguage(ASL)). Επίσης, στις ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν έπαιζε ο 
κωφός ηθοποιός και στενός του φίλοςGranvilleRedmond, από τον οποίο «διδάχθηκε» την 
παντομίμα. Μάλιστα, η ιδιαίτερη επιτυχία με την οποία απέδιδε τους ρόλους τους 
οφείλεται ακριβώς σε αυτό το γεγονός.  
https://books.google.gr/books?id=fThBPcCI3h8C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=silent+movies+
and+the+deaf+community&source=bl&ots=JwOqCsKIE6&sig=8TC7UGA8QHvJlUDi4TK3ZAd
ANC4&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwidgPj8ypbNAhVMLcAKHUCcALMQ6AEIdDAJ#v=onepage
&q=silent%20movies%20and%20the%20deaf%20community&f=false 
9http://www.epimorfosi.edu.gr/images/stories/ebook-epimorfotes/texnes/9.TEXNES.pdf 
10 Όπως στη Λογοτεχνία η αφήγηση εγγράφεται στο χαρτί, έτσι και στον Κινηματογράφο η 
αφήγηση γίνεται στο φίλμ. Η κινηματογραφική ταινία, λοιπόν, είναι ένα «υπερκείμενο» και 
αποτελεί μέρος της «υπερλογοτεχνίας» (hyperliterature). Ο όρος «υπερκείμενο» (hypertext) 
αναφέρεται σε ένα πολυδιάστατο κείμενο –προϊόν της τεχνολογίας- που δημιουργεί 
διαφορετικά νοήματα για τον θεατή-αναγνώστη. Τα νοήματα παράγονται με την εικόνα, 
τον ήχο ή τους γλωσσικούς κώδικες. Η «υπερλογοτεχνία» (hyperliterature) είναι μια νέα 
μορφή λογοτεχνίας και παράλληλα ένα νέο είδος τέχνης που εγγράφεται σε ψηφιακά μέσα. 
http://ekac.org/holopoetry.hypertext.html 
http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/conferences/s6_prespa_AthUOA_2002.pdf. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

274

των ηθοποιών, καθώς και η στάση τους σώματός τους στον χώρο στις ταινίες 
αυτές (μη λεκτική επικοινωνία) ομοιάζουν με την νοηματική-κινηματική γλώσσα 
των κωφών, αποτελώντας έτσι έναν κοινό τόπο, ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας 
και συνεργασίας με τους «άλλους» ανεξάρτητα της γλωσσικής ικανότητας των 
ατόμων. 

Η βασική θεματική της διατριβής συνίσταται στη σημειωτική ανάλυση της 
επικοινωνίας των ατόμων με προβλήματα ακοής με την τέχνη του 
κινηματογράφου. Αυτό θα επιδιωχθεί με την ανάλυση του λόγου (discourseanalysis) 
τόσο της εικόνας και των άλλων γλωσσικών και παραγλωσσικών κωδίκων του 
βωβού κινηματογράφου11 όσο και της νοηματικής γλώσσας12 των ατόμων με 
προβλήματα ακοής.  

Επειδή η γλώσσα συνιστά το σημαντικότερο κώδικα επικοινωνίας, η ανάλυση 
αυτή προϋποθέτει την αντιμετώπισή της ως βασικού πολιτισμικού κώδικα (Eko, 
Geertz, 1973), και ως εκ τούτου απαιτεί την επαρκή γνώση της Ελληνικής 
Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ)13 , καθώς και επιτόπια εθνογραφική έρευνα (Γκέφου – 
Μαδιανού, 2011), η οποία θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 
ατόμων με προβλήματα ακοής.  

Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστεί το πώς «βιώνεται» μια ταινία από τα 
άτομα αυτά, καθώς έτσι εκμαιεύονται τα συναισθήματα και τα βιώματά τους. Οι 
ταινίες της μεγάλης οθόνης αποτελούν αναπαράσταση του αντικειμενικού-
βιωμένου κόσμου του δημιουργού τους (σεναριογράφου ή σκηνοθέτη)14, ο οποίος 

                                                            
11Ο Αμερικανικός βωβός κινηματογράφος και συγκεκριμένα οι ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν 
θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας. Οι ταινίες προς πραγμάτευση έχουν αντληθεί από 
την ιστοσελίδα http://www.youtube.comκαι οι πληροφορίες σχετικά με αυτές από τις 
ιστοσελίδες http://www.charliechaplin.com και http://www. imdb.com 
12Η νοηματική γλώσσα είναι μια γλώσσα οπτικοκινησιακή. Οι χειρομορφές δομούνται με 
βάση τον προκαθορισμένο προσανατολισμό της παλάμης, τις διατάξεις των δακτύλων και 
τηνκίνηση των χειρομορφώνσε σχέση με το σώμα και τον χώρο. Ταυτόχρονα, η λέξη και το 
νόημα αποδίδονται με τις εκφράσεις του προσώπου, το βλέμμα και το ψέλλισμα των 
χειλιών. Η ΕΝΓ όπως και κάθε άλλη γλώσσα, έχει γραμματική και συντακτικό. Τουποκείμενο 
πρέπει πάντα να εμφανές σε μια πρόταση όπως και το γένος του δρώντος προσώπου ή 
του αντικειμένου. Τα ρήματα διακρίνονται σε παθητικά ή ενεργητικά με βάση τον 
προσανατολισμό της χειρομορφής. Οι χρόνοι, η κατάφαση και η άρνηση αποδίδονται  
ψελλίζοντας τις συλλαβές «ΠΑ» (για την κατάφαση) και «ΑΨ»(για την άρνηση) ταυτόχρονα 
με την ανάλογη χειρομορφή. Ο πλάγιος λόγος αποδίδεται πάντα ως ευθύς, καθώς ο 
αφηγητής υποδύεται τους ρόλους των δρώντων προσώπων στο διάλογο. 
13 Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι η επίσημη γλώσσα της κοινότητας των κωφών και 
θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 2817/2000 βλ. http://www.et.gr/idocs-
nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--
m0e1_FG3G1iQCVOw9L6GYReT7W8rzSZFxgk-
byXuJkDMfwHkAYi3ORfmaqfLGLOj_kTCHkxcPQvNBMtY9T3IvMHxXpABIQE1JCW9FiNMrQQT-
Ek_FKlm_8xYow8VXTAoqZTEe090PYb5y8J3cSoouhaEMzcNXdHTZ3k8A.. 
14 Το κινηματογραφικό έργο δημιουργεί προβληματισμούς, ενδιαφέρεται για το «πώς» και 
αναπτύσσει σχέσεις σημαίνοντος και σημαινόμενου. Οι κώδικες επικοινωνίας εξαρτώνται 
από την προθετικότητα του κινηματογραφιστή και του σεναριογράφου, η δε 
ψυχαναλυτική ερμηνεία του έργου γίνεται με βάση τις προσλαμβάνουσες του θεατή. βλ. 
Monaco, J.(2000:228-232). Η Φιλμοσημειωτική έρχεται να «αναγνώσει» το υλικό, να το 
αποκωδικοποιήσει, να εντοπίσει τα λανθάνοντα νοήματά του, να αναλύσει τους κώδικες 
που σημειοδοτούν το φιλμοκείμενο, να τους ερμηνεύσει και να εξάγει συμπεράσματα. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

275

«προβάλλει» τον εσωτερικό του εαυτό.Στον αντίποδα, η ερμηνεία των δεκτών-
θεατών βασίζεται στις προσλαμβάνουσές τους.  

Σκοπός είναι η κατάδειξη της χρησιμότητας της υλοποίησης εικαστικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες σε ατομικό και ομαδικό 
πλαίσιο, καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη. Ενισχύονται οι αισθητηριακές 
εμπειρίες, αναδεικνύονται οι δεξιότητες και τα ταλέντα. Ενθαρρύνεται η φαντασία, 
η συμβολική και ορθή συμπεριφορική σκέψη και έκφραση. Συσφίγγεται η σχέση 
τους με άλλα άτομα που μπορεί να έχουν ίδιες, διαφορετικές ή καθόλου αναπηρίες 
και μαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Εν τέλει, τονώνεται το αίσθημα 
του «ανήκειν», η ισότητα των δυνατοτήτων, η κοινωνικοποίηση, ενώ καταργείται 
ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις. 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αξιοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών 
δεδομένων και η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος-υλικού 
προσβάσιμου είτε για άτομα με προβλήματα ακοής κατά την πρόσβασή τους σε 
μουσειακούς χώρους, είτε για μαθητές και άτομα χωρίς προβλήματα ακοής που θα 
ενθαρρυνθούν να επικοινωνούν με την προηγούμενη ομάδα-στόχο στο πλαίσιο 
αυτό. 

Η μεθοδολογία της έρευνας θα περιλαμβάνει: α) αρχειακή και βιβλιογραφική 
έρευνα για την ιστορία του κινηματογράφου και ειδικά του βωβού, β) 
βιβλιογραφική έρευνα για ζητήματα σημειωτικής ανάλυσης της εικόνας και της 
κίνησης, της ανάλυσης λόγου, της ανθρωπολογικής προσέγγισης του 
κινηματογράφου και της αναπηρίας (anthropology of disability), καθώς και της 
εκπαιδευτικής προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία και της μουσειακής 
εκπαίδευσης, γ) επιτόπια εθνογραφική έρευνα για τη συλλογή ποιοτικών 
ερευνητικών δεδομένων σε συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία σε συλλόγους Κωφών, 
στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στο Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής 
Γλώσσας Θεσσαλονίκης (ΚΕΝΓ). Πρόκειται, επομένως, για μια σύνθετη μεθοδολογία, 
που θα αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος των ερευνητικών τεχνικών στις κοινωνικές 
επιστήμες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ξεκινήσει η έρευνα αυτή, ήταν η 
παρακολούθηση μαθημάτων της ΕΝΓ15, αλλά και η ένταξη στην κοινότητα των 
κωφών, η συναναστροφή μαζί τους και η κατανόηση των πολιτισμικών-
γλωσσικών «κωδίκων/κανόνων» τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να 
εντοπιστούν στις προς πραγμάτευση ταινίες τα γλωσσικά και παραγλωσσικά 
στοιχεία, οι άτυποι κανόνες και να αποκωδικοποιηθεί ο κινητικός κώδικας του 
βωβού κινηματογράφου σε σχέση με την ΕΝΓ. Βασικό πρόβλημα της έρευνας είναι 
διαφορά τόσο των νοηματικών γλωσσών, όσο και του πολιτισμικού κώδικα. Οι 
βωβές ταινίες είναι αμερικανικής παραγωγής και συνεπώς χρησιμοποιούν την 
Αμερικανική γλώσσα, ενώ τα αστεία και τα πολιτισμικά στοιχεία (ίσως) είναι 
κατανοητά από τους γηγενείς. Αντιθέτως, η εκμάθηση της ΕΝΓ και το 
ελληνικό/ευρωπαϊκό πολιτισμικό μου υπόβαθρο με οδηγούν στο να «βλέπω» με 

                                                                                                                                                                          

Συνεπώς, ο θεατής δεν βλέπει απλά μια ταινία, αλλά τη «διαβάζει». Βλ. Χηθ, Στ. (μτφρ. 
Κολιοδήμος ∆.), (1990: 12 κ.εξ.). 
15 Καθ’ όλη την διάρκεια των μαθημάτων καταγράφονται ημερολόγια και παρατηρήσεις 
σχετικά με την ίδια την ΕΝΓ (λέξεις, φράσεις, γραμματική, συντακτικό, ομοιότητες/διαφορές 
χειρομορφών, χειλανάγνωση κτλ), την κουλτούρα των κωφών και το πώς αποδίδονται τα 
ποιήματα, τα ηχητικά και οπτικά εφέ στη νοηματική. 
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διαφορετικό τρόπο τις ταινίες. Παρόλα αυτά έχουν εντοπιστεί πολλά σημεία που 
ομοιάζουν με την ΕΝΓ και θα αναλυθούν μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα 
των ταινιών: TheImmigrant (=Ο μετανάστης)16, TheKid (=Το παιδί) 17, TheGoldRush 
(=Ο χρυσοθήρας) 18. 

Η σκηνή του εστιατορίου από την ταινία The Im migrant, περιέχει πολλά 
στοιχεία παντομίμας. Ο σερβιτόρος, υποδεικνύει στον ήρωα πως πρέπει να βγάλει 
το καπέλο του -καθώς δεν είναι πρέπον να τρώει φορώντας το-, δείχνοντας το 
κεφάλι. Παράλληλα, ένας άλλος σερβιτόρος δίνει το λογαριασμό στον πελάτη και 
του ζητά να τον πληρώσει, όμως όταν εκείνος αρνείται επεμβαίνει ο γιγαντόσωμος 
σερβιτόρος και του ζητά το λόγο. Τα νεύματα που δηλώνουν «πρέπει να 
πληρώσεις» και «τι έγινε;», έχουν στοιχεία της ΕΝΓ. Στη συνέχεια, ο κομψός 
ευτραφής κύριος που κάνει νεύματα από μακριά και εν τέλει κάθεται στο τραπέζι, 
συστήνεται και τους «λέει»:«εσύ και αυτή θα παίζετε μουσική». Στο σημείο αυτό, 
πρέπει να τονιστεί πως βασικό στοιχείο της γραμματικής και του συντακτικού της 
ΕΝΓ είναι η δήλωση κάθε φορά των προσώπων (υποκειμένου και αντικειμένου) 
ώστε να είναι κατανοητό και ξεκάθαρο το νόημα. Άλλο ένα δείγμα παντομίμας που 
έχει υιοθετηθεί ως λέξη με χειρομορφή είναι ο τυπικός χαιρετισμός ευγενείας. Στην 
ταινία βλέπουμε τους κυρίους να ανασηκώνουν ή να βγάζουν τα ημίψηλά τους 
καπέλα, για να χαιρετήσουν τον περαστικό. Στην ΕΝΓ, το «γεια» ή «χαίρεται» 
δηλώνεται με ημικυκλική κίνηση του χεριού στον χώρο που ξεκινά ακουμπώντας 
τον κρόταφο.  

Στην ταινία The Kid ξεχωρίζουν τρεις ενδιαφέρουσες σκηνές. Το παιδί που 
έχει υπό την προστασία του ο πρωταγωνιστής τού υποδεικνύει ποιο δρόμο θα 
ακολουθήσει. Χρησιμοποιώντας τη χειρομορφή της γωνίας του δείχνει εάν θα 
στρίψει δεξιά ή αριστερά. Αντιστοίχως, την ίδια χειρομορφή κάνει και ο Τσάπλιν 
για επιβεβαίωση. Η ΕΝΓ για να αποδώσει την κατεύθυνση χρησιμοποιεί την 
παλάμη σε μορφή «Γ» και την κλίση της για να υποδείξει τον προσανατολισμό 
δεξιά ή αριστερά. Σε μια δεύτερη σκηνή ο φακός από μακριά «παρατηρεί» τον 
Τσάπλιν να απομακρύνεται, ενώ τον ακολουθεί το παιδί. Για να το απομακρύνει 
του κάνει νεύμα να φύγει, ενώ εκείνο συνεχίζει να τον ακολουθεί. Και σε αυτό το 
σημείο υπάρχει σύγκλιση με την ΕΝΓ. Ο ήρωας σε μια επόμενη σκηνή συζητά με 
την γυναίκα της οποίας το παράθυρο έχει αναλάβει να επιδιορθώσει. Οι δυο τους 
φαίνεται να απολαμβάνουν την χαρούμενη κουβέντα τους, κάτι που γίνεται 
αντιληπτό από τις εκφράσεις του προσώπου και των δυο, αλλά και από το δυνατό 
γέλιο. Ιδιαίτερα σημαντική για την απόδοση του νοήματος ή μιας ιστορίας είναι 
στην ΕΝΓ είναι η έκφραση του προσώπου και το βλέμμα του νοηματιστή. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να μεταφέρει διαλόγους, ιστορίες και γεγονότα, με ένα 

                                                            
16 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. 
http://www.charliechaplin.com/en/films/30-the-
immigranthttps://www.youtube.com/watch?v=c9is3WdeUdghttp://www.imdb.com/title/tt000
8133/ 
17 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. 
http://www.charliechaplin.com/en/films/1-the-
kidhttps://www.youtube.com/watch?v=2XzKZzhrK-Ehttp://www.imdb.com/title/tt0012349/ 
18 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταινία βλ. 
http://www.charliechaplin.com/en/films/2-the-gold-
rushhttps://www.youtube.com/watch?v=nt-_DXC-aikhttp://www.imdb.com/title/tt0015864/ 
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«παιχνίδι ρόλων» αφού στην ΕΝΓ δεν υπάρχει ο πλάγιος λόγος, παρά μόνο ο 
ευθύς. Το «όχι»που βλέπουμε να γνέφει ο Τσάπλιν, συμπίπτει με την ελεύθερη 
απόδοσή του στην ΕΝΓ, με την έννοια του «δεν είναι σωστό» ή του «μη».Το «όχι» 
ως άρνηση, έχει διαφορετική χειρομορφή στην ΕΝΓ και αποδίδεται με την παλάμη 
σε μορφή γροθιάς, προσανατολισμό προς τα κάτω, θέση σε σχέση με το σώμα και 
κίνηση προς τα κάτω σε σχέση με τον χώρο. Τέλος, το δάκτυλο που φέρει ο 
πρωταγωνιστής στο στόμα για να το «σφραγίσει», ουσιαστικά έχει την έννοια του 
«σςςς, είναι μυστικό». Με ανάλογο τρόπο αποδίδεται στη νοηματική.  

Η χαρακτηριστικότερη σκηνή της ταινίας The Gold Rush είναι το τραπέζι του 
δείπνου, όπου ο πρωταγωνιστής για να ψυχαγωγήσει τις καλεσμένες του 
σκαρφίζεται ένα ιδιότυπο χορευτικό. Τα ψωμάκια που βρίσκονται στο τραπέζι 
γίνονται μικρές πουέντ μπαλέτου και τα πιρούνια τα πόδια του χορευτή. Τότε, με 
τη συνοδεία της ανάλογης μουσικής υπόκρουσης, ο Τσάπλιν υποδύεται τον 
χορευτή, χρησιμοποιώντας τα ψωμάκια που είναι καρφωμένα στα πιρούνια ως 
μαριονέτες. Η κάμερα εστιάζει στον ήρωα και δίνει έμφαση στις εκφράσεις του 
προσώπου του, με ένα φωτισμένο πλάνο. Στην ΕΝΓ ό,τι έχει σχέση με τα πόδια (πχ. 
ως μέλη του σώματος, το ποδόσφαιρο ή κινήσεις και στάσεις στις οποίες 
χρησιμοποιούμε τα πόδια μας (πχ. γονατιστός, σταυροπόδι, γλιστράω κτλ)) 
αποδίδεται με παντομίμα δυο δακτύλων (δηλ. του δείκτη και του μέσου). Ένα 
επίσης, ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το πώς αποδίδεται το χειροκρότημα στην 
ΕΝΓ, σε σχέση με την ταινία. Ενώ οι ακούοντες χειροκροτούν για να ακούσουν τον 
θόρυβο της επευφημίας, οι κωφοί κινούν τα χέρια τους -σχεδόν περιστροφικά-με 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις και σε ελεύθερη θέση στον χώρο, δείχνοντας με τον 
τρόπο αυτό την ένταση του «δικού τους» χειροκροτήματος. 

Συνοψίζοντας, οι ταινίες του βωβού κινηματογράφου είναι κατανοητές σε 
ένα ευρύ φάσμα θεατών, με ή χωρίς προβλήματα ακοής και ανεξαρτήτως της 
γλώσσας που ομιλούν. Εξαιτίας του ότι οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούν την 
παντομίμα ως μια «γλώσσα» κοινά αποδεκτή και κατανοητή, δίνεται η ευκαιρία σε 
κωφούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να 
εκφράσουν το δημιουργικό τους ταλέντο ισότιμα. Με την εμφάνιση, όμως, του 
ομιλούντος κινηματογράφου, αυτοί οι άνθρωποι αποκλείστηκαν ως θεατές, ως 
δημιουργοί και ως μέρη της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Θα πρέπει, βέβαια, να 
σημειωθεί πως λόγω του διαφορετικού πολιτισμικού υποβάθρου των θεατών είναι 
διαφορετική η αντίληψη και η αποκωδικοποίηση των κωμικών στοιχείων από το 
κοινό.Τέλος, η μουσική επένδυση των βωβών ταινιών με τη χρήση ζωντανής 
ορχήστρας, φαίνεται να απέκλειε τους κωφούς θεατές από το να απολαύσουν την 
ταινία στο σύνολό της και αλλοίωνε την ακεραιότητά της, αφού δεν μπορούσαν να 
«διαβάσουν» το «φιλμοκείμενο»με τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι ακούοντες. 

Η παρούσα έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και υπό εξέλιξη. Για το λόγο αυτό 
μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε κάποιες υποθέσεις σχετικά με τη την 
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με βάση τη σημειωτική ανάγνωση των δύο 
κωδίκων. Επειδή ο στόχος είναι η αλληλεπίδραση κωφών και ακουόντων, θα δοθεί 
η δυνατότητα σε μια ομάδα κωφών και σε μια ομάδα ακουόντων, να γυρίσουν μια 
ταινία με στοιχεία νοηματικής και παντομίμας, ούτως ώστε να «δεί» η καθεμία από 
τις δυο ομάδες την ταινία της άλλης, να την κατανοήσει και να εξάγει 
συμπεράσματα. Στη συνέχεια το ίδιο μπορεί να γίνει με μεικτές ομάδες (δηλ. 
ακούοντες και μη) ώστε να γίνει σύγκριση με τις δυο προηγούμενες ταινίες, αλλά 
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και να καταδειχθεί το κατά πόσο ο γλωσσικός κώδικας της μιας ομάδας επηρέασε 
τον κώδικα της άλλης για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή της 
νέας ταινίας.  
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∆ιδασκαλία. Εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με 
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Περίληψη 
Η εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικύ σεναρίου στο μάθημα της 
Νεολληνικής Γλώσσας. Το σενάριο βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες της διδακτικής. Οι 
μαθητές ήρθαν σε επαφή με αναπαραστάσεις παλαιότερων μορφών της ελληνικής αστικής 
οικογένειας και αναστοχάστηκαν την εξέλιξη. Παράλληλα αφομοίωσαν γραμματικές 
γνώσεεις μέσα από νέα κειμενικά είδη. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς 
εργάστηκαν οι μαθητές σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας παρακολουθώντας 
αποσπάσματα από ταινίες, μελέτησαν ότι οι ρόλοι και οι σχέσεις αποτυπώνονται στα 
γλωσσικά, παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, στα κινηματογραφικά πλάνα και 
συνειδητοποίησαν τη διαμόρφωση του κωμικού χαρακτήρα. Επιπλέον η εργασία επιδιώκει 
να καταγράψει μεταγνωστικές στρατηγικές που ανέπτυξαν οι μαθητές στη διάρκεια της 
εφαρμογής. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές ενίσχυσαν τις δεξιότητές 
τους τόσο στον κλασικό γραμματισμό όσο και σε νέους γραμματισμούς, τον ψηφιακό και 
οπτικοακουστικό. 
Λέξεις κλειδιά: γλώσσα, εκπαιδευτικό σενάριο,πολυγραμματισμοί, μεταγνώση 
 
Abstract 
Paper presenting the implementation of a didactic scenario on the topic of modern Greek 
Language. This scenario is based on modern didactical theories. Students came in contact 
with previous forms of Greek urban family and reflected on its evolution. Alongside, literacy 
was assimilated through new genres. The paper aims to show how students worked in real 
communication conditions by watching clips from films. Also how they studied the roles and 
relationships reflected in the linguistic, paralinguistic and non-linguistic features in oral 
communication and realized the configuration of the comic character. Moreover, the paper 
seeks to document metacognitive strategies developed by students during the process. 
Completing the didactic scenario students enhanced their skills both in classic literacy and 
new literacies, digital and audiovisual. 
Keywords: language, didactic scenario, multiliteracies, metacognition  
 
 
Εισαγωγή 
Θεσμικό πλαίσιο 
Η εργασία παρουσιάζει έναεκπαιδευτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στο πλααίσιο 
του έργου «∆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) που 
υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) κατά το διάστημα 2012-
2015. Το έργο, μεταξύ άλλων, απέβλεπε στη «διατύπωση συγκεκριμένων 
προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν 
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να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 
πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών σεναρίων» (http://www.greeklanguage.gr/).  

Κάθε εκπαιδευτικό σενάριο που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του έργου είχε 
τελικό αποδέκτη την εκπαιδευτική κοινότητα κατόπιν της σύνταξης, συζήτησης, 
εφαρμογής και επιμέλειάς του. Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τις 
διαδικασίες στο προαναφερόμενο έργο, η σύνταξη κάθε σεναρίου είναι προϊόν 
πρωτοβουλίας ενός εκπαιδευτικού, θεμελιώνεται στο θεωρητικό πλαίσιο του έργου 
και σε πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται μέσα από μια διαδικασία διεπίδρασης εντός 
της διαδικτυακής κοινότητας εκπαιδευτικών που λειτούργησε για τον σκοπό αυτό. 
Στη συνέχεια, κάθε σενάριο εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη από δύο 
εκπαιδευτικούς. Σε σχέση με το συνταγμένο σενάριο, κατά την εφαρμογή και για να 
επιτευχθούν οι αναμενόμενοι στόχοι,υπήρχαν οπωσδήποτε οι δυνατότητες 
παρεμβάσεων του διδάσκοντα, ευελιξίας και προσαρμογής που επιβάλλουν οι 
διαφροποιημένες συνθήκες της εκάστοτε σχολικής τάξης. 

 
Θεωρητικό πλαίσιο 
Η εφαρμογή που παρουσιάζεται στην εργασία ήταν η δεύτερη κατά σειρά 
εφαρμογή ενός σεναρίου το οποίο διευρύνει το ρεπερτόριο των στρατηγικών που 
μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός για τη γλωσσική διδασκαλία. Σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό του σεναρίου, το βιβλίο δεν αποτελεί μοναδικό άξονα της 
διδασκαλίας, όπως επιτάσσει η βιβλιοκεντρική παράδοση, αλλά τα προτεινόμενα 
κειμενικά είδη εμπλουτίζονται δυναμικά με κινηματογραφικές ταινίες και οι 
μαθησικές διαδικασίες έχουν νόημα για τους μαθητές. Πρόκειται για μια 
πολυπλευρη προσέγγιση του γλωσσικου μαθήματος. Κατ’ αρχάς η συγγραφή και 
εφαρμογή του σεναρίου κινείται στο πεδίο που κατανοεί τον παιδαγωγικό λόγο ως 
ολιστικό λόγο, αντίληψη που αποτυπώνεται ενδελεχώς από τον ∆. Κουτσογιάννη 
(2012) στο μοντέλο του ρόμβου της γλωσσικής εκπαίδευσης. Συνοπτικά θα λέγαμε 
ότι το είδος των επιλογών στη γλωσσική διδασκαλία αναγνωρίζεται ως πολύ 
σημαντική παράμετρος για το είδος των μαθητικών ταυτοτήτων που 
διαμορφώνονται.  

Όσο αφορά στην παιδαγωγική των γραμματισμών, η εφαρμογή εκκινείται 
από στοιχεία του κινήματος των Πολυγραμματισμών. Αποσκοπεί, βέβαια, στον 
κλασικό γραμματισμό. Επιπλέον, όμως, υιοθετούνται μεθοδολογίες που αφορούν 
τόσο στους νέους γραμματισμούς (τεχνολογικό, πολιτιστικό, οπτικοακουστικό) όσο 
και ευρύτερα στον κριτικό γραμματισμό, καθώς το προτεινόμενο μαθησιακό 
περιβάλλον αναδεικνύει τις ευαισθησίες των μαθητών, που εμβαπτίζονται όλο και 
περισσότερο σε έναν ψηφιακό τρόπο ζωής (Kalantzis & Cope, 2011). Η νεοπαγής 
ποικιλία των μορφών επικοινωνίας με τις οποίες συνυφαίνεται η καθημερινή ζωή 
των μαθητών, οδηγεί εύλογα στη διεύερυνση της έννοιας του κειμένου 
(Χοντολίδου, 1999). Οι σημειωτικοί τρόποι με τους οποίους συντελείται η 
επικοινωνία στις μέρες μας, ωθούν σε παιδαγωικές αναζητήσεις όπου οι 
επιδιωκόμενες γνώσεις και οι δεξιότητες συναποτελούν ενιαίο σύνολο και 
συντελεστή κατανόησης των νέων κειμενικών ειδών. Ο κινηματογράφος αποτελεί 
ενδεικτικό δείγμα πολυτροπικών κειμένων, εφόσον αξιοποιεί ποικιλία σημειωτικών 
τρόπων επικοινωνίας, με το οποίο οι νέοι επικοινωνούν ποικίλες εκφάνσεις του 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

282

κόσμου και των αξιών. Η μεγάλη αποδοχή του,δε, αναδεικνύει τη σημασία όχι 
μόνο της ανάγνωσης και ερμηνείας των μηνυμάτων της οπτικής επικοινωνίας 
αλλά και της κριτικής αποτίμησής τους, ίσως και της παραγωγής ανάλογων 
(Γρόσδος, 2009).  

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου, πρέπει 
να αναφερθεί ότι μέρος αυτού εδράζεται στο μοντέλο γλωσσικής μελέτης της 
Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής (ΣΛΓ) του Halliday, η οποία «είναι μια 
γραμματική προσανατολισμένη στη σημασιολογία και στη λειτουργία των 
γλωσσικών στοιχείων» (Λύκου, 2000). Υπό αυτό το πρίσμα, η δειρεύνηση 
λεξικογραμματικών φαινομένων γίνεται σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας, 
γιατί η γλώσσα δεν είναι άλλο από ένα σύστημα σχέσεων και οι δομές της απλώς 
εκφέρουν τις σχέσεις αυτές. Αναλόγως, το σενάριο αφορά εμφανώς στην 
Πραγματολογία της γλώσσας. Κατά την υλοποίησή του, μας ενδιαφέρουν οι 
σημασίες «που παίρνουν τα εκφωνήματα ανάλογα με τον χρόνο, τον χώρο, την 
κοινωνική θέση, τον ρόλο των ομιλητών, τον στόχο που επιδιώκεται και τα 
γλωσσικά και άλλα εξωγλωσσικά συμφραζόμενα. Στην Πραγματολογία, λοιπόν, η 
γλώσσα εξετάζεται ως πράξη που επιτελείται από κάποιον ομιλητή και επηρεάζει 
τους συνομιλητές» (Χατζησαββίδης και Χατζησαββίδου, 2011). 
 
Σύντομη περιγραφή 
Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες επεξεργάστηκαν αποσπάσματα ελληνικών 
ταινιών της περιόδου 1957-1962: “Η Θεία από το Σικάγο” (1957), “Ο Θόδωρος και 
το δίκαννο” (1962) και “Μερικοί το προτιμούν κρύο” (1962). Οι μαθησιακές 
δραστηριότητες τους ώθησαν σε παρατήρηση, ανακάλυψη, αποδελτίωση, 
ανάλυση σύντομων αποσπάσματων των ελληνικών ταινιών. Στόχος των εργασιών 
μας ήταν οι μαθητές να δημιουργήσουνπροφορικές εισηγήσεις συνοδευόμενες από 
αρχεία παρουσιάσεων (PowerPoint) και να αναφερθούν στο πρόβλημα που 
απασχολεί τους ήρωες της ταινίας, τη δομή της οικογένειας, τις σχέσεις και τον 
ρόλο του κάθε ήρωα στην οικογένεια. Για την τεκμηρίωση των θέσεών τουςκαι 
εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους στις Ενότητες ενδιαφεροντος (2η, 7η), οι μαθητές 
αξιοποίησαν τόσο τις γλωσσικές επιλογές των ηρώων σε συνδυασμό με τα 
παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας όσο και τα ανάλογα 
κινηματογραφικά πλάνα. Παράλληλα, εντοπισαν τον ρόλο όλων αυτών των 
στοιχείων στη διαμόρφωση του κωμικού ύφους των σκηνών.  
 
Στόχοι 
Ως προς το Αναλυτικό Πρόγραμμα  
Οι στόχοι συνάδουν με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011) 
σύμφωνα με τους οποίους επιδιώκεται οι μαθητές να: 
Εντοπίζουν το πλαίσιο επικοινωνίας, την οπτική γωνία και τους κοινωνικούς 
ρόλους όσων συμμετέχουν, καθώς και τη μεταξύ τους κοινωνική 
απόσταση/ισότητα/οικειότητα /αλληλεγγύη κτλ.  
Κατανοούν τις σημασίες των εγκλίσεων στις ανεξάρτητες προτάσεις. 
∆ιακρίνουν τα γλωσσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά διαφορετικών κειμενικών 
ειδών του προφορικού λόγου (ποσότητα και οργάνωση πληροφορίας, 
γραμματικές, λεξιλογικές και υφολογικές επιλογές) και τη σχέση τους με το πλαίσιο 
επικοινωνίας και το κειμενικό είδος.  
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Εντοπίζουν τα παραγλωσσικά στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ομιλητής και η 
ομιλήτρια και ερμηνεύουν τον επικοινωνιακό τους ρόλο.  
Αξιολογούν τον βαθμό εξάρτησης των κειμένων από εξωγλωσσικά χαρακτηριστικά 
ανάλογα με τις συμβάσεις του προφορικού κειμενικού είδους.  
Παρακολουθούν την επιχειρηματολογία σε μια συζήτηση και κρίνουν την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων καθώς και των γλωσσικών μέσων που 
χρησιμοποιήθηκαν.  
Εντοπίζουν υπόρρητες πληροφορίες σχετικά με ιδεολογικές και κοινωνικές στάσεις 
και απόψεις των ομιλητών και ομιλητριών.  
Ως προς τις διδασκόμενες ενότητες 
Ειδικότερα οι μαθητές αποκτούν γνώσεις για τον κόσμο, τις αξίες, τις στάσεις ζωής; 
Αντλούν πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία της ελληνικής αστικής 
οικογένειας σε μια εποχή που τα ηλικιωμένα πλέον μέλη της οικογένειάς τους 
βίωσαν ως νέοι. 
Εκφράζουν απόψεις για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η τότε οικογένεια, τις 
αξίες, τα ήθη και ενδιαφέρονται να κάνουν συγκρίσεις με τη σημερινή οικογένεια 
όπως την αντιλαμβάνονται. 
Συνδιαλέγονται με το παρελθόν και με στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα 
της νεοελληνικής κοινωνίας. 
Νοηματοδοτούν το κωμικό στοιχείο ως μέσο κοινωνικού σχολίου και παρέμβασης.  
Στόχοι κλασικού γραμματισμού 
Επιδιώκουμε οι μαθητές να: 
Αντιλαμβάνονται πως οι γλωσσικές μορφές λειτουργούν ως μηχανισμοί δόμησης 
ταυτοτήτων, για την κωδικοποίηση κονωνικών και πολιτισμικών νοημάτων.  
Ερμηνεύουν τον επικοινωνικό ρόλο των εγκλίσεων, προσφωνήσεων, ειδών 
χρησιμοποιούμενων προτάσεων, δεικτών ευγένειας, λεξιλογίου. 
Αναγνωρίζουν τη δομή, το ύφος και την επιχειρηματολογία στον προφορικό 
διάλογο. 
Εφαρμόζουν τα σχετικά με τη διαδικασία απομαγνητοφώνησης προφορικού 
λόγου. 
Ασκούνται σε από κοινού επεξεργασία προφορικού λόγου και στη χρήση 
σημειώσεων για την καταγραφή/αποδελτίωση υλικού.  
Συμπαράγουν λόγο με προσχεδιασμό και πραγματοποίηση προφορικής ομιλίας. 
Στόχοι νέου γραμματισμού 
Αναμένουμε να επιτευχθεί: 
Αξιοποίηση του λογισμικού παρουσίασης (Power Point) και δημιουργία 
πολυτροπικού κειμένου που υποστηρίζει μία προφορική παρουσίαση  
Χρήση του διαδικτύου για άντληση πληροφοριών 
Εμπειρία στη δημιουργία εγγράφου επεξεργαστή κειμένου (Word) 
Γνωριμία των δυνατοτήτων συνεργασίας μέσω ενός εργαλείου web.2.0 (Facebook) 
με το οποίο είναι μονομερώς εξοικειωμένοι 
Aνάγνωση της σημειολογίας πολυτροπικών κειμένων όπως είναι η 
κινηματογραφική αφήγηση, το κινηματογραφικό κάδρο 
Στόχοι κριτικού γραμματισμού 
Επιδιώκουμε οι μαθητές: 
Να αναγνωρίζουν τις σημασίες των γλωσσικών επιλογών του υποκειμένου 
ανάλογα με τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες.  
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Να αυξάνεται η κατανόηση της χρήσης της γλώσσας ως ζωντανού και ευέλικτου 
φορέα προθέσεων, στόχων, γνώσεων και αμοιβαίων παραδοχών. 
Να ενθαρρύνονται σε μεταγνωστικές διαδικασίες, να εφαρμόζουν μεταγνωστικές 
στρατηγικές μάθησης. 
 
Σώμα 
Στοιχεία Εφαρμογής 
Τίτλος  
Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε ελληνικές ταινίες του 1957-
1962 
∆ιδακτικό αντικείμενο 
Νεοελληνική Γλώσσα  
Τάξη 
Β΄ Γυμνασίου 
Σχολική μονάδα 
Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μακρυχωρίου 
Χρονολογία 
Από 18/11/2014 ως 12/1/2015 
∆ιδακτική/θεματική ενότητα 
Ενότητα 2η: «Ζούμε με την οικογένεια» 
Ενότητα 7η: «ΣΤ: επιλέγοντας το κατάλληλο επίπεδο ύφους» 
Χρονική διάρκεια 
9 ώρες  
Το σενάριο στηρίζεται 
Θεοδώρα Τριαντοπούλου, Αναπαραστάσεις της ελληνικής αστικής οικογένειας σε 
ελληνικές ταινίες του 1657-1962, Νεοελληνική Γλώσσα, Β΄ Γυμνασίου, 2012. 
 
Προϋποθέσεις υλοποίησης 
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου, από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού ήταν προϋπόθεση η εξοικείωσημε τη διδασκαλία σε ομάδεςκαι η 
επαρκής γνώση του λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint) ώστε να καθοδηγήσει 
τους μαθητές. Απαραίτητη ήταν η χρήση Εργαστηρίου Πληροφορικής (για 4 
διδακτικές ώρες) και μηχανής προβολής (5 διδακτικές ώρες). Επιπλέον, χρειάστηκε 
οι μαθητές να έχουν στοιχειώδη γνώση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 
(Word) και της λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου facebook.  
 
∆ιδακτικά Βήματα 
Αφετηρία 
Αναμφίβολα, αφετηρία για την επιλογή του σεναρίου αποτέλεσεη αναζήτηση 
εναλλακτικής λύσης και ενισχύσεων ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των εγκλίσεων 
του ρήματος (2η Ενότητα, Νεοελληνική Γλώσσα, Β’ γυμνασίου). Σύμφωνα με την 
υπάρχουσα εμπειρία, η συγκεκριμένη διδακτέα ύλη δεν αφομοιώνεται από τους 
μαθητές σε ικανοποιητικό βαθμό όταν υιοθετείται μετωπική διδασκαλία 
συνοδευόμενη από τυπική αξιολόγηση. Επομένως ήταν ευπρόσδεκτη η διδακτική 
πρόταση που εμπλέκει δημιουργικά τους μαθητές στην αναγνώριση και 
κατανόηση των εγκλίσεων σε πλαίσιο πραγματικών συνθηκών. Παράλληλα, η 
εφαρμογή του σεναρίου φάνηκε ευκαιρία για ενθάρρυνση της συνεργασίας και τη 
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λειτουργική διασύνδεση των μαθητών ενός τμήματος όπου παρατηρούνταν 
αρκετές σχετικές ελλείψεις. Η υιοθέτηση του σεναρίου προσέφερε έναν 
δημιουργικό τρόπο να αναψηλαφήσουν οι μαθητές τον θεσμό της ελληνικής 
οικογένειας και τις μεταβολές που υφίσταται, να απευθυνθούν στα ηλικιωμένα 
μέλη της οικογένειας για άντληση πληροφοριών εμπλέκοντάς τα στην κατανόηση 
επιμέρους θεμάτων που θίγονται στις προτεινόμενες ταινίες (η προτεραιότητα του 
γάμου της αδελφής έναντι του αδελφού, η προίκα, το προξενιό κ.ά.), να 
αναστοχαστούν δικές τους εμπειρίες. 
 
Α’ φάση: 1η και 2η διδακτική ώρα (στην τάξη)- Αφόρμηση, Ενημέρωση 
μαθητών, ∆ημιουργία ομάδων 
1η ώρα 
Είχε πορηγηθεί η προετοιμασία μιας προβολής παρουσίασης για την αφόρμηση. 
Στη σχολική αίθουσα προβλήθηκε με τον προτζέκτορα μέρος της παρουσίασης 
(∆ιαφάνειες 1-7) με ενδεικτικά στιγμιότυπααπό τις ελληνικές κωμωδίες «Η θεία από 
το Σικάγο» (1958), «Ο Θόδωρος και το δίκαννο» (1962) και «Μερικοί το προτιμούν 
κρύο» (1962. Οι περισσότεροι μαθητές αναγνώρισαν τις ταινίες, αφηγήθηκαν 
κωμικά περιστατικά, θυμήθηκαν ονόματα των ηθοποιών, έγιναν 
αλληλοσυμπληρώσεις. Ακολούθησε ενημέρωση σε αδρές γραμμές για τον τρόπο 
εργασίας. Η ανταπόκριση στην πρόταση οι ταινίες να αποτελέσουν το κείμενο 
εργασίας μαςυπήρξεπολύ θερμή.  

Συνεχίσαμε, όπως προτείνεται στο σενάριο, κάνοντας υποθέσειςμε βάση τα 
στιγμιότυπα που προβάλλονταν στις επόμενες διαφάνειες της παρουσίασης (8-13): 
Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κάθε οικογένεια της ταινίας (Υπόθεση 
1), η δομή της, οι ρόλοι και οι σχέσεις των μελών της (Υπόθεση 2);  
Κατά πόσο οι γλωσσικές επιλογές των ηρώων, τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά 
στοιχεία της επικοινωνίας και τα κινηματογραφικά πλάνα αποτυπώνουν τους 
ρόλους και τις σχέσεις των μελών στην οικογένεια, συνάδουν με αυτούς και 
διαμορφώνουν το κωμικό ύφος των σκηνών (Υποθέσεις 3, 4, 5); 

Οι μαθητές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν στις 
υποθέσεις 3, 4, 5 (Εικόνα 1). Περισσότερο ενεργοί ήταν μαθητές που είδαν 
πρόσφατα τις ταινίες. Ενώ διατύπωναν τις απόψεις τους, όσες γίνονταν κοινώς 
αποδεκτές τις κατέγραφα στο αρχείο παρουσίασης και οι μαθητές έβλεπαν τη 
διαδικασία στην οθόνη του προτζέκτορα. Το σκεπτικό μου ήταν να έρθουν σε 
επαφή με το λογισμικό παρουσίασης και τις βασικές λειτουργίες του αφού θα 
ενθαρρύνονταν να δημιουργήσουν ανάλογα αρχεία με τις ομάδες τους, σύμφωνα 
με τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Αρκετοί μαθητές (περίπου οι μισοί από τους 
26) ανέφεραν ότι ήταν ελάχιστα ή καθόλου εξοικειωμένοι με το λογισμικό 
παρουσιάσεων. Η διαφοροποίηση δεξιοτήτων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
δημιουργικά κατά τη συνεργασία των μαθητών σε ομάδες. 
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γνωρίζουν –τι δε γνωρίζουν, σχεδίασαν δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος 
(Ριζάκη κ.ά., 2003). Στην ώρα διδασκαλίας υπήρχε στην τάξη πολλή ενέργεια και 
μάλλον ακαταστασία. Ωστόσο, όλες οι πράξεις των μαθητών αφορούσαν το 
ζητούμενο και δεν παρατήρησα μαθητές που να μη συμμετέχουν καθόλου. Από τις 
επισημάνσεις τους προέκυψαν αυθόρμητοι συσχετισμοί με τους χαρακτήρες που 
παρουσιάζονται. Μερικές εκτιμήσεις των μαθητών ήταν: «Ο Θόδωρος κοιτάζει 
μόνο λίγο τη γυναίκα του ενώ διαβάζει εφημερίδα αλλά εκείνη σκύβει όταν να του 
μιλάει», «ο Θόδωρος είναι λίγο βαρύς τύπος, όπως λέει το “άαασε με”, και φαίνεται 
να είναι ο αρχηγός… όπως μπαίνει στο σπίτι, όπως δίνει εντολές». Ήταν η πρώτη 
προσέγγιση του θέματος με τη λογική των δραστηριοτήτων που θα αναλάμβαναν 
να φέρουν σε πέρας με πιο συστηματικό τρόπο στη συνέχεια.  

Ολοκληρώνοντας την ώρα διδασκαλίας, συγκροτήθηκαν πέντε τετραμελείς 
ομάδες και δύο τριμελείς. Η κατανομή στις ομάδες έγινε με βάση τις επιθυμίες των 
μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση, δύο μέλη κάθε ομάδας να έχουν 
ευχέρεια στον επεξεργαστή κειμένου. Όλες ήταν μικτές εκτός από τις δύο τριμελείς, 
μία κοριτσιών και μία αγοριών. Έγινε κλήρωση για το απόσπασμα με το οποίο θα 
εργαστεί κάθε ομάδα με αποτέλεσμα το εξής:  

1η ομάδα: Ο Θόδωρος και το δίκανο: 0:11:31-0:12:16  
2η ομάδα: Ο Θόδωρος και το δίκανο: 0:16:50-0:17:38  
3η ομάδα: Μερικοί το προτιμούν κρύο: 0:16:33-0:19:07 
4η ομάδα: Ο Θόδωρος και το δίκανο: 0:9:20-0:11:31 
5η ομάδα: Η Θεία από το Σικάγο: 0:10:00- 0:14: 50 
6η ομάδα: Ο Θόδωρος και το δίκανο: 0:24:33-0:27:29 
7η ομάδα: Η Θεία από το Σικάγο: 0:47:33- 0:48: 20 
Η πρώτη εργασία που ανέλαβαν ήταν να παρακολουθήσουν το απόσπασμα 

στο σπίτι και να κρατήσουν σημειώσεις για το 1ο και 2ο θέμα του ΦΕ. Σε επόμενη 
μέρα, στην ώρα της Λογοτεχνίας, χρειάστηκε να αφιερώσουμε 15’ για να 
αποσαφηνιστεί το πώς θα καταγραφούν οι γλωσσικές επιλογές των ηρώων που 
απασχολούσαν τους μαθητές. ∆όθηκαν εξηγήσεις για πώς γίνεται η 
απομαγνητοφώνηση προφορικού λόγου. Κάποια μέλη των τεσσάρων ομάδων 
προθυμοποιήθηκαν να εργαστούν στο σπίτι ενώ στις άλλες τρεις δεν υπήρξε 
προθυμία. Πρότεινα να γίνει η απομαγνητοφώνηση σε έγγραφο επεξεργαστή 
κειμένου (word), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων και διαμοιρασμού.  
 
Β’ φάση: Ενασχόληση με τις δραστηριότητες 2, 3, 4 - ∆ημιουργία εγγράφου 
στον επεξεργαστή κειμένου 
3η ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής) 
Αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου την εβδομάδα αυτή δεν επέτρεπε 
το μάθημα σε συνεχόμενο δίωρο· ήταν μια παράμετρος ανασχεδιασμού που 
λάβαμε υπόψη για το μέλλον. 

Ως προς την εξέλιξη των πρώτων εργασιών, η 1η, 2η και 7η ομάδα είχαν 
απομαγνητοφωνήσει σε έγγραφο (word) και είχαν συμπληρώσει την 1η ερώτηση 
στο ΦΕ. Η 6η ομάδα είχε επίσης ξεκινήσει την απομαγνητοφώνηση αλλά ενός 
λάθος αποσπάσματος. Ωστόσο, είχε απαντήσει στην 1η ερώτηση του ΦΕ. Η 3η, 4η 
και 5η ομάδα δεν είχαν προετοιμάσει κάτι.  

Στη διάρκεια της ώρας οι μαθητές συνέχισαν ή εκκίνησαν την 
απομαγνητοφώνηση του δοθέντος αποσπάσματος. Τους έδειξα πώς εισάγουμε 
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Μετά από συζήτηση με τους μαθητές σε προηγούμενη μέρα, είχαμε 
αποφασίσει να μετατρέψουμε την τάξη σε εργαστήριο. Σε κάθε ομάδα υπήρχε η 
δυνατότητα να φέρει κάποιος τον φορητό υπολογιστή του ή το ipad και έτσι να 
συνεχίσει η εργασία. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήσαμε τρεις φορητούς 
υπολογιστές του σχολείου και τον δικό μου ώστε όλες οι ομάδες να έχουν δύο 
διαθέσιμους.  

Στη διάρκεια αυτής της ώρας, οι ομάδες 1, 2, 7 ολοκλήρωσαν την 
απομαγνητοφώνηση. Η 5η και 6η ομάδα θα ολοκλήρωναν την εργασά στο σπίτι. 
Στην 3η και 4η ομάδα, οι μαθητές ξέχασαν τη συσκευή αποθήκευσης. Είδαν το 
απόσπασμα και κράτησαν χειρόγραφες σημειώσεις. Καμία ομάδα δεν ολοκλήρωσε 
την καταγραφή των εξωγλωσσικών στοιχείων. ∆ύο μαθητές της 2ης ομάδας 
ανακοίνωσαν ότι οι εγκλίσεις έχουν άμεση σχέση με το ύφος του προσώπου που 
μιλάει και μερικοί συμφώνησαν ότι το είχαν επίσης αντιληφθεί.  

Οι ομάδες 1, 2, 6, 7 δήλωσαν την επιθυμία να δημιουργήσουν ένα αρχείο 
λογισμικού παρουσιάσεων (powerpoint) ως συνοδευτικό υλικό της προφορικής 
εισήγησής τους. Στη συνέχεια, προμηθεύτηκαν σύντομες σημειώσεις για το 
κινηματογραφικό κάδρο, ώστε να προετοιμάσουν αυτήν τη δραστηριότητα για 
την επόμενη διδακτική ώρα. Σε συζήτηση στη διάρκεια άλλου μαθήματος και με 
αφορμή την ενασχόληση των συνομηλίκων τους με το κοινωνικό δίκτυο facebook, 
προτάθηκε η ιδέα να φτιάξουμε εκεί μια «κρυφή ομάδα» ως περιβάλλον 
συνεργασίας. Θα μπορούσαν να αναρτούν τις εργασίες τους που θα είναι 
προσβάσιμες από την ολομέλεια με μόνη προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο, 
θα είχαν την ευκαιρία να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να μου θέτουν 
ερωτήματα εκτός σχολικού χρόνου. ∆εδομένου ότι, εκτός δύο, οι μαθητές είχαν 
ήδη λογαριασμό στο facebook, η πρόταση έγινε δεκτή. Οι δύο που δε διέθεταν 
λογαριασμό συμφώνησαν ότι ήταν εύκολο να παρακολουθούν τη διαδικτυακή 
ομάδα μέσω του ενός συμμαθητή τους ή του γονέα, κάτι που κάνουν και σε άλλες 
περιπτώσεις.  
 
Γ’ φάση: 5η-6η διδακτική ώρα - ∆ημιουργία αρχείου παρουσίασης και 
ολοκλήρωση ερωτημάτων προς διερεύνηση 
5η ώρα (στην τάξη) 
Η εξέλιξη των εργασιών ως τώρα είχε ως εξής: όλες οι ομάδες είχαν ολοκληρώσει 
τις δραστηριότητες 1-4 και 6. Οι ομάδες 1, 2, 7 είχαν καλύψει επιπλέον την 5η. Στην 
7η δυσκολεύτηκαν να διατυπώσουν απάντηση για τον τρόπο που δημιουργούνται 
τα κωμικά στοιχεία του αποσπάσματος. Εξήγησα το σκεπτικό για το κωμικό 
στοιχείο, ότι είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων: γλωσσικών επιλογών και 
εξωγλωσσικών στοιχείων σε συνδυασμό με αυτό που βλέπουμε στο 
κινηματογραφικό κάδρο.  

Για την κατανόηση, δραματοποιήσαμε μια σκηνή της ταινίας «Μερικοί το 
προτιμούν κρύο» διαφοροποιώντας τα εξωγλωσσικά στοιχεία: ο γιος λέει ότι 
νυστάζει χωρίς να εκφράζει με τα χέρια και το πρόσωπο μια υπερβολική διάθεση 
για ύπνο, όπως στην ταινία. Ο ίδιος, μετά την πρόταση του πατέρα να συνοδεύσει 
τις αδελφές του σε βόλτα, πράγμα που δεν επιθυμεί, εκφράζει την αναστάτωσή 
τουμόνο λεκτικά χωρίς το ανάλογο βλέμμα και κινήσεις του κεφαλιού, δεν κοιτάζει 
το ρολόι, δεν κινεί αμήχανα τα χείλη. Οι μαθητές συνειδητοποήσαν ότι δίχως τα 
στοιχεία αυτά, η αφήγηση δεν είναι κωμική. Αναγνώρισαν, επίσης, ότι αν το πλάνο 
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ήταν γενικό, πχ σε μια πολυσύχναστη ταβέρνα, ακόμα κι αν ήταν όλα ακριβώς ίδια 
δε θα γινόταν αντιληπτό το κωμικό στοιχείο. Στη συνέχεια οι ομάδες 
ολοκλήρωσαν τις ελλιπείς δραστηριότητες.  

Έχοντας ήδη δημιουργήσει μια κρυφή ομάδα στο facebook, οι δύο από τις 
ομάδες μαθητών που είχαν ολοκληρώσει το έγγραφο απομαγνητοφώνησης το 
είχαν αναρτήσει και είχαν λάβει εκ μέρους μου ανατροφοδότηση. Ενθάρρυνα 
λοιπόν τους γνώστες να μάθουν στους υπόλοιπους συμμαθητές τους πώς γίνεται η 
ανάρτηση εγγράφου στο κοινωνικλο δίκτυο κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας 
ενώ παράλληλα θα εργαζόμασταν για τη δημιουργία των αρχείων παρουσίασης 
(ppt).  
 
6η ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής) 
Με τη χρήση προτζέκτορα έδειξα σύντομα τον τρόπο έναρξης ενός αρχείου 
προβολής παρουσίασης (ppt) και μερικές βασικές λειτουργίες του. Αρκετοί μαθητές 
πειραματίστηκαν με μερικές λειτουργίες του προγράμματος. Ενδιαφέρθηκαν να 
μάθουν πώς εισάγουμε μια φωτογραφία και ήχο. Στη συνέχεια επιχείρησαν να 
αναρτήσουν το αρχείο τους στην ομάδα στο facebook για αποθήκευση. Σε αυτό το 
σημείο, οι δύο μαθητές που είχαν επιτυχώς αναρτήσει το έγγραφό τους βοήθησαν 
τους υπόλοιπους απολαμβάνοντας τον ρόλο του δασκάλου. Ωστόσο, υπήρχαν 
μαθητές που δε συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία των παρουσιάσεων.  

Ακολούθησε ένας διάλογος για τη χρησιμότητα μιας προβολής ως 
συνοδευτικού υλικού προφορικής εισήγησης. Με μια σύντομη άσκηση 
ενσυναίσθησης έδωσα στους μαθητές την υπόθεση εργασίας: ενώ εξετάζονται στο 
μάθημα της ιστορίας, αν θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα καθώς απαντούν να 
συνοδεύουν τον προφορικό λόγο τους με εικόνες, κείμενο, μουσική. Στη συνέχεια, 
αναφερθήκαμε στα πολυτροπικά κείμενα, στη χρήση της εικόνας και τη σημασία 
της στην κατανόηση μηνυμάτων. Οι μαθητές ακολούθησαν μεταγνωστικές 
διαδικασίες· ανακεφαλαίωσαν τις ως τώρα δραστηριότητές τους και πώς θα τους 
φανούν χρήσιμες στη δημιουργία των προφορικών παρουσιάσεων και των 
διαφανειών, αξιολόγησαν τις νέες γνώσεις τους για τη γλώσσα του 
κινηματογράφου και τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία, μίλησαν για τις 
σκέψεις τους, κατέγραψαν σχεδια για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους, 
Κάποιοι μαθητές επισήμαναν ότι για να βρουν λέξεις-κλειδιά για τις διαφάνειες, θα 
πρέπει να σκεφτούν όπως σκέφτονται στη δημιουργία περίληψης κειμένου 
έχοντας ως αφετηρία τις σημειώσεις σταΦΕ. 
 
7η ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής) 
Η ώρα αφιερώθηκε αποκλειστικά στη δημιουργία της προβολής παρουσίασης. 
Πολλές αλλαγές παρατηρήθηκαν στη διατύπωση νοημάτων και τη μορφοποίηση 
των διαφανειών. Μερικές ομάδες ήταν πολύ δραστήριες, πολύ περισσότερο η 2η 
ομάδα αλλά και η 1η και 7η. Η 3η και η 4η ομάδα εργάστηκαν με αργό ρυθμό, 
δημιούργησαν μία διαφάνεια στη διάρκεια της ώρας ενώ οι ομάδες 5 και 6 
υπολειτουργούσαν λόγω απουσίας των πιο ενεργών μελών.  

 
∆’ φάση: Προετοιμασία και παρουσίαση εισηγήσεων 
8η ώρα (στην τάξη) 
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Οι μαθητές καθισμένοι ανά ομάδα σε κύκλο συσκέφθηκαν για το περιεχόμενο της 
εισήγησης και τη διατύπωση των νοημάτων. Υπήρχε διχογνωμία, αν είναι καλό να 
κάνει ένας μόνο μαθητής την εισήγηση ως εκπρόσωπος της ομάδας ή όλα τα μέλη 
της ομάδας ώστε ο καθένας να παρουσιάζει ένα μέρος. Αποφασίστηκε το δεύτερο.  

Συζητήθηκαν μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως τι κάνει μια εισήγηση 
ενδιαφέρουσα ή αν πρέπει να είναι κωμική η εισήγηση μια και είναι κωμικές οι 
ταινίες, που φανερώνουν την έλλειψη εμπειρίας των μαθητών στο να 
παρουσιάζουν δημόσια τα προϊόντα δικού τους λόγου. 
 
9η ώρα - Παρουσίαση των εισηγήσεων στην τάξη 
Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκαν σε εορταστικό κλίμα, με μια 
σχετική αφίσα στην πόρτα της αίθουσας. Αρκετοί μαθητές ένιωθαν κάποια 
αμηχανία αν και θεατές ήταν μόνο οι μαθητές του τμήματός τους. Οι τρεις ομάδες 
αξιοποίησαν αρκούντως τα εφέ του λογισμικού παρουσιάσεων. Τα σχόλια για τις 
εισηγήσεις άλλων ομάδων ήταν θετικά και σύντομα· κάθε παρουσίαση 
επιβραβεύτηκε με χειροκρότημα. Στο τέλος των εισηγήσεωνπαρουσιάσαμε τις 
αρχικές υποθέσεις που είχαν γίνει προτού ασχοληθούν με τα αποσπάσματα των 
ταινιών. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι περισσότερες υποθέσεις ήταν σωστές και οι 
μαθητές το απέδωσαν στο ότι γνώριζαν τις ταινίες. Μερικοί είπαν ότι έχουν 
ακούσει αρκετά για το πώς λειτουργούσαν οι οικογένειες «στα χρόνια των 
παππούδων» τους και ότι ξέρουν και σήμερα μερικές που «μοιάζουν λίγο» με τις 
οικογένειες της ταινίας.  

 
Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
Κινηματογραφικές ταινίες: 
«Η Θεία από το Σικάγο», (1958) 
«Ο Θόδωρος και το δίκαννο» (1962)  
«Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1962)  
Έντυπα: φύλλα εργασίας, εγχειρίδιο «Νεοελληνική Γλώσσα» Β’ γυμνασίου, αφίσα 
Λογισμικά: Φυλλομετρητής, Επεξεργαστής Κειμένου, Προβολή Παρουσίασης 
 
Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση της κατανόησης των γραμματικών φαινομένων έγινε με την 
παρότρυνση των μαθητών να γράψουν προτάσεις όπου θα σχολιάσουν από δύο 
παραδείγματα για κάθε έγκλιση των ρηματων και θα δικαιολογήσουν τους 
χαρακτηρισμούς τους. Οι επιλογές ήταν σωστές στο 90% των ρημάτων. Για να 
καταγραφούν τα αισθήματα των μαθητών από την εφαρμογή του σεναρίου, τους 
δόθηκαν ερωτήσεις για το τι νομίζουν ότι έμαθαν, ποια ήταν η πιο ευχάριστη 
δραστηριότητα και η πιο δύσκολη. Έδωσαν μερικές απαντήσεις όπως, «μου άρεσε 
που ξεψαχνίζαμε τα λόγια τους με τη γραμματική και μετά είδαμε ότι η 
γραμματική φανερώνει το νόημα που θέλει να δώσει ο ήρωας», «μου άρεσε που 
δεν έγινε το μάθημα με τις ασκήσεις όπως γίνεται συνήθως» , «έμαθα να φτιάχνω 
μια παρουσίαση», «έμαθα ότι το facebook μπορεί να είναι χρήσιμο και για τις 
εργασίες μας», «ήταν ωραία που χρησιμοποιήσαμε πολύ τους υπολογιστές και 
ταινίες», «ήταν δύσκολο να συνεργάζεσαι με άλλους που δε δουλεύουν», «την 
επόμενη φορά που θα κάνουμε έτσι το μάθημα, θα είμαι καλύτερη». 
 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

292

Αποτελέσματα 
Οι τέσσερις από τις επτά ομάδες ολοκλήρωσαν εντός του χρονοδιαγράμματος και 
με επιτυχία τις μαθησιακές δραστηριότητες. Μία ομάδα ολοκλήρωσε αργότερα και 
δύο ομάδες δεν ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητες. Όλες οι ομάδες συμμετείχαν 
στην παρουσίαση προφορικών εισηγήσεων που συνοδευσαν με διαφάνειες. 
∆ήλωσαν, δε, ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρήγαγαν δημόσιο προφορικό λόγο με 
τα ευρήματά τους από εργασίες διάρκειας 9 ωρών, κάτι που δεν τους δίνεται η 
ευκαιρία να κάνουν συχνά στο σχολείο.  

Όσο αφορά στον κλασικό γραμματισμό, ο εντοπισμός των εγκλίσεων στον 
προφορικό λόγο αρχικά δυσκόλεψε τους μαθητές. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση 
του σεναρίου ήταν ικανοποιητική η κατανόηση της τροπικότητας των ρημάτων, 
της σημασίας και της τυπολογίας των εγκλίσεων, που πλαισιώνονται πλέον με 
πολλά άλλα δεδομένα, κοινωνικά και γνωστικά, καθώς η άσκηση των μαθητών 
έγινε σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Ακόμα, οι αφορμές για διάλογο και οι 
προβληματισμοί που προκλήθηκαν συνέβαλαν σε όξυνση της σκέψης και επομένως 
της ικανότητας παραγωγής λόγου.  

Όσο αφορά στον ψηφιακό γραμματισμό, αρκετοί μαθητές εξοικειώθηκαν 
επαρκώς με τα λογισμικά επεξεργασίας κειμένου και προβολής παρουσίασης ενώ 
στην έναρξη του σεναρίου ένιωθαν αμηχανία για τη χρήση τους. Η προστιθέμενη 
αξία των ΤΠΕ ήταν ότι οι μαθητές, αν και θεωρούμενοι νεαροί για να 
αναστοχαστούν, βίωσαν την παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
πως έγινε συνειδητά η διάκριση επιπέδων επικοινωνίας αναλόγως με τη σχέση των 
συνομιλητών και υπήρξε στοχασμός για το είδος των πληροφοριών που 
αναρτώνται στο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων.  
 
Συμπεράσματα 
Για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών ήταν σημαντική 
η αναγνώριση του κινηματογράφου ως αντανάκλασης κοινωνικών τάσεων, η 
συνειδητοποίηση της αφοπλιστικής λειτουργίας της οθόνης και τα πρώτα βήματά 
τους στην κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας.  

Ο τρόπος εργασίας και το μαθησιακό υλικό που προτείνεται από το σενάριο 
διαμόρφωσαν ένα καλό κλίμα μάθησης στην τάξη. Κλιμακωτές διαδικασίες 
ενεργοποίησαν κίνητρα μάθησης για τα παιδιά. Παρατηρήθηκε ενδυνάμωση της 
προσαρμοστικότητάς τους σε νέες γνωσιακές προκλήσεις και της ανθεκτικότητάς 
τους (resilience) στην υπέρβαση των δυσκολιών.  

Στη διάρκεια του εκπαιδευτικύ σεναρίου παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές 
εφάρμοσαν συχνά μεταγνωστικές στρατηγικές: σχεδίασαν και αξιολόγησαν τον 
σχεδιασμό τους για την επίλυση προβλήματος, κατέγραψαν την πορεία της σκέψης 
τους, αξιοποίησαν διάφορες πληροφορίες μέσα από σκόπιμες επιλογές, 
ανακάλεσαν πρότερες γνώσεις και οικοδόμησαν τις νεοαποκτηθείσες σε αυτές, 
συζήτησαν γι’ αυτά που σκέπτονταν, αξιολόγησαν τον εαυτό τους.  

Για την εμφάνιση αυτών των στρατηγικών είναι θεμελιώδες το σκεπτικό του 
εκπαιδευτικού σεναρίου, που αντιμετωπίζει τα ψηφιακά μέσα ως 
περιβάλλονταπρακτικής γραμματισμού και ως ιδεολογικές κατασκευές. Παρέχεται, 
επίσης, ακόμα μια ένδειξη πως όταν ο εκπαιδευτικόςαξιοποιεί το εύρος της 
κινητικότητας που προβλέπει το ΑΠΣ, και απεμπλεκόμενος από τη βιβλιοκεντρική 
διδασκαλία, επιτυγχάνει ενδιαφέροντα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια διδακτική εφαρμογή σε σαράντα εκπαιδευτικούς 
που εργάζονται στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Εφαρμόστηκε το 
Μάρτιο του 2016 στα πλαίσια του ∆ικτύου Ήχου και Εικόνας των Προγραμμάτων Αγωγής 
Σταδιοδρομίας που λειτούργησε τη σχολική χρονιά 2015-2016. Το ∆ίκτυο δημιουργήθηκε 
από το 1ο και 2ο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. Κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής το 35% του δείγματος της έρευνας 
δήλωσε ότι είχε λίγες ή καθόλου γνώσεις σε λογισμικά που αφορούν στον ήχο και στην 
εικόνα και προέκυψε η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην οπτικοακουστική 
παιδεία για να μπορέσουν να ασκήσουν οι εκπαιδευτικοί σύγχρονα, επιτυχώς και 
αποτελεσματικά το επάγγελμά τους. 
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστικός γραμματισμός, ιθαγενείς, μετανάστες στα μέσα  

 
Abstract 
This paper discusses an instructional implementationto forty teachers working in Secondary 
Education of Western Thessaloniki. It was implemented in March 2016 under the Audio and 
Visual Network in Career Programs performed during the current school year 2015-2016. The 
Network was created by the 1st and 2nd Counseling and Guidance Center (KE.SYP) of Western 
Thessaloniki. 35% of the survey sample said that they had little or no expertise in software 
related to sound and mediawhen assessing the implementation and the need for training 
teachers in audiovisual literacy which enables them to exercise contemporarily, successfully 
and effectively their profession was emerged. 
Keywords: audiovisual literacy, native, immigrant in media 

 
 

Θεωρητικό πλαίσιο 
Σε μια εποχή που ολοένα και περισσότερο κυριαρχείται από εικόνες καθίσταται 
επιτακτική ανάγκη να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το οπτικό σύστημα 
επεξεργασίας μας, πώς η οπτική νόηση διαμορφώνεται από τις κοινωνικές, 
πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες και πώς τα οπτικά μηνύματα δημιουργούνται 
για να αποσπάσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ένας πρωτεύων στόχος του 
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οπτικού αλφαβητισμού είναι να ενθαρρύνει την κριτική ανάλυση της οπτικής 
επικοινωνίας, αναπτύσσοντας εργαλεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να 
διαχειριστούμε αυτήν την πολύπλοκη δραστηριότητα. Η διεργασία της «όρασης» 
πρέπει να γίνει μια ενεργή και όχι μια παθητική δραστηριότητα για εμάς (Lehman, 
2015). 

«Η κυριαρχία της γλώσσας στην εκπαίδευση και τη ∆υτική κοινωνία 
γενικότερα, υπήρξε σε βάρος της σκέψης, της διδασκαλίας και της μάθησης 
σχετικά με τρόπους άλλους εκτός της κειμενικής γλωσσολογίας» (Cope & Kalantzis, 
2000: 251). Εγγράμματο άτομο δεν είναι μόνο αυτό που είναι σε θέση να διαβάζει 
και να γράφει, αλλά αυτό που έχει μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική εκπαίδευση, 
ενώ κάποιος χαρακτηρίζεται αναλφάβητος τόσο με την κυριολεκτική όσο και τη 
μεταφορική έννοια (Frechette, 2000). Καθώς η κοινωνία μας έγινε πολύπλοκη και η 
επικοινωνία διεξάγεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους, αυτός που δεν μπορεί 
να χειριστεί την πολυτροπικότητα θεωρείται αναλφάβητος. Πρέπει ο σημερινός 
άνθρωπος να είναι σε θέση να τη χειριστεί με κριτικό πνεύμα αφού χωρίς κριτικές 
και αναλυτικές δεξιότητες, ο πολύτροπος κόσμος των διαφημίσεων, ειδήσεων, 
βιντεοπαιχνιδιών και άλλων μέσων είναι ένας κόσμος όπου ευκολότερα μπορεί να 
μας γελάσει, να μας πει ψέματα και να μας χειραγωγήσει (Serafini, 2013). Ένα 
οπτικά εγγράμματο άτομο είναι ικανό να διακρίνει, να δημιουργήσει, να 
κατανοήσει, να εκτιμήσει την εικόνα και να απεικονίσει αντικείμενα στο μάτι του 
μυαλού του (Kress & VanLeeuwen, 2006).  

Το πεδίο του οπτικού γραμματισμού είναι πολυεπιστημονικό και 
διαεπιστημονικό. Ενσωματώνει τη φωτογραφία, τα ΜΜΕ, τη διαφήμιση, την 
ιστορία της τέχνης, τη γραφιστική, τον κινηματογράφο και πολλά άλλα. Ο όρος 
«οπτική παιδεία» επινοήθηκε το 1969 από τον JohnDebes και αναφέρεται σε μια 
ομάδα ικανοτήτων όρασης τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει 
βλέποντας και ταυτόχρονα έχοντας και ενσωματώνοντας άλλες αισθητηριακές 
εμπειρίες. Η ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας για την 
φυσιολογική ανθρώπινη μάθηση. Όταν αναπτυχθούν, επιτρέπουν έναν οπτικά 
εγγράμματο να διακρίνει και να ερμηνεύσει τις ορατές δράσεις, αντικείμενα, 
σύμβολα φυσικά ή ανθρώπινα που συναντά στο περιβάλλον του. Μέσα από τη 
δημιουργική χρήση αυτών των ικανοτήτων είναι σε θέση να επικοινωνεί με τους 
άλλους. Μέσω της συγκεκριμένης χρήσης αυτών των ικανοτήτων, είναι σε θέση να 
κατανοήσει και να απολαύσει τα αριστουργήματα της οπτικής επικοινωνίας 
(Debes, 1969). 

Ο οπτικός γραμματισμός σχετίζεται με την αναγνώριση και αντίληψη της 
αμεσότητας της όρασης και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Μας ενδυναμώνει 
να εστιάσουμε στην πράξη της όρασης και μας προετοιμάζει να κατανοήσουμε 
σφαιρικά ότι απαιτείται και συνεπάγεται σε αυτήν (Lehman, 2015). Έχει να κάνει με 
την «απόκτηση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τη λειτουργία των οπτικών 
μέσων σε συνδυασμό με την αυξημένη συνειδητή επίγνωση αυτών των 
λειτουργιών» (Messaris, 1994: 2). Πρόκειται για την προσοχή αυτού που 
παρακολουθούμε και την επίγνωση δηλαδή τον αναστοχασμό σε αυτό που 
παρακολουθούμε. Είναι ένα είδος τεχνολογικού γραμματισμού ή μια παιδεία που 
αφορά την κατανόηση του μηνύματος και το νόημα της συγκεκριμένης 
διαμεσολαβητικής λειτουργίας του ίδιου του μέσου (Gentikow, 2007). 
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Κατασκευάζουμε έννοιες από τις εικόνες χρησιμοποιώντας τις δεξιότητές μας 
ως εργαλειοθήκη. Ο οπτικός αλφαβητισμός ως μια μορφή κριτικής σκέψης ενισχύει 
την πνευματική μας ικανότητα και αποτελεί διαδικασία δημιουργίας νοημάτων 
καθώς συναλλάσσεται με πολυτροπικά σύμβολα, συμπεριλαμβανομένων γραπτών 
κειμένων, οπτικών εικόνων και στοιχείων σχεδίασης, από ποικίλες οπτικές γωνίες 
για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συγκεκριμένων κοινωνικών πλαισίων 
(Serafini, 2013). 

Θεμελιώδης προϋπόθεση του ψηφιακού γραμματισμού είναι η ανάπτυξη της 
κριτικής προσέγγισης για τα ψηφιακά μέσα. Θα πρέπει οι άνθρωποι, παιδιά και 
ενήλικες, να καταλάβουν τη ρητορική που χρησιμοποιείται από τα μέσα και να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν ότι αυτά παρουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές 
και ερμηνείες της πραγματικότητας. Η πολιτική, η ιδεολογία και η ιστορία 
αναδεικνύουν ευρύτερες πολιτιστικές πτυχές του οπτικοακουστικού γραμματισμού 
(Elkins, 2008). Γι αυτό πρέπει να έχουν επίγνωση όχι μόνο του «ποιος επικοινωνεί 
με ποιον και γιατί» αλλά και της δικής τους θέσης ως αναγνώστες ή χρήστες 
(Buckingham, 2006: 267-268). Ο Buckingham δε δέχεται τον όρο γραμματισμό ως 
δεξιότητες ή μηχανικές ικανότητες και υιοθετεί μια πιο ουμανιστική αντίληψή του. 
Πρεσβεύει ότι τα μέσα έχουν πολιτισμικές και κοινωνικές επιπτώσεις δεν 
κουβαλούν απλά πληροφορίες και αυτό τα κάνει «πολιτισμικές φόρμες» 
(Buckingham, 2006:264.).  

Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι η οπτικοακουστική παιδεία: περιλαμβάνει την 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της οπτικής επικοινωνίας (Avgerinou & 
Ericson, 1997), είναι μια γνωστική ικανότητα που βασίζεται στην συναισθηματική 
περιοχή, αποτελείται από επίκτητες δεξιότητες, είναι μια σύνθετη δραστηριότητα 
που περιλαμβάνει κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική προετοιμασία (Lehman, 
2015) δεν είναι απομονωμένη από άλλες αισθητηριακές ικανότητες και 
ενσωματώνει θεωρίες από διαφορετικούς τομείς έρευνας (Serafini, 2013). 

Η αλλαγή της «κλασσικής» παιδείας (ανάγνωσης-γραφής) σε «νέα» που 
περικλείει την οπτικοακουστική, απαιτεί την προσαρμογή της εκπαίδευσης στα νέα 
δεδομένα παρέχοντας ολιστικά και σύμφωνα με τις καινούριες ανάγκες 
περιβάλλοντα μάθησης. Τα οπτικοακουστικά «κείμενα» συμβάλλουν στο να μας 
εκπαιδεύσουν πώς να συμπεριφερόμαστε, τί να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε, να 
πιστεύουμε, τί να κάνουμε και τί μην κάνουμε (Kellner, 1998) διαμορφώνοντας 
συνειδήσεις, αξίες, κουλτούρα και αναφορικά με την εκπαίδευση αυριανούς 
πολίτες. «Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τον τρόπο που τα οπτικά κείμενα παράγονται 
και καταναλώνονται δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις πρακτικές της σύγχρονης 
κοινωνικής ζωής» (Elkins, 2008: 199). Ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης 
επικοινωνίας μεταφέρεται μέσω εξελιγμένων πολυτροπικών κειμένων όμως η 
δεξιότητα ανάλυσης και δημιουργίας τους δεν διδάσκεται στο σχολείο. Η θεσμική 
εκπαίδευση κάτω από την πίεση συχνά αντιδραστικών πολιτικών απαιτήσεων 
παράγει οπτικοακουστικά «αναλφάβητους» οι οποίοι αναμένεται ότι θα δεχτούν 
κοινωνικές κυρώσεις μιας και ο οπτικός γραμματισμός στο εγγύς μέλλον θα είναι 
ζήτημα επιβίωσης ειδικά στον εργασιακό χώρο (Kress & Van Leeuwen, 2006).  

Η οπτική παιδεία έχει σαν στόχο να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, να καταστήσει τους χρήστες γνώστες του κώδικα που 
χρησιμοποιούν για να μπορούν να ανακαλύψουν τις υπονοούμενες κοινωνικές 
συμβάσεις (Γρόσδος, 2010). Η διαδικασία του οπτικού γραμματισμού περιλαμβάνει 
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τρία διαδοχικά στάδια: σε πρώτη φάση το παιδί- θεατής που καταναλώνει το 
οπτικό προϊόν, σε δεύτερη το παιδί-κριτικός που μελετά, ερευνά, αποτιμά και 
αναλύει το οπτικό προϊόν και τέλος το παιδί-παραγωγό. Έχοντας κατακτήσει την 
«οπτική» γλώσσα προχωρά στη δημιουργία και παραγωγή μηνυμάτων και 
εννοιών μέσω της εικόνας (Γρόσδος, 2010).  

Η οπτική παιδεία δεν μπορεί να έρθει στην τάξη χωρίς οι εκπαιδευτικοί να 
έχουν τη γνώση και τις ικανότητες να τη διδάξουν. Κομβικό ρόλο σε αυτό το 
ζήτημα παίζει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος οφείλει να ενσωματώσει «ιθαγενείς» 
τεχνολογικά μεθοδολογίες στη διδακτική του πρακτική για να εμπλέξει ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία τους «ιθαγενείς» τεχνολογικά μαθητές τους (Prensky, 2001). 
Οι νέοι καθώς γεννιούνται σε ένα περιβάλλον κατακλυσμένο από τεχνολογικά 
επιτεύγματα είναι εξοικειωμένοι με αυτά, δεν αισθάνονται φόβο και ως εκ τούτου 
μπορούν να εξερευνήσουν και να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στην εκμάθηση και 
χρήση αυτών των τεχνολογιών χωρίς βέβαια να συνεπάγεται ότι μπορούν να 
αναλογιστούν τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές επιδράσεις τους. 
Απαιτείται κριτική ανάλυση του τι βλέπουμε μιας και αυτό δεν είναι δεδομένο αλλά 
αποκτιέται με εκπαίδευση. 

Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με τις διδακτικές 
πρακτικές της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης. Πολλά σχολεία υστερούν στην 
επίτευξη καινοτόμων ψηφιακών και οπτικών προγραμμάτων καθώς οι 
εκπαιδευτικοί δεν κάνουν ενεργή χρήση αυτών των μέσων. Τα προγράμματα 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών θα πρέπει να δώσουν πλούσιες ψηφιακές και 
πολυμεσικές εμπειρίες μάθησης εάν φιλοδοξούν να εμπνεύσουν τους 
εκπαιδευτικούς να συμπεριλάβουν αυτήν την παιδαγωγική προσέγγιση στη 
διδασκαλία τους (Hobbs, 2010: 41). Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να 
περιλάβουν στρατηγικές για την κατανόηση της εικόνας και των πολυτροπικών 
συνόλων και χρειάζεται να υποστηρίζουντη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για 
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές 
που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους είναι ικανοί να 
αναλύσουν, να ερμηνεύσουν τα πολύπλοκα πολυτροπικά σύνολα (Serafini, 2013). 

Πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα νέα οπτικά, 
τεχνολογικά, πολυμεσικά περιβάλλοντα, να τα κατανοήσουν, να τα διαβάσουν, να 
τα ερμηνεύσουν, να τα αντιμετωπίσουν κριτικά για να μπορέσουν στη συνέχεια να 
εκπαιδεύσουν σωστά και αποτελεσματικά τους μαθητές τους. Η πολιτεία μέχρι 
στιγμής δεν έχει υιοθετήσει θεσμοθετημένες πρακτικές επιμόρφωσής τους κάτω 
από αυτό το πρίσμα ώστε να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς να αισθανθούν 
αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τον εαυτό τους στο χειρισμό, ανάλυση και 
παραγωγή πολυτροπικών κειμένων που θα τους οδηγήσουν να αισθανθούν 
σιγουριά για την αποτελεσματική και σύγχρονη άσκηση του επαγγέλματός τους.  

Οι εκπαιδευτικοί επομένως θα πρέπει να γίνουν οι πρωταρχικοί φορείς αυτής 
της αλλαγής ώστε να αποκτήσουν ενισχυμένες ικανότητες και να ενδυναμώσουν 
τους μαθητές τους στον αγώνα για την εκμάθηση της γνώσης, της αυτόνομης 
μάθησης και της αναζήτησης της δια βίου μάθησης.  

Σύμφωνα με τον Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών στην Παιδεία στα 
Μέσα και την Πληροφορία της UNESCO (2011), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει:  
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α) να κατανοούν πώς η οπτικοακουστική παιδεία συμβάλλει στις δεξιότητες ζωής 
και την ευρύτερη ανάπτυξη του ατόμου και μπορεί να αξιοποιηθεί στην διδακτέα 
ύλη του σχολείου  
β) να μπορούν να αξιολογούν κριτικά τα κείμενα των μέσων και τις πηγές της 
πληροφορίας,  
γ)να επιλέγουν από μια ευρεία ποικιλία περιεχομένου από πηγές των μέσων και 
της πληροφορίας, 
δ) να έχουν τις δεξιότητες να αξιολογούν τη γνώση των μαθητών στην παιδεία 
στα μέσα και την πληροφορία, 
ε) να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης διαθέσιμων τεχνολογιών για να 
απευθυνθούν σε διαφορετικά ακροατήρια, από τα έντυπα μέχρι τα νέα μέσα, 
στ) να μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες πηγές των μέσων και της 
πληροφορίας για να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και να τις μεταδίδουν στους μαθητές τους, 
ζ) να είναι ικανοί να δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες στη διδασκαλία και τη 
μάθηση που θα μεγιστοποιούν τη χρήση διαφόρων μέσων και λοιπών παρόχων 
πληροφοριών για τη δια βίου μάθηση και 
η) να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες χρήσης των μέσων και της τεχνολογίας 
για την πρόσβαση στην πληροφορία και την απόκτηση της γνώσης του 
μαθησιακού αντικειμένου και της παιδαγωγικής που απαιτούνται για την 
υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης. 

Η ∆ιακήρυξη της Αλεξάνδρειας (2005) όπως αναφέρεται στον παραπάνω 
οδηγό, αναγνωρίζει πως η οπτικοακουστική παιδεία «ενδυναμώνει τους πολίτες σε 
όλα τους τα βήματά προς την αναζήτηση, την αξιολόγηση, τη χρήση και την 
παραγωγή πληροφορίας με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτύχουν τους 
προσωπικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς τους στόχους. 
Πρόκειται για ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στον ψηφιακό κόσμο το οποίο 
προωθεί την κοινωνική συμμετοχή όλων των εθνών.» 

 
∆ίκτυο Ήχου και Εικόνας 
Η γρήγορη εξάπλωση των οπτικοακουστικών μέσων δίνει μια νέα διάσταση στην 
προβληματική της εκπαίδευσης. Αφίσες, φωτογραφίες, κόμικς, μουσική, τηλεοπτικά 
προϊόντα, ραδιοφωνικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και 
βιντεοπαιχνίδια έχουν κατακλύσει τη ζωή μας, με αποτέλεσμα ο κόσμος του «ήχου 
και της εικόνας» να αποτελεί σήμερα σημαντική πηγή γνώσης και διέξοδο 
έκφρασης του μαθητή, αλλά και έναν χώρο που εμπλέκει ποικιλία επαγγελμάτων, 
στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί αυτός μελλοντικά.  

Το σχολείο οφείλει να προσαρμοστεί και να παρακολουθήσει την εξέλιξη 
αυτή, με στόχο τόσο την αγωγή του παιδιού και την καταλληλότερη προετοιμασία 
του, ώστε να ανταποκριθεί αυτό στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, όσο 
και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός σχολείων και 
εκπαιδευτικών έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογες δράσεις, αξιοποιώντας 
δημιουργικά και ποικιλοτρόπως τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.  

Η προβληματική αυτή οδήγησε στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός δικτύου 
από το 1ο και 2ο ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας που 
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ανάλαβε να συνδέσει σχολεία όλων των τύπων (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ, 
Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) και εκπαιδευτικούς που έχουν ανοίξει ή 
επιθυμούν να ανοίξουν τις πόρτες τους στον «κόσμο του ήχου και της εικόνας», 
συνδέοντάς τους παράλληλα με φορείς (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) και οργανώσεις (Ινστιτούτο 
Οπτικοακουστικών Μέσων) που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 
τα σχολεία. 

Οι δράσεις του συμβάλλουν στην:  
 εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τα επαγγέλματα ήχου και εικόνας,  
 άσκησή τους στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων ήχου και εικόνας και στη 

δημιουργία πρωτότυπων τέτοιων μηνυμάτων με την αξιοποίηση των 
κατάλληλων κάθε φορά ψηφιακών και μη μέσων και  

 επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ψηφιακών μέσων δημιουργίας 
ήχου και εικόνας και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών πρακτικών. 
Γενικότερα, μέσω του δικτύου οι εκπαιδευτικοί εμπλουτίζουν την 

παιδαγωγική τους φαντασία στη διδακτική των Νέων Τεχνολογιών, ανταλλάζουν 
πληροφορίες, εμπειρίες και καλές πρακτικές μέσα από ένα γόνιμο μεταξύ τους 
διάλογο που εγκαινιάζει το δίκτυο, σχετικά με την ένταξη πρακτικών 
οπτικοακουστικού και ψηφιακού αλφαβητισμού στο διδακτικό πρόγραμμα. Επίσης, 
μέσω των επιμορφώσεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του δικτύου 
(σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια κ.ά.), ήρθαν σε επαφή με την έρευνα και την 
πράξη, όπως αναπτύσσονται διεθνώς στο χώρο της παιδαγωγικής αξιοποίησης 
των οπτικοακουστικών μέσων.  
 
Σκοποί του ∆ικτύου 
Βασικός σκοπός του ∆ικτύου είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών των σχολείων 
μέσα από την ομαδική διερεύνηση του ρόλου και των δυνατοτήτων χρήσης του 
ήχου και της εικόνας τόσο ως επαγγελματικών εργαλείων, όσο και στην 
καθημερινή εν γένει ζωή, και η καλλιέργεια οπτικοακουστικού γραμματισμού τους 
και η αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτώνται ως βασικού 
στοιχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αγωγής σταδιοδρομίας, ώστε να 
ανταποκρίνονται αυτοί στη συνέχεια στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
πραγματικότητας. 

Επιπλέον, προσβλέπει στη συνεργασία σχολείων όλων των τύπων 
(Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Γυμνασίων) ώστε το συγκεκριμένο 
∆ίκτυο να λειτουργήσει ως ένα μεγάλο εργαστήριο οπτικοακουστικής εκπαίδευσης 
για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί θα ερευνήσουν τις δυνατότητες χρήσης του 
ήχου και της εικόνας, καθώς και των ψηφιακών μέσων που τα υπηρετούν, ως 
εναλλακτικών εκπαιδευτικών εργαλείων καιθα υποστηριχτούν στη γνωριμία με τα 
αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία και στη μεθόδευση εν γένει της διδασκαλίας, στη 
διαφοροποίηση της σχολικής διαδικασίας, προς την περιγραφείσα κατεύθυνση. 

 
Θεματικές ενότητες και ενδεικτική θεματολογία 
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Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος όλοι οι 
συμμετέχοντες εργάστηκαν χωρισμένοι σε ομάδες, καιπροσέγγισαν τον θεματικό 
άξονα «Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής».  

Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν είναι: 
 Τομείς και επαγγέλματα που σχετίζονται με τον ήχο και την εικόνα.  
 ∆εξιότητες ζωής και προσωπική ανάπτυξη.  
 Πολιτισμός μέσα από ήχους και εικόνες.  
 ∆ιδακτική αξιοποίηση του ήχου και της εικόνας.  

 
Παιδαγωγικές μέθοδοι 
Εφαρμόσθηκε η διαδικασία της συνεργατικής μάθησης (collaborationlearning), ενώ 
οι βασικές παιδαγωγικές του ∆ικτύου είναι η διεπιστημονική συνεργασία 
καθηγητών, οι διερευνητικές διαδικασίες μάθησης, η διαφοροποίηση 
περιεχομένου, διαδικασίας και πλαισίου μάθησης και η ομαδοσυνεργατική 
οργάνωση μαθητών. 

Όσον αφορά τη ομάδα των εκπαιδευτικώνανοίγει ορίζοντες συνεργασίας με 
συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων και σχολικών μονάδων, αναγκάζοντάς τους να 
βγουν από τον μοναχικό δρόμο που βαδίζουν, τόσο οι επιμέρους ειδικότητες (μέσα 
από την εξασφάλιση της διαθεματικής συνεργασίας), όσο και οι σχολικές μονάδες 
(με την αναγκαία προσέγγιση-συνεργασία για κοινές δράσεις) καιδημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ∆ιδακτικό Σχεδιασμό και διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών. 

Η διάρκεια του δικτύου είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής 
του σε Περιφερειακό επίπεδο το σχολικό έτος 2016-17 και σε Εθνικό από στο 
μέλλον. 

 
Επιμορφωτικά σεμινάρια-δράσεις και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού 
Συνάντηση των ιδρυτικών σχολείων για τον καθορισμό δράσεων και την 
κατάρτιση χρονοδιαγράμματος. Συνάντηση εργασίας με τους συμμετέχοντες στο 
δίκτυο. Τακτές συναντήσεις των εκπαιδευτικών του δικτύου με τη συμμετοχή 
εκπροσώπου μαθητή/τριας από την ομάδα κάθε σχολικής μονάδας που 
συμμετέχει στο δίκτυο. 

Βιωματικό εργαστήριο – Ημερίδες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 
δικτύου. Βιωματικά εργαστήρια για τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/-τριες. 
Επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των προγραμμάτων, 
ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες του δικτύου. 

Υλοποίηση δράσεων μαθητικών ομάδων: διαγωνισμοί δημιουργίας 
προϊόντων με ήχο και εικόνα (δημιουργία κοινωνικού μηνύματος με την 
αξιοποίηση του ήχου και της εικόνας). Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα 
εργασίας, αφίσες, φυλλάδια, εφημερίδα, κλπ). 

Αξιολόγηση της πορείας του δικτύου για κάθε έτος εφαρμογής τους με τη 
συμμετοχή στη διαδικασία εκπροσώπων των σχολικών μονάδων, της 
παιδαγωγικής ομάδας και της Συντονιστικής επιτροπής. 

∆ημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα των ΚΕΣΥΠ 
του ∆ικτύου και σε Ημερίδα παρουσίασης των τελικών προϊόντων. 

Στο δίκτυο αρχικά συμμετείχαν επτά σχολεία (Πειραματικό ΓΕΛ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων, 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων, 1ο ΕΠΑΛ 
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Ελευθερίου-Κορδελιού, 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου-Κορδελιού, 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης, 
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων). 

 
Η προτεινόμενη επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς ∆/θμιας. 
Στόχος επιμορφωτικής δράσης. 
Οι στόχοι της επιμόρφωσης είναι: 
 η εισαγωγή και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη «γλώσσα» του ήχου και 

των εικόνων αποκτώντας βασικές δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής,  
 να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και 

την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων. 
Μέσα στα πλαίσια της προτεινόμενης διδακτικής υλοποίησης, 

παρουσιάστηκε ποικίλο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλες ιστοσελίδες για αυτό-
επιμόρφωση και λογισμικά που μπορούν να συμβάλουν στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως για τη 
δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων στο πλαίσιο των μαθημάτων γενικά και 
ειδικότερα του ∆ικτύου «ήχου και εικόνας» αλλά και στα Προγράμματα Αγωγής 
Σταδιοδρομίας (ΠΑΣ). 

 
Μεθοδολογία της επιμορφωτικής δράσης. 
Η επιμορφωτική δράση πραγματοποιήθηκε σε 4 ημέρες. 

Κάθε εκπαιδευτικός παρακολούθησε συνολικά 5 ώρες μοιρασμένες δύο 
επιμορφωτικές ημέρες των 2,5 ωρών. Επειδή η συμμετοχή και το ενδιαφέρον ήταν 
μεγαλύτερο από το αναμενόμενο δημιουργήθηκαν δύο επιμορφωτικά τμήματα 
των 20-25 εκπαιδευτικών. 

Την πρώτη ημέρα έγινε κυρίως διάλεξη εμπλουτισμένη με μαθητικές ταινίες 
μικρού μήκους αλλά και άλλα οπτικοακουστικά παραδείγματα μέσω διαδικτύου. 

Την δεύτερη ημέρα ήταν καθαρά βιωματική με εργαστήριο εκμάθησης 
λογισμικού μοντάζ οπτικοακουστικού υλικού στον Η/Υ. 
 
Συνοπτική παρουσίαση της επιμορφωτικής δράσης 
Με έγγραφο της ∆.∆.Ε.∆υτ. Θες/νίκης έγινε πρόσκληση για συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε σεμινάριο του ∆ικτύου «Ο κόσμος του ήχου και της εικόνας. 
∆εξιότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης». 

Κατά την διάρκεια της πρώτης επιμορφωτικής συνάντησης 
πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 
 Γνωριμία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην ομάδα και αναφορά του 

επιπέδου του οπτικοακουστικού γραμματισμού των συμμετεχόντων. 
 Μικρή εισαγωγή στην οπτικοακουστική επικοινωνία και εκπαίδευση και 

σύντομη περιγραφή του «Οδηγού Σπουδών των Εκπαιδευτικών για την 
Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία» της UNESCO. 

 Παρουσίαση της δράσης και του ιστότοπου «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ» και 
παρακολούθηση – σχολιασμός 1-2 μαθητικών ταινιών σχολείων ∆/θμιας 
εκπαίδευσης. 

 Παρουσίαση υλικού για δημιουργία ταινιών – κινηματογραφική αφήγηση για 
μαθητές ∆/θμιας. 
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 Αναλυτική παρουσίαση και σχολιασμός του ιστότοπου «ΚΑΡΠΟΣ» και ειδικά 
την κατηγορία «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Συζήτηση πάνω στο οπτικό υλικό που 
παρουσιάστηκε. 

 Σύντομη περιγραφή για τα πνευματικά δικαιώματα στα οπτικοακουστικά 
προϊόντα και τρόποι εύρεσης ανοικτούπεριεχομένου. Οι άδειες “creative 
Commons” 

 Παρουσίαση τεχνικών επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού και διαθέσιμου 
λογισμικού για επεξεργασία ήχου και βίντεο. 

 Παρουσίαση επιπλέον συνδέσμων για δωρεάν ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως 
επιμόρφωση στην ελληνική γλώσσα. 

 Κατά την διάρκεια της δεύτερης επιμορφωτικής συνάντησης 
πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Η/Υ ταχύρυθμη εκμάθηση του δωρεάν 
λογισμικού της Microsoft “MovieMaker” με βιωματικό τρόπο και πολλά 
παραδείγματα. 
 
∆ιδακτικό υλικό. 
Παρουσιάστηκαν πληθώρα ιστοσελίδων, παρουσιάσεων, βίντεο παραδειγμάτων, 
διαθέσιμών βιβλίων και εγχειριδίων, λογισμικών και ασύγχρονων μαθημάτων 
αυτό-κατάρτισης. 

Όλο το παραπάνω υλικό συγκεντρώθηκε και κοινοποιήθηκε με «κοινόχρηστο 
φάκελο στο σύννεφο(Dropbox)» σε όλους τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς.https://www.dropbox.com/sh/ibx4t8lgjbms7e5/AAAZGj9VBmwL6ada
bbLVs8Nka?oref=e&n=213235295. 

Κατά την διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης μέσα στο εργαστήριο Η/Υ οι 
εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν τις κάποιες από τις ακόλουθες ιστοσελίδες, όπως 
επίσης έγινε προτροπή για περαιτέρω ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση 
στις ιστοσελίδες που ακολουθούν: 
 http://www.karposontheweb.org/ 
 http://www.pamecinema.net/ 
 http://www.exostispress.gr/Article/ekpaideiontas-me-sinema-0 
 
MEDEAnet webinar: A step before editing: how to help a student group work 
collectively:http://www.medeanet.eu/medeanet-webinar-step-editing-how-help-
student-group-work-collectively-wednesday-26-february-4-5pm-c/ 
 
Α.Π.Θ. Τμήμα δημοσιογραφίας- Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε: 
 http://opencourses.auth.gr/modules/document/?course=OCRS105 
 http://archive-gr.com/page/2554927/2013-08-04/http://www.emovie.gr/ 
 http://e-media.jour.auth.gr/tutorial.asp 
 
Πλατφόρμα ∆ιαδικτυακών βίντεο μαθημάτων - Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και 
Επικοινωνίας: http://www.digitalmedia-elearning.gr/ 
Οδηγός ζωντανών εκδηλώσεων στο YouTube: 
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=el&ref_topic=6136989 
Μετάδοση ζωντανών εκδηλώσεων με το YouTube από την Telestream: 
http://www.telestream.net/wirecastplay/landing.htm?utm_campaign=partners&utm_s
ource=youtube&utm_medium=text_link 
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Μετάδοση ζωντανών εκδηλώσεων με το USTREAM: http://www.ustream.tv/ 
 
Αξιολόγηση και Συμπεράσματα 
Όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν μετά την 1η 
εβδομάδα μέσω Η/Υ, ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της επιμόρφωσης. 
Επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος για την αξιολόγηση του προγράμματος 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε οπτικοακουστική παιδεία για λόγους 
οικονομίας χρημάτων και χρόνου. 

 Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την εφαρμογή GoogleDrive (Φόρμες 
Google) και αποτελείται από επτά ερωτήσεις κλειστού τύπου κλίμακας Likert πέντε 
βαθμών και μια ανοιχτή ερώτηση. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στη 
διεύθυνση:https://docs.google.com/forms/d/1YG2WfUdIZKCTWUYp1ndDBob7TZ1aZ
XpmPXbUb2QdpxM/edit.  

Επιλέχθηκε η βολική μέθοδος δειγματοληψίας καθώς είχαμε εύκολη 
πρόσβαση στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 
ηλεκτρονικά στις προσωπικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος 
στην επιμόρφωση μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωσή της.  

Από τους 40 εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος και υπηρετούν στα σχολεία 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης, το ερωτηματολόγιο 
απάντησαν οι 20, 13 γυναίκες και 7 άνδρες που αποτελούν και το δείγμα της 
έρευνάς μας. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα Excel λόγω του 
μικρού αριθμού απαντήσεων. Το 35% του δείγματος δήλωσε ότι είχε λίγες ή 
καθόλου γνώσεις σε λογισμικά που αφορούν στον ήχο και στην εικόνα. Το 70% 
των εκπαιδευτικών χαρακτηρίζει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ως «Πρακτικό» 
και το 15 % ως «Σημαντικό». Το 40% θεωρεί ότι οι θεματικές της επιμόρφωσης 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους σε πολύ μεγάλο και πάρα πολύ μεγάλο 
βαθμό. Το 40% και το 65% έκριναν το πρώτο και το δεύτερο μέρος της 
επιμόρφωσης αντίστοιχα «πάρα πολύ καλό & πολύ καλό». Στα σχόλια υπήρχε 
παρότρυνση να υπάρχει συνέχεια της επιμορφωτικής προσπάθειας.  

Από τη μικρή αυτή έρευνα προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος των 
εκπαιδευτικών δεν αισθάνεται εκπαιδευμένο σε λογισμικά οπτικοακουστικού 
χαρακτήρα ώστε να τα χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτικά εργαλεία στη διδασκαλία 
του. ∆ιαφαίνεται ότι η απουσία γνώσης των εκπαιδευτικών και ο χαρακτηρισμός 
«μετανάστες» της τεχνολογίας που αναφέρει ο Prensky, (2001) να συμφωνεί και με 
τα ευρήματα της μικρής αυτής έρευνας. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφάλεια 
και φόβο στη χρήση των μέσων αυτών και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην 
ενσωμάτωσή τους στις διδακτικές τους πρακτικές. Αναδεικνύεται η ανάγκη των 
εκπαιδευτικών για αυτού του είδους επιμόρφωσης που θα τους παρέχει πρακτικές 
και σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες. Επιζητούν με άλλα λόγια την πράξη. Να 
μάθουν την τεχνολογία περισσότερο βιωματικά και να τα εφαρμόσουν παρά από 
τη μορφή διάλεξης. Αυτό επιχειρήθηκε και έως ένα μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε και 
στην εν λόγω επιμόρφωση που στο σχεδιασμό της έλαβε υπόψη τον τρόπο 
εκπαίδευσης των ενηλίκων που διαφέρει από αυτόν των μαθητών και παρέχει σε 
μεγαλύτερο βαθμό εφαρμογή και απόκτηση γνώσης μέσα από την εμπειρία. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε και μέσω των αρχείων των 
ΚΕΣΥΠ, των τελικών εκθέσεων των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας (ΠΑΣ) 
και των παραγόμενων προϊόντων τους. Το δίκτυο αρχικά ξεκίνησε με την 
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εθελοντική συμμετοχή 13 εκπαιδευτικών και στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2015-
16 οι εκπαιδευτικοί που ενεπλάκησαν και δημιούργησαν μέσα από τα ΠΑΣ μαζί με 
τους μαθητές τους οπτικοακουστικά προϊόντα αυξήθηκε σε 40.  

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων από τους μαθητές που συμμετείχαν ήταν 
πολύ θετική και τα ίδια συμμετείχαν ενεργά στην όλη διαδικασία. Όλα τα 
οπτικοακουστικά προϊόντα των ΠΑΣ, διαφημίσεις, σποτάκια, κοινωνικά μηνύματα, 
ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, βιντεάκια, αφίσες, κλπ., παρουσιάστηκαν από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το 1ο και 2ο 
ΚΕΣΥΠ ∆υτικής Θεσσαλονίκης στο θέατρο του ∆ήμου Συκεών-Νεάπολης στις 9 
Ιουνίου 2016. Εκεί έγινε αναστοχασμός, εκφράστηκαν συναισθήματα και απόψεις 
από όλους τους εμπλεκόμενους και συναποφασίστηκε η συνέχιση του ∆ικτύου για 
την επόμενη σχολική χρονιά με διεύρυνση των δράσεών του προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 

Συνοψίζοντας την αξιολόγηση από μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλους τους 
ιθύνοντες διαπιστώθηκε ότι οι διάφορες μορφές τέχνης (κινηματογράφος, 
φωτογραφία, ήχος, αφίσα, κλπ) αλλά και τα σχολικά μαθήματα μπορούν να 
προσεγγισθούν με τρόπο πιο ελκυστικό ουσιαστικό και αυθεντικό όταν τα παιδιά 
μετακινούνται από τη θέση του θεατή και ακροατή στη θέση του δημιουργού. 
Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ερευνώντας, προβληματίζονται, ασκούν 
κριτική και μετασχηματίζουν με φαντασία και δημιουργικότητα τις πληροφορίες σε 
νέα γνώση. Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε οπτική παιδεία βοήθησε στην 
επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Πέρα από την αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών, ντοκιμαντέρ, 
τραγουδιών ιδιαίτερη ελκυστική ήταν για τα παιδιά η συμμετοχή τους στην ίδια τη 
διαδικασία συγγραφής ποίησης και σεναρίου, δημιουργίας ενός φωτορομάντζου 
και ταινιών μικρού μήκους, κοινωνικών μηνυμάτων, αφισών, ραδιοφωνικών 
εκπομπών, σύνθεσης μουσικής και δημιουργίας χορογραφιών είτε αυτόνομα είτε 
για την επένδυση των ταινιών. Η προσπάθειά τους αυτή τους δίδαξε επιπλέον 
γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην πρόσληψη της σχολικής τους ύλης, αλλά 
και άλλες που εκτείνονται πολύ πέρα από αυτή. Ενδεικτικό της ανταπόκρισής τους 
ήταν όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί ότι «παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, 
αφιέρωσαν μεγάλο κομμάτι από τον ελεύθερο χρόνο τους για τη δημιουργία των 
δικών τους οπτικοακουστικών προϊόντων». 
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Περίληψη 
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο Πύργου, στα 
πλαίσια του καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος «Teachers4Europe», της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο τίτλος του προγράμματος 
ήταν «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην… Ευρώπη τυλιγμένη» και σκοπός του ήταν να 
γνωρίσουν τα νήπια τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από διάφορους μύθους και 
παραμύθια και να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Όλες οι δραστηριότητες 
αναπτύχθηκαν με βάση το ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ, 
2002) για το Νηπιαγωγείο και καλύφθηκαν όλες οι γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ∆ημιουργία- Έκφραση και Πληροφορική. Το τελικό 
παραγόμενο προϊόν ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, η οποία στηριζόταν στην 
ιδέα δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενέπλεκε ήρωες από διάφορα γνωστά 
ευρωπαϊκά παραμύθια.   
Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμύθια, χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ψηφιακή ιστορία.  
 
Abstract 
This educational activity took place in the 6th Kindergarten School, under the innovative 
European «Teachers4Europe» program of the European Commission Representation in 
Greece. The title of the program was "Red string tied in… Europe around" and its purpose was 
to know the children the European Union countries through various myths and fairy tales and 
strengthen their European identity. All activities developed by Cross Curriculum Framework 
(D.E.P.P.S, 2002) for kindergarten and covered all cognitive areas: Language, Mathematics, 
Environmental Studies, Creativity - Expression and Information. The final output was the 
creation of a digital story, which was based on the idea of creation of the European Union and 
implicating heroes from various known European fairy tales.    
Keywords: European Union, fairytales, use and exploitation of ICT, digital story. 
 
 
Εισαγωγή 
Η διδακτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Teachers4Europe». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια καινοτόμα δια-δραστική εκπαιδευτική δράση που 
στόχος της είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί 
των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες 
μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 
(http://www.teachers4europe.gr/ourgoal). 

Μέσω της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης, δόθηκε στα νήπια η 
ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες που την αποτελούν, τις 
γενικές αξίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία της και να έρθουν σε επαφή με 
την πλούσια ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά (μύθους και παραδόσεις). Το 
τελικό παραγόμενο προϊόν της δράσης μας, ήταν η δημιουργία ενός παραμυθιού, 
το οποίο κάναμε και ψηφιακό. 

Η επίδραση του παραμυθιού είναι αποδεδειγμένη, εκτός από την γνωστική 
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής τους σκέψης. Η αφήγηση 
είναι μια από τις πρώτες μορφές μετάδοσης γνώσης στην ιστορία της 
ανθρωπότητας και γινόταν αρχικά με τον προφορικό λόγο, ενώ ο ρόλος της ήταν 
κυρίως ψυχαγωγικός (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010).  

Στο νηπιαγωγείο, οι ιστορίες, οι αφηγήσεις και τα παραμύθια αποτελούν 
ημερήσιες δραστηριότητες για τους μικρούς μαθητές. Τα νήπια μαθαίνουν να 
αφηγούνται, να δημιουργούν ιστορίες, να δραματοποιούν παραμύθια, να 
επεξεργάζονται κείμενα, μα πάνω απ’ όλα ψυχαγωγούνται. Όπως υποστηρίζει και 
ο Ελβετός μελετητής Max Lüthi, «το παραμύθι είναι εν μέρει ψυχαγωγία, εν μέρει 
παιδαγωγία, στην ολότητα του όμως, είναι ο καθρέφτης της ανθρώπινης ύπαρξης 
και των δυνατοτήτων του ανθρώπου» (Μερακλής, 1996: 57). 

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
όμως, έχει επηρεάσει αδιαμφισβήτητα την καθημερινότητα μας και τα κοινωνικά 
δεδομένα. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
είναι απαραίτητη γιατί προσφέρει στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς 
πολίτες τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις που θα τους κάνουν ικανούς να 
προσαρμόζονται δυναμικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

Στην σύγχρονη εποχή λοιπόν, η απλή καθημερινή και πολύ δημιουργική 
διαδικασία της αφήγησης έχει επηρεαστεί και η ψηφιακή αφήγηση (digital 
storytelling) κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι ψηφιακές ιστορίες αποτελούν ένα δυνατό 
εργαλείο γιατί διδάσκουν, διασκεδάζουν αλλά κυρίως κερδίζουν το ενδιαφέρον 
του μαθητή αφού είναι δικές του ιστορίες. Σύμφωνα με τον Lathem (2005), η 
ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ως «ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής 
αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας».  

 
Αναλυτική περιγραφή της διδακτικής εφαρμογής 
Στοιχεία εφαρμογής  
Το εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην …Ευρώπη 
τυλιγμένη», πραγματοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο Πύργου, που βρίσκεται σ’ ένα 
χωριό 2χλμ. από την πόλη του Πύργου. Πρόκειται για ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο 
με 17 μαθητές (11 νήπια και 6 προνήπια). 
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 Η πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται από αγροτικές οικογένειες, με 
χαμηλό εισόδημα και χαμηλό μορφωτικό κεφάλαιο. Ως εκ τούτου τα παιδιά 
παρουσιάζουν χαμηλές δεξιότητες και μορφωτικό επίπεδο και δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερες προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το εκπαιδευτικό σενάριο. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος, η 
εκπαιδευτικός να έχει προετοιμάσει με κατάλληλα μέσα και υλικά το μαθησιακό 
περιβάλλον, προκειμένου να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, να εμπλουτίσει 
τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς επίσης να τους εξοικειώσει με την ιδέα 
της συμμετοχής τους, ως ενεργοί πολίτες σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και 
απαιτητικό περιβάλλον. 

 Η δράση ξεκίνησε τον ∆εκέμβριο και διήρκησε έως το τέλος Μαρτίου. Η 
ενασχόληση με το πρόγραμμα ήταν 2 φορές την εβδομάδα, κατά την διάρκεια 
όλων των διδακτικών ωρών και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τους 
προσωπικούς ρυθμούς και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών.  

Τελικός σκοπός μας ήταν η δημιουργία ενός παραμυθιού, που να εμπλέκει 
ήρωες από διάφορα γνωστά ευρωπαϊκά παραμύθια και να στηρίζεται στην ιδέα 
δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Επιμέρους στόχοι 
Όλες οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με βάση το ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ, 2002) για το Νηπιαγωγείο και καλύφθηκαν 
όλες οι γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
∆ημιουργία- Έκφραση και Πληροφορική. 

Με βάση τις παραπάνω γνωστικές περιοχές, οι επιμέρους στόχοι που 
τέθηκαν ήταν να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τα νήπια τον προφορικό και 
γραπτό λόγο και να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές επικοινωνίας. Να 
μπορέσουν να προβούν στην εικονική αναπαράσταση ιδεών/γνώσεων/ εννοιών 
και μηνυμάτων και να μετατραπούν από απλοί θεατές εικόνων σε κριτές και 
παραγωγοί ιστοριών. Να εξοικειωθούν με διάφορους τρόπους χρήσης των Τ.Π.Ε 
και να γνωρίσουν μεθόδους και τεχνικές για να φτιάξουν την ιστορία τους. Να 
εμπλακούν ενεργητικά στην οικοδόμηση της γνώσης, να αποκτήσουν κριτική 
σκέψη και να μάθουν να συνεργάζονται. Να καλλιεργήσουν την αισθητική και 
πολιτισμική τους αντίληψη και να κατανοήσουν την οικουμενικότητα και σημασία 
του παραμυθιού. Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές και να 
αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και υπευθυνότητα. 
 
∆ιδακτική μεθολογία 
Σύμφωνα με το ∆ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών (∆ΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο, 
τόσο οι θεματικές προσεγγίσεις όσο και τα σχέδια εργασίας «δίνουν έμφαση στη 
διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του 
ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη 
διαδικασία της μάθησης. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι κυρίως 
συλλογικές και ευνοούν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, τη χρήση της 
τεχνολογίας, τον προφορικό και το γραπτό λόγο» (∆ΕΠΠΣ, 2002). 

Όπως έχει γίνει γνωστό από πολλούς ερευνητές, η κατάκτηση της γνώσης 
είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση 
όταν εμπλέκονται ενεργά, μέσα δηλαδή από τη δική τους δραστηριότητα (Piaget, 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

309

όπως αναφ. στο ∆αφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, εισαγωγή). 
Παράλληλα όμως πρόκειται και για μια συμμετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά 
μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση τόσο με το φυσικό, όσο και με το 
κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1997) 

Η οργάνωση δραστηριοτήτων που συνδέονται με διαφορετικούς γνωστικούς 
και αναπτυξιακούς τομείς (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
∆ημιουργία-Έκφραση, Η/Υ) γύρω από ένα θέμα το οποίο προσελκύει το 
ενδιαφέρον τους, δίνει στα μικρά παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη 
σφαιρική διάσταση της γνώσης, να συνδέσουν μεταξύ τους διαφορετικές εμπειρίες 
και, το πιο σημαντικό, να ασκηθούν στη σε βάθος παρατήρηση, τη διερεύνηση και 
την αναπαράσταση φαινομένων του περιβάλλοντος τους, να εισαχθούν δηλαδή σε 
πρακτικές οι οποίες χαρακτηρίζουν τον επιστημονικό τρόπο εργασίας (Evangelou 
et al., 2003· Τσελφές & Μουστάκα,2004 · Katz & Chard,2004). 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών και τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους 
εμπειρίες και τις αξιοποιεί θετικά ως αφορμές για περαιτέρω επεξεργασία. Σε αυτό 
το πλαίσιο σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε 
παιδιού, το προτρέπει να παίρνει το λόγο και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και το 
ενθαρρύνει συνεχώς να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Φροντίζοντας με 
συστηματικό τρόπο τα παραπάνω, αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή στη 
μαθησιακή προσπάθεια κάθε παιδιού, ενώ παράλληλα διαμορφώνει τις 
προϋποθέσεις για την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και 
κοινωνική ανάπτυξη του. 

 
Στάδια εξέλιξης της διδακτικής εφαρμογής. 
Ξεκινήσαμε την γνωριμία μας με την Ευρώπη μέσα από τον μύθο «Η αρπαγή της 
Ευρώπης». Εξηγήσαμε από πού πήρε το όνομά της η Ευρώπη, μιλήσαμε για 
γεωγραφική της θέση σε σχέση με τις άλλες ηπείρους και αναφερθήκαμε στην ιδέα 
δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Schuman και Monnet, μετά το 2ο 
Παγκόσμιο πόλεμο και με σκοπό τη διαφύλαξη της ειρήνης στην Ευρώπη. 

Αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε σε όσο περισσότερο χώρες της Ε.Ε γίνεται και 
να γνωρίσουμε ένα μύθο ή παραμύθι από την αντίστοιχη χώρα. Μετά τη διήγηση 
του παραμυθιού, δίναμε εθνική ταυτότητα στον ήρωα και να αναφερόμασταν 
εκτενέστερα στην χώρα του παραμυθιού. Μαθαίναμε για βασικά πολιτιστικά 
στοιχεία της χώρας αυτής όπως: γλώσσα, μνημεία, τρόπο ζωής, διατροφικές 
συνήθειες, φεστιβάλ, γιορτές, χορούς κτλ. 

Αφότου γνωρίσαμε αρκετές χώρες, παραμύθια και ήρωες, αποφασίσαμε να 
γράψουμε το δικό μας ευρωπαϊκό παραμύθι, εμπλέκοντας διάφορους ήρωες και 
βασισμένο στην ιδέα δημιουργίας της Ε.Ε. Συμφωνήσαμε για τους δύο κεντρικούς 
ήρωες που θα έπαιζαν το ρόλο του Schuman και Monnet και ξεκινήσαμε να 
καταγράφουμε τις ιδέες που αφορούσαν την πλοκή της ιστορίας. 

Εστιάσαμε στα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία συγγραφής ενός 
παραμυθιού, όπως: Πρόσωπα/ Τόπος/ Χρόνος/ Πρόβλημα/ Επίλυση/ Ευχάριστο 
τέλος και αφότου γράψαμε την ιστορία μας, αποφασίσαμε όλοι μαζί για τον τίτλο. 
∆ώσαμε στο παραμύθι μας τον τίτλο «Η Ενωμένη Παραμυθοχώρα», σε συσχετισμό 
με την Ενωμένη Ευρώπη. 
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Επόμενο βήμα μας ήταν η εικονογράφηση. Αποφασίσαμε να ζωγραφίσουν 
όλοι όποιες εικόνες ήθελαν και να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του κολλάζ για 
να κάνουμε το παραμύθι μας, αρχικά, σε έντυπη μορφή. Τα λόγια που 
αντιστοιχούσαν στην κάθε σελίδα , τα γράψαμε στον υπολογιστή, τα κόψαμε και 
τα κολλήσαμε στις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου. Όπου υπήρχαν διάλογοι τα 
κόψαμε σαν συννεφάκια και τα κολλήσαμε κοντά στα πρόσωπα που μιλούσαν. 

Το εξώφυλλο το κάναμε στο Adobe Photoshop CS6. Χρησιμοποιήσαμε τον 
χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνω σε κάθε χώρα τοποθετήσαμε κάποιον 
ήρωα παραμυθιού ή κάποιο χαρακτηριστικό πολιτιστικό στοιχείο της εκάστοτε 
χώρας. Εκτός από εικόνες είχαμε τη δυνατότητα να γράψουμε και κείμενο. 
Γράψαμε λοιπόν τον τίτλο του παραμυθιού και το όνομα του νηπιαγωγείου μας. 

Επόμενο βήμα να κάνουμε ψηφιακή την ιστορία μας και να συνδυάσουμε 
εικόνα, ηχογραφημένη αφήγηση και μουσική. Σκανάραμε τις εικόνες του 
παραμυθιού και δημιουργήσαμε ένα αρχείο στον υπολογιστή μας. Μέσω του 
λογισμικού Littlebirdtales, κάναμε ψηφιακό το παραμύθι μας. Επιλέγαμε κάθε φορά 
μια εικόνα από το αρχείο μας και εύκολα προσθέταμε λόγια και μουσική όπου 
θέλαμε. Σε τελικό στάδιο έγινε ο διαμοιρασμός της ιστορίας στο διαδίκτυο ώστε να 
δοθεί ανατροφοδότηση και να γίνει εποικοδομητική κριτική. 

 
∆ιδακτικό υλικό   
Όσον αφορά το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, εκτός από διάφορα βιβλία, 
εικόνες και παραμύθια, που αποτελούν τα κύρια διδακτικά υλικά κάθε μαθησιακής 
διαδικασίας στο νηπιαγωγείο, δόθηκε έμφαση στην επαφή των νηπίων με τις ΤΠΕ.  

Στην εκπαιδευτική διαδικασία ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ολιστικά ως 
ένα εργαλείο που διευκολύνει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση και να 
αναπτύξουν δεξιότητες της χρήσης του. Η χρήση του δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά 
μέσο διευκόλυνσης και υποστήριξης του έργου του εκπαιδευτικού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα νήπια, με την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 
δραστηριοτήτων ήρθαν σε επαφή, γνώρισαν, εξοικειώθηκαν και κατανόησαν 
βασικές λειτουργίες των ΤΠΕ με στόχο α) την αναζήτηση, την οργάνωση, τη 
διαχείριση και την παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές, την ανάπτυξη 
των ιδεών και την προσωπική έκφραση και δημιουργία, β) την επικοινωνία και τη 
συνεργασία, γ) τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και την επίλυση 
προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και δ) την κατανόηση του ρόλου 
των ψηφιακών τεχνολογιών στην σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό. 

Όσον αφορά τη δημιουργία της ψηφιακή μας ιστορίας, χρησιμοποιήσαμε τα 
εξής δύο λογισμικά: 
Adobe Photoshop CS6. Πρόκειται για πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, που 
μπορούμε να το κατεβάσουμε δωρεάν στον υπολογιστή μας. Χρησιμοποιώντας το 
συγκεκριμένο λογισμικό φτιάξαμε το εξώφυλλο για το παραμύθι μας. Επιλέξαμε το 
χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαλέξαμε εικόνες με ήρωες παραμυθιών και τους 
εντάξαμε μέσα σε κάθε χώρα. Για τις χώρες που δεν είχαμε την εικόνα ενός 
χαρακτηριστικού ήρωα, βάλαμε φωτογραφίες με διάφορα πολιτιστικά στοιχεία της 
χώρας. Εκτός από εικόνες, είχαμε τη δυνατότητα να γράψουμε και κείμενο. 
Γράψαμε λοιπόν, τον τίτλο της ιστορία μας και το όνομα του νηπιαγωγείου μας. 
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Little Bird Tales (https://littlebirdtales.com/). Πρόκειται για έναν ιστοχώρο που 
επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργήσουν εύκολα τις δικές τους 
ψηφιακές ιστορίες. Είναι αρκετά εύχρηστο και λειτουργικό ψηφιακό εργαλείο με 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και από μικρά 
παιδιά, με την σωστή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Αρχικά απαιτεί δημιουργία 
λογαριασμού χρήστη, που γίνεται εύκολα και γρήγορα, εισάγοντας ένα e-mail και 
έναν κωδικό. 

Για τη δημιουργία της ιστορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες από το 
προσωπικό μας αρχείο ή από το διαδίκτυο, αλλά μπορούμε και να ζωγραφίσουμε. 
Μπορούμε ακόμα να εισάγουμε μουσική, να κάνουμε ηχογράφηση της φωνής μας 
και να προσθέσουμε και κείμενο. Με την ολοκλήρωση της ιστορίας δίνεται η 
δυνατότητα διαμοιρασμού μέσω e-mail, ή δημοσιοποίησης εφόσον ο δημιουργός 
το επιθυμεί. 
 
Αξιολόγηση διδακτικής εφαρμογής 
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη διαδικασία 
αποτίμησης των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών με σκοπό την 
αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος, την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας 
και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και φυσικά τη βελτίωση της 
επαγγελματικής ικανότητας του εκπαιδευτικού (Σολομών, 1999, Altrichteretal., 
2001). 

Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής εφαρμογής και έχοντας υπόψη το 
μαθητικό δυναμικό, τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες του, την διδακτική 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τις εργασίες των παιδιών, τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν, καθώς και τους αρχικούς σκοπούς και στόχους που είχαν τεθεί, τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι τα εξής: Τα νήπια εξοικειώθηκαν και 
εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις ΤΠΕ και απέκτησαν νέες δεξιότητες. 
Από θεατές - ακροατές μιας ιστορίας μετατράπηκαν σε δημιουργοί. Ενισχύθηκε ο 
προφορικός και γραπτός λόγος των νηπίων. Ενισχύθηκε η συνεργατικότητα, η 
επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η αυτενέργεια. Έμαθαν να αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες. Απέκτησαν κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 
Ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα και ήθελαν να βλέπουν συνέχεια την ιστορία 
τους στον Η/Υ. Ζήτησαν από τους γονείς τους να την βλέπουν και στο σπίτι. 
Χαιρόντουσαν να πειραματίζονται με το συγκεκριμένο εργαλείο ψηφιακής 
αφήγησης, να ζωγραφίζουν δικές τους εικόνες, να ηχογραφούν και να ακούνε ξανά 
και ξανά τη φωνή τους. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σχετίζονταν με τις 
δεξιότητες υπολογιστή (χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού, εισαγωγή αντικειμένου) 
καθώς και με την ύπαρξη ενός μόνο υπολογιστή για 17 παιδιά. 
 
Συμπεράσματα 
Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, θεωρούνται φυσικό 
επακόλουθο των αναγκών της σύγχρονης εποχής να ανταποκριθεί το σχολείο στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις και 
στις κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύγχρονο σχολείο θα είναι αποτελεσματικό μόνο 
εφόσον προετοιμάσει αυριανούς πολίτες που θα συμμετέχουν δημιουργικά και 
κριτικά στα κοινωνικά δρώμενα. Πρέπει να παρέχει ποιότητα ανθρωπιστικής 
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παιδείας με περιβάλλον που δεν τυποποιεί τη συμπεριφορά του μαθητή και δεν 
περιορίζει τον αυθορμητισμό και τη φαντασία του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχτεί ο συγκεκριμένος στόχος είναι η 
ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας 
καθώς και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας 
και μάθησης. 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας μέσω της χρήσης ψηφιακής αφήγησης 
προσφέρει ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης στους μαθητές, μέσα στο οποίο 
εμπλέκονται ενεργά και αποτελεσματικά, καλλιεργώντας τον προσωπικό τους 
λόγο, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και αξιολογώντας τον εαυτό τους και τους 
συμμαθητές τους (Coventry, 2008; Coventry & Oppermann, 2012)  

Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα ακόμα εκπαιδευτικό εργαλείο που εμπλουτίζει 
την εκπαιδευτική διαδικασία και κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική. Είναι ένα καλό 
μέσο για την προσέγγιση διαθεματικών ζητημάτων και την εκμάθηση πολλαπλών 
ειδών γραμματισμού (Wake, 2012) 

Για να αξιοποιηθεί ωστόσο παιδαγωγικά και αποτελεσματικά η ψηφιακή 
αφήγηση στο σύγχρονο σχολείο, απαραίτητες και σημαντικές προϋποθέσεις 
συνιστούν η επαρκής τεχνολογική γνώση αλλά και η εξοικείωση, τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, σε ικανοποιητικό μάλιστα βαθμό, με τις νέες 
τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα, καθώς και ο επαρκής και κατάλληλος 
τεχνολογικός εξοπλισμός όλων των σχολείων. 
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∆ημιουργώντας ταινία animation με αφορμή την 
ενσυναίσθηση 
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Περίληψη 
Η διάδοση της τεχνολογίας και η ικανότητα εύκολης λήψης, αποθήκευσης και αποστολής 
κινούμενων εικόνων, ήχων και κειμένου αλλάζουν τον τρόπο επικοινωνίας μας και 
οδηγούν σε νέους τρόπους δημιουργίας νοημάτων από διαφορετικά μέσα επικοινωνίας. Η 
ενσυναίσθηση είναι η αναγνώριση και η κατανόηση της θέσης, του συναισθήματος, των 
σκέψεων ή της κατάστασης του άλλου. Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι και η 
ψυχοσυναισθηματική καλλιέργεια του ατόμου. Συνεπώς, η ενσυναίσθηση αποτελεί τμήμα 
της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στην εργασία αυτή οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
αποδίδουν την έννοια της ενσυναίσθησης σε κόμικς και με τη βοήθεια του λογισμικού 
muvizu, πρόγραμμα δημιουργίας 3D animation ταινίας δημιούργησαν μικρά βίντεο που 
αναφέρονται σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής όπως η αποξένωση της τρίτης 
ηλικίας, ο ρατσισμός και ο εκφοβισμός. Τα βίντεο αυτά τα συνέδεσαν στο movie maker και 
δημιούργησαν μία μικρή ταινία. 
Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, 3D animation ταινία, muvizu 
 
Abstract 
The way we communicate is changing significantly because of the rapid spread of technology. 
Our ability to easily download, store and deliver moving images, sound and text is leading to 
a new way of creation that employs a variety of media. Empathy is the ability to understand or 
identify with another person’s situation or feelings. It can be considered as part of the 
pedagogical process. In this project, a class of 12 years old students was organized in teams 
to create a 3D animation movie using MUVIZU software. The output is a movie related to 
various aspects of our life such as racism, alienation of the elderly and bullying. 
Keywords: empathy, 3D animation movie, muvizu. 
 
 
Εισαγωγή 
Οι απαιτήσεις του 21ου αιώνα προϋποθέτουν και ένα νέο είδους «αλφαβητισμού». 
Η νέα μορφή αλφαβητισμού και εκπαίδευσης συνδυάζει πολλαπλές μορφές 
επικοινωνίας και τους διάφορους τρόπους δημιουργίας νοήματος. Κατά συνέπεια, 
διευρύνει τον όρο του αλφαβητισμού δίνοντας έμφαση στην ανάγνωση 
πολλαπλών μορφών κειμένου. Επίσης, διατυπώνει την άποψη ότι η διαδικασία 
αλφαβητισμού περιλαμβάνει την επίγνωση του κόσμου και της ύπαρξης του 
ατόμου εντός αυτού. Επιπλέον, διατυπώνεται η άποψη ότι ο αλφαβητισμός έχει να 
κάνει με την επικοινωνία του ατόμου με τους γύρω του και την κατανόηση αυτών 
(Μπιζούνη, 2009). 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα και όσοι εμπλέκονται σε αυτά προσπαθούν να 
προσδιορίσουν τη διαδικασία της νέας γνώσης και αλφαβητισμού, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν επιτυχώς στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Αυτό 
περιλαμβάνει την προετοιμασία των νέων για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, 
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πολιτιστικές και πολιτικές αλλαγές που διαδραματίζονται στον κόσμο, ο οποίος 
σταδιακά χαρακτηρίζεται από την τοπική ποικιλομορφία και την παγκόσμια 
σύνδεση (O' Rourke, 2005). Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη της ικανότητας 
γνώσης πολλαπλών μορφών επικοινωνίας και δυνατότητας επικοινωνίας με 
διαφορετικά κοινά.  

Η ικανότητα τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου, δηλαδή η 
ανάπτυξη της αλλοκεντρικής δεξιότητας της ενσυναίσθησης, περιλαμβάνει το 
σύνολο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την υποδοχή του άλλου μέσα 
από την ιδιαιτερότητά του, προσπάθειες που γίνονται αποδεκτές και 
ενεργοποιούνται από τη στιγμή που κατακτάται η συνείδηση του διαχωρισμού 
"εγώ-άλλος" (Harris R, & Foreman-Peck, 2004: 17-21) . 

Η ενσυναίσθηση διαφοροποιείται από την "συμπάθεια" και η καλλιέργειά της 
αποτελεί βασικό στόχο του σύγχρονου σχολείου. Εκτός από την ανάπτυξη της 
διαπολιτισμικής ετοιμότητας και ικανότητας, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
ωφελεί με πολλούς τρόπους και μακροπρόθεσμα τον μαθητή (καλλιέργεια 
πολλαπλών οπτικών, συνθετικών και ανασκευαστικών νοητικών στρατηγικών κ. 
ά.), όπως καταδεικνύουν οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις (Στεργίου & 
Μπάρος, 2009: 129-130). 

Η ενσυναίσθηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αντίληψή μας για τον "άλλο" 
και εν συνέχεια τις ενέργειές μας απέναντι σε αυτόν. Είναι έκδηλο λοιπόν το 
γεγονός ότι περικλείει εννοιολογικά ένα ισχυρό κοινωνικό στοιχείο. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά με τα σημερινά δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας, 
όπου η συνύπαρξη ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας μπορεί να 
δημιουργήσει τριβές και προβλήματα (Barnes, 1997). 

Η μάθηση και η αλλαγή στον άνθρωπο επιτυγχάνονται μέσα από τη 
βοηθητική διαπροσωπική σχέση. Για να υπάρξει αυτή η μάθηση θα πρέπει να 
συνηγορούν κάποιοι παράγοντες μεταξύ μεταξύ των οποίων και η ενσυναίσθητη 
κατανόηση (Μαλικιώση-Λουίζου, 2001).  

Η προσπάθειά μας είχε στόχο: την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού 
γραμματισμού, την εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών με το animation, την 
ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, επεξεργασίας και παραγωγής 
οπτικοακουστικού υλικού, την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ 
συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσω της ανάληψης αρμοδιοτήτων 
στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών. 
 
Το μεθοδολογικό πλαίσιο 
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε σε 
συνθήκες πραγματικής τάξης, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της 
Πληροφορικής της Στ' Τάξης. 

Σήμερα τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με το animation καθώς υπάρχουν 
προγράμματα στην τηλεόραση, σε ταινίες, σε video games και σε παιχνίδια στον 
H/Y που το εμπεριέχουν. Η εκπαίδευση στο animation δεν περιέχει μόνο την 
«ανάγνωση» των εικόνων αλλά και την «συγγραφή» αυτών. Τα παιδιά μπορούν να 
εκφράσουν απλές ή περίπλοκες και αφηρημένες ιδέες, να κριτικάρουν κοινωνικά 
θέματα, να «μιλήσουν» καλύτερα μέσω της κίνησης παρά μέσω του προφορικού ή 
του γραπτού λόγου. 
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Οι μαθητές δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά και δημιούργησαν μία αρθρωτή 
ταινία animation με 5 αυτοτελείς ιστορίες. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι: α) η 
κατανόηση της θέσης και της συμπεριφοράς του άλλου, β) ο εκφοβισμός γ) η 
αποξένωση της τρίτης ηλικίας, δ) ο ρατσισμός στα δύο φύλα και ε) η 
διαφορετικότητα. Η ταινία ξεκινάει με ένα μουσικό βίντεο και αμέσως μετά 
ακολουθεί η παρουσίαση της εφαρμογής στο muvizu (Σχήμα1). Τα περισσότερα τα 
εμπνεύστηκαν από τα κόμικς της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Εγώ, ρατσιστής;" (Ε.Ε., 
1998). Τα κόμικς αυτά προτίθενται να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις που 
στηρίζονται στο φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία και τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. 
Απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και τους νέους, περιλαμβάνουν στιγμιότυπα 
και χρήσιμα ντοκουμέντα, για να παροτρύνουν τον προβληματισμό και τη 
συζήτηση σχετικά με το ρατσισμό. 
 

 
Σχήμα 1: Κόμικ: "Εγώ, ρατσιστής; 

 
Μαθαίνω με κόμικς/animation 
Η ένταξη των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της καλλιέργειας 
ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα 
με τη σχολική εκπαίδευση, όσο και για εκείνα που αφορούν στην ευρύτερη 
κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά. 

Το animation είναι μια τέχνη που μπορεί να συνδυάσει/ συνδέσει αλλά και 
εμπεριέχει όλες τις υπόλοιπες τέχνες. Επίσης, σύμφωνα με τη διεπιστημονικότητα 
στην εκπαίδευση από τις πρώτες βαθμίδες αυτής, θα έπρεπε να αναζητούνται 
συνεχώς τρόποι υποβοήθησης της εκμάθησης των γνωστικών αντικειμένων. Το 
animation μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο διδακτικό εργαλείο για τη 
διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικείμενων. Προσφέρει συνεχώς ευκαιρίες στους 
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μαθητές να παράγουν – καθώς ερευνούν θέματα – προφορικό ή γραπτό λόγο, 
εικόνες και καρέ, τα οποία βασίζονται στην εμπειρία τους και λαμβάνουν υπόψη 
τους την επικοινωνιακή περίσταση. Μέσα από την έρευνα για τη δημιουργία της 
κινούμενης εικόνας, τα παιδιά μπορούν να προσεγγίσουν διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα. 

Τα animation workshops θα έπρεπε να ενταχθoύν στο ευρύτερο σχολικό 
πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ευρώπη είναι ενταγμένα από 
την δεκαετία του 1970. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη εργαστηρίου, Yellow Ball 
Workshop της Yvonne Andersen, το οποίο προσφέρει μαθήματα σε παιδιά για τη 
δημιουργία animation, στην Αμερική από το 1963 (Μπιζούνη, 2009). 

Στο πλαίσιο της εργασίας, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δημιούργησαν 
κόμικς σε μικρά βίντεο, με τη βοήθεια του προγράμματος 3D animation muvizu 
(Σχήμα 2). Είναι δωρεάν, φιλικό προς τον μαθητή και αρκούν μόνο λίγες ώρες να 
ασχοληθεί κανείς για να κάνει εντυπωσιακές ταινίες animation. 

Τα διδακτικά βήματα που ακολουθήσαμε είναι τα εξής:  
1η φάση) Σχηματισμός ομάδων και ανάθεση ρόλων για το κάθε μέλος 
2η φάση) Επίδειξη του λογισμικού και προβολή εκπαιδευτικών tutorials 
3η φάση) Εισήγηση του θέματος "ενσυναίσθηση" 
4η φάση) Οι μαθητές αναγιγνώσκουν τα κόμικς της Ε.Ε. "Ρατσιστής εγώ;" 
5η φάση) Οι μαθητές γίνονται μικροί σεναριογράφοι 
6η φάση) Χρήση του muvizu στους υπολογιστές, δημιουργία σκηνής, χαρακτήρων, 
κινήσεων και ηχογραφήσεις. 
7η φάση) Σύνθεση των ιστοριών σε μια αρθρωτή ταινία στο movie maker 
https://www.youtube.com/watch?v=Ukp7l_RbvsY.  
 

 
Σχήμα 2: Κόμικ: "Εμείς είμαστε μοντέρνοι άνθρωποι" 

 
Συμπεράσματα 
Οι μαθητές ήταν πολύ εξοικειωμένοι με την χρήση των Η/Υ και τη δημιουργία 
ψηφιακού κόμικς. Ωστόσο, ήταν η πρώτη φορά που δημιουργήσαμε ταινία 
animation. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία μάθησής τους από τη 
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σύλληψη της αρχικής ιδέας ως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, αλλά και την 
αποτίμηση επίτευξης των αρχικών στόχων.  

Παρατηρήθηκαν κάποια λειτουργικά προβλήματα λόγω παλαιότητας του 
υπάρχοντος εξοπλισμού Η/Υ. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλες τις 
δραστηριότητες ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτικός, ώστε να εξασφαλιστούν 
ισότιμες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους μαθητές. Επιπλέον, προωθεί τη 
συνεργασία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς δεν είναι μια ατομική 
διαδικασία αλλά κάθε μαθητής είναι μέλος μιας ομάδας. Τέλος, μπορεί να 
αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο εκμάθησης διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων. Κατά συνέπεια, οι άμεσα εμπλεκόμενοι με την εκπαίδευση σε όλες τις 
χώρες θα πρέπει να πεισθούν για τον σημαντικό ρόλο των animation workshops 
και να τα υποστηρίξουν επίσημα. 
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Περίληψη 
Το παιχνίδι πέτρα - ψαλίδι - χαρτί είναι ένα απλό, εύκολο και διασκεδαστικό παιχνίδι. Η 
παρούσα εισήγηση θα υποστηρίξει ότι είναι το ίδιο απλό οι μαθητές να δημιουργήσουν 
μικρού μήκους ταινίες animation με την μέθοδο του stop-motion με απλά μέσα μια 
φωτογραφική μηχανή, μερικά ψαλίδια και περιοδικά. 
Λέξεις κλειδιά: κινηματογράφος, stop motion, φωτογραφική μηχανή, ψαλίδια, περιοδικά. 
 
Abstract 
The game rock-paper-scissors is a simple, easy and funny game. This paper will claim that is 
also simple for students to create short animation films by the method of stop- motion with 
simple means: a camera, some scissors and magazines. 
Keywords: cinema, stop-motion, camera, scissors, magazines 
 
 
Εισαγωγή      
Το stop motion είναι μία τεχνική κατά την οποία τραβώντας φωτογραφίες και 
βάζοντας τες στην σειρά δίνεται η εντύπωση της κίνησης. Αυτό μπορεί να γίνει 2D 
(δύο διαστάσεων) όπως στην παρούσα διδακτική που εφαρμόστηκε πάνω σε 
χαρτόνια και κόβοντας εικόνες από περιοδικά, ή 3D (τριών διαστάσεων) με 
playmobil, lego, κατασκευές από πλαστελίνη/ξύλο, με καθημερινά αντικείμενα ή με 
ό,τι άλλο μπορούν να φανταστούν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. 

  Η παρούσα διδακτική εφαρμογή αφορά στις 8 δίωρες συναντήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο 3ο ∆ημοτικό Σχολείο Πολίχνης με ένα τμήμα 18 μαθητών 
της Ε’ Τάξης το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 2015 και Ιανουαρίου του 2016.  

 Αφορμή γι’ αυτές τις συναντήσεις ήταν το μάθημα του τμήματος 
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών 7ΠΓ1 Παιδαγωγική με διδάσκοντα τον 
κο Πανταζή. Οι συναντήσεις εντάχθηκαν στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Κινηματογράφος και κινούμενα σχέδια» Το πρόγραμμα 
διεξήχθη σε συνεργασία με δύο ακόμη φοιτητριες του τμήματος Κινηματογράφου 
την Ιλόνα Αγγελίδου και την Νάνσυ Χατζηπροδρόμου. Η εκπαιδευτικός και 
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δασκάλα του τμήματος Γεωργία ∆ημητριάδου βοήθησε σε όλη την διάρκεια του 
προγράμματος και η εκπαιδευτικός της μουσικής Στέλλα Αβραμίδου έντυσε 
μουσικά σε συνεργασία με τους μαθητές τις ταινίες.  

Βασική επιδίωξη ήταν οι μαθητές να έρθουν σ’ επαφή με τον κινηματογράφο 
όχι μόνο ως θεατές, αλλά και ως δημιουργοί. Να κατανοήσουν τα παιδιά πως ο 
κινηματογράφος εκτός από μια μορφή διασκέδασης είναι και ένας τρόπος 
έκφρασης και δημιουργίας. Για να γίνει αυτό ένα σημαντικό πρώτο βήμα ήταν α) 
να λάβουν κάποιες γνώσεις για την ιστορία του κινηματογράφου β) να 
κατανοήσουν τα είδη των ταινιών και των πλάνων γ) πώς γράφεται ένα σενάριο 
και δ) ποια είναι τα επαγγέλματα που εργάζονται στον κινηματογράφο.  

Όλα τα παραπάνω έγιναν μέσω της συνδυαστικής μεθόδου διδασκαλίας με 
παράδοση θεωρητικού υλικού, βιωματική μάθηση και ομαδική εργασία.  
 
∆ραστηριότητες 
Στην πρώτη συνάντηση, ένα κουίζ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ήταν στην 
διάθεση των παιδιών ώστε να λάβουν βασικές γνώσεις για την ιστορία του 
κινηματογράφου. Στην συνέχεια προβλήθηκαν κάποιες από τις πρώτες ταινίες των 
αδελφών Λυμιέρ και του Ζωρζ Μελιές. Στο τέλος της πρώτης συνάντησης έγινε μια 
συζήτηση για τα διαφορετικά είδη ταινιών.  

Στην δεύτερη συνάντηση, τα παιδιά έμαθαν για τα διαφορετικά πλάνα και 
γωνίες λήψης κάνοντας ταυτόχρονα πρακτική. Αρχικά με μαύρα χαρτόνια (mini 
frames) για να κατανοήσουν πώς βλέπουν οι σκηνοθέτες μέσα από τον φακό και 
επιλέγουν τι θα κινηματογραφήσουν. Ύστερα με την φωτογραφική μηχανή που 
είχαν διαθέσιμη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Στο τέλος της δεύτερης 
συνάντησης, προβλήθηκε το μουσικό βίντεο του συγκροτήματος Coldplay 
Strawberry Swing που είναι γυρισμένο με την μέθοδο stop motion. 

Στην τρίτη συνάντηση, το θέμα ήταν το storyboard. Μοιράστηκαν στα παιδιά 
εικόνες από ταινία κινουμένων σχεδίων και στη συνέχεια το απόσπασμα του 
σεναρίου της ίδιας ταινίας για να δουν οι μαθητές την σύνδεση μεταξύ storyboard 
και ιστορίας. Ακόμη, οι μαθητές παρακολούθησαν πώς φτιάχνονται οι stop motion 
ταινίες βήμα -βήμα μέσα από βίντεο.  

Στην τέταρτη συνάντηση, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Μοιράστηκαν 
περιοδικά και ψαλίδια με την προτροπή να κόψουν ό,τι εικόνες τους αρέσουν και 
τους κάνουν εντύπωση. Αμέσως μετά κάθε ομάδα μέσω του καταιγισμού ιδεών 
που τους προτάθηκε και με βάση τις εικόνες που είχαν συλλέξει, βρήκαν την 
κεντρική ιδέα της ιστορίας τους και τους χαρακτήρες τους. Στην συνέχεια την 
έγραψαν σε μορφή σεναρίου χωρίζοντας την ιστορία σε σκηνές και γράφοντας 
διαλόγους. 
 Στις επόμενες τέσσερις συναντήσεις έγιναν τα «γυρίσματα» των ταινιών. 
Κάθε ομάδα είχε στην διάθεσή της ένα δίωρο για να στήσει τις σκηνές τις και να 
τραβήξει φωτογραφίες. Το μοντάζ κάθε ταινίας ήταν απλό βάζοντας τις 
φωτογραφίες στην σειρά. Οι μαθητές αφιέρωσαν άλλες δύο συναντήσεις για να 
βρουν και να συνθέσουν με την βοήθεια της μουσικού τους ήχους και την μουσική 
για τις ταινίες τους.  

Στο τέλος κάθε συνάντησης, τα παιδιά παρακολουθούσαν 15 λεπτά από την 
ταινία Hugο του Μάρτιν Σκορσέζε που αφηγείται την ιστορία του «μάγου» του 
κινηματογράφου Ζωρζ Μελιές μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Η προβολή της 
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συγκεκριμένης ταινίας επιλέχθηκε ώστε να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τον 
ρόλο του κινηματογράφου όχι μόνο ως ψυχαγωγία, αλλά και ως γλώσσα. Η 
παρακολούθηση, η ανάλυση και ο σχολιασμός της ταινίας και των πλάνων της 
ολοκλήρωσε την βασική επιδίωξη οι μαθητές από θεατές να γίνουν και δημιουργοί.  
 
Συμπεράσματα 
Ανακεφαλαιώνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας ήταν η ομαδική εργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
μαθητές που βάζοντας την φαντασία τους να δουλέψει, δημιούργησαν τέσσερα 
πρωτότυπα stop-motion animation.  
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσης διδακτικής εφαρμογής ήταν ο συνδυασμός της φιλαναγνωσίας με τη 
χρήση των οπτικοακουστικών μέσων. Η φιλαναγνωστική δράση στηρίχτηκε στην 
ανάγνωση δύο διαφορετκών βιβλίων της ίδιας συγγραφέα από δύο σχολεία και αποτέλεσε 
το εφαλτήριο για τη συγγραφή ψηφιακού βιβλίου με την χρήση των google dogs, στο 
οποίο αποτυπώθηκαν οι κοινοί θεματικοί άξονες των βιβλίων που διαβάστηκαν. H 
μεθοδολογία στηρίχτηκε στη συνεργασία σε ομάδες, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο 
σχολείων. Οι δράσεις μετά την ανάγνωση των βιβλίων ήταν η συγγραφή ατομικού βιβλίου 
από κάθε μαθητή, η ομαδική συγγραφή τραγουδιών και η μετατροπή τους σε βίντεο, η 
δραματοποίηση των βιβλίων και η δημιουργία ραδιοφωνικών μηνυμάτων για τη 
συμμετοχή των τάξεων στο 2ο Πανευρωπαϊκό Ραδιοφωνικό ∆ιαγωνισμό. Εντύπωση 
προκαλεί η εξ αποστάσεως συνεργασία των δύο σχολείων για τη δημιουργία κοινής 
ιστορίας που αποτέλεσε το περιεχόμενο ψηφιακού βιβλίου.  
Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, οπτικοακουστικός γραμματισμός, εξ αποστάσεως 
συνεργασία, παραγωγή γραπτού λόγου. 
 
Abstract 
The purpose of this educational application was the combination of bibliophilia by visual-
auditory means. Bibliophilia was based on reading of two different books of the same author 
from two schools and was a springboard for the writing of a digital book by the use of google 
dogs, upon which common thematic sections were reflected. The methodology was based at 
the collaboration of groups at class and school levels. Actions after the reading of the books 
were the writing of a book by each pupil, group authorship of songs and their conversion into 
videos, dramatization of the books and creation of broadcasting messages in order for other 
classes to participate at the 2nd European Broadcasting Contest. Distant collaboration between 
the two schools for the creation of a common story, which was the content of the digital 
book, was impressive.  
Key words: bibliophilia, audio-visual literacy, distant collaboration, production of writing 
 
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο συμμετοχής μας στο 1ο Πανελλήνιο 
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην 
Εκπαίδευση». Σκοπός της είναι η ανάπτυξη θετικής στάσης του παιδιού προς το 
βιβλίο και ο συνδυασμός του έντυπου με το ψηφιακό μέσο που στοχεύει στην 
άμεση και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών σε φιλαναγωνστικές δράσεις 
προσδίδοντας σε αυτές ζωντάνια, πρωτοτυπία, ενθουσιασμό και αλληλεπίδραση.  
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Η λογοτεχνία καταφέρνει να προσφέρει στον αναγνώστη πολλαπλότητα, 
ολότητα και συναισθηματική αγωγή. Του προσφέρει απεριόριστα πεδία στοχασμού 
και κριτικού προβληματισμού και τον βοηθάει να διαμορφώσει στάσεις ζωής και 
να αναζητήσει απαντήσεις σε ζητήματα καθολικής σημασίας. Η φιλαναγνωσία δεν 
προβάλλεται ως καθήκον, αλλά διασφαλίζει την απόλαυση της ανάγνωσης, 
βοηθάει τον αναγνώστη να δραπετεύσει από την καθημερινότητα και εντείνει την 
ελεύθερη βούληση του ατόμου. Ιδιαίτερα στο σχολείο η ανάγνωση λογοτεχνικών 
βιβλίων εμπλουτίζει με εμπειρίες την ατομική ζωή των μαθητών (Καλογήρου, 
1999:15-17) 

Ωστόσο είναι κοινά αποδεκτό στις μέρες μας ότι η χρήση των ΤΠΕ στη 
σχολική τάξη έχει αλλάξει το χαρακτήρα της διδασκαλίας. Ο υπολογιστής 
καταλαμβάνει σταδιακά κεντρική θέση ως μέσο επικοινωνίας σε κάθε πεδίο της 
καθημερινότητας συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό 
οδηγεί σε μια νέα επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων με κύρια χαρακτηριστικά της 
την πολυτροπικότητα των κειμένων, τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών από 
τεράστιες βάσεις δεδομένων προάγοντας σύνθετες αναγνωστικές δεξιότητες 
καθώς και την εξ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ τάξεων και σχολικών μονάδων.  

Η πρακτική εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος εναρμονίζεται με τις 
προτεραιότητες του Ψηφιακού Σχολείου, που στοχεύει στην ανάπτυξη 
διερευνητικής μάθησης και κριτικής σκέψης σε ένα συνεργατικό πλαίσιο 
λειτουργίας για τους μαθητές (ΥΠ∆ΜΘ, 2011) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η συνεργατική διερευνητική διδασκαλία μέσα στην τάξη υποστηρίζεται από 
κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις αξιοποιώντας 
τις βιωματικές εμπειρίες των μαθητών/τριών και την εποικοδομητική 
αλληλεπίδραση στο πλαίσιο των μαθητικών ομάδων.  

Κατά το Vygotsky ο προσανατολισμός της ανάπτυξης είναι από το κοινωνικό 
στο ατομικό, από το εξωτερικό στο εσωτερικό. Οποιαδήποτε ανώτερη γνωστική 
λειτουργία είναι ενταγμένη σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η 
παραγόμενη δράση αποτελεί κατάκτηση του ατόμου, την οποία είναι σε θέση να 
εφαρμόσει σε μελλοντικές ανάλογες καταστάσεις. (Κολιάδης, 2007: 201-202) 

Όσον αφορά την ποιότητα της συνεργασίας αυτή προσδιορίζεται από την 
ανάπτυξη κοινωνικών τρόπων σκέψης και ομιλίας, ώστε να αναπτύσσονται 
κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για να καταστεί το άτομο κοινωνικά αυτόνομο 
και ικανό να λαμβάνει μέρος σε δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να εμπλακεί σε κοινωνική αλληλεπικοινωνία και αντιπαράθεση. Αρχή 
της διδασκαλίας στο πλαίσιο της συνεργατικής διερεύνησης είναι ο καθορισμός 
του ομαδικού έργου, εξέλιξή της είναι η συλλογική επεξεργασία του και η 
ολοκλήρωσή της γίνεται με την ανακοίνωση και τον έλεγχο των συμπερασμάτων 
που προκύπτουν. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται με κριτήριο την ποιότητα 
και εγκυρότητα του συλλογικού έργου καθώς και το βαθμό συνεργασίας την 
ομάδας. (Ματσαγγούρας, 2004: 536) 

Σημαντική καινοτομία της διδακτικής εφαρμογής στάθηκε η εξ αποστάσεως 
συνεργασία δύο σχολείων με την υποστήριξη των ΤΠΕ που στόχευε στην 
παραγωγή γραπτού λόγου, ο οποίος δομήθηκε στους κοινούς άξονες δύο βιβλίων 
και αποτέλεσε το περιεχόμενο ψηφιακού βιβλίου. Ευρύτεροι στόχοι ήταν να 
χαρούν οι μαθητές/τριες την ανάγνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου, να 
γνωρίσουν το συγγραφέα των βιβλίων που διάβασαν, να αναπτύξουν την κρίση 
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και τη φαντασία τους, να αναγνωρίσουν τη δυνατότητα και την αξία της εξ 
αποστάσεως συνεργασίας, να αξιοποιήσουν τα μέσα τεχνολογίας, επικοινωνίας και 
ενημέρωσης για να εκφραστούν και να δημιουργήσουν δική τους ιστορία με την 
υποστήριξη της τεχνολογίας. Η διδακτική εφαρμογή βασίστηκε στις αρχές της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Οι μαθητές μέσα από συνεργατικές και ευέλικτες 
διδακτικές δραστηριότητες είχαν τη δυνατότητα πολύπλευρης προσέγγισης. Η 
μάθηση στηρίχτηκε στην αυτενέργεια των μαθητών, ενώ ο εκπαιδευτικός έπαιξε 
κυρίως ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό. Χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες, πήραν αποφάσεις, προγραμμάτισαν δραστηριότητες, 
συνεργάστηκαν αποδοτικά σεβόμενοι τα δικαιώματα των άλλων και ανέλαβαν την 
ευθύνη για τις πράξεις τους.  

Μέσα από αυτές τις διεργασίες οι μαθητές οδηγούνται πιο εύκολα σε 
κοινωνικοποίηση και περιορισμό της παθητικής ή ενεργητικής αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, η οποία είναι απαραίτητη στην εποχή μας με τα πολλά κοινωνικά 
προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2004). 
 
∆ιδακτική εφαρμογή 
Οργάνωση διδασκαλίας 
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από το 1ο και 2ο ∆ημοτικό Σχολείο Μηχανιώνας. 
Συμμετείχαν οι τάξεις ∆3 με 22 μαθητές/τριες και ∆1 με 18 μαθητές/τριες 
αντίστοιχα. Τα δύο τμήματα θεωρούνται αντιπροσωπευτικά τυπικών τάξεων. 
Κριτήριο «τυπικότητας» απετέλεσε η σχολική επίδοση των μαθητών κατά το 
προηγούμενο σχολικό έτος. Κάθε δράση εφαρμόστηκε από την ολομέλεια της 
τάξης ενώ η συγγραφή της κοινής ιστορίας έγινε με τη χρήση των google docs. Η 
εξ αποστάσεως συνεργασία ενθάρρυνε τη δικτύωση των σχολείων, τη χρήση των 
εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), την 
προώθηση της διαθεματικότητας στην εκπαίδευση, καθώς και της υποστήριξης 
της ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης. Το παραγόμενο υλικό του 
προγράμματος αναρτήθηκε στα ιστολογία των τάξεων. 
Εκτεινόμενη διάρκεια 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Νοέμβριο 2014 μέχρι το Μάρτιος 2015 και είχε 
διάρκεια πέντε μηνών. Όλες οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν εντός διδακτικού 
ωραρίου. 
Υλικοτεχνική υποδομή 
Έντυπο υλικό: Τα βιβλία «Αόρατος Πολ» και «Μασάς, φυσάς και νικάς», χαρτόνια, 
μπογιές, μαρκαδόροι, κόλλες Α4 
Ψηφιακό υλικό: Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής, ηχεία, 
τα λογισμικά: google dogs, movie maker, issuu,video. 
∆ιδακτικά βήματα 
∆ιαβάστηκαν δύο βιβλία της ίδιας συγγραφέα, της Γιώτας Φώτου, ένα από κάθε 
τμήμα. Το ∆3 διάβασε το «Αόρατος Πολ» με θέμα το ρατσισμό και τη 
διαφορετικότητα και το ∆1 το «Μασάς, φυσάς και νικάς» με θέμα την τηλεόραση 
και τα πρότυπα που αυτή προάγει. 

 Κριτήριο για την επιλογή των βιβλίων στάθηκε η εγγύτητα του περιεχομένου 
τους στις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών. Αναμφισβήτητα το περιεχόμενο 
των βιβλίων θα πρέπει να κεντρίζει την περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο, 
ενώ παράλληλα να τους προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα για να διατηρούν το 
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αναγνωστικό τους ενδιαφέρον. Έτσι θα εξοικειωθούν με τον κόσμο των βιβλίων, 
θα αρχίσουν να αποκτούν αναγνωστικές προσδοκίες σχετικά με το θέμα, τη δράση 
και τους ήρωες και θα βιώνουν την ευχαρίστηση της ανάγνωσης. (Αποστολίδου, 
2000: 80) 

 Η αφόρμηση για την εισαγωγή του «Αόρατου Πολ» στην τάξη έγινε με την 
παρακολούθηση βίντεο από το διαδίκτυο με τίτλο: «Ο αόρατος φίλος μου» (2ο 
∆ημοτικό Μυκόνου 6ο Πάμε Σινεμά; 2013). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα παιδιά με 
τη μορφή καταιγισμού ιδεών να απαντήσουν με μια λέξη ή φράση στις δύο 
ερωτήσεις: «Ποιος είναι αόρατος;» και «Τι νιώθει κάποιος που είναι αόρατος;» Η 
αφόρμηση για το «Μασάς, φυσάς και νικάς» έγινε με τον τίτλο του βιβλίου και 
εικόνες που οδήγησαν στην παραγωγή ατομικού βιβλίου για κάθε μαθητή με τη 
χρήση δημιουργικής γραφής. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το 
νόημα της φιλίας και τα πρότυπα που προβάλλει η τηλεόραση. 

Τα βιβλία διαβάστηκαν στην τάξη, στη γωνιά της φιλαναγνωσίας και 
συνοδεύτηκαν από δράσεις που στήριξαν την επεξεργασία και κατανόηση των 
βιβλίων (Μπρασέρ, 2014). Τέτοιες δράσεις ήταν η δημιουργία ενός τετράπτυχου 
που περιλάμβανε στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίου, χαρακτηρισμό των ηρώων, 
θετικές και αρνητικές εντυπώσεις, και εικονογράφηση μιας αγαπημένης σκηνής. 
Ακολούθησε μετατροπή του βιβλίου σε θεατρικό κείμενο και δραματοποίηση του, 
εικαστικές δημιουργίες σχετικές με το θέμα του βιβλίου (κατασκευή τηλεόρασης, 
πανό, τρισδιάστατης κατασκευής με θέμα το βιβλίο, που απεικονίζονταν στην 
αφίσα της εκδήλωσης φιλαναγνωσίας που οργανώθηκε με επίσημη καλεσμένη τη 
συγγραφέα των βιβλίων, Γιώτα Φώτου). 

Τα παιδιά και για τα δύο βιβλία έγραψαν τραγούδια με αυθόρμητη 
συμμετοχή όλων, τα οποία τα έντυσαν με αγαπημένες μουσικές από το διαδίκτυο. 
Τα τραγούδια έγιναν video με το λογισμικό movie maker. Τα παιδιά τα χόρεψαν και 
τα τραγούδησαν την μέρα της εκδήλωσης. 

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ανάμεσα στα δυο βιβλία υπάρχουν κοινοί 
άξονες, η φιλία και οι αξίες ζωής, αλλά και διαφορετικοί, όπως ο ρατσισμός και τα 
πρότυπα που προβάλλει η τηλεόραση. Ζητήθηκαν λοιπόν από τα παιδιά λέξεις- 
κλειδιά για κάθε βιβλίο ,οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την εξ αποστάσεως 
συγγραφή μιας ιστορίας με τη χρήση των google dogs. Τίτλος της κοινής ιστορίας 
είναι: « Η ζωή είναι ωραία, με μια καλή παρέα» και έγινε ψηφιακό βιβλίο με το 
λογισμικό issuu https://tapaidiatisflogas.wordpress.com, 
http://ixnilates.wikispaces.com  

Στις 16-2-10 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδήλωση 
φιλαναγνωσίας με την επίσκεψη της συγγραφέα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν 
οι παραπάνω δράσεις, έγινε συζήτηση με τη συγγραφέα και τέθηκαν ερωτήσεις 
από τα παιδιά για τα βιβλία και τον τρόπο δουλειάς της. Η εκδήλωση στέφτηκε με 
απόλυτη επιτυχία και προκάλεσε επαινετικά σχόλια της συγγραφέα.  

Με αφορμή τα βιβλία πήραμε μέρος στο 2ο πανευρωπαϊκό ραδιοφωνικό 
διαγωνισμό « Κάντο ν’ ακουστεί» με δύο ραδιοφωνικά μηνύματα, για το ρατσισμό 
και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Τρόπος αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. Βασίστηκε στη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών, στην 
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εποικοδομητική τους συνεργασία, στον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών που 
συνάντησαν και στην ανεύρεση λύσεων.  

Η τελική, αξιολόγηση έγινε με τη δημιουργία ψηφιακού και έντυπου υλικού, 
έχοντας ως κεντρική ιδέα τους άξονες των βιβλίων που επεξεργάστηκαν. Έγινε 
συζήτηση στην ολομέλεια και αναφέρθηκαν οι εντυπώσεις των μαθητών, τι τους 
άρεσε, τι τους δυσκόλεψε, τι θα άλλαζαν, αν θα ήθελαν να δουλέψουν και στο 
μέλλον με αντίστοιχο τρόπο. 
 
Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 
Οι μαθητές/τριες κατανόησαν τη σύνδεση του έντυπου μέσου με το ψηφιακό, 
γεύτηκαν τη μαγεία του βιβλίου, απόλαυσαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
γνώρισαν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, ανέπτυξαν την 
κρίση και τη φαντασία τους, βίωσαν τη ζύμωση του συγγραφέα με το κείμενο, 
συνεργάστηκαν σ’ όλα τα επίπεδα, δημιούργησαν φιλίες. 

Με την εξ αποστάσεως συνεργασία αυξήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών 
για την εκπαιδευτική διαδικασία, η ενεργός συμμετοχή τους και διευρύνθηκε η 
επικοινωνιακή τους ετοιμότητά. Αναδείχθηκε επίσης ο σημαντικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των συνεργατικών δράσεων.  

Μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση του παιδαγωγικού 
αποτελέσματος στην εξ αποστάσεως συνεργασίας είναι η ικανοποίηση των 
μαθητών από τη δράση στην οποία συμμετείχαν. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το παιδαγωγικό όφελος του συνδυασμού της 
δημιουργικής γραφής με τις ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Οι μαθητές εργάστηκαν με 
περισσότερο κέφι, καλλιεργήθηκε θετικό κλίμα στην τάξη, αναπτύχθηκαν 
συγγραφικές πρωτοβουλίες, ακούστηκαν οι φωνές όλων, ακόμα και οι πιο 
αδύναμες. Οι μαθητές ανακάλυψαν στην πράξη πως ένα κείμενο δε γράφεται 
αβίαστα, αλλά υπόκειται σε συνεχείς διορθώσεις από το δημιουργό του. 

Συνοψίζοντας αξίζει να τονίσουμε ότι η εξ αποστάσεως συνεργασία για την 
παραγωγή γραπτού λόγου και η χρήση των ΤΠΕ αποτελούν μια καινοτόμα 
διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο και 
προάγουν τον οπτικοακουστικό γραμματισμό στην εκπαίδευση.  
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Περίληψη 
Ο ιστορικός χρόνος συγκροτεί μία έννοια που οργανώνει το ιστορικό παρελθόν και δομεί 
την ιστορική αφήγηση. Στο εγχειρίδιο ιστορίας της Α’ Γυμνασίου και στο κεφάλαιο για την 
Αρχαϊκή Εποχή ο ιστορικός χρόνος αποδίδεται με την χρήση χρονολογιών, συμβόλων 
(όπως το σύμβολο π.Χ.) και σχετικού λεξιλογίου για τον χρόνο. Με σκοπό να εμπλουτιστεί η 
διδασκαλία του μαθήματος ιστορίας και να αποδοθεί μία εκδοχή του ιστορικού χρόνου 
δημιουργήθηκε ένα animation, ειδικά για αυτήν την περίοδο. Επιπλέον, με αφορμή αυτό το 
animationσχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμπλέκει ενεργητικά τους/τις 
μαθητές/τριες στην παιδαγωγική διαδικασία και επιχειρεί να τους/τις εισάγει σε μεθόδους 
διερεύνησης του ιστορικού παρελθόντος. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τρία μέρη: α) 
το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρεται στην έννοια του ιστορικού χρόνου και σε στοιχεία 
οπτικού γραμματισμού, β) την παρουσίαση του animationκαι του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που ακολουθεί και γ) τη συζήτηση και τα συμπεράσματα της πρότασης 
αυτής. 
Λέξεις κλειδιά: Ιστορικός Χρόνος, Οπτικός Γραμματισμός, Εκπαιδευτική Εφαρμογή. 
 
Abstract 
Thehistorical time is a concept through which the historical past is organized and the 
historical narrative is structured. In the student’s book for the first grade of Greek High School 
and in the chapter about the Archaic Period, the historical time is illustrated with the use of 
dates, symbols related to the time and vocabulary about time. The reason for creating an 
animation was the need to enrich the teaching of history of this chapter.Furthermore, an 
educational project was designed in order to connect the projection of the animation in the 
class with the book and teaching of history. The student is introduced to the methods of 
historical research and is involved in the educational process. This paper has three parts: a) the 
theoretical approach, b) the presentation of the animation and of the educational project and 
c) the discussion about this educational proposal.  
Keywords: Historical Time, Visual Literacy, Educational Practice. 
 
 
Εισαγωγή 
Το εγχειρίδιο ιστορίας της πρώτης γυμνασίου («Αρχαία Ιστορία») αφιερώνει πάνω 
από είκοσι σελίδες στην αρχαϊκή εποχή (800-479 π. Χ.) (Κατσουλάκος κ.ά., 2014: 42-
65) οι οποίες αντιστοιχούν σε δέκα κεφάλαια. Η αφήγηση αυτής της περιόδου 
αναπτύσσεται θεματικά και σε ενότητες που είναι σχετικές με την αποικιακή 
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εξάπλωση, την εξέλιξη των πολιτευμάτων, τους πανελλήνιους δεσμούς, τη Σπάρτη, 
τους περσικούς πολέμους, τα γράμματα και τις τέχνες. Ο ιστορικός χρόνος 
αποδίδεται σε διάφορα σημεία του κειμένου, στις λεζάντες των φωτογραφιών ή 
εικόνων και στα παραθέματα των πηγών χρονολογικά, με σύμβολα για το χρόνο 
και σχετικό με το χρόνο λεξιλόγιο (π.χ. «Ιστιοφόρο εμπορικό πλοίο από κύλικα του 
6ου π.Χ. αιώνα», «αυτήν την εποχή», «το 594 π.Χ., οι Αθηναίοι επέλεξαν τον 
Σόλωνα… να δώσει λύση στα δύσκολα προβλήματα της πόλης» στο ίδιο: 42, 46, 52 
κ.ά.). Η χρονολογική διαχείριση του ιστορικού χρόνου είναι ένα σημαντικό ζήτημα 
στην ιστορική αφήγηση, επειδή συνδέει ιστορικά γεγονότα με τη βοήθεια εννοιών, 
όπως η διαδοχή, η αλληλουχία, η συνέχεια στο χρόνο. Ωστόσο είναι μόνο μία 
πτυχή της έννοιας αυτής, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική 
κατανόηση καθώς συγκροτεί νοητικές δομές, που οργανώνουν το ιστορικό 
παρελθόν. 

Η απόδοση του ιστορικού χρόνου στο εγχειρίδιο ιστορίας της πρώτης 
γυμνασίου εμπλουτίζεται με τη χρήση πηγών, οι οποίες συνυπάρχουν με το 
κείμενο διάσπαρτες μέσα στο βιβλίο με τη μορφή φωτογραφιών (τοπίων, 
μουσειακών αντικειμένων, αρχαιολογικών χώρων), χαρτών, γραφιστικών 
αναπαραστάσεων και γραπτών κειμένων. Το βιβλίο, λοιπόν, αναγνωρίζει τη 
σημασία και την ιδιαίτερη αξία της εικόνας στη διδασκαλία της ιστορίας και 
επιλέγει οι ιστορικές πηγές που παραθέτει να έχουν εικονιστική μορφή. Μάλιστα, οι 
γραπτές πηγές τοποθετούνται σε χρωματιστό πλαίσιο, ώστε να διακρίνονται 
οπτικά από το υπόλοιπο κείμενο. 

Η αναζήτηση μιας λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στο εγχειρίδιο, τη 
διδασκαλία της ιστορίας και τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία οδήγησε στη δημιουργία ενός animationπου αποδίδει μία εκδοχή του 
ιστορικού χρόνου για την αρχαϊκή εποχή. Αυτό το animationυπό τον γενικό τίτλο 
«Χρονογραμμή» (Προκοπίου Κ., 2016) αξιοποιεί πηγές από το βιβλίο και το 
διαδίκτυο, ώστε να συνθέσει οπτικοακουστικά στοιχεία της εποχής και του 
ιστορικού χρόνου. Ο γενικός σκοπός της δημιουργίας αυτού του ολιγόλεπτου 
βίντεο είναι να εμπλουτίσει τις οπτικές αναπαραστάσεις του εγχειριδίου (τις 
εικονιστικές αναπαραστάσεις των ιστορικών πηγών), να αποδώσει κάποια 
στοιχεία του ιστορικού χρόνου (όπως η διαίρεση του χρόνου σε ιστορικές 
περιόδους, η περιοδολόγηση), να συνδέσει το χρόνο με τις ιστορικές πηγές και να 
δώσει την αφορμή για τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο 
να εμπλακούν τα παιδιά ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να υποστηρίξει τις 
προσπάθειες δημιουργίας animationαπό τους εκπαιδευτικούς (ή και από τα παιδιά) 
και τη διδακτική ενσωμάτωση παρόμοιων επιτευγμάτων, ώστε να 
ενεργοποιούνται τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να ενισχύεται η βιωματική 
μάθηση. Στους επιμέρους στόχους της παρούσας εργασίας συμπεριλαμβάνονται η 
παρουσίαση μίας εκδοχής του ιστορικού χρόνου και συγκεκριμένα της αρχαϊκής 
εποχής που έχει σχέση με το σχολικό εγχειρίδιο. Το animation παρακολουθεί την 
αφήγησή τουβιβλίου, αξιοποιεί τις πηγές που υπάρχουν σ’ αυτό και προσθέτει νέα 
οπτικοακουστικά και μεταφορικά αφηγηματικά στοιχεία όπως το χιούμορ, οι 
γραφιστικές αναπαραστάσεις κ.ά. 

Ένας επιπλέον στόχος, της παρούσας εργασίας, είναι να υποστηρίξει ότι ένα 
παρόμοιο οπτικοακουστικό μέσο μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για τον 
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σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα επιδιώκει 
την εμπλοκή των παιδιών και θα τα εισάγει σε μεθόδους διερεύνησης του 
ιστορικού παρελθόντος, όπως η αναζήτηση, η μελέτη, η ανάγνωση και η σύνθεση 
ιστορικών πηγών. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης σε δύο άξονες (ιστορικός χρόνος και οπτικός γραμματισμός), το 
animation (περιεχόμενο, πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του), το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνεται για τη διδακτική του αξιοποίηση και 
τέλος τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 
 
Το θεωρητικό πλαίσιο 
Ο ιστορικός χρόνος: Μία ξεχασμένη αλλά σημαντική έννοια για την ιστορία. 
Ο ιστορικός χρόνος, μία έννοια δομής και μεθοδολογικής σημασίας για την ιστορία 
(Ρεπούση, 2004: 349), αποτελεί έναν σημαντικό άξονα προσέγγισης του ιστορικού 
παρελθόντος. Αν και οι γεγονοτολογικές προσεγγίσεις της ιστορίας 
(συμβαντολογική ιστοριογραφία) συσχετίζουν την απόδοση του ιστορικού 
παρελθόντος με την ημερολογιακή προσέγγιση του χρόνου, την τοποθέτηση των 
γεγονότων σε σειρά και την αλληλουχία των γεγονότων (Πιζάνιας, 2002: 108), οι 
νεότερες επιστημονικές έρευνες και προσεγγίσεις για την ιστορία, έχουν ήδη δείξει 
ότι αυτή η έννοια είναι κάτι παρά πάνω από τη χρονολογική αποτύπωση των 
γεγονότων και συσχετίζεται άμεσα με την ιστορική ερμηνεία και κατανόηση 
(Barton, 2002: 166-178; Λιάκος, 2007: 208; Panis, 2002; Thornton, 1988). Η οπτική 
αυτή αυξάνει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της έννοιας του ιστορικού χρόνου 
στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και στις εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Στη σύγχρονη ιστοριογραφία η έννοια του ιστορικού χρόνου 
συμπεριλαμβάνει το βιωμένο από τους ανθρώπους χρόνο, στο πλαίσιο μίας 
δημοκρατικής προσέγγισης του ιστορικού παρελθόντος κατά την οποία η ιστορία 
της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
αποτυπώνονται στην πορεία και την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο διαμέσου των 
ιχνών τους και αποκτούν τη δική τους θέση και αξία παράλληλα με τα ιστορικά 
γεγονότα που καθορίζονται από την πολιτική και στρατιωτική «ελίτ» της κάθε 
εποχής (Himmelfard, 1986: 6). Τα ίχνη της ανθρώπινης δραστηριότητας (ο τρόπος 
της καθημερινής ζωής, η εξέλιξη της οικονομίας, της τέχνης, των επιστημών, της 
εκπαίδευσης, της παιδικής ηλικίας κ.ά.) διαμορφώνουν ένα πλούσιο και ποικίλο, ως 
προς το είδος και τη μορφή υλικό ιστορικών πηγών μέσα από το οποίο μπορεί να 
διερευνηθεί, να προσεγγιστεί και να αποτυπωθεί ο ιστορικός χρόνος. Ο τρόπος 
κατάταξης των πηγών αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και αντίληψης του ιστορικού 
παρελθόντος και συστηματοποιείται σε σχέση με: α) την αποτύπωση του ίδιου του 
ιστορικού γεγονότος, φαινομένου ή της ανασύνθεσής του και β) το είδος και τη 
μορφή των πηγών. Έτσι, οι πηγές χαρακτηρίζονται ως πρωτογενείς και 
δευτερογενείς και ως προς το είδοςτους κατατάσσονται σε αντικείμενα τέχνης και 
καθημερινής ζωής, γραπτές πηγές, ηλεκτρονικές πηγές, ηχητικά και οπτικά 
ντοκουμέντα, οπτικοακουστικά ντοκουμέντα (κινούμενη εικόνα, δραματοποιημένα 
ιστορικά έργα κ.ά.), πηγές του τοπίου (Ρεπούση, 2004: 301-328). 

Η διαχείριση των πηγών και η συσχέτισή τους με τον βιωμένο από τους 
ανθρώπους χρόνο επηρεάζει την απόδοση του παρελθόντος στην ιστορική 
αφήγηση και προσθέτει σε αυτήν ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ο τρόπος 
χρονολόγησης του παρελθόντος, η απόδοση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
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στοιχείων σε κάθε εποχή, οι πλευρές του παρελθόντος, που μελετούνται ως 
πιθανότητες για το μέλλον, διαμορφώνουν μορφές έκφρασης του ιστορικού 
χρόνου. Άξονες μέσα από τους οποίους οργανώνονται τα σχήματα απόδοσης του 
ιστορικού χρόνου είναι: η προσέγγισητου ημερολογιακού χρόνου (χρονολόγηση), η 
διερεύνηση, μελέτη και ερμηνεία των πηγών και η συσχέτισή τους με τον ιστορικό 
χρόνο, η αποφυγή των αναχρονισμών στην προσέγγιση του ιστορικού 
παρελθόντος και στην ιστορική αφήγηση κ.ά. (Wilschut, 2010: 8-12). 

Οι χρονικές γραμμές (Timeline) ανήκουν σε ένα από τα σχήματα απόδοσης 
του ιστορικού χρόνου στη διδασκαλία της ιστορίας, όπως εμφανίζεται στα σχολικά 
εγχειρίδια, στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, στις ηλεκτρονικές 
πηγές.Πρόκειται για γραμμές πάνω στις οποίες αποτυπώνονται οι ημερομηνίες και 
οι χρονικές περίοδοι,ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτό το ιστορικό παρελθόν σε 
μια χρονική ενότητα και ενδεχομένως να επιτευχθεί η παρατήρηση της 
συσχέτισης, της αλληλουχίας και της διαδοχής των γεγονότων και των χρονικών 
περιόδων. Οι χρονικές γραμμές μπορεί να κατασκευαστούν με απλά υλικά από 
τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς (με χαρτί, 
μαρκαδόρους, τη χρήση οπτικών πηγών κ.ά.). Επιπλέον στις μέρες μας υπάρχουν 
χρονικές γραμμές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρονικές-
πληροφοριακές πηγές (Τσιβάς, 2016). 

Οι χρονικές γραμμές οπτικοποιούν τη χρονολόγηση διαμέσου της 
ημερολογιακής αποτύπωσης, της περιοδολόγησης, τηςσειροθέτησης, της διαδοχής 
και της αλληλουχίας των γεγονότων. Η παρατήρηση, μελέτη και δημιουργία 
χρονικών γραμμών από τους ίδιους τους μαθητές βοηθάει στην κριτική σύνθεση 
και ανάλυση του παρελθόντος, καλλιεργεί την ιστορική σκέψη και ενισχύει την 
ιστορική κατανόηση (Denial, 2010; Fillpot, 2016). Επιπλέον η αξιοποίηση των 
χρονικών γραμμών στη διδακτική πράξη λειτουργεί αλληλεπιδραστικά σε σχέση με 
το σχολικό εγχειρίδιο επιχειρώντας τηνοπτικοποιήση όψεων του ιστορικού 
χρόνου. 
 
Μορφές γραμματισμών στη διδακτική πράξη και οπτικοακουστικός 
γραμματισμός. 
Στο σχολείο της «ύστερης νεωτερικότητας» η οπτικοποίηση στη διδακτική πράξη 
και ο οπτικός γραμματισμός εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο των κοινωνικών 
μεταβολών(Πλειός, 2005: 411) οι οποίες απορρέουν από την επίδραση των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και του πολιτισμού της εικόνας στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Ενώ αρχικά η έννοια του «γραμματισμού» (literacy) συνδέθηκε με την κριτική 
ικανότητα σχετικά με τη γλώσσα (Ματσαγγούρας, 2007: 65; Χατζησαββίδης, 2002: 
43) η ανάπτυξη του πολιτισμού της εικόνας εμπλούτισε αυτή την έννοια με άλλες 
σημασίες, έτσι ώστε να αναφέρονται στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία όροι, όπως «πολυγραμματισμοί» και «πολυτροπικότητα» 
(multiliteracy, multimodality) (Baguleyetal., 2010: 4). 

Με τον όρο «πολυτροπικότητα» (multimodality) εννοούνται οι πολλαπλοί 
σημειωτικοί κώδικες (περισσότεροι του ενός) (Kress & Leeuwen, 1996: 155; Jewitt, 
2008: 247) οι οποίοι συνυπάρχουνμαζί με τον γραπτό ή προφορικό λόγο. Οι 
«πολυγραμματισμοί» αναφέρονται στις ικανότητες, που αναπτύσσονται στην 
αντίληψη, στον τρόπο σκέψης και στην συμπεριφορά των παιδιών και των 
ενηλίκων, ώστε να αποκωδικοποιούν και να κατανοούν την πολυτροπικότητα 
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κειμένων και άλλες φόρμες όπως την«εικόνα» ή την«κινούμενη εικόνα με ήχο».Η 
εικονιστική μεταποίηση της πραγματικότητας κατέχει μια σημαντική θέση στη 
σύγχρονη καθημερινή ζωήμέσω των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
της διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου και μορφών τέχνης, όπως ο 
κινηματογράφος και ανοίγει νέους ορίζοντες στους τρόπους επικοινωνίας και 
μάθησης των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η επίγνωση ότι ο/η δάσκαλος/α και το σύγχρονο σχολείο δεν είναι ο 
μοναδικός φορέας μεταβίβασης πληροφοριών και γνώσεωναυξάνει το ενδιαφέρον 
της επιστημονικής συζήτησης για τους πολυγραμματισμούς και τη διερεύνηση 
κατάλληλων θεωρητικών, μεθοδολογικών και τεχνικών προσεγγίσεων, ώστε να 
ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε 
τοanimation που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια με τον διπλό στόχο της 
καλλιέργειας οπτικού και ιστορικού γραμματισμού. (Σχετικά με το περιεχόμενο του 
όρου του ιστορικού γραμματισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούμε να 
αναφέρουμε: 1) την ανάπτυξη μίας προσωπικής ικανότητας διερεύνησης και 
οικοδόμησης του ιστορικού παρελθόντος 2) την ένταξη της προσωπικής οπτικής 
των μαθητών/τριών στον ιστορικό τόπο και χώρο 3) την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων σχετικών με την ιστορική έρευνα (Σακκά, 2012: 206-218) και την 
κατανόηση της ιστορικής επιστήμης). 
 
Η εκπαιδευτική εφαρμογή: 
Περιγραφή του Animation για την Αρχαϊκή Περίοδο. 
Το animation (Προκοπίου, 2016) έχει διάρκεια περίπου τέσσερα λεπτά. Για τη 
δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο 
(moviemaker), επεξεργασίας εικόνας (AdopePhotoshop), σύνθεσης μουσικής και 
επεξεργασίας ήχου (Reason). 

Το σενάριό του έχει ως κεντρική ιδέα την απόδοση στοιχείων του ιστορικού 
χρόνου με τη χρήση μίας χρονικής γραμμής και την εμφάνιση στη συνέχεια 
ιστορικών πηγών, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη και συμφωνούν με την 
αφήγηση του εγχειριδίου. Στο πρώτο πλάνο βλέπουμε τη χρονική γραμμή,που 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σχήμα περιοδολόγησης του εγχειριδίου ιστορίας 
της Α’ Γυμνασίου και διαιρεί τον ιστορικό χρόνο στις εξής χρονικές περιόδους: 
προϊστορία, γεωμετρική εποχή, αρχαϊκή εποχή, κλασική εποχή, ελληνιστική εποχή, 
ρωμαϊκή εποχή, μεσαιωνική εποχή, νεότερη εποχή. 

Οι χρονικές περίοδοι αποδίδονται λεκτικά (με την χρήση γενικών εκφράσεων 
για τον χρόνο όπως π.χ. «κλασική εποχή») και γραφιστικά με ένα σκίτσο, που 
αντιστοιχεί στο λεκτικό μέρος και αποδίδει χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής 
(π.χ. στην «κλασική εποχή» αντιστοιχεί σκίτσο του Παρθενώνα). Όλες οι εποχές-
χρονικές περίοδοι αποδίδονται με ασπρόμαυρο σκίτσο εκτός από την περίοδο της 
«αρχαϊκής εποχής» που απεικονίζεται με έγχρωμη ζωγραφιά, επειδή είναι η 
χρονική περίοδος στην οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε. Ένα κόκκινο βελάκι την 
επισημαίνει και στη συνέχεια την ξεχωρίσει ανοίγοντας ένα «παράθυρο» στο 
χρόνο,από το οποίο αναδύεται η βασική πρωταγωνίστρια του animation, η 
Αρχαϊκή Κόρη. Η Κόρη στο εξής θα είναι το μοναδικό σκίτσο στο animation, επειδή 
θα παίξει το ρόλο της αφηγήτριας, δημιουργώντας νοηματική συνέχεια. Χαιρετά 
τους θεατές, συστήνεται καιπαρουσίαζει τον Αρχαϊκό Κούρο, που απεικονίζεται σε 
φωτογραφία του αυθεντικού αγάλματος του Κούρου εν προμάχοις της Αναβύσσου 
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(όπως αυτή υπάρχει στο σχολικό εγχειρίδιο) εισάγοντάς μας στο κύριο μέρος του 
animation, στο οποίο ο ιστορικός χρόνος αποδίδεται διαμέσουτων πηγών. 

Οι ιστορικές πηγές αντλούνται από το εγχειρίδιο ιστορίας της Α’ Γυμνασίου 
και από το διαδίκτυο (Wikipedia, 2016, Μουσείο Φιτζγουίλιαμ, 2016, 
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, 2016, Βρετανικό Μουσείο, 2016, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2016, Ελληνικός Πολιτισμός, 2016, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 2016, Βικιλεξικό, 2016, Βibliotheca Αugustana, 2016, 
Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, 2016). Εμφανίζονται η μία μετά την άλλη ως 
«θραύσματα του παρελθόντος» συνθέτοντας ένα πολύχρωμο παζλ και 
συγκροτώντας την αφήγηση της αρχαϊκής περιόδου με άξονες τα κεντρικά της 
στοιχεία και σύμμαχο την τεχνική του animation. Έτσι, αποδίδεται με χρώμα, 
σχέδιο, ζωγραφική κίνηση και ήχο ο «θρυμματισμένος καθρέφτης» του 
παρελθόντος (Ferro, 2001: 377-381) εμπλουτίζοντας την ιστορική αφήγηση του 
εγχειριδίου με την προστιθέμενη αξία των οπτικοακουστικών μέσων. Η μουσική 
του animation παραπέμπει σε ήχους της αρχαίας εποχής. Οι ιστορικές πηγές που 
εμφανίζονται στο βίντεο παρατίθενται στους πίνακες 1, 2 3 και 4. 

 
ΕΙ∆ΟΣ: 

ΟΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

Κούρος εν προμάχοις από νεκροταφείο της Αναβύσσου 530 π.Χ. 
Αγγείο Κίτζι 640 π.Χ. 
Αγγείοκρασιού 
(Wine jar (pelike): The Pig Painter) 

470–460π.Χ. 

Αγγείο, Ζύγισμα προϊόντων 6ος αι. π.Χ. 
Στάμνος του Συρίσκου, αττικός ερυθρόμορφος στάμνος 5ος αι. π.Χ. 
Μελανόμορφοςαμφορέας (Terracotta Panathenaic prize 
amphora Attributed to the Euphiletos Painter) 

530 π.Χ. 

Ιστιοφόρο εμπορικό πλοίο από κύλικα 6ος αι. π.Χ. 
Η αττική ερυθρόμορφη κύλιξ του Μαντείου της 
Θέμιδος ή Κύλιξ της Θέμιδος . Ζωγράφος του Κόδρου.  

440-430 π.Χ. 

Μονομαχία Έλληνα οπλίτη και Πέρση.  5ος αι. π.Χ. 
Αμφορέας με λαιμό: ραψωδός. Ζωγράφος του 
Κλεοφράδη 

490-480 π.Χ. 

Αττική ερυθρόμορφη υδρία (αρ.κατ. ΕΑΜ 1260). Η 
ποιήτρια Σαπφώ, καθισμένη, διαβάζει από τον 
κύλινδρο (βιβλίον) κάποιο ποίημά της, στις τρεις φίλες-
μαθήτριες που την πλαισιώνουν. Από τη Βάρη, της 
Ομάδας του Πολυγνώτου  

440-430 π.Χ 

Αμφορέας μελανόμορφος.  
Ο λαιμός του αγγείου φέρει διακόσμηση προτομής 
άνδρα. Στην κοιλιά ιππέας. 

570-560 π.Χ. 

Αρχαϊκή Πλαστική, Κόρη 500 π.Χ. 
Ανάγλυπτος επιτύμβιος αρχαϊκή στήλη. Ανάγλυφο του 
"οπλιτοδρόμου".  

500 π.Χ. 

Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ευθυμίδης , Αμφορέας, ∆ύο 
αθλητές και εκπαιδευτής  

Αρχαϊκη εποχή 

Πίνακας 1. Οπτικά ντοκουμέντα. 
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ΕΙ∆ΟΣ: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
Χάρτης με τις πόλεις - κράτη 
Χάρτης του β΄ αποικισμού 
Χάρτης: η περσική αυτοκρατορία και ο ελληνικός κόσμος περί το 480 π.Χ. 
Εικονιστική αναπαράσταση πόλης – κράτους, αποικίας 

ΕΙ∆ΟΣ: 
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Φωτογραφία του σταδίου της αρχαίας Ολυμπίας 
Φωτογραφία του ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς 
Φωτογραφία του ναού της Αθηνάς Νίκης ή ναός της Απτέρου Νίκης (ιωνικός 
ρυθμός) 
Φωτογραφία των Προπυλαίων (δωρικός ρυθμός) 

Πίνακας 2. Πληροφοριακό,Πηγές του Τοπίου. 
 

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Γραμμή του χρόνου 
Από κόμικς της Κ. Προκοπίου (katproko) 
Αρχαϊκή κόρη 
Σκίτσο της Κ. Προκοπίου (katproko) εμπνευσμένο από το άγαλμα «Η 
πεπλοφόρος» του 530 π.Χ. Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. 

Πίνακας 3. Γραφικά στοιχεία. 
 

ΕΙ∆ΟΣ: 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

«ἥξειςἀφήξειςοὐκἐνπολέμῳθνήξεις» 
∆ιφορούμενη φράση που αποδίδεται στη Σίβυλλα, όπως αναφέρει ο Aubri στο 
έργο του Chronicon (Χρονικό) 
«Κέλλομαί σε Γογγύλλα». 
Ποίημα της Σαπφούς (Λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, 630 - 570 π.Χ.) 
Τὰ πάντα ῥεῖ; 
Ρήση που αποδίδεται στον φιλόσοφο Ηράκλειτο από τον Πλάτωνα στο έργο 
του Κρατύλος (Κρατύλος 402a). 

Πίνακας 4. Γραπτές πηγές. 
 
Η οπτικοακουστική αφήγηση του animation καταφέρνει να ενσωματώσει 

σημαντικά στοιχεία της αρχαϊκής εποχής, όπως τους θεσμούς (πόλη-κράτος, 
πολιτεύματα), τον β’ αποικισμό, τις πανελλήνιες εκδηλώσεις (τους ολυμπιακούς 
αγώνες), τα μαντεία, τις μάχες (περσικοί πόλεμοι) και στοιχεία του πολιτισμού, 
όπως το διδακτικό έπος, τηλυρική ποίηση, τη φιλοσοφία, τη γλυπτική, την 
αρχιτεκτονική, την αγγειοπλαστική. Η σύνδεσή του με το σχολικό εγχειρίδιο για 
την Ιστορία της Α’ Γυμνασίου επιτελείται στα εξής σημεία: α) στην αποτύπωση του 
σχήματος του ιστορικού χρόνου που ακολουθεί το εγχειρίδιο, β) στη χρήση των 
ιστορικών πηγών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο και γ) στη συμφωνία με την 
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ιστορική αφήγηση του εγχειριδίου, καθώς τα βασικά στοιχεία της αρχαϊκής 
εποχής, που εμφανίζονται διαμέσου των πηγών στο animation αντιστοιχούν σε 
κεφάλαια του εγχειριδίου (αποικιακή εξάπλωση, η πόλη-κράτος, Αθήνα: πορεία 
προς την ∆ημοκρατία, Πέρσες και Έλληνες, τα γράμματα και η τέχνη κ.ά.). 
 
Προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή το animation 
Η εκπαιδευτική εφαρμογή που προτείνεται στην ενότητα αυτή αξιοποιεί το 
animation με στόχο να εμπλέξει τους μαθητές μέσω της σχολικής έρευνας στη 
διαδικασία της μάθησης. Η ιδέα του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος που εφαρμόζεται μετά την προβολή του animationπροέκυψε για 
δύο λόγους: α) για να συνδεθεί η προβολή του animationμε το σχολικό εγχειρίδιο 
και την εκπαιδευτική διαδικασία και β) για να έχουν την ευκαιρία οι μαθητές/τριες 
να γνωρίσουν μεθόδους ιστορικής έρευνας και στοιχεία ιστορικούγραμματισμού. Ο 
ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτή τη διδακτική εφαρμογή είναι αυτός του 
συνδημιουργού της παιδαγωγικής πράξης και του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 
συνεργάζεται με τους μαθητές του/της και συντονίζει την έρευνα. 

Επιλέγεται η μέθοδος της συνεργατικής ερευνητικής εργασίας (μέθοδος 
project), η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η μη κατευθυνόμενη διδασκαλία (Frey, 
1986: 8, Harris-Helm & Katz, 2002: 18, Ματσαγγούρας, 2001: 25, Ντολιοπούλου, 
2005: 56-76, Ρεπούση, 2004: 298-300). Το εκπαιδευτικό – διδακτικό περιβάλλον 
δημιουργείται με την προβολή του animation, τη δημιουργία ομάδων, τη 
συγκρότηση φακέλων και τη δημιουργία wiki. Το προτεινόμενο σχέδιο εργασίας 
αναπτύσσεται ως δράση παράλληλη του ωρολογίου προγράμματος και ο χρόνος 
συζήτησης και αναστοχασμού συναποφασίζεται από τους μαθητές/τριες και 
τον/την εκπαιδευτικό. Για να συντονιστεί και να οργανωθεί το σχέδιο εργασίας με 
σκοπό να μη δημιουργηθούν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό της διδακτέας 
ύλης προτείνεται η δημιουργία φακέλων, που θα υπάρχουν σταθερά σε κάποιο 
σημείο της σχολικής αίθουσας και θα ενημερώνονται από τους μαθητές μέχρι την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για τον ίδιο σκοπό προτείνεται και 
η δημιουργία ηλεκτρονικών ομάδων μέσω ενός wiki(εργαλείο web2), για την 
ασύγχρονη επικοινωνία των μαθητών/τριών, τον διαμοιρασμό της πληροφορίας 
και τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών κειμένων και παρουσιάσεων. Η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος είναι διαμορφωτική και γίνεται με τη μορφή 
αναστοχαστικών συζητήσεων ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τον/την 
εκπαιδευτικό σε φάσεις του προγράμματος που αυτοί επιλέγουν. Ο διαμορφωτικός 
χαρακτήρας της αξιολόγησης μπορεί να αλλάξει την πορεία της έρευνας των 
μαθητών/τριών ανάλογα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο τέλος 
του εκπαιδευτικού προγράμματος υπάρχει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
σχεδίου εργασίας, η οποία γίνεται συγκριτικά σε σχέση με τα αρχικά ερωτήματα 
και στόχους, όπως είχαν διατυπωθεί από τον εκπαιδευτικό και τους/τις 
μαθητές/τριες. 
 
Το σχέδιο εργασίας 
Η διδακτική εφαρμογή δομείται σε τρεις φάσεις: 
Α΄ φάση: Η εισαγωγή στην έρευνα 
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Το animation, μετά την προβολή δίνει την αφορμη για διερεύνηση, ώστε να 
εκφραστεί η περιέργεια των μαθητών και να διατυπωθούν τα ερωτήματα, που θα 
διαμορφώσουν την έρευνα. 

Οι μαθητές παρατηρούν, συζητούν, διατυπώνουν τις απόψεις τους σχετικά 
με το θέμα και το περιεχόμενο του animation. ∆ιατυπώνεται ένα κεντρικό ιστορικό 
ερώτημα το οποίο προκύπτει από την συνεργασία του/της εκπαιδευτικού με 
τους/τις μαθητές/τριες.Ένα τέτοιο ερώτημα θα μπορούσε να είναι το ως εξής: 
«Ποια από τα επιτεύγματα του ανθρώπου κατά την αρχαϊκή εποχή επιλέγουμε να 
διερευνήσουμε;». Μετά τη διατύπωση του ερωτήματος η ολομέλεια της τάξης 
δημιουργεί τον πρώτο εννοιολογικό χάρτη, από τον οποίο θα προκύψουν τα 
θέματα για την έρευνα που θα ακολουθήσει στην δεύτερη φάση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 
 
Β΄ Φάση: Η έρευνα 
Παράθεση των σταδίων της έρευνας: 
1) ∆ιαμορφώνονται οι ομάδες (κατά προτίμηση τετραμελείς). 
2) Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα της έρευνας από κοινού (από τους/τις 
μαθητές/τριες και τον/την εκπαιδευτικό). 
3) Η κάθε ομάδα διατυπώνει το ερώτημα βάσει του προβληματισμού που 
προέκυψε από το animation και σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που επέλεξαν 
τα μέλη της για την έρευνά τους. Τα ερωτήματα που διατυπώνουν οι ομάδες 
μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύοντα ιστορικά ερωτήματα και απορρέουν 
από το κεντρικό ιστορικό ερώτημα της Α΄ Φάσης (πχ ένα δευτερεύον ερώτημα θα 
μπορούσε να είναι: «Ποια η εξέλιξη των πολιτευμάτων κατά την αρχαϊκή 
περίοδο;»). 
4) Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τον φάκελο εργασίας, τον οποίο ενημερώνει με το 
υλικό και τις πηγές που συλλέγει κατά την πορεία της έρευνάς της. 
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της έρευνας είναι συνεργατικός 
και επικουρικός. Έτσι, με την βοήθεια του/της εκπαιδευτικού: 
Α) Επιλέγονται οι χώροι έρευνας (σχολική βιβλιοθήκη, δημοτική βιβλιοθήκη, 
μουσεία, ιστοσελίδες). 
Β) Επιλέγονται τα εργαλεία καταγραφής της πορείας και συλλογής των δεδομένων 
της έρευνας (ημερολόγια, εννοιολογικοί χάρτες, σχεδιαγράμματα, πίνακες κ.ά.). 
Γ) Ενημερώνονται οι μαθητές για τη μεθοδολογία προσέγγισης του ιστορικού 
παρελθόντος (διερεύνηση και ανάγνωση των επιλεγμένων ιστορικών πηγών). 
∆) Ενημερώνονται για τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία wiki. Ο/Η εκπαιδευτικός 
ενημερώνει τους/τις μαθητές/τριες ότι στο wiki θα αναρτηθεί το animation, ώστε 
να έχουν πρόσβαση σε αυτό τα μέλη των ομάδων. ∆ημιουργεί μαζί με τους/τις 
μαθητές/τριες στοwiki τη σελίδα της κάθε ομάδας. Στην σελίδα, αυτή, η ομάδα 
επικοινωνεί στοιχεία, υλικό και ζητήματα που θεωρεί σημαντικά σχετικά με την 
πορεία της έρευνάς της (πχ πηγές, εννοιολογικούς χάρτες, παρουσιάσεις, βίντεο και 
άλλο υλικό που δημιουργείται από τους ίδιους τους μαθητές ή αναζητείται και 
κατατίθεται προς μελέτη και συζήτηση). Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες 
συμφωνούν ότι τοwiki θα είναι ένας χώρος όπου: 1) θα αναρτούν το υλικό που 
συγκεντρώνουν, θα το κατηγοριοποιούν και θα το αξιολογούν 2) τα μέλη κάθε 
ομάδας, αλλά και οι ομάδες μεταξύ τους θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και 
πληροφορίες, ώστε να εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας της 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση  

 

336

εργασίας τους 3) θα αίρονται οι τυχόν απορίες και εμπόδια με σκοπό η πορεία της 
έρευνάς τους να συνεχιστεί χωρίς δυσκολίες 4) μέσα από τη συζήτηση θα 
επιχειρείται η διαρκής αξιολόγηση της έρευνας από την ομάδα και ταυτόχρονα 
από την ολομέλεια της τάξης. 
 
Γ΄ Φάση: Η κατάληξη της έρευνας 
Η κατάληξη του σχεδίου εργασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται με τη συγκριτική ανάλυση 
των εννοιολογικών χαρτών. Συγκεντρώνονται οι εννοιολογικοί χάρτες όπως έχουν 
διαμορφωθεί σε όλες τις φάσεις της έρευνας, μελετούνται και συζητούνται 
συγκριτικά.Καταγράφονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της έρευνας, ώστε 
να αξιολογηθούν και να προκύψουν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 

Συζητούνται καιδιατυπώνονται οι προτάσειςσχετικά με την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στο σχολείο. Ως ενδεικτικοί τρόποι παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων της έρευνας αναφέρονται οι εξής: δημιουργία έντυπου υλικού 
(αφίσα, φυλλάδιο, λεύκωμα), προβολής παρουσίασης, βίντεο, κόμικς, έκθεσης στο 
χώρο του σχολείου με το υλικό που συνέλεξαν ή δημιούργησαν οι μαθητές/τριες, 
διάλεξη, ανάρτηση της έρευνας στην ιστοσελίδα του σχολείου, δημοσίευση της 
έρευνας στη σχολική εφημερίδα. 
 
Συζήτηση-Συμπεράσματα 
Η παρούσα εργασία είχε ως αρχικό σκοπό να προτείνει τη διδακτική αξιοποίηση 
ενός animation με θέμα τον ιστορικό χρόνογια το μάθημα της ιστορίας στην 
πρώτη τάξη του γυμνασίου. Ο ρόλος του animation προτείνεται ως 
διαμεσολαβητικός ανάμεσα στο σχολικό εγχειρίδιο και την εκπαιδευτική 
διαδικασία και επιχειρεί να ενισχύσει τις διαδικασίες μάθησης μέσω της 
παραστατικής αφήγησης (αφηγηματική λειτουργία) και της απεικόνισης 
(απεικονιστική λειτουργία). 

Τα κεντρικά συμπεράσματα αυτής της εργασίας μπορούν να συνοψιστούν 
στα εξής σημεία: 1) η αξιοποίηση της «εικόνας» και της «κινούμενης εικόνας με 
ήχο» όταν αποδίδουν στοιχεία του ιστορικού παρελθόντος, μπορούν να δώσουν 
την αφορμή για έρευνα στο δημόσιο σχολείο 2) η δημιουργία ενός animationμε ένα 
θέμα επικεντρωμένο στον ιστορικό χρόνο προσφέρει ευκαιρίες και ερεθίσματα για 
την ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
3) ο ιστορικός χρόνος μπορεί να δώσει την αφορμή για την εισαγωγή των παιδιών 
σε μεθόδους ιστορικής έρευνας 4) η δημιουργία animationμε ειδικό θέμα για το 
μάθημα της ιστορίας συσχετίζεται με την καλλιέργεια ιστορικού και οπτικού 
γραμματισμού στο δευτεροβάθμιο σχολείο. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της παρούσας εργασίας προτείνεται για 
πιλοτική εφαρμογή στην πράξη. Εφόσον εφαρμοστεί, θα εξεταστούν τα επιμέρους 
ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν, ώστε να βελτιωθεί στις λεπτομέρειές 
του. Πιθανά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα μπορεί να αφορούν τον τρόπο 
πρόσληψης του animation από τους μαθητές/τριες και την ανταπόκρισή τους στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη διδακτική της ιστορίας θα είχε 
ενδιαφέρον να μελετηθεί η ικανότητα διαχείρισης των πηγών από την πλευρά των 
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εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών τόσο σε επίπεδο συλλογής και μελέτης 
τους, όσο και σε επίπεδο σύνθεσης, ανάλυσης και ερμηνείας τους. 

Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο προς διερεύνηση αφορά την έννοια των 
αναχρονισμών, δηλαδή στοιχείων από μία ορισμένη εποχή που συνδυάζονται με 
στοιχεία μιας άλλης. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να εντοπιστούν στο 
συγκεκριμένο animation,νασχολιαστούν, να συσχετιστούν με τη διδακτική της 
ιστορίας και να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με νέα στοιχεία 
διερεύνησης. Τα στοιχεία αναχρονισμών που, ενδεχομένως, θα παρατηρηθούν 
μπορεί να δώσουν την αφορμή για μια νέα έρευνα και μελέτη του ιστορικού 
παρελθόντος με τη βοήθεια, τη χρήση και την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών. 

Στο σύγχρονο σχολείο είναι δυνατόν να συνδυαστούν εργαλεία με ποικίλα 
και διαφορετικά χαρακτηριστικά με σκοπό να βελτιωθεί η εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η επιστημονική έρευνα δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικά η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας είναι 
δυνατόν να εμπλουτιστεί με πολυτροπικές μορφές αφήγησης που συνδυάζουν τα 
οπτικοακουστικά μέσα, το σχολικό εγχειρίδιο και τις παιδαγωγικές μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις. 
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Περίληψη 
Η έρευνα αφορά παραγωγές βίντεο φοιτητριών, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής παρέμβασης, 
με στόχο την ανάπτυξη λόγου πειθούς σχετικά με το ρατσισμό. Η παρούσα εργασία, μέρος 
πιλοτικής έρευνας διδακτορικής διατριβής, έχει ως στόχο τη διερεύνηση του τρόπου 
οικειοποίησης έτοιμου ψηφιακού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των 
βίντεο. Η ανάλυση του αναπαραστατικού νοήματος καθώς και όψεων του κοινωνικού και 
οργανωτικού νοήματος των σταθερών εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν έγινε με βάση το 
θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνικής Σημειωτικής και ανέδειξε κοινά χαρακτηριστικά και 
στοιχεία διαφοροποίησης στα βίντεο. Η θεώρηση τουκοινωνικο-πολιτικού πλαισίου 
παραγωγής επέτρεψε τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του βίντεο ως εργαλείου για την 
κριτική προσέγγιση του «κοινωνικού γίγνεσθαι», ενώ παράλληλα ανέδειξε το ρόλο του 
«σχεδιαστή» σεψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας. 
Λέξεις κλειδιά: βίντεο, πολυτροπικότητα, σχεδιαστής, διαθέσιμα σχέδια,oικειοποίηση. 
 
Abstract 
The presentresearchdiscussesthe videos produced by University students, in the context of an 
educational intervention, aiming at the development of persuasive discourse against racism. 
Thepaper, referring to a part of the pilot research of a thesis, aims atthe investigation of the 
way ready digital material is appropriated by students while producing videos. The analysis of 
the representationalmeaning as well as aspects of the social and organizational meaning of 
the still images that were used was made according to the theoretical framework of Social 
Semiotics and revealed common characteristics and differentiating elements in the videos. 
Taking into consideration the socio-political context of the production allowed for the 
investigation of the potentialityof video as a tool for the critical approach of “social life”, 
highlighting at the same time the role of the “designer” in digital communication 
environments. 
Keywords: video, multimodality, designer, available designs,appropriation. 
 

Εισαγωγή 
Την τελευταία δεκαετία, οικονομικοί και τεχνολογικοί λόγοι συντέλεσαν ώστε τα 
εργαλεία καταγραφής, επεξεργασίας και δημοσίευσης βίντεο να είναι προσβάσιμα 
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σε ολοένα και διευρυνόμενα τμήματα πληθυσμού. Αυτή η μαζικότερη πρόσβαση 
αντιμετωπίζεται από ορισμένους, όπως επισημαίνει η Willett (2009: 1), ως μέρος 
ενός ευρύτερου εκδημοκρατισμού των μέσων και οδηγεί στην ανάδυση μιας 
ολοένα και περισσότερο συμμετοχικής μηντιακής κουλτούρας (participatory 
culture), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρακτικές πόρρω απέχουν από το 
να προκαλούν την ισχύ των καθιερωμένων μαζικών μέσων ενημέρωσης. Ο 
εκδημοκρατισμός του web 2.0 αφορά στη δυνατότητα που δόθηκε στο μέσο 
άτομο, μέσω των τεχνολογιών, να μοιραστεί τις ιδέες του με ένα ευρύ κοινό 
επιτρέποντας την ανάδειξη της συμμετοχικής κουλτούρας, κάτι το οποίο άλλοτε 
ήταν δυνατό μόνο για την πολιτιστική ελίτ (Dietel-McLaughlin, 2010: 125). Για τους 
Jenkinsetal (2006: 3) η «συμμετοχική κουλτούρα» χαρακτηρίζεται από: 
 «Σχετικά χαμηλά εμπόδια στην καλλιτεχνική έκφραση και την πολιτειακή 

ενεργή συμμετοχή (civicengagement) 
 Ισχυρή υποστήριξη για την δημιουργία και το διαμοιρασμό των 

δημιουργημάτων με άλλους 
 Ανάπτυξη μιας άτυπης σχέσης μεντόρων (mentorship), όπου η γνώση των 

εμπειρότερων μεταφέρεται στους αρχάριους 
 Πεποίθηση των μελών (μιας ομάδας ή κοινότητας) ότι η συνεισφορά τους έχει 

σημασία  
 Ύπαρξη κοινωνικής σχέσης μεταξύ τους με τη μορφή ενδιαφέροντος για την 

γνώμη των άλλων σχετικά με τα δημιουργήματά τους)». 
Ωστόσο, o Buckingham (2010: 5) επισημαίνει πως οι ισχυρισμοί για τον 

εκδημοκρατισμό και την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω των νέων μέσων 
χαρακτήριζαν επίσης και τα παλαιά μέσα όπως την τηλεόραση, το ραδιόφωνο 
αλλά και τον έντυπο τύπο. Επίσης, τονίζει ότι τα πιο ενεργά μέλη σε μία κοινότητα, 
όσον αφορά στο δημιουργικό κόσμο του Web 2.0 αλλά και στην πολιτειακή 
συμμετοχή, είναι οι «συνήθεις ύποπτοι». ∆ηλαδή εκείνοι που έχουν ήδη ένα 
ενδιαφέρον στα κοινωνικά/ πολιτικά ζητήματα και διαθέτουν τα κίνητρα και τις 
δεξιότητες είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε μια πολιτική συζήτηση. 
Επιπρόσθετα,οι ανισότητεςσε επίπεδα συμμετοχής ενδέχεται να εντείνουν την 
κοινωνική ανισότητα. 

Την περίοδο διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, μια σειρά γεγονότων έθεσαν 
την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Μ.Μ.Ε. Αυτά τα γεγονότα σε 
συνδυασμό με τη ραγδαία άνθιση των Κοινωνικών Μέσων οδήγησαν στην έντονη 
παραγωγή κειμένων με τη μορφή βίντεο, ως «επίθεση του κοινού προς τους 
ηγεμονικούς «λόγους» (discourses) κυρίως στο χώρο των Νέων Μέσων» 
(Georgakopoulou, 2014: 520). Όπως αναφέρει η Papailias (2011), μεταξύ άλλων, τα 
ρεμίξ βίντεο, αποτέλεσαν σημαντική έκφραση της «επίθεσης» αυτής, μέσω της 
οικειοποίησης αποσπασμάτων από τα Μ.Μ.Ε και την επαύξησή τους με ήχους και 
εικόνες σε μια εποχή αλλαγής του μηντιακού πεδίου ειδήσεων η οποία ωρίμαζε 
ήδη από τον ∆εκέμβρη 2008 και δεν προέκυψε αποκλειστικά ως απάντηση στην 
οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2010 (Papailias, 2012: 12). 

Τα νέα πολυτροπικά κείμενα (όπως τα βίντεο) διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο 
για το ρόλο του πολίτη στη σύγχρονη εποχή και, ταυτόχρονα, οι αλλαγές στα 
επίπεδα της προσωπικής, της εργασιακής και της κοινωνικής ζωής των 
πολιτώναναδεικνύουν την αναγκαιότητα μίας διευρυμένης προσέγγισης της 
έννοιας του γραμματισμού. Η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών επισημαίνει 
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τις γλωσσικές και κοινωνικές αλλαγές στις ολοένα και περισσότερο 
παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες αλλά και την επικράτηση κειμένων που σχετίζονται 
με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ),οι οποίες πλέον 
επηρεάζουν τον τρόπο παραγωγής νοήματος (New London Group, 1996). Η 
διαδικασία κατασκευής νοήματος περιγράφεται ως μια δυναμική διαδικασία 
Σχεδιασμού όπου οι δημιουργοί σημείων, οι «σχεδιαστές» αντλούν από τα 
«διαθέσιμα σχέδια» και τα «ανασχεδιάζουν» δημιουργώντας «νέα σχέδια» 
διαθέσιμα για τις επόμενες νοηματοδοτήσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κress 
(2010: 26) η αναγνώριση της αστάθειας του κοινωνικού και επικοινωνιακού 
περιβάλλοντος επιβάλλει τη ρητορική προσέγγιση όπου κάθε περίσταση 
επικοινωνίας αντιμετωπίζεται δυνητικά ως καινούρια. Στα σύγχρονα τεχνολογικά 
περιβάλλοντα, ο «σχεδιαστής» είναι πολύ συχνά το ίδιο πρόσωπο με τον 
«ρήτορα». Το έργο του «ρήτορα» έχει πολιτικά και επικοινωνιακά αποτελέσματα, 
ενώ το έργο του «σχεδιαστή» μεταμορφώνει την πολιτική πρόθεση σε σημειωτική 
μορφή (Kress, 2010: 121). 

Η παρούσα συγκυρία συνιστά μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για το ελληνικό 
κοινό (κι όχι μόνο), όπου αναδεικνύεται η σημασία της κατανόησης και παραγωγής 
πολυτροπικών κειμένων από τον πολίτη στα ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας, 
ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής 
του στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. 
 
Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος πιλοτικής έρευνας διδακτορικής διατριβήςπου 
εστίασε στην διερεύνηση της διαδικασίας πολυτροπικής οικοδόμησης νοήματος 
στο πλαίσιο ψηφιακών χώρων επικοινωνίας και ειδικότερα στην διερεύνηση του 
τρόπου αξιοποίησης των δυνατοτήτων του βίντεο: α) ως μέσου για την παραγωγή 
λόγου πειθούς πάνω σε ένα κοινωνικό-πολιτικό ζήτημα και β) ως εργαλείου για 
την κριτική του «κοινωνικού γίγνεσθαι».  

Η πιλοτική έρευνα, η οποία εξυπηρετούσε διαγνωστικές και διερευνητικές 
ανάγκες, πραγματοποιήθηκε με 25 τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτήτριες, κύριας 
ηλικιακής ομάδας 21-22 ετών, του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά το εαρινό εξάμηνο 
του 2012-13 στο πλαίσιο μαθήματος με γενικό θέμα «Τ.Π.Ε και Μάθηση».  

Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση που 
αφορούσε στο μικροεπίπεδο των παραγωγών βίντεο και περιλάμβανε: α) αρχές 
σημειωτικής θεωρίας, β) αρχές κινηματογραφικής γλώσσας, γ) στοιχεία 
επιχειρήματος και δ) κατάρτιση στο διαδικτυακό εργαλείο επεξεργασίας βίντεο 
WEVIDEO®.  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διερεύνηση του τρόπου 
«οικειοποίησης» του έτοιμου ψηφιακού υλικού για τη δημιουργία βίντεο λόγου 
πειθούς με θέμα το ρατσισμό μέσα από την ανάλυση δεδομένων που συλλέχθησαν 
από τα βίντεο που παρήγαγαν οι φοιτήτριες. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 
τέθηκαν ήταν τα εξής:  
(1) Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των παραγωγών των φοιτητριών;  
(2) Υπάρχουν στοιχεία διαφοροποίησης και ποιας φύσης είναι αυτά; 
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Περιγραφή της δραστηριότητας  
Οι 25 φοιτήτριες που συμμετείχαν παρήγαγαν συνολικά ίσο αριθμό βίντεο με θέμα 
το ρατσισμό, μέγιστης διάρκειας 3 λεπτών, με το εργαλείο επεξεργασίας 
WEVIDEO®. Με έναυσμα την ταινία μικρού μήκους «Ο λαθρεπιβάτης» 
(PepeDanquart, 1993), ζητήθηκε να αναπτύξουν το θέμα τους χρησιμοποιώντας ως 
κοινό έναν από τους πρωταγωνιστές της (ηλικιωμένη κυρία, επιβάτες, 
λαθρεπιβάτης, μικρό παιδί). Ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν: α) αποσπάσματα της 
ταινίας και β) έτοιμο ψηφιακό υλικό που θα αναζητούσαν οι ίδιες από το 
διαδίκτυο. ∆εν δόθηκε κάποιο βίντεο ως πρότυπο. 

Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη επιχειρηματολογικού λόγου, δηλαδή «ο 
επηρεασμός των απόψεων, στάσεων, συμπεριφορών ενός συνομιλητή ή ενός 
ακροατηρίου, καθιστώντας πιστευτή ή αποδεκτή μια λεκτική εκφορά 
(συμπέρασμα)που στηρίζεται με διάφορους τρόπους σε μία άλλη (επιχείρημα/ 
δεδομένο/ αιτίες)» (Adam, 1999: 162). Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας υιοθετήθηκε το «ρητορικό επιχείρημα» που σύμφωνα με τον 
Kjeldsen (2014: 198) αφορά στην επιχειρηματολογία του ομιλητή,ο οποίος 
αποβλέπει να πείσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάνοντας επίκληση στο ήθος, 
στο λόγο και στο πάθος, θεωρώντας ότι «η ρητορική επιχειρηματολογία αφορά 
την προσπάθεια να πείσουμε ένα κοινό για έναν ισχυρισμό, για το τί συλλογικά θα 
πρέπει κάνουμε ή πώς θα πρέπει να δράσουμε».  
 
Μεθοδολογία και διαστάσεις ανάλυσης 
Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του ενιαίου πλαισίου δημιουργίας κρίθηκε σκόπιμο 
να εξεταστεί το σύνολο των βίντεο ως λόγος που παράχθηκε από τη συγκεκριμένη 
ομάδα,στη συγκεκριμένη περίοδο και άρα να αναζητηθούν κοινά χαρακτηριστικά 
ως προς το λόγο πειθούς που διατυπώνεται στο κάθε βίντεο. Τα 25 βίντεο είναι 
«διακειμενικά», «όπως συχνά τα βίντεο του YouTubeκαθώς συχνά βασίζονται και 
τροποποιούν υπάρχοντα κείμενα» (Androutsopoulos, 2010: 212). Συγκεκριμένα, 
προκύπτουν τρεις τουλάχιστον διαστάσεις ως προς το οπτικό περιεχόμενο τις 
οποίες οι φοιτήτριες «οικειοποιήθηκαν» στις παραγωγές βίντεο: 
• τα αποσπάσματα της ταινίας μικρού μήκους, 
• το θέμα του ρατσισμού, 
 • η επικαιρότητα (κρίση, έξαρση ρατσιστικής βίας, «Χρυσή Αυγή»). 

Τα βίντεο αναλύθηκαν ωςπολυτροπικά κείμενα σύμφωνα με Cope & Kalantzis 
(2000), Kress & VanLeeuwen (2010). Επί της αρχής, κατά την ανάλυση ενός 
πολυτροπικού κειμένου απαιτείται η συνεξέταση των διαφόρων τρόπων με τους 
οποίους κατασκευάζεταιτο νόημα. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός βίντεο και το 
γεγονός ότι συνδυάζουν μια ποικιλία σημειωτικών τρόπων (γλώσσα, εικόνες 
σταθερές αλλά και κινούμενες, εφέ, μεταβάσεις, ήχο), καθιστούν το εγχείρημα 
ιδιαίτερα δύσκολο. Από τις πέντε (5) διαστάσεις κατασκευής του νοήματος (Cope & 
Kalantzis, 2000) εξετάστηκαν το αναπαραστατικό νόημα και όψεις του κοινωνικού 
και του οργανωτικού. Μέσω συστηματικής προβολής του συνόλου των βίντεο 
έγινε καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων. Πρακτικά, χρησιμοποιήθηκε 
η ερμηνευτική αρχή της Επανάληψης (Redundancy), απαραίτητη στη σημειωτική 
για την οικοδόμηση σημασίας, προκειμένου να ερμηνευτούν ορισμένα 
χαρακτηριστικά καθώς συνιστά«έναν τυπικό τρόπο να περιγράψουμε τι πηγαίνει 
με τι […] μια προβλέψιμη σχέση ή σύνδεση μεταξύ δυο πραγμάτων» (Lemke 1995). 
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Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα και 
εστίασε στα οπτικά υλικά. Ειδικότερα, στις σταθερές εικόνες που αναφέρονται 
στον ρατσισμό και σε διαστάσεις της επικαιρότητας (εξαιρώντας τα αποσπάσματα 
της ταινίας και άλλων βίντεο). Συγκεκριμένα: (i) Αρχικά, καταγράφηκαν οι εικόνες 
που χρησιμοποιήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα και ανιχνεύτηκε το 
αναπαραστατικό τους νόημα και στη συνέχεια, ένας ευρύτερος αριθμός εικόνων 
(όσες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από μία φορά) κατηγοριοποιήθηκε με βάση 
το αναπαραστατικό τους νόημα. (ii) Έγινε αναγωγή τους σε επίπεδο 
Επιχειρηματολογικού Λόγου. Τέλος, καταγράφηκαν τα κοινά χαρακτηριστικά στις 
εικόνες προσεγγίζοντας διαστάσεις (iii) του κοινωνικού νοήματος και (iv) του 
οργανωτικού νοήματος.Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης αφορά στο δεύτερο 
ερευνητικό ερώτημα και εστίασε στα στοιχεία διαφοροποίησης των βίντεο όσον 
αφορά το αναπαραστατικό, το κοινωνικό και το οργανωτικόνόημα. 
 
Αποτελέσματα 
∆ιερεύνηση κοινών χαρακτηριστικών 
i) Αναπαραστατικό νόημα εικόνων 
Βάσει της ποσοτικής καταγραφής των εικόνων που χρησιμοποιηθήκαν στις 25 
παραγωγές, προέκυψε ότι οι 2 δεν χρησιμοποίησαν καθόλου εικόνες, ενώ οι 
εικόνες με τη συχνότερη χρήση στις 23 παραγωγές παρατίθενται στο Σχήμα 1, με 
αναφορά στον αριθμό των βίντεο στα οποία καταγράφονται. 
 

 

 

 
Ε.1.1. χρήσεις 11 Ε.1.2. χρήσεις 9 Ε.1.3. χρήσεις 4 Ε.1.4. χρήσεις 6 

 

Ε.1.5. χρήσεις 4 Ε.1.6. χρήσεις 4 Ε.1.7. χρήσεις 4 1.8. χρήσεις 4 
Σχήμα 1. ∆εδομένα ως προς τις εικόνες με τη συχνότερη χρήση 

 
α) Οι εικόνες (1.1), (1.5), (1.6), (1.8) έχουν κοινό νόημα. Αναπαρίστανται χέρια σε 
σχέση επαφής από δύο ή περισσότερα άτομα διαφορετικών φυλών. Αναλυτικά, 
σχηματίζουν πλέγμα, συγκρούονται, δένονται, αγγίζονται. Τα λευκά χέρια 
βρίσκονται αριστερά και τα μαύρα δεξιά. Τα χέρια λειτουργούν ως σημεία-σύμβολα 
της συνεργασίας- σχέσης ατόμων διαφορετικών φυλών. 
β) Η εικόνα (1.3) είναι σκίτσο το οποίο συνθέτει δυο νοήματα. Ανθρώπινοι 
εγκέφαλοι διαφορετικών φυλών αναπαρίστανται ως ίδιοι, σε αντιπαραβολή με τον 
εγκέφαλο του ρατσιστή που είναι μικρότερος. Ο εγκέφαλος λειτουργεί συμβολικά 
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ρατσιστικής βίας διαφορετικό 
μέλος θύμα 
αποκλεισμού 

τον ρατσισμό 

Σχήμα 2. Κατηγορίες αναπαραστατικών νοημάτων των σταθερών εικόνων 
    

Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες συμπληρώθηκαν με επιπλέον εικόνες με 
παρόμοιο αναπαραστατικό νόημα.  
α) Στην κατηγορία (2.1.) προστέθηκαν 4 επιπλέον εικόνες. 
β) Στην κατηγορία (2.2.) προστέθηκαν δύο εικόνες-σκίτσα με τους ανθρώπινους 
σκελετούς ίδιους σε όλες τις φυλές που παραπέμπει στην ομοιότητα των φυλών, η 
εικόνα γραφικών με τις καρδιές που παραπέμπει επίσης στην βιολογική ομοιότητα 
των φυλών και η εικόνα γραφικών με τον ανθρώπινο εγκέφαλο του ρατσιστή 
(βλέπε εικόνα 1.3.). Συνολικά, στην κατηγορία (2.2) περιέχονται: το ανθρώπινο 
σώμα, η ανθρώπινη καρδιά και ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως ισχυρισμοί της 
ομοιότητας των διαφορετικών φυλών.  
γ) Στην κατηγορία (2.3.) προστέθηκε μια εικόνα γραφικών με ένα πρόσωπο άνδρα 
που συγκροτείται από 3 τμήματα από πρόσωπα ατόμων διαφορετικών φυλών. 
Περιέχει το ενσωματωμένο κείμενο «Είναι ένας, Είναι άνθρωπος».  
δ) Στην (2.4.) προστέθηκαν 2 εικόνες που αναπαριστούν νέους. 
Στις τέσσερις επιπρόσθετες κατηγορίες, αναλυτικά: 
ε) Στην (2.5.) αναπαρίσταται ο δέκτης ρατσιστικής βίας, του οποίου δεν 
αποκαλύπτεται το πρόσωπο με εξαίρεση στις δύο δημοσιογραφικές φωτογραφίες  
στ) Στην (2.6.), οντότητες, όπως πιόνια, λαμπτήρες, αυγά, παπάκια και πρόβατα, 
αναπαρίστανται να αντιμετωπίζουν εχθρικά το διαφορετικό μέλος του συνόλου. 
Συμβολίζουν τα άτομα. Εικόνες γραφικών και σκίτσο. 
ε) Στην (2.7.) ανθρώπινα χέρια αναπαρίστανται να στηρίζουν και να προστατεύουν 
τη γη, παραπέμποντας στο ρόλο των ανθρώπων στη γη. Εικόνες γραφικών. 
ζ) Στην (2.8.) οι εικόνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στο τέλος των βίντεο και 
περιέχουν ενσωματωμένο γραπτό κείμενο. Εικόνες γραφικών. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των εικόνων αναδεικνύει ότι τα τέσσερα (4) 
αναπαραστατικά νοήματα των εικόνων με τη μεγαλύτερη χρήση απαντώνται και 
σε άλλες εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν. Εφαρμόζοντας την ανάλυση στο 
μεγαλύτερο ποσοστό των εικόνων εντοπίζονται άλλα τέσσερα (4) επιπλέον 
αναπαραστατικά νοήματα. Στο σύνολό τους καταγράφουν τα αναπαραστατικά 
νοήματα των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά σε παραπάνω από μια 
παραγωγή και περιέχονται στα 23 βίντεο που εξετάστηκαν.  
ii) Επιχειρηματικός Λόγος  
Η κατηγοριοποίηση των εικόνων με βάση το αναπαραστατικό νόημα (Σχήμα 2) 
επέτρεψε την κατανόηση του συνόλου των βίντεο ως ενιαίου λόγου που 
παράχθηκε σε συγκεκριμένο πλαίσιο αναδεικνύοντας τα οκτώ επιχειρήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν (Αιτίες/Α, Ισχυρισμοί/Ι, Συμπεράσματα/Σ).  
 Οι διαφορετικές φυλές ας δώσουμε τα χέρια, Ας είμαστε ενωμένοι (2.1): Σ. 
 Όλες οι φυλές είναι πνευματικά, βιολογικά ισότιμες (2.2): Ι 
 Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φυλής είναι ίδιοι (2.3): Ι 
 Τα παιδιά και οι νέοι δεν κάνουν φυλετικές διακρίσεις (2.4): Ι 
 Ο μη-λευκός είναι δέκτης ρατσιστικής βίας (2.5): Ι 
 Ο διαφορετικός είναι θύμα αποκλεισμού- Ο αποκλεισμός πληγώνει (2.6): Ι 
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 Η γη ανήκει σε όλους μας (2.7) Ι 
 Σταματήστε το ρατσισμό (2.8): Σ 

Τα επιχειρήματα συγκροτούν τους κυρίαρχους «λόγους» που υποστηρίζονται 
στα βίντεο των φοιτητριών. Ο «λόγος», σύμφωνα με τους Hodge & Kress (1988: 6) 
«αναφέρεται στην κοινωνική διαδικασία στην οποία ενσωματώνονται τα κείμενα, 
ενώ τα κείμενα αποτελούν το συγκεκριμένο υλικό αντικείμενο που παράχθηκε στο 
λόγο», «είναι ο χώρος όπου κοινωνικές μορφές οργάνωσης εμπλέκονται με 
σημειωτικά συστήματα για την παραγωγή κειμένων, αναπαράγοντας ή 
αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο σημασίες ή αξίες».  
iii) Κοινωνικό Νόημα- Τροπικότητα 
Αναλύοντας τις σταθερές εικόνες του Σχήματος 2 διαπιστώθηκαν ως κοινά 
χαρακτηριστικά, σε ένα μεγάλο ποσοστό, το χρώμα, η απουσία βάθους πεδίου, το 
επίπεδο αναπαράστασης.  

Σύμφωνα με τους Kress & VanLeeuwen (2010: 256) «η τροπικότητα 
πραγματώνεται μέσα από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση οπτικών ενδείξεων», 
μεταξύ άλλων, του χρώματος (κορεσμός, διαφοροποίηση, ένταση), της πλαισίωσης 
(απουσία-πλήρης έκφραση φόντου), της αναπαράσταση (μέγιστη αφαίρεση -
μέγιστη έκφραση λεπτομέρειας), του βάθους (απουσία-βαθιά προοπτική). Η 
τροπικότητα«αναφέρεται στην αληθινή αξία ή αξιοπιστία των δηλώσεων για τον 
κόσμο[…], παράγει κοινές αλήθειες συντάσσοντας τους αναγνώστες με κάποιες 
δηλώσεις αποστασιοποιώντας τους από άλλες» καιεξαρτάται από «αυτό που 
θεωρείται πραγματικό στην κοινωνική ομάδα στην οποία στοχεύει αρχικά η 
αναπαράσταση». 

∆ιαπιστώνεται σταθερή σύνδεση των νοημάτων και της υψηλής 
τροπικότητας που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται να 
αναπαρίσταται κάτι. Ειδικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις τα επιχειρήματα για το 
ρατσισμό αναπαρίστανται ως ιδανικά ή μη πραγματικά με εικόνες γραφικών, 
σκίτσα ή φωτογραφίες αποπλαισιωμένες από το φυσικό περιβάλλον, ή/και 
χρωματικά κορεσμένες, με εξαίρεση το επιχείρημα των «μη-λευκός, δέκτης 
ρατσιστικής βίας», το οποίο αναπαρίσταται με χαμηλή και υψηλότερη 
τροπικότητα. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό των εικόνων που επιλέχθηκαν από 
τους δημιουργούς προέρχονται από το χώρο της εμπορικής διαφήμισης και 
ειδικότερα της εταιρίας Benetton.  
iv) Οργανωτικό νόημα – Ρητορική δομή εικόνων και Ρυθμός βίντεο 
Εξετάστηκαν όψεις του οργανωτικού νοήματος:(i) η ρητορική δομή στο επίπεδο 
των σταθερών εικόνων και (ii) ο ρυθμός στο επίπεδο τον βίντεο. Στο α’ επίπεδο 
διακρίνεται η οργάνωση των οπτικών στοιχείων με τρόπο ώστε να υπαγορεύουν 
συγκεκριμένους μηχανισμούς σημασίας και άρα ερμηνεία, ενώ στο επίπεδο των 
βίντεο η χρονική οργάνωση χαρακτηρίζεται από τον αργό ρυθμό εναλλαγής 
εικόνων. 

Οι σταθερές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν σε περισσότερο από μια 
παραγωγή (Σχήμα 2) αναλύθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο οπτικής ρητορικής των 
Phillips & McQuarrie (2004: 116) που εξετάζει τις εικόνες διαφημίσεων ως οπτικά 
ρητορικά σχήματα και υποστηρίζει ότι η «θέση ενός στοιχείου σε μια δομή ορίζει 
τον αντίκτυπο που αυτό το στοιχείο αναμένεται να έχει». Εξετάζοντας τη σχέση 
οπτικής δομής και μηχανισμού σημασίας στις εικόνες του Σχήματος 2 προκύπτει 
ότι χρησιμοποιούνται δύο μηχανισμοί σημασίας: ηαντιπαράθεση (juxtaposition)και 
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υποδεικνύουν ότι οι επιλογές των φοιτητριών ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις 
πιο δημοφιλείς εικόνες της αναζήτησης (Σχήμα 4).  
 

 
Σχήμα 4. Αποτελέσματα αναζήτησης εικόνων στο Googlesearch με τον όρο 

«ρατσισμός» 
 

Αντιστοίχως, οι επιλογές εικόνων των βίντεο που διαφοροποιήθηκαν (Σχήμα 
3) δεν ταυτίζονται με τις πιο δημοφιλείς εικόνες στο Googlesearch με τον όρο 
αναζήτησης «ρατσισμός».  
 
Επίδραση του εργαλείου επεξεργασίας βίντεο 
Όσον αφορά το εύρημα που σχετίζεται με τον αργό ρυθμό εναλλαγής εικόνων, στα 
βίντεο που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, κρίθηκε σκόπιμη η διερεύνηση της 
διαδικασίας κατασκευής και ειδικότερα αυτής με το συναφές εργαλείο 
επεξεργασίας. ∆ιαπιστώθηκε μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, ότι ο χρόνος 
εναλλαγής εικόνων στα 17 βίντεο με κοινά χαρακτηριστικά, ήταν ορισμένος στα 5 
δεύτερα, ταυτόσημος τελικά με τον προεπιλεγμένο στο WEVIDEO®χρόνο 
εναλλαγής σταθερών εικόνων και φόντων κειμένου.Αντιθέτως, όσον αφορά το 
ρυθμό στα βίντεο που διαφοροποιήθηκαν παρατηρείται μείωση της 
προεπιλεγμένης διάρκειας 5 δευτέρων, άρα συντομότερος ρυθμός, γεγονός που 
σημαίνει ότι οι δημιουργοί γνωρίζουν τις δυνατότητες του μέσου και τις 
αξιοποιούν σύμφωνα για τις ανάγκες του μηνύματός τους. 

Για να διερευνηθεί η ισχύς των συγκεκριμένων ισχυρισμών κρίνεται 
απαραίτητη η περαιτέρω εξέταση των βίντεο σε συνδυασμό με σχολιασμό των 
δημιουργών σε κάθε στάδιο επεξεργασίας. 
 
Συμπεράσματα 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης, τα κοινά χαρακτηριστικά των 
περισσότερων βίντεο (οι 17 από τις 23 παραγωγές) αφορούν: 
i) τα αναπαραστατικά νοήματα που αναφέρονται σε οκτώ επικρατέστερες 
κατηγορίες  
ii) την Τροπικότητα, διάσταση του κοινωνικού νοήματος,σύμφωνα με την 
οποία αναπαριστούν το φαινόμενο ως μη άμεσο και πραγματικό  
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iii) δυο διαστάσεις του οργανωτικού νοήματος, την ρητορική δομή των 
εικόνων και τον αργό ρυθμό εναλλαγής εικόνων, τον οποίο υπαγορεύει και η 
εκτενής παρουσία γραπτού λόγου. 

Παρότι κάθε ανασχεδιασμός είναι μοναδικός και υβριδικός και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως απλή αναπαραγωγή, και κάποια «σχέδια» είναι περισσότερο 
μετασχηματιστικά από άλλα (Cope and Kalantzis 2000), χαρακτηρίζουμε τις 17 
παραγωγές με τα παραπάνω κοινά στοιχεία ως παραγωγές ενόςΑ’επιπέδου 
(ανά)σχεδιασμού, όπου έχουμε «σχέδια ή μετασχεδιασμούς ως πολιτισμικές 
αντιγραφές, περισσότερο προβλέψιμα, πιο παθητικά συμμορφωμένα και εντός 
συμβατικών πολιτισμικών ορίων». 

Όσον αφορά τις 6 παραγωγές, οι οποίες δημιούργησαν πολυτροπικά 
σύνολα,αξιοποιώντας την χρονική αρχή ενσωμάτωσης που είναι εγγενής του 
βίντεο ως μέσου, κάνοντας: 

• χρήση ακολουθίας εικόνων και γρήγορου ρυθμού 
• διαφορετικών αναπαραστατικών νοημάτων 

τις χαρακτηρίζουμε ως παραγωγέςενόςΒ’επιπέδου (ανά)σχεδιασμών δηλαδή «πιο 
δημιουργικών, πιο υβριδικών και πιο πολύπλοκων στις πολιτισμικές πηγές τους, 
και πιο αναστοχαστικά συνειδητοποιημένωνόσον αφορά στην αναπαραγωγή ή 
την παρέκκλιση από τις πολιτισμικές ή αναπαραστατικές πηγές» (Cope & Kalantzis 
2000: 203).  

Η επιλογή των οπτικών υλικών από τα «διαθέσιμα Σχέδια» και ο 
«ανασχεδιασμός» τους είναι εμπρόθετος και αποτελεί έκφραση των 
«ενδιαφερόντων» (Kress 1997) των «σχεδιαστριών»-φοιτητριών. Τα ενδιαφέροντά 
τους, πολιτικά αισθητικάπου ωθούν την νοηματοδότηση, γίνονται περισσότερο 
αισθητά στο Β’ επίπεδο (ανα)σχεδιασμού. Επιπρόσθετα, η κριτική προσέγγιση του 
θέματος δεν ταυτίζεται πλήρως με κάποιο επίπεδο γίνεται όμως «προεξέχουσα» 
στο δεύτερο, καθώς αξιοποιούνται οι δυνατότητες των μέσων και των εργαλείων 
 
Συζήτηση 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πολυτροπική σύνθεση βίντεο λόγου 
πειθούςπου κατασκευάζεται με την οικειοποίηση υπάρχοντος υλικού από το 
διαδίκτυο (μετά από αναζήτηση και επιλογή), αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία 
σημείωσης και κριτικής σκέψης, η οποία αφορά τους γραμματισμούς που 
σχετίζονται με την παραγωγή πολυτροπικού λόγου του πολίτη σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα επικοινωνίας. Εξετάζοντας τις παραγωγές ως έκφραση λόγου εντός 
συγκεκριμένου κοινωνικού και τεχνολογικού πλαισίου, αναδείχθηκε το γεγονός ότι 
η επιλογή και oανασχεδιασμός «διαθέσιμων σχεδίων» αναφέρεται βασικά σε έναν 
πολυτροπικόγραμματισμό σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι τρόποι συμβάλλουν για 
τη δημιουργία νοήματος. Ο πολυτροπικόςγραμματισμός περιλαμβάνει και τον 
τεχνολογικό γραμματισμό, εξαιτίας της κρισιμότητας του εργαλείου να 
διαμεσολαβεί το αποτέλεσμα, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι δυνατότητες 
και οι περιορισμοί τού μέσου διαμορφώνουν τις επιλογές του «σχεδιαστή». 
Ωστόσο, ο πολυτροπικόςγραμματισμός δεν αποτελεί ταυτόχρονα κριτικό 
γραμματισμό, όπως αποδεικνύει η αναδίπλωση των λόγων των φοιτητριών σε 
κυρίαρχους λόγους για το ρατσισμό, εξαιρώντας σε μεγάλο βαθμό την 
αναπαράσταση της επικαιρότητας. Η κριτική επανάχρηση υπαρχόντων υλικών 
προϋποθέτει μια κριτική διερεύνηση του κοινωνικού γίγνεσθαι μέσω της κριτικής 
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των «υλικών», δηλαδή των «διαθέσιμων σχεδίων» που τον συγκροτούν. Οι Freire 
& Macedo (1987) επισημαίνουν ότι «το να διαβάζουμε τη λέξη (theword) δεν 
προηγείται απλά από το να διαβάζουμε τον κόσμο (theworld), αλλά και από έναν 
ορισμένο τρόπο να τον γράφουμε και να τον ξαναγράφουμε, δηλαδή, από τη 
μετατροπή του μέσω της συνειδητής, πρακτικής εργασίας» η οποία συνιστά μια 
δυναμική κίνηση κεντρικής σημασίας για τη διαδικασία του γραμματισμού. 
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Περίληψη 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική εφαρμογή βασισμένη στο έργο του 
Shakespeare, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, όπου χρησιμοποιήθηκαν ο κινηματογράφος, το βίντεο 
και η φωτογραφία, αφενός σαν μέσα οπτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
εγγραμματισμού και αφετέρου, για να επεκταθούμε σε άλλα σχολικά αντικείμενα και να 
ενισχυθούν προσωπικές και ατομικές δεξιότητες. Αρχικά γνωρίζουμε το μέσο του 
κινηματογράφου με τη «ανάγνωση» ταινιών, και τη συγκριτική τους ανάλυση, το 
αποκωδικοποιούμε, μαθαίνουμε τη γλώσσα του, το εκμεταλλευόμαστε για να 
προσεγγίσουμε το κείμενο, να μάθουμε τα στοιχεία της λογοτεχνίας και τα εκφραστικά 
μέσα της λογοτεχνικής γλώσσας καθώς και να διατρέξουμε το πολιτιστικό ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο που εμφανίζονται τα θέματα που πραγματεύεται το έργο και τη 
διαχρονικότητά τους. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος συνθέτουμε τα δικά μας 
οπτικοακουστικά μηνύματα στη γλώσσα του κινηματογράφου και εκφραζόμαστε 
δημιουργικά. Ο μαθητής περνά τα στάδια θεατής-κριτικός-δημιουργός. Έτσι πετυχαίνουμε 
τους βασικούς στόχους του οπτικοακουστικού εγγραμματισμού αλλά και άλλους 
γνωστικούς, παιδαγωγικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους. 
 
Abstract 
A school project based on Shakespeare’s play “Romeo and Juliet” is presented in this paper. 
Films, video and photography have been used as means of visual, social and cultural literacy 
and of expanding to other school subjects. In the first phase, students get acquainted with the 
language of cinema, by “reading” films and by attempting their comparative analysis. 
Furthermore, the short form of film is exploited to approach the text and learn the elements 
of fiction and the elements of language and at the same time discuss the cultural and social 
themes dealt in the play and their timelessness. In the second phase, students are expected to 
create their own audio visual products and express themselves creatively. Thus, the student 
gradually develops from a passive viewer to a cinema critic and finally to a creator 
accomplishing the main aims of audio visual literacy and at the same time other cognitive, 
pedagogical, social and cultural goals.  
 
 
Εισαγωγή 
Είναι αρκετό στο σημερινό πολιτισμικό περιβάλλον να μάθει κανείς να γράφει και 
να διαβάζει για να θεωρείται «εγγράμματος»; Ακόμη και σε προηγούμενους αιώνες 
«εγγράμματος» θεωρούνταν κάποιος που διέθετε εκτός από τις δεξιότητες γραφής 
και ανάγνωσης, γνώσεις και δεξιότητες λογοτεχνικές, πολιτιστικές και κοινωνικές. 
Πόσο χρόνο διαθέτει σήμερα ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη και πόσο μπροστά 
σε ένα βιβλίο; Είναι αλήθεια ότι σήμερα το παιδί έρχεται σε επαφή και παίρνει τις 
πληροφορίες του πρώτα από μια οθόνη και έπειτα από κάποιο έντυπο μέσο. 
Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στην εικόνα δεν σημαίνει και κατανόηση της 
πληροφορίας και του νοήματος που φέρει.  
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Στο σχολείο επικρατεί η γραπτή και η προφορική γλώσσα. Στον πραγματικό 
κόσμο κυριαρχεί η εικόνα και η οθόνη απέναντι στο λόγο. Αυτό είναι ένα γεγονός 
που δεν μπορούμε πια να αγνοούμε. Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι κατά βάση 
οπτικός με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τον κατακλυσμό των ΜΜΕ. Αυτή την 
πραγματικότητα πρέπει να την αποδεχτούμε και να αξιοποιήσουμε μέσα στην 
τάξη τη δύναμη που ασκούν τα μέσα στο σύγχρονο άνθρωπο προς όφελός του, 
ενεργοποιώντας την κριτική ικανότητα και τη δημιουργικότητα του και 
ταυτόχρονα αποσοβώντας τον κίνδυνο να παραμείνει παθητικός δέκτης και 
ανυπεράσπιστος απέναντι στην κυρίαρχη κουλτούρα που εξυπηρετούν τα 
οπτικοακουστικά μέσα. Και ένα άλλο στοίχημα που μπορεί να κερδίσει το σχολείο 
είναι μια ανατροπή στο πολιτιστικό πλαίσιο, όπου το παιδί από καταναλωτής 
κουλτούρας θα περάσει στο ρόλο του κριτικού και στη συνέχεια του δημιουργού 
χρησιμοποιώντας τα μέσα για την αυτο-έκφρασή του, την αυτογνωσία του και το 
χτίσιμο της αυτοπεποίθησης του.  

Τα πολυτροπικά μηνύματα από τα οποία κατακλυζόμαστε καθημερινά, έχουν 
περάσει στο υποσυνείδητό μας, σκέψεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές που 
συντελούν στη δημιουργία μιας μαζικής κουλτούρας γενικά αποδεκτής. Για να 
αντιτάξουμε ένα προσωπικό βλέμμα σε αυτή την κυρίαρχη κατάσταση και να 
«ελέγξουμε» τον αντίκτυπο που έχουν στο νέο άνθρωπο και τον τρόπο ζωής του 
αυτά τα «οπτικοακουστικά» μηνύματα, πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν πως 
λειτουργούν αυτά τα μέσα, πρέπει να μάθουν να τα αποκωδικοποιούν, δηλαδή να 
τα «διαβάζουν» αλλά και να συνθέτουν στους κώδικές τους, έτσι ώστε να μπορούν 
να τα κρίνουν και να έχουν άποψη για αυτά, να γίνουν δηλαδή «οπτικοακουστικά 
εγγράμματοι».  

Τα δύο συνθετικά στοιχεία του όρου οπτικοακουστικός, οπτικό και 
ακουστικό, αντιμετωπίζονται αδιαίρετα, αν και αποτελούν διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας με τους δικούς του κώδικες ο καθένας. Στα περισσότερα 
οπτικοακουστικά προϊόντα, ιδιαίτερα αυτά που περιέχουν κινούμενες εικόνες, 
όπως οι κινηματογραφικές ταινίες ή οι εικόνες της μικτής πραγματικότητας, όπως 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εικόνα και ήχος συνυπάρχουν και οι πολιτιστικοί τους 
κώδικες διαπλέκονται σε ενιαίο σύνολο (Γρόσδος, 2010). 

Οπτικοακουστική επικοινωνία είναι η ικανότητα της λήψης και αποστολής 
μηνυμάτων χρησιμοποιώντας εικόνα και ήχο. Για να γίνει το μήνυμα αντιληπτό, 
πρέπει το άτομο να χρησιμοποιήσει διάφορες δεξιότητες, όπως της εξερεύνησης, 
της κριτικής και της σκέψης. Οπτικοακουστικός εγγραμματισμός είναι η ικανότητα 
να ερμηνεύεις οπτικοακουστικά μηνύματα αλλά και να παράγεις μηνύματα που 
μεταφέρουν το νόημα αποτελεσματικά. Είναι η γνώση και η εμπειρία για το πώς 
λειτουργούν αυτά τα μέσα αλλά και η συνειδητή γνώση του σκοπού και της 
επιρροής που μπορούν να έχουν στο άτομο και στην κοινωνία γενικότερα. ∆εν 
αντιλαμβανόμαστε μόνο με τις αισθήσεις αλλά κυρίως με το μυαλό. Ένα 
οπτικοακουστικά εγγράμματο άτομο πρέπει να μπορεί να «διαβάζει» και να 
«γράφει» σε αυτή τη γλώσσα. Αυτό εμπεριέχει τη ικανότητα να αποκωδικοποιούμε 
και να ερμηνεύουμε οπτικοακουστικά μηνύματα αλλά και να κωδικοποιούμε και να 
συνθέτουμε τέτοιου είδους μηνύματα που να έχουν νόημα και περιεχόμενο 
κατανοητό.  

Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο 
κατανάλωσης (χρήσης) και κριτικής αποτίμησης (Kress & Van Leeuwen, 2001) αλλά 
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και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων. Ο 
παραπάνω ορισμός υποδηλώνει έναν ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί-θεατής 
(καταναλωτής), το παιδί-κριτικός και το παιδί-παραγωγός εικόνων. 

Ένα οπτικοακουστικά «εγγράμματο» άτομο: 
 ερμηνεύει το περιεχόμενο μηνυμάτων, 
 έχει επίγνωση του σκοπού, των επιπτώσεων και των συνεπειών που μπορεί 

ένα τέτοιο μήνυμα να εμπεριέχει, 
 βλέπει με κριτικό βλέμμα και λαμβάνει υπόψη τις πιθανές χειριστικές χρήσεις 

από τα μέσα ενός τέτοιου μηνύματος καθώς και τους ιδεολογικούς 
υπαινιγμούς και τις επιπτώσεις στη διαμόρφωση της προσωπικής κουλτούρας, 

 αναπτύσσει κριτική ικανότητα για την ισχύ, την ορθότητα και την αξία των 
μηνυμάτων, 

 επικοινωνεί αποτελεσματικά τα δικά του «σημαινόμενα» επιλέγοντας και 
δημιουργώντας μηνύματα πλήρη νοήματος. 
Για να διδάξουμε την οπτικοακουστική γλώσσα πρέπει να μυήσουμε τους 

μαθητές στο συντακτικό, τη γραμματική και τη σημασία της. Για παράδειγμα η 
γραμματική στη γλώσσα του κινηματογράφου μπορεί είναι τα διάφορα είδη 
πλάνων αλλά και η χρήση τους (όπως οι χρήσεις ενός χρόνου στη γραμματική) , τα 
κάδρα και τι δείχνουν, και το συντακτικό (τα διάφορα είδη μοντάζ), κλπ. Αλλά 
αυτά τα στοιχεία στην οπτικοακουστική γλώσσα ξεφεύγουν από τη σύμβαση των 
γλωσσών όπως τις γνωρίζουμε γιατί τα σύμβολα είναι πολυπληθή και η σημασία 
τους εξαρτάται πάντα από τα συμφραζόμενα, τον τοπικό και παγκόσμιο πολιτισμό 
και την εποχή που εμφανίζονται αλλά και την προσωπική κρίση και σκέψη. Γι αυτό, 
για να ανακαλύψουμε τη σημασία ενός τέτοιου μηνύματος σε ένα οπτικοακουστικό 
προιόν που «μελετάμε», πρέπει να απαντήσουμε ερωτήσεις όπως: ποιος έφτιαξε το 
μήνυμα, ποιος το πλήρωσε, σε ποιο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, σε ποιο κοινό 
απευθύνεται, τι μας λέει για την κοινωνία και το συγκεκριμένο γεγονός κλπ.  
 
Γενικά στοιχεία της εφαρμογής. 
Σε αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί μια διδακτική εφαρμογή σε σχολικό 
πρόγραμμα όπου χρησιμοποιήθηκαν ο κινηματογράφος, το βίντεο και η 
φωτογραφία σαν μέσα, αφενός, οπτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 
εγγραμματισμού και, αφετέρου, για να επεκταθούμε σε άλλα σχολικά αντικείμενα 
και να ενισχύσουμε προσωπικές και ατομικές δεξιότητες. Μέσα από διάφορα 
βήματα γνωρίζουμε το μέσο του κινηματογράφου με τη «ανάγνωση» ταινιών, τη 
συγκριτική τους ανάλυση, το αποκωδικοποιούμε, μαθαίνουμε τη γλώσσα του, το 
εκμεταλλευόμαστε για να προσεγγίσουμε το κείμενο, να μάθουμε τα στοιχεία της 
λογοτεχνίας και τα εκφραστικά μέσα της λογοτεχνικής γλώσσας καθώς και να 
διατρέξουμε το πολιτιστικό ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που εμφανίζονται τα 
θέματα που πραγματεύεται και τη διαχρονικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, στη 
δεύτερη φάση του προγράμματος συνθέτουμε τα δικά μας οπτικοακουστικά 
μηνύματα στη γλώσσα του κινηματογράφου και εκφραζόμαστε δημιουργικά. 
Χρησιμοποιούμε δηλαδή το μέσο για να εξυπηρετήσουμε διάφορα σχολικά 
αντικείμενα αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε κινηματογράφο προς χάρη της τέχνης του 
κινηματογράφου. Έτσι πετυχαίνουμε τους βασικούς στόχους του 
οπτικοακουστικού εγγραμματισμού αλλά και άλλους γνωστικούς, παιδαγωγικούς 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους.  
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Στοχοθεσία της Εφαρμογής 
Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός 
Η στοχοθεσία της διδασκαλίας του οπτικού εγγραμματισμού πρέπει να 
περιλαμβάνει την ικανότητα του μαθητή να: 
 να αντιλαμβάνεται την ουσία της εικόνας, 
 να αναλύει και να ερμηνεύει τις εικόνες και το μήνυμα τους μέσα στο 

συγκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο που φτιάχτηκαν και υπάρχουν, 
 να εκτιμά τη αξία του μηνύματος σε σχέση με τον σκοπό που φτιάχτηκε και το 

κοινό-στόχο, 
 να αναλύει τη σύνταξη, γραμματική, σημασιολογικό κώδικα, σύνθεση και ύφος, 
 να αναλύει τις τεχνικές και την τεχνολογία που φτιάχτηκαν τα μηνύματα, 
 να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά την αισθητική ποιότητα και τις καλλιτεχνικές 

δεξιότητες, 
 να διακρίνει ανάμεσα στην ψεύτικη πνευματικότητα και το πραγματικά 

πολύτιμο,  
 να λύνει προβλήματα κατανόησης με γνώμονα την κριτική σκέψη, 
 να αντιστέκεται στη χειριστική δύναμη των οπτικοακουστικών μηνυμάτων,  
 να δημιουργεί δικά του έργα και να μεταδίδει τα δικά του μηνύματα με 

επιτυχία εκφράζοντας τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα του.  
Ο οπτικός εγγραμματισμός πρέπει να εξελίσσεται μέσα από δραστηριότητες 

που προκαλούν σκέψη, αμφισβήτηση, συζήτηση και διαδικασίες καινοτόμες όπου η 
φαντασία εναλλάσσεται με την κριτική σκέψη και όπου οι εκλογικευμένες 
απαντήσεις συνδυάζονται με ευφάνταστες ιδέες. Ο στόχος είναι οι μαθητές να 
γίνουν αισθητικά ανοιχτόμυαλοι έχοντας ταυτόχρονα επίγνωση της χειριστικής 
ικανότητας της εικόνας. 
Οι γνωστικοί στόχοι είναι: 
 γνωριμία με το Ελισαβετιανό θέατρο, 
 επαφή με το αυθεντικό κείμενο και τα εκφραστικά μέσα της αγγλικής 

Σαιξπηρικής γλώσσας, 
 κατανόηση των αφηγηματικών στοιχείων ενός λογοτεχνικού έργου, 
 συγγραφή στιγμιότυπων και ποιητικού λόγου,  
 αποδόμηση της γλώσσας του κινηματογράφου και της φωτογραφίας, 
 σύνθεση στη γλώσσα του κινηματογράφου.  
Οι παιδαγωγικοί στόχοι είναι: 
 έκφραση εφηβικών προβληματισμών, 
 διερεύνηση σχέσεων μέσα στην οικογένεια και στο σύγχρονο κόσμο, 
 ανάδειξη ζητημάτων για τη σχέση με το άλλο φύλο, 
 συνειδητοποίηση κλίσεων και ενδιαφερόντων, 
 εσωτερική διερεύνηση με σκοπό την αυτογνωσία, 
 προσωπική εξέλιξη από καταναλωτή τέχνης σε κριτικό και δημιουργό. 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων : 
 χρήσης τεχνολογίας, 
 κριτική σκέψης, 
 εκτίμησης της αισθητικής,  
 συνεργατικότητας, 
 της φαντασίας και της δημιουργικότητας, 
 προσωπικής έκφρασης, 
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 οργάνωσης και παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων,  
 επικοινωνίας. 
 
Στάδια Εφαρμογής  
Α Φάση  
 Με ελκυστική παρουσίαση σε ppt, εικονική περιήγηση στο Globe 

(http://www.shakespearesglobe.com/about-us/virtual-tour) και σύντομο φύλλο 
εργασίας γίνεται εισαγωγή στο Ελισαβετιανό θέατρο και τον 
αντιπροσωπευτικό θεατρικό συγγραφέα τον William Shakespeare. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγγραφέα χρησιμοποιούμε το 
μικρό ακουστικό κουίζ που υπάρχει στο βιβλίο Αγγλικών της Β Γυμνασίου, 
Think Teen B, Advanced (Lesson 15).  

 Με αφορμή την περίληψη στα αγγλικά που περιλαμβάνεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο του μαθήματος των Αγγλικών της Β Γυμνασίου, Think Teen B 
Advanced κάνουμε σύνδεση με προηγούμενη γνώση. Όλοι έχουν ακούσει για 
αυτό το διάσημο έργο και γνωρίζουν μερικώς την υπόθεση, αλλά από τη 
συζήτηση με αφορμή το κείμενο κινητοποιούνται και φαίνεται να 
ενδιαφέρονται να μάθουν όλη την ιστορία καθώς και λεπτομέρειες. Στους 
όποιους ενδοιασμούς διαβεβαιώνω τους μαθητές ότι στην πορεία θα 
συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολύ παραπάνω από μια παρωχημένη γλυκερή 
ερωτική ιστορία.  

 Εκμεταλλευόμενοι την δυνατότητα να ακούσουμε το κείμενο που 
περιλαμβάνεται στο ψηφιακό σχολικό εγχειρίδιο, ακούμε την ιστορία μέχρι το 
σημείο που αφού ο Ρωμαίος έχει φύγει από τη γιορτή προβληματίζεται για το 
αν θα επισκεφτεί κρυφά τη Ιουλιέτα και συζητάμε τι θα τον συμβουλεύαμε να 
επιλέξει και επιχειρηματολογούμε. 

 
Β Φάση 
 Παρακολουθούμε αποσπάσματα των ταινιών Romeo  &Juliet (Carlo Carlei, 

2013) και Romeo+Juliet (Baz Luhrmann, 1996), τις ίδιες σκηνές, από το σημείο 
της συνάντησης του ζευγαριού στη γιορτή των Καπουλέτων έως και την σκηνή 
στο μπαλκόνι. Αναλύουμε συγκριτικά τις ταινίες για να αντιληφθούν οι μαθητές 
πως από το ίδιο κείμενο προκύπτουν δύο τόσο διαφορετικές ταινίες και 
μελετάμε και συζητούμε την αισθητική των ταινιών (σκηνικά, ενδυματολογία, 
ύφος, ρυθμός). Τέλος εκφράζουμε προτιμήσεις και δικαιολογούμε την άποψή 
μας. Ψηφίζουμε την ταινία που θέλουμε να δούμε.  

 Γινόμαστε ομάδα και της δίνουμε όνομα Film Shake και δημιουργούμε κλειστή 
ομάδα στο facebook με το ίδιο όνομα για να μιλάμε και εκτός σχολείου. Μας 
βοηθάει στην οργάνωση , στην έκφραση και στην επικοινωνία.  

 Ανάγνωση - δραματοποίηση από ζευγάρια μαθητών της σκηνής στο μπαλκόνι 
από το αυθεντικό Σαιξπηρικό κείμενο στα αγγλικά. Ανάλυση πραγματολογική 
και γλωσσική με φύλλο εργασίας για τα εκφραστικά μέσα και εντοπισμός 
κάποιων βασικών διαφορών ανάμεσα στη Σαιξπηρική και στη μοντέρνα 
Αγγλική γλώσσα. 

 Συνεχίζουμε με την ανάγνωση - ακρόαση της αγγλικής περίληψης του έργου 
και από το σημείο που σταματά, γράφουμε το τέλος που φανταζόμαστε ή 
επιθυμούμε για το ζευγάρι.  
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 Παρακολουθούμε την ταινία που έχουμε επιλέξει αλλά συμφωνούμε ότι 
επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε και την άλλη σε επόμενη συνάντηση 

 Παρακολουθούμε τη θεατρική παράσταση του ΚΘΒΕ «Ρωμαίος & Ιουλιέτα on 
the road» που δίνει μια διαφορετική διάσταση στο θεατρικό έργο με χρήση 
διαφορετικών εκφραστικών μέσων και χρήση τεχνολογίας. Σε πρώτο επίπεδο 
παρακολουθούμε τη θεατρική πράξη που εξελίσσεται στη σκηνή, σε δεύτερο 
επίπεδο κινηματογραφημένο θέατρο (βιντεοσκοπημένες σκηνές), και σε ένα 
τρίτο επίπεδο παρακολουθούμε σε προβολέα το γύρισμα που παράγεται εδώ 
και τώρα πάνω στη σκηνή. Στο ρόλο του αφηγητή έχουμε δύο ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς που κάνουν την αφήγηση σύγχρονη και ενδιαφέρουσα. Έχουμε 
ραπ και χιπ χοπ ρυθμούς που ανεβάζουν την παράσταση στα μάτια των 
εφήβων.  

 Για τη χρήση όλων αυτών των τεχνολογικών και εκφραστικών μέσων και τη 
λειτουργία τους μέσα στην παράσταση, όπως και για τον εκιβωτισμό άλλων 
ιστοριών και το ανοιχτό τέλος που δίνεται στην ιστορία, συζητάμε στο τέλος 
της παράστασης με τους συντελεστές και το σκηνοθέτη. Καταγράφουμε σε 
βίντεο τη συνέντευξη.  

 Ο σκηνοθέτης Σ. Χατζηαδαμίδη καλεί την ομάδα μας σε θεατρικό εργαστήρι 
στο Open Day για τον Σαίξπηρ που οργανώνει το ΚΘΒΕ. Η συμμετοχή 
ενθουσιάζει τα παιδιά γιατί γνωρίζουν ήδη αρκετά για την ιστορία και 
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο εργαστήριο και τις καινοτόμες θεατρικές 
δραστηριότητες. Γνωρίζουν τον χορογράφο, τον σκηνοθέτη, τη συγγραφέα-
στιχουργό και δουλεύουν μ’ αυτούς, αλλά και τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα που 
έχουν τόσα πολλά και αφοπλιστικά να τους ρωτήσουν.  

 Με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία προσεγγίζουμε τα βασικά αφηγηματικά 
στοιχεία της λογοτεχνίας και φτιάχνουμε mind map με τους αφηγηματικούς 
όρους ενός λογοτεχνικού έργου.  

 Στην επόμενη συνάντηση συζητάμε για τα θέματα και πλοκή τους χαρακτήρες 
των ηρώων, τις συγκρούσεις, της ιστορίας. Όλη τη συζήτηση την 
καταγράφουμε σχηματικά σε 3 πόστερ, τα ζωγραφίζουμε και τα αναρτούμε 
στους πίνακες ανακοινώσεων του σχολείου. 

 Συζήτηση για τον έρωτα σήμερα. Επικεντρωνόμαστε στον εφηβικό έρωτα και 
Ρωτάμε τους συμμαθητές μας - Μας απαντούν. (βιντεοσκόπηση των 
συνεντεύξεων). ∆ημιουργούμε ένα ψηφιακό λεύκωμα και απολαμβάνουμε τόσο 
το «γύρισμα» όσο και το αποτέλεσμα.  

 
Γ Φάση 
 Με αφορμή το έργο και τις εγκιβωτισμένες ιστορίες στη θεατρική παράσταση 

συζητάμε για σύγχρονες ερωτικές ιστορίες και ποια πιθανά εμπόδια 
συναντούν. Ποιοι περιορισμοί μπορεί να υπάρχουν σήμερα; Από τη συζήτηση 
προκύπτουν διάφορες πιθανές περιπτώσεις και μας εμπνέουν. Γράφουμε σε 
ομάδες τα δικά μας στιγμιότυπα από σύγχρονες «Ερωτικές Ιστορίες μετ΄ 
εμποδίων» με παραλλαγές σε περιεχόμενο, ύφος, γλώσσα, κατάσταση. 
Αναλαμβάνουμε ρόλους και δραματοποιούμε τις σκηνές. ∆ιορθώνουν οι 
ομάδες που παρακολουθούν στις ομάδες που παρουσιάζουν, τα λάθη ύφους, 
τους διαλόγους κλπ. Αποφασίζουμε να κινηματογραφήσουμε τα στιγμιότυπα 
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μας. ∆ρομολογούμε ένα πλάνο για το τι πρέπει να ξέρουμε πριν ξεκινήσουμε 
και πως θα το μάθουμε.  

 Συνεργασία με ∆ραματική Σχολή για σκηνοθετικές οδηγίες. Κάνουμε πρόβες 
τους ρόλους. 

 Μαθαίνουμε για τα στάδια παραγωγής μιας ταινίας και τα στοιχεία της 
κινηματογραφικής αφήγησης με παραδείγματα σε φύλλα εργασίας και 
παρακολουθώντας τις αντίστοιχες σκηνές και πλάνα (σκηνή, είδη πλάνου, 
γωνίες λήψης ντεκουπάζ, στόρυμπόρντ, μονταζ κλπ (Επιμορφωτικό Υλικό 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης). Βλέπουμε εκπαιδευτικά βίντεο από 
το εκπαιδευτικό site http://www.karposontheweb.org/en-gb/aboutus.aspx για 
σωστές λήψεις και ικανοποιητικό ήχο με ερασιτεχνική κάμερα.  

 Για να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα θεωρητικά και να οργανώσουμε την 
κινηματογράφηση και τα γυρίσματα μας βοηθά το Μουσείο Κινηματογράφου. 
Κάνουμε με τη βοήθειά τους decoupage και storyboard. Ορίζονται οι 
σκηνοθέτες και οι εικονολήπτες για τις ιστορίες.  

 Και ACTION! Κινηματογραφούμε τις δικές μας ιστορίες! 
 Κάποιος μαθητής κάνει το μοντάζ.  
 
Άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος 
Αποφασίζουμε να πάρουμε μέρος στο ειδικό για σχολεία πρόγραμμα του 
ραδιοφώνου της ΕΡΤ FM 102 «Τα παιδιά είναι εντάξει» με ραδιοφωνική εκπομπή 
σχετική με τον έρωτα στις 14/2. Στην εκπομπή εκμεταλλευόμαστε το υλικό του 
προγράμματος και το δένουμε με πολύ μουσική την οποία επιλέγουμε να ταιριάζει 
με το περιεχόμενο. Στη μία ώρα της εκπομπής μας περιλαμβάνουμε αποσπάσματα 
από αυτά που διαβάσαμε στο έργο, αποσπάσματα από τη συνέντευξη που πήραμε 
από τους συντελεστές της παράστασης στο ΚΘΒΕ, τις συνεντεύξεις - λεύκωμα των 
συμμαθητών μας και τις «Ερωτικές Ιστορίες μετ’ εμποδίων», τα στιγμιότυπα που 
γράψαμε εμείς. Όλα αυτά τα δένουμε με πολύ μουσική που δεν τη διαλέξαμε 
αβασάνιστα. Ακούσαμε πολλά τραγούδια αγγλικά, είδαμε τα βίντεο και τα βίντεο 
lyrics και επιλέξαμε αυτά που ταίριαζαν στο περιεχόμενο και το ύφος που θέλαμε 
να δώσουμε στην εκπομπή. ∆ημιουργήσαμε event στο facebook και φτιάξαμε 
αφίσες που αναρτήσαμε στο σχολείο για να προωθήσουμε την εκπομπή. Επίσης 
κάναμε και τρίλεπτη ενημέρωση στις τάξεις με μικρά flyers για κάθε πληροφορία 
χωριστά τα οποία δείχναμε καθώς πληροφορούσαμε τους συμμαθητές μας για την 
ώρα, τη συχνότητα και το περιεχόμενο της εκπομπής έτσι ώστε να τα θυμούνται 
καλύτερα. Κάναμε πολλές πρόβες για να συγχρονιστούμε σωστά αφού έπρεπε να 
δράσουμε σε ένα μικρό χώρο 15 μαθητές. Η εκπομπή ήταν ζωντανή και 
παρουσιάστηκε άψογα αφού οι μαθητές έδειξαν ωριμότητα, συνέπεια και 
ανέλαβαν αποτελεσματικά πρωτοβουλίες όταν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα 
στο ραδιοφωνικό σταθμό την τελευταία στιγμή. Πολύτιμη σε όλη την προσπάθεια 
η βοήθεια του διευθυντή προγράμματος και των τεχνικών της ΕΡΤ. Οι μαθητές 
μίλησαν για ανεπανάληπτη εμπειρία, οι συμμαθητές τους την παρακολούθησαν 
μέχρι το τέλος και οι γονείς συγκινήθηκαν και μας συνεχάρησαν για την σχεδόν 
επαγγελματική δουλειά μας. Όλους όμως τους ενθουσίασαν οι μουσικές μας 
επιλογές που σημαίνει ότι οι μαθητές γνωρίζουν να επιλέγουν μουσική και 
θεματολογία που έχει απήχηση σε ευρύ φάσμα κοινού. 
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Κατά τη διάρκεια της επιλογής τραγουδιών και της μελέτης των στίχων και 
μελετώντας πιο στοχευμένα με πλάνο μαθήματος εμπνευστήκαμε από το τραγούδι 
Wish List των Pearl Jam και γράψαμε δικούς μας στίχους στο ίδιο μοτίβο. Από 
αυτούς επιλέξαμε κάποιους και προτείναμε στην καθηγήτρια της Μουσικής να 
γραφτεί μουσική πάνω στους στίχους μας στο μάθημα της μουσικής. Η πρόταση 
έγινε πραγματικότητα και ένας διαγωνισμός του European School Radio για 
ηχογραφημένο τραγούδι μας οδήγησε σε ακρόαση για φωνή και τελικά στο 
στούντιο για ηχογράφηση. Το βίντεο κλιπ που προγραμματίσαμε στο Μουσείο 
Κινηματογράφου δεν υπήρχε χρόνος να πραγματοποιηθεί και έτσι αρκεστήκαμε σε 
ένα videolyrics σε moviemaker. 

Παράλληλα πραγματοποιήσαμε μια δράση σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φωτογραφίας. Με αφορμή αποσπάσματα από την Πράξη 2 Σκηνή 2 του Ρωμαίος 
και Ιουλιέτα καθώς και τη «σκηνή από το θάλαμο ακρόασης» στην ταινία Before 
Sunrise (Richard Linklater,1995) και αφού επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης και ξεναγηθήκαμε στην έκθεση FACES, Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή 
φωτογραφία μετά το 1990, φωτογραφίσαμε στο χώρο του λιμανιού Θεσσαλονίκης 
και σε επόμενη φάση στο σχολείο «μάτια» και «χέρια» και πως εκφράζουν τα 
συναισθήματα και τους τρόπους προσέγγισης των ανθρώπων. Τις φωτογραφίες 
τις επεξεργαστήκαμε και τις ταξινομήσαμε θεματικά. Τις εκθέσαμε με λεζάντες που 
σκέφτηκαν οι μαθητές, στην έκθεση μαθητικής φωτογραφίας του Φωτογραφικού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης. 

Με αφορμή τη μία από τις πέντε «Ερωτικές Ιστορίες μετ’ εμποδίων» 
προέκυψε ένα διήγημα που εκμεταλλεύτηκε σαν ιδέα ο ένας μαθητής από τη 
συγγραφική ομάδα και με αυτή του την προσπάθεια συμμετείχε στον Μαθητικό 
∆ιαγωνισμό ∆ιηγήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών με το διήγημα “No 
to Peer Mentality”.  

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας και με αφορμή την μετατροπή ενός 
λογοτεχνικού κειμένου σε ταινία , προετοιμάζουμε και διοργανώνουμε έκθεση 
βιβλίου με θέμα: «Τα Βιβλία πάνε Σινεμά». Η ομάδα ερευνά στη βιβλιοθήκη και στο 
διαδίκτυο για βιβλία που έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και έχουν γίνει ταινίες. Η 
έκθεση πλαισιώνεται με δράσεις στο σχολείο, επισκέψεις των μαθητών στη 
βιβλιοθήκη και δανεισμό του βιβλίου με το αντίστοιχο CD για συγκριτική ανάλυση. 
∆ημιουργείται CD θήκη στο σχολείο για μελλοντική εκπαιδευτική χρήση. 
∆ιοργανώνεται ημέρα κινηματογράφου-λογοτεχνίας στο σχολείο, με την προβολή 
και τη συζήτηση αποσπασμάτων ταινιών στις τάξεις και ανάγνωση-παρουσίαση 
των αντίστοιχων αποσπασμάτων από τα αντίστοιχα βιβλία με στοχευμένα φύλλα 
εργασίας: Ο Μικρός Νικόλας στην Α΄ Γυμνασίου, Τα ∆ελφινάκια του Αμβρακικού Β΄ 
Γυμνασίου, Το Κύμα Γ΄Γυμνασίου.  
 
Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
 Υπολογιστές 
 Προτζέκτρορες  
 ∆ιαδίκτυο 
 Ψηφιακοί χώροι 
 Μέσα δικτύωσης 
 Λογισμικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και ήχου 
 Φωτογραφικές μηχανές 
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 Βιντεοκάμερες  
 Επιμορφωτικό Υλικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
 Ταινίες 
 Βιβλία 
 Φύλλα εργασίας 
 
Αξιολόγηση       
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με ερωτηματολόγιο των συμμετεχόντων 
μαθητών σχετικά με τις δράσεις, την επίτευξη στόχων και τα συναισθήματα τους 
και οι απαντήσεις ήταν ικανοποιητικές. Η ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, η 
προετοιμασία της, η κινηματογράφηση και η παρακολούθηση των ταινιών 
αξιολογήθηκαν με αυτή τη σειρά πολύ υψηλά. Η θεατρική παράσταση 
αξιολογήθηκε επίσης υψηλά, ενώ χαμηλά αξιολογήθηκαν η ανάγνωση του 
κειμένου όπως ήταν αναμενόμενο και η φωτογράφηση. Από τους 18 μαθητές που 
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 12 απάντησαν ότι απέκτησαν περισσότερο 
ενδιαφέρον και έμαθαν πράγματα για τον κινηματογράφο και το θέατρο, οι 10 ότι 
ανακάλυψαν κάποιο ταλέντο, οι 15 ότι απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση 
και γνώρισαν καλύτερα τους συμμαθητές και καθηγητές τους, οι 12 ότι άλλαξαν 
γνώμη για το σχολείο και τους καθηγητές τους. Οι λέξεις που κυριάρχησαν όταν 
τους ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν γενικά την εμπειρία τους στο πρόγραμμα ήταν: 
ευχάριστο, διασκεδαστικό, ενδιαφέρον, δημιουργικό. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος εκτός από η συνεχή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού έργου και τα συμπεράσματα που συζητούσαμε με την ολοκλήρωση 
κάθε δράσης, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο κέρδος μέσα από το πρόγραμμα 
ήταν η επαφή με τους μαθητές μας σε μια δραστηριότητα στο σχολείο όπου οι 
καθηγητές είναι ευχάριστοι και οι μαθητές επιδιώκουν να συμμετέχουν. Επίσης 
υπήρχε πιο προσωπική επαφή ανάμεσα στους συμμετέχοντες μαθητές και 
καθηγητές γεγονός που βελτίωσε την μεταξύ μας σχέση.      
 
Αποτελέσματα-προϊόντα        
Από το πρόγραμμα προέκυψαν:  
 πέντε μικρής διάρκειας βίντεο-ταινιάκια με κοινή θεματική τους σύγχρονους 

εφηβικούς έρωτες και τα πιθανά εμπόδια που συναντούν. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία οι μαθητές γνώρισαν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια 
παραγωγής μιας ταινίας και αυτό βοήθησε πολύ στο αναπτυχθεί το 
ενδιαφέρον τους για τον κινηματογράφο αλλά βελτίωσε επίσης και την κριτική 
ματιά τους σε σχέση με το μέσο.  

 Ραδιοφωνική εκπομπή που μεταδόθηκε ζωντανά στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, 
102FM. Μετά από έρευνα, συντονισμό, συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, πρόβες 
πραγματοποιήσαμε την εκπομπή μας με μεγάλη υπευθυνότητα και μάθαμε πώς 
να διαχειριζόμαστε το μέσο αλλά και το ραδιοφωνικό χρόνο και χώρο. Ήταν 
ξεχωριστή εμπειρία με άμεσα αποτελέσματα, αφού η δουλειά των μαθητών 
παρουσιάστηκε και εκτιμήθηκε μέσα από την απήχηση που είχε στους 
ακροατές.  

 Τραγούδι ηχογραφημένο με τίτλο: “WeWishWeWere” που συμμετείχε σε 
διαγωνισμό στο European School Radio. Μια δημιουργική δουλειά, όπου 
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εκφραστήκαν οι μαθητές προσωπικά και συλλογικά και «ακούστηκαν» όλοι 
μέσα από μια συλλογική παρουσίαση.  

 Βίντεο Lyrics για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακολουθώντας την συνήθη 
πρακτική του you tube, φτιάχτηκε βίντεο από ομάδα μαθητών στο πρόγραμμα 
Windows Movie Maker με επιλογή εικόνων και χρήση του συγκεκριμένου 
προγράμματος για να είναι κατανοητοί από όλους οι αγγλικοί στίχοι αλλά και 
για να γίνει πιο ελκυστική η ακρόασή του.  

 Συμμετοχή με 13 φωτογραφίες σε μαθητική έκθεση φωτογραφίας του Φ.Κ.Θ. με 
κοινή θεματική το ρόλο που παίζουν τα χέρια και τα μάτια στην ερωτική 
προσέγγιση. Αφού μελετήσαμε σχετική σκηνή από ταινία, πειραματιστήκαμε με 
το φακό, στήσαμε τις δικές μας φωτογραφίες, τις επεξεργαστήκαμε και έτσι 
γνωρίσαμε το μέσο της φωτογραφίας και το εκμεταλλευτήκαμε για να 
εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε.  

 Έκθεση βιβλίου με θέμα «Τα Βιβλία πάνε Σινεμά» και δημιουργία CD θήκης για 
εκπαιδευτική χρήση. Η έρευνα και μελέτη πως τα βιβλία γίνονται ταινίες 
ενισχύει το δανεισμό στη βιβλιοθήκη μας. 

 Συγγραφή ιστοριών από τα στιγμιότυπα των σεναρίων που γράφτηκαν από 
τους μαθητές και συμμετοχή του διηγήματος “No to Peer Mentality” σε 
λογοτεχνικό μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Λογοτεχνών. Λειτουργήσαμε αντίστροφα προχωρώντας από το «σενάριο» μιας 
σκηνής σε μια απόπειρα δημιουργικής γραφής διηγημάτων. Η προσπάθεια 
αποδείχτηκε λειτουργική καθώς δόθηκε η αφορμή από τη συγγραφή ενός 
στιγμιότυπου βασισμένου σε συγκεκριμένη κατάσταση αλλά χωρίς άλλο 
περιορισμό και άγχος, να επεκταθούν οι μαθητές συμπληρώνοντας την ιστορία 
όπως την φαντάζονται πριν και ή μετά το στιγμιότυπο. Η εμπειρία ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα και κινητοποίησε την φαντασία των μαθητών και τη 
δημιουργικότητα τους σε ένα δύσκολο πεδίο, αυτό της δημιουργικής γραφής.  

 
Συμπεράσματα       
Η εποχή της εικόνας είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται 
από το σχολείο, ούτε και να βρίσκεται σε σύγκρουση με τα ωρολόγια 
προγράμματα. Ο βομβαρδισμός των νέων ανθρώπων με εικόνες και η 
παρατεταμένη παραμονή τους μπροστά σε μία οθόνη δεν εγγυάται τίποτε για την 
ποιότητα αυτών των εικόνων και των μηνυμάτων τους και σε καμία περίπτωση 
δεν σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα γίνονται κατανοητά. Ολοένα και περισσότερο 
η εικόνα υπερισχύει σε βάρος του νοήματος της αισθητικής και του λόγου. Για την 
επικινδυνότητα αυτών των μηνυμάτων και την χειραγώγηση των μέσων ο νέος 
άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να είναι ενήμερος αλλά και οχυρωμένος. Η εκπαίδευση 
πρέπει να προστατέψει το νέο άνθρωπο αναπροσαρμόζοντας τους στόχους και τη 
διδακτική προσέγγιση παρέχοντας οπτικοακουστικό εγγραμματισμό στο πλαίσιο 
του πολυγραμματισμού. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτής της εφαρμογής 
επιδιώξαμε να συμπεριληφθούν και οι δύο κυρίαρχες τάσεις του οπτικού 
εγγραμματισμού. Αποκτώντας εξοικείωση με το μέσο τους κώδικές του και τις 
εκφραστικές του δυνατότητες και χωρίς να είναι η τεχνολογία και η ορολογία 
βασικός στόχος αλλά παράπλευρο κέρδος, στοχεύσαμε στο πέρασμα του νέου 
ανθρώπου σε πρώτη φάση από καταναλωτή τέχνης αρχικά σε κριτικό-αξιολογητή 
βελτιώνοντας τα αισθητικά και αξιολογικά του κριτήρια και καλλιεργώντας την 
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πολιτιστική του συνείδηση. Σε δεύτερη φάση, αποπειραθήκαμε εκμεταλλευόμενοι 
τη γνωριμία με τους κώδικες, τις μεθόδους και την τεχνική των οπτικοακουστικών 
μέσων, που δεν θα μπορούσε να εμπεδωθεί έτσι κι αλλιώς μόνο θεωρητικά, και 
κινητοποιώντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το συναίσθημα να περάσει 
ο μαθητής στο ρόλο του παραγωγού τέχνης έχοντας γνώμονα την άποψη ότι όλη 
η δημιουργία και η αξία της εξαρτάται από το νόημα -το μήνυμα που φέρει το 
οπτικοακουστικό προϊόν και ότι η εικόνα δεν μπορεί να είναι αυτοαναφορική και 
κενή νοήματος αλλά πρέπει να συνάδει με το περιεχόμενο. Από την άλλη, «με το να 
παράγει κάποιος μια ερασιτεχνική ταινία, διασώζει και προστατεύει μικρές, 
εφήμερες πολιτισμικές οντότητες. Είναι σαν να διακηρύττει ότι αυτές οι κοινότοπες 
εικόνες, που προέρχονται από την καθημερινότητα είναι εξίσου σημαντικές με τις 
εικόνες των βασιλιάδων και των διασημοτήτων, προστατεύοντας αυτό που 
πραγματικά κινεί την ιστορία και είναι το πιο σημαντικό» (Zimmerman, 1999: 291). 
Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν το πολιτιστικό κεφάλαιο για τον 
εκδημοκρατισμό των μέσων και την ελεύθερη διακίνηση και ανταλλαγή απόψεων, 
στάσεων και συναισθημάτων, την αρχή της μεταβολής της κατεστημένης τάξης, 
όπου οι τάσεις δεν θα διαμορφώνονται μόνο από τα μέσα αλλά όπου το «κοινό» 
θα συν-διαμορφώνει και τα μέσα θα ακολουθούν.  
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Περίληψη 
Σε μια οπτικοακουστική εποχή τα αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ που ανήκουν στο είδος του 
infotainment μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς 
χρησιμοποιούν ευχάριστα δραματουργικά στοιχεία για να ικανοποιήσουν εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ όπως τα «Μυστικά του Λαβυρίνθου» (Νταγιαντάς, 
2007) διαθέτουν μεγάλη ψυχαγωγική αλλά και εκπαιδευτική αξία και ανοίγουν το δρόμο 
για την ενσωμάτωση του οπτικοακουστικού μέσου στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
Λέξεις κλειδιά: αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ, infotainment, εκπαίδευση 

 
Abstract 
In an audiovisual era, the archaeological documentaries that belong to the genre of 
infotainment can be a decisive educational tool, since they use pleasant dramaturgical 
elements to meet educational needs. Archaeological documentaries like “The Secrets of the 
Labyrinth” (Dayandas, 2007) have great recreational as well as educational value and lead the 
way to the integration of the audiovisual media into the contemporary education. 
Keywords: archaeological documentary, infotainment, education 

 
 

Εισαγωγή 
Η νέα γενιά μαθητών είναι γαλουχημένη με την ποπ κουλτούρα και συνακόλουθα 
προσανατολισμένη προς τον οπτικοακουστικό πολιτισμό. Τα οπτικά ερεθίσματα- 
οι ταινίες- αποτελούν ένα ισχυρό μέσο προσέλκυσης της προσοχής των νέων και 
της συναισθηματικής τους προσέγγισης. Με την ενσωμάτωση του 
οπτικοακουστικού πολιτισμού στη σύγχρονη εκπαίδευση, οι διδάσκοντες μπορούν 
να αποκτήσουν κοινό κώδικα επικοινωνίας με τους μαθητές και να αναπτύσσουν 
πιο δύσκολες έννοιες πέρα από τις προφανείς. Επίσης, έρευνες υποστηρίζουν ότι 
εκπαιδευτικές πληροφορίες παραμένουν περισσότερο στη μνήμη των θεατών, 
όταν είναι σημαντικές για την εξέλιξη μιας ιστορίας (Mandler & Johnson, 1977: 115, 
Negrete, 2003: 10). 

Επιπλέον, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, οι 
μαθητές αναζητούν απαντήσεις και συνάφειες στο παρελθόν. Με τη χρήση των 
ιστορικών και αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση, οι μαθητές μπορούν 
να πληροφορηθούν για το παρελθόν τους, αλλά και να αναπτύξουν ισχυρές 
αναλυτικές και κριτικές ικανότητες σχετικά με το παρόν και το μέλλον. 

Το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ αποτελεί την πιο σημαντική πηγή ενημέρωσης 
του κοινού σε ζητήματα αρχαιολογίας. Τρεις είναι οι κύριες προσεγγίσεις/είδη που 
επιλέγονται για αυτού του είδους τα ντοκιμαντέρ: α) το μοτίβο του δοκιμίου πάνω 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα, β) το ντοκιμαντέρ της προσωπικότητας και γ) το 
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ντοκιμαντέρ μυστήριο, γνωστό και ως infotainment. Στόχος της παρούσας 
εργασίας είναι να διερευνηθούν η δομή και τα αφηγηματικά στοιχεία του 
infotainment, όπως αυτά προκύπτουν από την κειμενική ανάλυση του «Μυστικά 
του Λαβυρίνθου» (Νταγιαντάς- Bauer, 2007) και να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης 
και η χρησιμότητητα αυτών των ντοκιμαντέρ ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. 
 
Τι είναι Αρχαιολογία  
Η Αρχαιολογία ασχολείται με το παρελθόν του ανθρώπου- με την ανακάλυψη και 
την μελέτη του υλικού πολιτισμού και των διαδικασιών της πολιτισμικής 
μεταβολής του παρελθόντος. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από μόνα τους δεν 
δίνουν άμεσες και ξεκάθαρες πληροφορίες- ο αρχαιολόγος είναι εκείνος που 
πρέπει να ανακαλύψει το νόημά τους. Οι αρχαιολόγοι συλλέγουν στοιχεία, 
πειραματίζονται, διατυπώνουν μια υπόθεση, την ελέγχουν σε σχέση με άλλα 
δεδομένα και έπειτα ως συμπέρασμα σχεδιάζουν ένα μοντέλο.  

Ωστόσο, επιδίωξη των αρχαιολόγων του 21ου αιώνα είναι μια πιο κοινωνικά 
χρήσιμη και προς το μέλλον στραμμένη αρχαιολογία (Harrison, 2011: 9), όπου το 
παρόν θα συνδυάζεται με το παρελθόν (Gonzales-Ruibal, 2008: 262, Harrison & 
Schofield, 2010: 283). Η νέα αρχαιολογία- η Αρχαιολογία του Παρόντος- οφείλει να 
ασχολείται με συγκεκριμένα σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
(Dawdy, 2009: 140), με ζητήματα όπως η ταυτότητα και η μνήμη (Marwick, 2010: 
397, Henson, 2004: 13) και η αίσθηση του ανήκειν. ∆εν αφορά το παρελθόν, αλλά 
το παρόν και το μέλλον- ο πρωταρχικός της ρόλος είναι η διαμεσολάβηση 
ανάμεσα σε αυτά τα τρία (Fowler, 2007: 107) και η συνακόλουθη ενημέρωση και 
εκπαίδευση του κοινού (Briggs, 2006: 5). 

 
Είδη του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ 
Τρεις είναι οι κύριες προσεγγίσεις/είδη που επιλέγονται για τα αρχαιολογικά 
ντοκιμαντέρ. Στην πρώτη περίπτωση, υιοθετείται το μοτίβο του δοκιμίου πάνω 
σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπου μια ευυπόληπτη φυσιογνωμία -ο ειδικός 
επιστήμονας ή μία διασημότητα- με τρόπο αντικειμενικό και αποστειρωμένο, 
μεταβιβάζει διδακτικά και ιεραρχικά τη γνώση στους θεατές και τους επιβάλλει τι 
πρέπει να σκεφτούν, ακολουθώντας πιστά την φόρμα του ντοκιμαντέρ έκθεσης 
(expositional) και της κλασικής αφήγησης. Αυτό το είδος μεταφέρει πληροφορίες 
και εικόνες μέσα σε ένα μη-μυθοπλαστικό πλαίσιο, απεικονίζοντας «αληθινούς» 
αρχαιολόγους να ασκούν «αληθινή» αρχαιολογία (Hall, 2003: 624). 

Η δεύτερη προσέγγιση, η αφήγηση του "πρωταγωνιστή/χαρακτήρα", 
λειτουργεί με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Από την αρχή γίνεται ξεκάθαρο πως το 
ζήτημα θα εξεταστεί μέσα από τα μάτια ενός από τους συμμετέχοντες στην 
ιστορία, του πρωταγωνιστή, που συνήθως ταυτίζεται με τη μορφή του 
αρχαιολόγου. Το ντοκιμαντέρ ξεκαθαρίζει τον υποκειμενικό και μερικό χαρακτήρα 
του, αλλά υπόσχεται στους θεατές την είσοδο στα άβατα της επιστήμης και του 
παρελθόντος (Rosenthal, 2007: 316). Μια παραλλαγή αυτού του είδους είναι η 
βιογραφία (Barnow, 1993: 321). 

Μια γρήγορη αναζήτηση στα εβδομαδιαία προγράμματα των δημόσιων και 
ιδιωτικών καναλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, θα αποκαλύψει το τρίτο 
είδος αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ- το ντοκιμαντέρ μυστήριο (the history mystery). 
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Η δημοτικότητα αυτού του είδους της αναζήτησης του αρχαίου μυστηρίου και 
θησαυρού, που αποκαλείται και "εναλλακτική", "περιθωριακή", "αιρετική" ή 
"ανεξάρτητη" αρχαιολογία, αποδίδεται στην εμμονή της κοινωνίας μας με το 
παράλογο και το αποκρυφιστικό (Feder, 1984: 526), αλλά επίσης και στα φιλικά 
προς τον θεατή formats που χρησιμοποιεί. Αυτά περιλαμβάνουν μια υπερπληθώρα 
εικόνων, αναπαραστάσεων και δραματοποιήσεων, ανυπαρξία πληροφόρησης για 
την προγενέστερη έρευνα και υψηλή αξία διασκέδασης.  

 
Κοινό 
Το κοινό των αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ, τμήμα του οποίου αποτελούν και τα 
μέλη της μαθητικής κοινότητας, είναι μαζικό και παγκόσμιο. Τα μεγαλύτερα 
καλωδιακά κανάλια που πραγματεύονται αρχαιολογικά θέματα, όπως το History 
και το Discovery Channel, αναμεταδίδονται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο και τα 
προγράμματά τους γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό, καθώς τα στερεότυπα και οι 
αντιλήψεις για τους αρχαιολόγους και το έργο τους, είναι διαδεδομένα σε όλο τον 
δυτικό κόσμο και ανακυκλώνονται διαρκώς. 

Στην καθημερινή ζωή, ένα μηδαμινό ποσοστό από το τηλεοπτικό κοινό έχει 
γνωρίσει στην πραγματικότητα αρχαιολόγους και ανασκαφές και συνεπώς δεν έχει 
τη δυνατότητα να κρίνει αντικειμενικά τις απεικονίσεις της αρχαιολογίας. Έτσι, οι 
αντιλήψεις των θεατών βασίζονται σε αναχρονιστικά στερεότυπα του δέκατου 
ένατου αιώνα ή στα στερεότυπα που αναπαράγονται από το Χόλυγουντ (Hall, 
2004: 162). Τα πιο διαδεδομένα στερεότυπα για τους αρχαιολόγους, είναι τα εξής: ο 
περιπετειώδης ηρωικός εξερευνητής, ο ντέντεκτιβ (Marwick, 2010: 396), ο 
εκκεντρικός, ο τρελός και αφηρημένος καθηγητής και ο κυνηγός θησαυρών 
(Russell, 2002: 38-56).  

Ανάλογα στερεότυπα επικρατούν και για το ντύσιμο. Η στολή των 
αρχαιολόγων για το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνη του Indiana Jones- πλατύγυρο 
καπέλο, παντελόνι με πολλές πρακτικές τσέπες και στέρεες μπότες- ρούχα που 
παραπέμπουν σε σαφάρι σε εξωτικά μέρη ή που θυμίζουν τη μακρινή εποχή της 
αποικιοκρατίας (Holtorf, 2007: 76, 80). 

 
Θεωρητικά ζητήματα 
Τα θεωρητικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το είδος του αρχαιολογικού 
ντοκιμαντέρ αφορούν προβληματισμούς σχετικά με την αλήθεια και την ερμηνεία, 
τη μεταχείριση των συμμετεχόντων και την πολιτική τοποθέτηση (Rosenthal, 2007: 
312, Winston, 2000: 162).  

Ωστόσο, το πιο θεμελιώδες ερώτημα είναι εάν ο σκοπός των ντοκιμαντέρ 
είναι η εκπαίδευση ή η ψυχαγωγία των θεατών. Σκηνοθέτες και παραγωγοί 
επιθυμούν να ενθουσιάσουν και να πληροφορήσουν ένα ευρύ κοινό, όχι όμως με 
τον τρόπο που το κάνει ένα ακαδημαϊκό εγχειρίδιο. Αυτό το μείγμα εκπαίδευσης 
και διασκέδασης έχει καθιερωθεί με τον όρο infotainment (information + 
entertainment) (Brittain & Clack, 2007: 22). Για τους θιασώτες του infotainment τα 
ντοκιμαντέρ χρειάζονται ένα υψηλό ποσοστό οπτικοποίησης και ένα χαμηλό 
ποσοστό πληροφόρησης. Όταν λέγονται πολλά, τίποτα δεν γίνεται κατανοητό. Ο 
ρόλος των ντοκιμαντέρ δεν είναι να επιχειρηματολογούν, αλλά να διερευνούν 
πιθανότητες ή να παρουσιάζουν εναλλακτικές (Kuehl, 2005: 374-380). 
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 Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης, βρίσκεται η πεποίθηση ότι ο βασικός 
στόχος των αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ πρέπει να είναι η ακρίβεια και η 
εξάντληση όλων των επιστημονικών πληροφοριών που αφορούν σε ένα θέμα, 
χωρίς στρεβλώσεις, χάριν εντυπωσιασμού και ευκολίας. Η δομή αυτών των 
εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ είναι ξεκάθαρη και κλασική αφηγηματικά, τηρώντας 
την χρονολογική ακολουθία. Η γνώση μεταβιβάζεται ιεραρχικά- μόνο από τον 
επιστήμονα/αρχαιολόγο προς το κοινό. Όπου γίνονται υποθέσεις ή 
αναπαραστάσεις, αυτές δηλώνονται ξεκάθαρα (Watt, 2005: 368-369). 
Αποκλειστικός σκοπός αυτού του είδους των ντοκιμαντέρ είναι η εκπαίδευση και η 
εδραίωση της αυθεντικότητας και της αυθεντίας, και όχι η τέρψη των τηλεθεατών, 
και αποτελούν μειοψηφία στο σύνολο της παραγωγής των αρχαιολογικών 
ντοκιμαντέρ. 

Τα σύγχρονα αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ που ανήκουν στο είδος του 
infotainment επιδιώκουν να σαγηνεύσουν γρήγορα το κοινό τους μέσα από μια 
καλή ιστορία και ένα καλό σενάριο- παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούνται για 
να σαγηνεύσουν το κοινό των ταινιών μυθοπλασίας (Baker, 2006: 135). Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 
χρησιμοποιούνται διασκεδαστικά αφηγηματικά στοιχεία, όπως η δραματοποίηση, 
η πρόκληση συναισθημάτων, η ταύτιση και η δραματουργία.  

Η δραματουργία στα αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ βασίζεται στο μοντέλο των 
τριών πράξεων. Στην πρώτη πράξη, που περιλαμβάνει το «εναρκτήριο γεγονός», 
παρουσιάζονται οι χαρακτήρες (πρωταγωνιστής- ανταγωνιστής- δευτερεύοντες 
χαρακτήρες) και το πρόβλημα, η αναζήτηση ή η σύγκρουση. Στη δεύτερη πράξη, 
εμφανίζονται νέες πληροφορίες και γίνονται ανατροπές και στην τρίτη πράξη ο 
πρωταγωνιστής φτάνει στη λύση, μέσα από ήττα ή επίτευξη των στόχων. Η χρήση 
της απόκρυψης πληροφοριών και της μη-χρονολογικής σειράς στην αφήγηση των 
γεγονότων, καθώς και των πολλαπλών πλοκών, αυξάνει την συνθετότητα της 
αφήγησης και προκαλεί μεγαλύτερη αγωνία, έκπληξη και περιέργεια (Das, 2007: 27, 
34, Branigan, 1992: 75).  

Τα αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ ντύνουν το εκπαιδευτικό υλικό με πρόσθετο 
συναίσθημα. Με αυτό τον τρόπο, τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών των 
ντοκιμαντέρ γίνονται καλύτερα και άμεσα κατανοητά από τους θεατές, γεγονός 
που επιτυγχάνει την ταύτιση και τη μεταφορά των θεατών στον κόσμο της 
ιστορίας. Επίσης, η πρόκληση θετικών συναισθημάτων στους θεατές τους κάνει πιο 
δεκτικούς σε νέες εμπειρίες και πιο πρόθυμους να εξερευνήσουν καινούργιες ιδέες 
και γνώσεις (Fredrickson & Branigan, 2005: 327).  

Η έλλειψη οπτικοακουστικού υλικού από τις εποχές που εξετάζονται είναι ένα 
από τα βασικά προβλήματα που έχουν να υπερπηδήσουν οι σκηνοθέτες των 
αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ. Το κενό αυτό καλύπτεται με τις δραματοποιήσεις. Οι 
αναπαραστάσεις με ηθοποιούς ή CGI (Computer Generated Images) δίνουν μια 
συμπαγή εικόνα της εποχής που περιγράφεται και αναπαράγουν την ατμόσφαιρα 
που πιθανώς να υπήρχε. Με τον τρόπο αυτό οι θεατές μπορούν απρόσκοπτα και 
αδιάλειπτα να παρακολουθούν την αφήγηση και να απορροφούν το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από τη δική τους προσπάθεια 
αναπαράστασης του παρελθόντος.  

Στο πλαίσιο της υπόθεσης ότι τα αρχαιολογικά ντοκιμαντέρ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες 
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της Εκπαίδευσης, θα ακολουθήσει η κειμενική ανάλυση του αρχαιολογικού 
ντοκιμαντέρ «Τα Μυστικά του Λαβυρίνθου», που εντάσσεται στο είδος του 
infotainment, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του, αλλά και εκπληρώνοντας 
τον στόχο του για ενημέρωση, με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό. 

 
"Τα Μυστικά του Λαβυρίνθου".  
Μια ταινία του Νίκου Νταγιαντά και του Christian Bauer (2007). 
H Συμπαραγωγή 
 Τα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" αποτελεί την πρώτη και μία από τις μεγαλύτερες 
συμπαραγωγές ιστορικού-αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
Τηλεόρασης (ΕΡΤ) με κανάλια του εξωτερικού. 

Για την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα αυτή η συμπαραγωγή ήταν ένα 
καινοτόμο γεγονός, καθώς εξασφαλιζόταν η δημιουργία ενός "υβριδικού" 
αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ, ενταγμένου στην παράδοση των σύγχρονων 
τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ της Ευρώπης και του Νέου Κόσμου και απομακρυσμένου 
από το εκθεσιακό, ποιητικό, εθνοκεντρικό, εσωστρεφές και ταυτισμένο με την ανία 
και τον διδακτισμό αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ, που επικρατούσε συλλήβδην στην 
ελληνική παραγωγή. Συνακόλουθο αποτέλεσμα ήταν το ντοκιμαντέρ να 
προσελκύσει ένα διεθνές κοινό, να συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και να 
βραβευτεί, ενώ πουλήθηκε και προβλήθηκε σε διάφορες χώρες. 

Η ταινία ακολουθεί, ανά τον κόσμο, τον αρχαιολόγο Alexander MacGillivray 
στην έρευνά του σχετικά με την αυθεντικότητα των ευρημάτων και την 
εγκυρότητα των απόψεων του θεμελιώτη της Μινωϊκής Αρχαιολογίας, Arthour 
Evans. Τα συμπεράσματα του MacGillivray είναι συγκλονιστικά. Πολλά από τα 
τέχνεργα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακατασκευή και την ερμηνεία του 
Μινωικού πολιτισμού είναι πιθανόν πλαστά. Η αναζήτηση του MacGillivray ανοίγει 
ένα νέο κεφάλαιο στην Μινωική Αρχαιολογία- δίνεται η δυνατότητα για μια πιο 
σύνθετη ερμηνεία του Μινωικού κόσμου. 

 
Η Πρόθεση των Σκηνοθετών και το Τελικό Αποτέλεσμα 
Από τη σύλληψη μίας ιδέας μέχρι τη στιγμή της αποπεράτωσης του ντοκιμαντέρ 
στο μοντάζ, μεσολαβούν πολλές διαφορετικές μορφές σεναρίου, οι οποίες κατά 
κύριο λόγο υπαγορεύονται από την τροπή των γεγονότων. Στα "Μυστικά του 
Λαβυρίνθου" η κατάσταση είναι σύνθετη, καθώς εμπλέκονται δύο σκηνοθέτες, οι 
οποίοι προέρχονται από χώρες με διαφορετικές παραδόσεις στο αρχαιολογικό 
ντοκιμαντέρ, αλλά και με διαφορετικούς στόχους ως προς τη λειτουργία του 
πονήματος.  

Στη συνέντευξη και στο αρχειακό υλικό που παραχωρήθηκε τον ∆εκέμβριο 
του 2013 από τον κ. Νίκο Νταγιαντά στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, κατέστη 
ξεκάθαρο πως ο κ. Νταγιαντάς πρόσβλεπε στην όσο το δυνατό σφαιρική 
ενημέρωση και στον προβληματισμό των θεατών με ευχάριστο και ήπια 
διασκεδαστικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας διαθέσιμο και σπάνιο αρχειακό υλικό, 
επιθυμούσε να εισάγει το κοινό στις διαδικαστικές μεθόδους της Αρχαιολογίας και 
να εγείρει ερωτήματα για το μεταφιλμικό γεγονός. Για τους παραπάνω λόγους, η 
αρχική μορφή του σεναρίου περιελάμβανε συνεντεύξεις με τους δύο από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολόγους-μελετητές της μινωικής αρχαιολογίας, παρουσίαση 
αυθεντικών φωτογραφιών και σχεδίων της ανασκαφής και των ευρημάτων, 
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εμβάθυνση στην υλική έκφανση του μινωικού πολιτισμού και μια αποστροφή για 
τις φανταχτερές δραματοποιήσεις και την πομπώδη μουσική και αφήγηση.  

Αντίθετα, ο κ. Bauer, ακολουθώντας την δοκιμασμένη συνταγή των 
αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ των τελευταίων δύο δεκαετιών, ήθελε να 
κατασκευάσει μια ιστορία μυστηρίου, με έναν αρχαιολόγο- ερευνητή που ξεκινά 
ένα ταξίδι ανά τον κόσμο και έρχεται αντιμέτωπος με τον "πατέρα" του μινωικού 
πολιτισμού. Οι πληροφορίες αρχαιολογικής και επιστημονικής φύσεως ήταν 
ήσσονος σημασίας και ο τηλεθεατής έπρεπε να κλείσει το δέκτη του και να νιώθει 
συνεπαρμένος από τις εικόνες και τους ήχους, σαν να ήταν ο ίδιος ο φορέας της 
δράσης, και όχι προβληματισμένος.  

Μετά από τις απαραίτητες ζυμώσεις, το σενάριο και η δομή της ταινίας 
πήραν την μορφή που ήταν πολύ πιο κοντά στην αντίληψη του κ. Bauer, ωστόσο η 
επιστημονική ακρίβεια και εκπαιδευτική αξία των σκηνικών, του φροντιστηριακού 
υλικού και των αναπαραστάσεων φέρει την σφραγίδα του κ. Νταγιαντά. Πρέπει, 
επίσης να σημειωθεί και μια σημαντική διαφορά στην αφήγηση. Στην απόδοση για 
το ελληνικό κοινό, οι πομπώδεις εκφράσεις, όπως κυνηγοί θησαυρών, αρχαίος 
μυστηριώδης πολιτισμός κ.α., έχουν μετριαστεί, για να μην παρασύρουν 
συναισθηματικά τους θεατές και δεν επιτρέπουν την κριτική παρακολούθηση του 
ντοκιμαντέρ. 

 
Η ∆ομή και τα Αφηγηματικά Στοιχεία του "Μυστικά του Λαβυρίνθου" 
 Τα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" ξεκινούν με τρόπο συναρπαστικό. Mε δυνατή και 
κοφτή μουσική, που παραπέμπει στους χτύπους της καρδιάς σε στιγμές αγωνίας, 
γίνεται συνοπτικά η έκθεση των χαρακτήρων και ρίχνεται το "αγκίστρι" της 
αναζήτησης του μυστηρίου. Η ιστορία κινείται ανάμεσα σε δύο χρονικούς άξονες- 
στο παρόν, όπου ο πρωταγωνιστής αναζητά έναν χαμένο πολιτισμό, και στο 
παρελθόν, όπου ο ανταγωνιστής προσπαθεί να απαντήσει στα ίδια αρχαιολογικά 
ερωτήματα, περνώντας σε δεύτερο επίπεδο το μήνυμα ότι η ανθρώπινη φύση 
παραμένει αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες και δημιουργώντας στους θεατές ένα 
αίσθημα συνέχειας με το παρελθόν. 

Η αφήγηση ακολουθεί την τρίπρακτη δομή. Στο πρώτο μέρος, θεμελιώνεται 
το σκηνικό. Πατώντας σε εντυπωσιακές ψηφιακές εικόνες που συσχετίζουν την 
Κρήτη σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και τις οποίες διαδέχονται πλάνα του 
ψηλών βουνών του νησιού, τραβηγμένα την "μαγική ώρα", όταν το φως είναι πιο 
απαλό και θερμό, ξετυλίγεται μέσω της στιβαρής και δραματικής φωνής του 
απρόσωπου και παντογνώστη αφηγητή ο Μύθος- του Μίνωα και του μινωικού 
πολιτισμού. Ακολουθεί η δραματοποιημένη παρουσίαση του Arthur Evans, 
αρχαιολόγου που έφερε στο φως και ερμήνευσε τον πρώτο πολιτισμό της 
Ευρώπης. Η μορφή και το ντύσιμο του Evans δίνονται με κοντινά πλάνα και μεγάλη 
λεπτομέρεια και αναπαράγουν όλα τα στερεότυπα του αποικιοκράτη εξερευνητή. 
Χώρος δράσης είναι η Κνωσός, που παρουσιάζεται με αυθεντικά πλάνα στην 
σημερινή της κατάσταση. 

Το πέρασμα ανάμεσα στις σκηνές γίνεται με ένα πλέγμα που κυλά, όπως η 
άμμος στην κλεψύδρα του Χρόνου, πάνω στο οποίο διακρίνονται γράμματα της 
γραφής Γραμμικής Β, γραφής του μινωικού πολιτισμού, η μη αποκρυπτογράφηση 
της οποίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε όλες τις ερμηνείες των 
αρχαιολόγων. Ακολουθεί το χρονικό της ανακάλυψης της Κνωσού, το 1900, το 
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οποίο ο αφηγητής αποκαλεί περιπέτεια, με δραματοποιημένες σκηνές με 
ηθοποιούς που υποδύονται τους εργάτες της ανασκαφής και με φυσικούς ήχους 
μιας ανασκαφής (χτύπημα εργαλείων στο χώμα, ομιλίες εργατών). 

Ο ρόλος του αφηγητή στα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" είναι κομβικός. Χωρίς 
ο τόνος του να είναι αυταρχικός, απόλυτος και διδακτικός, ο αφηγητής συνδέει τις 
σκηνές -η αφήγηση δεν είναι γραμμική- οι οποίες εναλλάσσονται απρόσμενα 
ανάμεσα στους δύο χρονικούς άξονες- πολύ συχνά χωρίς ενδείξεις μετάβασης από 
το πραγματικό στη δραματοποίηση. Επίσης, καθοδηγεί τον θεατή σε ένα μόνο από 
τα εκατοντάδες ευρήματα της εν λόγω ανασκαφής και με την παντογνωσία του 
προωθεί την αφήγηση. Η τριτοπρόσωπη αφήγηση δημιουργεί μια αίσθηση 
αποστασιοποίησης και αντικειμενικότητας και δημιουργεί στους τηλεθεατές την 
αίσθηση ότι οι χαρακτήρες της ιστορίας υπόκεινται στην εξέταση τους. 

Απρόσμενα, ο θεατής μεταφέρεται στη σύγχρονη εποχή, σε ένα σκοτεινό 
γραφείο, γεμάτο βιβλία και σχέδια, όπου αντικρίζει έναν άλλο άνδρα, του οποίου 
το όνομα δεν αναφέρεται σκόπιμα αμέσως, προκειμένου να προκληθεί περιέργεια 
στον θεατή. Πρόκειται για έναν αρχαιολόγο που είκοσι χρόνια αναζητά τη λύση 
του μυστηρίου της ταυτότητας του μινωικού χρυσελεφάντινου αγαλματιδίου, της 
"Θεάς των Φιδιών", που αποτέλεσε τον στυλοβάτη της ερμηνείας του Evans. Για μια 
στιγμή προκύπτει μια σύγχυση ως προς το ποιος είναι τελικά ο πρωταγωνιστής, 
καθώς έχει αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στην σκιαγράφηση του Evans.  

Ωστόσο, το εναρκτήριο γεγονός που υποκινεί το ταξίδι στο "λαβύρινθο μιας 
συναρπαστικής αρχαιολογικής περιπέτειας" συμβαίνει στον δεύτερο αρχαιολόγο, 
τον Alexander MacGillivray, και αυτό τον καθιστά τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, 
η οποία δίνεται μέσα από τη δική του σκοπιά. Πρέπει να σημειωθεί πως και ο 
MacGillivray φέρει τα στερεότυπα του ντυσίματος του αρχαιολόγου της σημερινής 
εποχής, με καπέλο και άνετα ρούχα, ο οποίος οδηγεί ένα παλιό και σκονισμένο 
αυτοκίνητο, χωρίς να ενδιαφέρεται για την υλική αξία των πραγμάτων. Ωστόσο, ο 
ίδιος σπεύδει να διαλύσει την εικόνα του Indiana Jones που έχουν οι θεατές για 
τους αρχαιολόγους, εξηγώντας πως η Αρχαιολογία είναι μια μακροχρόνια και 
επίπονη διαδικασία. 

Η εύρεση ενός χρυσελεφάντινου ανδρικού αγαλματιδίου, του "Κούρου του 
Παλαίκαστρου", το 1987, θέτει τα γεγονότα σε κίνηση και αυξάνει το ρυθμό και την 
ένταση της ταινίας. Ο πρωταγωνιστής, με τη συνδρομή κάποιων συντηρητών 
αρχαιοτήτων- βοηθών που έχουν το ίδιο πάθος και όραμα με αυτόν- επιδίδεται 
στην ανασύσταση του Κούρου και στην αναπαράσταση της εποχής και του τρόπου 
καταστροφής του με δραματικό τρόπο, μέσα στο πραγματικό περιβάλλον της 
ανασκαφής. Για ένα λεπτό, σκηνοθέτες και αρχαιολόγος ταυτίζονται πλήρως ως 
προς τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο στην Αλήθεια. 

Η αφιέρωση τόσου χρόνου και λεπτομέρειας στο backstory και στον Evans 
οφείλεται στην επιθυμία των σκηνοθετών να τονίσουν το μέγεθος του κύρους και 
της σπουδαιότητάς του, να τονίσουν το ριψοκίνδυνο χαρακτήρα και την αβέβαιη 
έκβαση του ταξιδιού του πρωταγωνιστή και να αυξήσουν την ένταση της 
σύγκρουσής του με τον προπάτορα της μινωικής αρχαιολογίας.  

Η ανάγκη του πρωταγωνιστή επανεξέτασης των θεωριών του Evans 
προκειμένου να προκύψει ερμηνεία του "Κούρου του Παλαικάστρου" είναι το 
κάλεσμα του ήρωα στην περιπέτεια και οδηγεί στη δεύτερη πράξη της ιστορίας. 
Έτσι ξεκινά η περιπέτεια- ένα ταξίδι του ήρωα στα σπουδαιότερα Μουσεία όλου 
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του κόσμου, όπου φυλάσσονται μινωικές αρχαιότητες. Μέσα από τις συναντήσεις 
με άλλους ειδικούς, προκύπτουν μεγάλες ανατροπές ως προς την αυθεντικότητα 
των αντικειμένων και την ορθότητα των απόψεων του Evans.  

Παράλληλα με αυτές τις νέες πληροφορίες και ανατροπές, δραματοποιούνται 
όλα εκείνα τα γεγονότα που οδήγησαν τον Evans στην πλάνη του. Ο ρυθμός της 
δράσης επιταχύνεται, συνοδεία της αντίστοιχης περιπετειώδους μουσικής, που 
απομακρύνει το θεατή από τη μονοτονία της καθημερινότητας. Στην Κνωσό 
έρχονται στο φως και άλλα πολύτιμα και εντυπωσιακά ευρήματα, ένας βασιλικός 
θρόνος, ένα χρυσό δαχτυλίδι, που τον κάνουν να προβάλλει τα προσωπικά του 
κενά και ανάγκες και να δημιουργήσει μια μητριαρχική κοινωνία, που θα 
ξεπερνούσε τις ανακαλύψεις του Howard Carter στην Αίγυπτο. Αρωγός του Evans 
ήταν ο Émile Gilliéron, που έδωσε εικόνα στο όραμά του, αλλά και πλούτισε από την 
παραχάραξη αντικειμένων. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της αφήγησης- αφού ενσωματωθεί και ο 
Μύθος της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης που κατέστρεψε τον μινωικό 
πολιτισμό, συνοδευόμενος βέβαια από τις απαραίτητες εικόνες καταστροφής, που 
ενθουσιάζουν το κοινό- το ιερό αντικείμενο του πρωταγωνιστή, ο "Κούρος", 
ανασυστήνεται και αναμετράται με το ιερό αντικείμενο του ανταγωνιστή, τη "Θεά 
των Φιδιών". Ο MacGillivray ολοκληρώνει τη διατύπωση της θεωρίας του, η οποία 
είναι διαμετρικά αντίθετη από εκείνη του Evans.  

Το τέλος είναι ιδιαίτερα συναισθηματικό. Τα τελευταία λόγια του αφηγητή 
προσπαθούν να μεταδώσουν την πεμπτουσία της Αρχαιολογίας, η οποία 
ταυτίζεται με την τραγωδία. Στην τελευταία σεκάνς, ο πρωταγωνιστής φαίνεται να 
δεσπόζει πάνω από την Κνωσό, φαινομενικά νικητής της αναμέτρησης. Στην 
πραγματικότητα, όμως, το τέλος δε φέρει τη λύση ή τη λύτρωση. Παρά τον αγώνα 
του, ο MacGillivray δεν κατορθώνει να αλλάξει το τοπίο της μινωικής 
αρχαιολογίας. Ο Evans εξακολουθεί να θεωρείται ο πατέρας της -κανείς δεν μπορεί 
να φανταστεί το μινωικό πολιτισμό χωρίς αυτόν. Η Κνωσός, ως μνημείο, αποτελεί 
έναν τόπο μνήμης κοινό για πολλές γενιές αρχαιολόγων, ωστόσο δεν παύει να 
είναι ένας τόπος απώλειας και ημιτελών ιστοριών. 

Στα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" ο πρωταγωνιστής φέρει τα χαρακτηριστικά 
του ήρωα, όπως αυτά συναντούνται στις ταινίες μυθοπλασίας. Ο MacGillivray 
διανύει όλο το συναισθηματικό τόξο, από τον θαυμασμό και την πλήρη αποδοχή 
του Evans στην αμφισβήτηση και αποκαθήλωσή του, και φτάνει στην ωριμότητα, 
διατυπώνοντας τις δικές του θεωρίες και διεκδικώντας μια θέση στο πάνθεον των 
προϊστορικών αρχαιολόγων. Το ίδιο συναισθηματικό τόξο εμφανίζεται να διανύει 
και ο Evans, ο οποίος από σκεπτικιστής και λογικός μεταμορφώνεται μπροστά στα 
μάτια των θεατών σε τυφλό κυνηγό του Μύθου. 

Η σύγκρουση του MacGillivray δεν είναι μόνο με τον αντίπαλό του, αλλά και 
με τον ίδιο του τον εαυτό. Αντιμετωπίζοντας τον αρχαιολόγο περισσότερο ως 
άνθρωπο παρά ως επιστήμονα/στερεότυπο και τονίζοντας το ανθρώπινο δράμα 
και την αγωνία του, το ντοκιμαντέρ κατορθώνει να μηδενίσει την απόσταση που 
χωρίζει τον γνώστη από τον αδαή, να πετύχει τη συμπάθεια του κοινού και να 
διευκολύνει την ταύτιση μαζί του. Ωστόσο, δεν ακυρώνεται η επαγγελματική του 
ιδιότητα, καθώς παρέχει τις πληροφορίες με φόντο το πεδίο δράσης του, πάντα 
μία ανασκαφή ή έναν αρχαιολογικό χώρο. 
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Στα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" οι δραματοποιήσεις με ηθοποιούς και CGI 
καταλαμβάνουν τη μισή έκταση της αφήγησης και λειτουργούν και εκθεσιακά και 
αφηγηματικά. Εκθεσιακά γιατί απεικονίζουν τον Evans, τον Gilliéron, τους εργάτες 
της ανασκαφής και τα υπόλοιπα δευτερεύοντα πρόσωπα της ιστορίας και οι 
θεατές μπορούν να παρατηρήσουν τη μορφή, τα ρούχα, τη συμπεριφορά, τις 
συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνία της συγκεκριμένης εποχής, τα οποία είναι 
υψηλής ακρίβειας, καθώς βασίζονται σε αρχειακό υλικό. Αφηγηματικά, γιατί 
παρουσιάζουν την ιστορία οπτικά. Τα άρτια φτιαγμένα CGI αναδομούν με μέγιστη 
ακρίβεια τα κτίρια και τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην Κνωσό, μεταφέροντας 
έτσι τον θεατή στους ίδιους χώρους με τον Evans και τον MacGillivray και 
δημιουργώντας μία αίσθηση οικειότητας και αμεσότητας. Ωστόσο, κάποια είναι 
περιττά, σχεδόν ανόητα, όπως η εμψύχωση μιας τοιχογραφίας με μια κοπέλα, με 
στόχο τον εύκολο εντυπωσιασμό των θεατών. ∆υστυχώς, η χρήση των 
δραματοποιήσεων δεν σηματοδοτείται κάθε φορά, με αποτέλεσμα οι λιγότερο 
προσεκτικοί ή ενημερωμένοι τηλεθεατές να μην μπορούν να διακρίνουν την 
τεχνητή φύση τους ή να παρακολουθήσουν την ιστορία.  

Παρά την πληθώρα του διαθέσιμου αρχειακού υλικού, οι σκηνοθέτες δεν το 
χρησιμοποιούν, γιατί δεν επιθυμούν να διαταράξουν την ταύτιση του κοινού με 
όσα παρακολουθούν και να διασπάσουν την αίσθηση του πραγματικού που έχουν 
πετύχει με τις δραματοποιήσεις. Αυθεντικό αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό 
χρησιμοποιείται μόνο σε μία περίπτωση -τη στιγμή της εύρεσης του Κούρου του 
Παλαικάστρου. Τα πλάνα από την ανασκαφή στο Παλαίκαστρο, που φέρουν την 
χαρακτηριστική κοκκώδη εικόνα του φιλμ και την αίσθηση του χειροποίητου 
ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιούνται για την αποδεικτική τους αξία (Chanan 2007: 262)- 
για να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα του ευρήματος και την εγκυρότητα της 
διήγησης του MacGillivray-, αλλά και για να κάνουν και μια ηθική δήλωση. Ο 
MacGillivray χρησιμοποιεί τα καταγραφικά μέσα αποκλειστικά για την έρευνα, ως 
ένα είδος ημερολογίου και αποτύπωσης της ανασκαφής (η αρχαιολογική έρευνα 
είναι καταστροφική μέθοδος), το οποίο δεν μπορεί να φαλκιδευτεί και να 
παρουσιάσει στρεβλωμένα αποτελέσματα στο κοινό (Day, 1997: 8). Aντίθετα, o 
Evans χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όχι για λόγους έρευνας, αλλά για να 
προβάλλει τον εαυτό του και τα ευρήματά του μέσα από τα δικά του φίλτρα. 

Στην πρόκληση πιο έντονων συναισθημάτων συμμετοχής, μεταφοράς και 
ταύτισης συμβάλλει και η σκηνοθετική προσέγγιση. Τα πολύ κοντινά πλάνα στα 
πρόσωπα και στα μάτια των χαρακτήρων, που φανερώνουν τα συναισθήματά 
τους αλλά και τις αντιδράσεις τους, τα πλάνα της όμορφης και ήρεμης φύσης της 
Κρήτης, η αργή κίνηση μέσα στους χώρους της ανασκαφής και οι μεγάλες σεκάνς 
εξάπτουν και διεγείρουν τους τηλεθεατές, οι οποίοι συγκεντρώνονται πολύ 
περισσότερο σε όσα παρακολουθούν. Το παράλληλο μοντάζ, με τα συχνά 
κοψίματα ανάμεσα σε δύο ιστορίες, δημιουργεί την αίσθηση ότι οι χαρακτήρες του 
ντοκιμαντέρ ενώνονται στο χρόνο και χώρο και εργάζονται για ένα κοινό σκοπό- 
την αποκάλυψη των μυστικών του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει και το 
ρυθμό της δράσης. 
 
Η Εκπαιδευτική Αξία του "Μυστικά του Λαβυρίνθου" 
Αν και τα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" φαίνεται να υποκύπτουν στις διαταγές της 
αγοράς και στις ορέξεις του τηλεοπτικού κοινού, καθώς αναμφίβολα εντάσσονται 
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στην κατηγορία του "infotainment", ωστόσο ως αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ έχει 
υψηλή εκπαιδευτική αξία, όχι τόσο ποσοτική, όσο ποιοτική. 

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα κουστούμια και τα σκηνικά των αρχών του 
εικοστού αιώνα είναι πιστά αντίγραφα των αυθεντικών, τα οποία απεικονίζονταν 
σε φωτογραφίες από το αρχείο του Evans, ενώ τα αντικείμενα της μινωικής εποχής 
αγοράστηκαν από καταστήματα στην Κρήτη, που ειδικεύονται στην παραγωγή 
αντιγράφων, και τα οποία θάβονταν λίγες ημέρες νωρίτερα στο έδαφος, 
προκειμένου εκείνα να αποκτήσουν την κατάλληλη πάτινα και το έδαφος την 
σκληρότητα που συναντάται στις ανασκαφές.  

Η ανακατασκευή της ανασκαφής στην Κνωσό πραγματοποιήθηκε σε ένα 
χώρο δίπλα σε αυτή, στη Μικρή Έπαυλη, όπου ο Evans είχε κάνει μικρής κλίμακας 
ανασκαφές, ενώ ο εκεί φύλακας αρχαιοτήτων συμμετείχε στα γυρίσματα ως 
εργάτης, δίνοντας συμβουλές στους ηθοποιούς για τον τρόπο και την τεχνική μίας 
ανασκαφής. Όλη αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μίας κανονικότητας και μίας αληθοφάνειας που δεν ξενίζει ούτε τους 
γνώστες θεατές. 

Ακόμη, το ντοκιμαντέρ κατορθώνει να "τρυπώσει" στα εργαστήρια και τα 
θησαυροφυλάκια των μεγαλύτερων μουσείων του κόσμου και να δείξει σπάνια 
ευρήματα, αλλά και το εσωτερικό ενός κόσμου που είναι απαγορευτικός και 
άγνωστος για την πλειονότητα των ανθρώπων. 

Κρατά το ενδιαφέρον όλων των θεατών, των αδαών αλλά και των πιο 
ενημερωμένων, καθώς συνδυάζει πολύ γνωστά γεγονότα με νέες ερμηνείες και 
άγνωστα αλλά σημαντικά στοιχεία, όπως την έρευνα του Lapatin και τις πράξεις 
του Gilliéron. 

Η μεγαλύτερη αξία όμως αυτού του ντοκιμαντέρ είναι η ανάδειξη της 
διαδικασίας και της μεθόδου της έρευνας της Αρχαιολογίας. Τονίζεται ότι το 
παρελθόν είναι απροσπέλαστο και ο θεατής αντιλαμβάνεται ότι η Αρχαιολογία δεν 
είναι η Αλήθεια, αλλά μια διεργασία και ότι η ερμηνεία μιας ανασκαφής είναι 
προσωρινή και οργανική, που διαρκώς τροποποιείται.  

Υμνεί την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία και είναι μια σπουδή πάνω στο 
ζήτημα της δημιουργίας και της αναπαράστασης. 

 Ως επιμύθιο, τα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" θίγουν το ζήτημα της ταυτότητας 
και της αυτογνωσίας και προσφέρουν τη λύση για την κατανόηση του παρόντος 
και του μέλλοντος. 

 
Συμπεράσματα 
Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ έχει δώσει φωνή 
στο απώτερο και στο απώτατο παρελθόν, στην αλήθεια και στην προπαγάνδα, 
στη διδαχή και στη διασκέδαση. Ικανοποιεί την επιθυμία των δημιουργών να 
ρίξουν φως στα ζητήματα, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες που κάνουν τον 
κόσμο τόσο σύνθετο, αλλά και την επιθυμία των θεατών να "συμμετάσχουν" στη 
δημιουργία της Ιστορίας.  

Ακολουθώντας τις κοινωνικές, ιστορικές και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και 
την τεχνολογική πρόοδο, το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ απευθύνεται στο κοινό του 
με διαφορετικό λεξιλόγιο και συμβάσεις κάθε φορά.  

Στον 21ο αιώνα Η Αρχαιολογία δεν αφορά το παρελθόν, αλλά το παρόν και 
κυρίως το μέλλον. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, η χρησιμοποίηση στο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα αρχαιολογικών ντοκιμαντέρ που σέβονται τους μαθητές-θεατές και 
δεν υποτιμούν τη νοημοσύνη τους, που χρησιμοποιούν ευχάριστα δραματουργικά 
στοιχεία και ταυτόχρονα ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναγκαία 
και επιβεβλημένη για τη οικοδόμηση γεφυρών επικοινωνίας σε μια 
οπτικοακουστική εποχή ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αρχαιολογικά 
ντοκιμαντέρ, όπως τα "Μυστικά του Λαβυρίνθου" δείχνουν το δρόμο για τη νέα 
μορφή εκπαίδευσης.  
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