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Η Κινηµατογραφική Παιδεία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση της Περι-

φερειακής Ενότητας Ηµαθίας 

 

Περίληψη   

 

«Κατανοώ τα δηµιουργήµατα του κινηµατογράφου, τα αναζητώ στοχευµένα, προβαίνω σε 

επιλογές µε ορθή κρίση και τις καταναλώνω αξιολογώντας δοµή και περιεχόµενο, ενώ πα-

ράλληλα, κατέχω γνώσεις και δεξιότητες για την τέχνη του κινηµατογράφου που µε καθι-

στούν ικανό να αναπαραστήσω µε την ιδιαίτερη γλώσσα του επικοινωνιακά νοήµατα και 

να τα µεταδώσω σε ένα ανθρώπινο κοινό», είναι η έννοια της Παιδαγωγικής του Κινηµα-

τογράφου, η οποία ενσωµατώνει τον Κινηµατογραφικό Γραµµατισµό ως επακόλουθο της 

Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης.  

 

Παιδαγωγική του Κινηµατογράφου και τυπική εκπαίδευση: οφείλουν να συνυπάρχουν; Εν-

δεχοµένως, η απάντηση να µπορεί να δοθεί µέσα από τον εξής συλλογισµό: Ποιος είναι ο 

στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος; Ο γραµµατισµός. Τι σηµαίνει γενικά γραµµατι-

σµός; Πλήρης συµµετοχή στον πολιτισµό. Ποιος είναι ο πολιτισµός του 21ου αιώνα; Ο πο-

λιτισµός των οπτικοακουστικών µέσων. Ο κινηµατογράφος τι συνιστά; Αναπόσπαστο µέ-

ρος των οπτικοακουστικών µέσων. Συµπέρασµα: Κοµµάτι κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος 

στον 21ο αιώνα πρέπει να είναι και ο Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός. Ωστόσο, η παρα-

πάνω τοποθέτηση παραµένει θεωρητική αν δεν τεκµηριωθεί µε έρευνα. Η παρούσα Μετα-

πτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία συνεπώς, επεδίωξε να εµπλουτίσει τη θεωρία µε την επι-

στηµονική έρευνα. Κεντρικός σκοπός της ήταν να συλλάβει µια εικόνα για τον τρόπο και 

βαθµό ένταξης της Παιδαγωγικής του Κινηµατογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία στο 

πλαίσιο της πρωτοβάθµιας βαθµίδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας και να αποτε-

λέσει αντανάκλαση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την αξία της. 

 

Για την επίτευξη των στόχων της, οργάνωσε και διεξήγαγε το 2017 το ερευνητικό της σχέ-

διο, συνδυάζοντας ποσοτική και ποιοτική µεθοδολογία, πραγµατοποιούµενες αντίστοιχα µε 

τα ερευνητικά εργαλεία ερωτηµατολογίου και ηµιδοµηµένης συνέντευξης. Παιδαγωγική 

του Κινηµατογράφου λοιπόν και τυπική εκπαίδευση: τελικά συνυπάρχουν; Και αν ναι, αξί-

ζει να συνυπάρχουν; Τα ευρήµατα χαρακτηρίζουν το προφίλ της εκπαιδευτικής κοινότητας 
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της Ηµαθίας: η Παιδαγωγική του Κινηµατογράφου δεν επιδιώκεται συστηµατικά, αν και η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών την αναγνωρίζει ως µορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας. 

 

Λέξεις Κλειδιά: κινηµατογραφική εκπαίδευση, κινηµατογραφικός γραµµατισµός, οπτικο-

ακουστικός γραµµατισµός 
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Film Literacy in Primary Education in the Regional Unit of Imathia 

 

Abstract 

 

“I comprehend the creations of cinema, seek them out purposefully, make choices with cor-

rect judgment and consume them by assessing their structure and content, while in parallel I 

own knowledge and skills in the art of cinema, which render me capable of representing 

with its special language communicative meaning and of conveying it to a human au-

dience”, is the concept of Film Pedagogy, which integrates Film Literacy as a result of Film 

Education. 

 

Film Pedagogy and formal education: do they have to co-exist? Probably, the answer can 

be provided through the following chain of thought: what is the aim of every educational 

system? Literacy. What is the general meaning of literacy? Total civilization participation. 

Which is the civilization of the 21st century? The civilization of audiovisual media. What 

does film content constitute? An integral component of audiovisual media. Conclusion: 

film literacy must be part of every educational system of the 21st century. However, the 

above statement remains theoretical if it is not substantiated with research. The present dis-

sertation therefore aimed at enriching theory with scientific research. Its central objective 

was to capture a picture of the way and extent of integration of Film Pedagogy in the edu-

cation process in the framework of primary education within the Regional Unit of Imathia 

and constitute a reflection of teachers’ convictions as to its value. 

 

For the achievement of its goals, it organized and conducted in 2017 its research plan, 

combining quantitative and qualitative methodology, realized respectively by means of the 

research tools of a questionnaire and semi-structured interview. So, Film Pedagogy and 

formal education: do they finally co-exist? And if so, is this co-existence of any value? The 

findings characterize the profile of the education community of Imathia: Film Pedagogy is 

not pursued systematically, although the majority of the teachers recognize it as an educa-

tional commodity of special value. 

 

Keywords: film education, film literacy, audiovisual literacy 
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Εισαγωγή 

 

Οι εξωσχολικές κινηµατογραφικές εµπειρίες, στη σύγχρονη πραγµατικότητα καθηµερινής 

εµβύθισης των νέων στα οπτικοακουστικά (ΟΑ) µέσα, αρχίζουν να προσλαµβάνουν αξία 

και για τη σχολική αίθουσα. Η Κινηµατογραφική Παιδεία (ΚΠ), όπως τα γνωστικά αντι-

κείµενα, έχει τη δυνατότητα να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την απο-

κωδικοποίηση του πολιτικού, οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, γλωσσικού και ιστο-

ρικού περίγυρου. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αρκετοί εµπειρογνώµονες τίθενται υπέρ 

της ένταξης της ΚΠ στο σχολείο µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαίδευσης: αφενός, όπως 

υποστηρίζουν, ενεργοποιεί τους µαθητές, µετατρέποντάς τους από αδρανείς παραλήπτες 

µηνυµάτων σε σκεπτόµενους αναλυτές, και αφετέρου, ενισχύει τα γνωστικά αντικείµενα 

µέσω του εποικοδοµητικού διαλόγου και της δηµιουργικότητας. Όπως τονίζεται, το σχο-

λείο έχει την ευθύνη να παρέχει ΚΠ και να διαµορφώσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 

ανάπτυξη δηµιουργικού ταλέντου: είναι αυτή η αλλαγή που θα αποφέρει την εµπνευσµένη 

καινοτοµία και σύνθετη σκέψη που απαιτούνται στις ψηφιακές οικονοµίες του µέλλοντος.  

 

Αν και συνιστά πρόσφατο αντικείµενο ερευνητικού ενδιαφέροντος, εντούτοις, η ΚΠ έχει 

δώσει αφορµή για παραγωγή ερευνητικού έργου, το οποίο έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο της 

γενικότερης ΟΑ πολιτικής του γραµµατισµού στα µέσα (ΓΜ) των ευρωπαϊκών θεσµών και 

της UNESCO1. Σε διεθνές επίπεδο, η δραστηριοποίηση της UNESCO, από το ∆ιεθνές Συ-

µπόσιο του 1982 (Grunwald Γερµανίας), ορόσηµο στην ιστορία της µιντιακής πολιτικής 

της (Tornero, Celot & Varis, 2007:9 · UNESCO, 1999a:5-7), ως το τρέχον ενιαίο µοντέλο 

«γραµµατισµού στα µέσα και την πληροφορία» (Ανδριοπούλου, 2013:8 · Luque, Becerra, 

Abengozar & Simón, 2014:1), επιχειρεί να προσδώσει παγκόσµιο κύρος στο θέµα του ΓΜ, 

εντείνοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτι-

σης ή επιµόρφωσης, έρευνας και διεθνούς συνεργασίας (Ανδριοπούλου, 2013:8 · Celot, 

2007:3-4). Σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ, όπου, ενώ ενθαρρύνεται η µιντιακή παιδεία στη σχο-

λική αίθουσα, δεν υπάρχει εθνική εκπαιδευτική πολιτική (Chen G.M., 2007: 87-103 · 

Frechette et al, 2015:5-6 · McGonagle, 2013:210-211 · Νίκα & Ντάβου, 2008:82-95), στην  
 

1Για µια συνοπτική επισκόπηση της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συµβουλίου της Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO σχε-

τικά µε τον ΓΜ: Παράρτηµα I: Πολιτική Εκπαίδευσης και Γραµµατισµού στα Μέσα: Ευρώπη & UNESCO. 
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Ευρώπη προωθείται µια οργανωµένη ατζέντα για το ΓΜ (McGonagle, 2013:211 · 

Zacchetti, 2007:10-13), η οποία πλέον βρίσκεται σε φάση εδραίωσης (McGonagle, 

2013:187 & 194), µε σηµαντικό αντίκτυπο σε συναφείς πολιτικές, όπως της UNESCO 

(Tornero, Becerra & Calvo, 2015:146 & 148). Από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβό-

νας (2000) και τη στρατηγική του για µια «κοινωνία της γνώσης» (Reding, 2003:1) και τη 

Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης (CoE, 2000) για µια ενιαία προσέγγιση στην εκ-

παίδευση στα µέσα (ΕΜ), η πολιτική για το ΓΜ και τη νέα ψηφιακή και διαδικτυακή 

πραγµατικότητα αναπτύσσεται µέχρι σήµερα µε εσπευσµένη συστηµατικότητα.  

 

Η ίδρυση Οµάδας Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την Παιδεία στα 

Μέσα, η Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης «περί ενδυνάµωσης των παιδιών στο νέο 

περιβάλλον πληροφορίας και επικοινωνίας», η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την ΕΜ, η χάρα-

ξη πολιτικής προώθησης µιντιακού ή και κινηµατογραφικού γραµµατισµού (ΚΓ) µέσω 

προγραµµάτων στήριξης του ΟΑ τοµέα και άλλες συναφείς πράξεις (Παράρτηµα I), αποτε-

λούν τις πρώτες δυναµικές ενέργειες, απότοκος των οποίων είναι η έρευνα-σταθµός της ΕΕ 

για την παιδεία στα µέσα (Tornero, et al., 2007:8). Βάσει της έρευνας, στην εξελικτική πο-

ρεία των γραµµατισµών: του κλασσικού (ανάγνωση-γραφή), οπτικοακουστικού (ηλεκτρο-

νικά µέσα, π.χ. κινηµατογράφος και τηλεόραση), ψηφιακού (π.χ. υπολογιστής), το τελευ-

ταίο στάδιο, του ΓΜ (media literacy), αποτέλεσµα σύγκλισης όλων των προηγούµενων, 

αποτελεί πλέον µια δεδοµένη πραγµατικότητα, εντός της οποίας η ενδυνάµωση των χρη-

στών-καταναλωτών, ώστε να αναπτύξουν δυνάµεις κριτικής, µπορεί να επισπευτεί µέσω 

της ΕΜ, συνεπώς και του κινηµατογράφου (Tornero, et al., 2007:8). Εξάλλου, σύµφωνα µε 

τον ορισµό του όρου media literacy της έρευνας, στα µέσα συγκαταλέγεται και ο κινηµα-

τογράφος (2007:13). Ωστόσο, θεµέλιο λίθο αποτελεί η Ανακοίνωση για µια «ευρωπαϊκή 

προσέγγιση στο ΓΜ σε ψηφιακό περιβάλλον» (EC, 2007), µέσω της οποίας και της υιοθέ-

τησής της από το Συµβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισµού (Council of EU-

Education, Youth & Culture, 2008:9), και άλλων πολιτικών µε άµεση ή έµµεση αναφορά 

στην ΕΜ (Παράρτηµα I), η Ευρώπη καλεί τα µέλη της να αναπτύξουν δράση και έρευνα. 

 

Νέες κατευθυντήριες γραµµές (Κούρτη, 2012:113) προστίθενται σε ενδιάµεσες εµπειρίες 

(Παράρτηµα I) µε την «ευρωπαϊκή σύσταση για την παιδεία στα µέσα σε ψηφιακό περι-

βάλλον» (EC, 2009), που καλεί τα κράτη-µέλη να συστηµατοποιήσουν εθνικές έρευνες 

στον τοµέα του ΓΜ, να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν την πρόοδο που σηµειώνε-
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ται ως προς το επίπεδο µιντιακής εγγραµµατοσύνης, να ανοίξουν τον εθνικό διάλογο περί  

εισαγωγής στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών (ΑΠΣ), να υλοποιήσουν εκστρατείες ε-

νηµέρωσης και να επισυνάψουν σχέσεις συνεργασίας µε βιοµηχανίες µέσων για την υπο-

στήριξη της ΟΑ αγωγής. Σε παρόµοιες προτροπές καταλήγουν µελέτες για την ΕΕ (Celot, 

2015 · Celot, Lopez & Thompson, 2010 · Celot & Shapiro, 2011 · Celot & Tornero, 2009), 

που παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια στα επίπεδα παιδείας στα µέσα ανά την Ευρώπη. 

 

Νεότερες προσπάθειες χαρτογράφησης του «οικοσυστήµατος» διαρκώς συγκλινόµενων 

µέσων, µε στόχο να απορροφήσει η Ευρώπη τις ραγδαίες αλλαγές της παγκοσµιοποιηµένης 

ψηφιακής οικονοµίας µε όπλο ένα βελτιωµένο ανθρώπινο κεφάλαιο αναβαθµισµένων γνώ-

σεων και δεξιοτήτων, διατηρώντας ανέπαφες τις αξίες της ελευθερίας και του πλουραλι-

σµού των µέσων, του δικαιώµατος της ενηµέρωσης και ελεύθερης έκφρασης, της ανθρώπι-

νης αξίας, της δηµοκρατίας, της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλίας και της προστασίας 

ανηλίκων, παράγουν επίσης αποφάσεις εξειδικευµένης υποστήριξης προς τον κινηµατο-

γραφικό/ΟΑ τοµέα µε αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Έτσι, προσφάτως, η έρευνα για τα επί-

πεδα ΚΓ στην Ευρώπη (BFI, 2013a,b,c), η άµεση συνέχειά της (Tornero, Martínez-Cerdá 

et al., 2015), η Ανακοίνωση (EC, 2014), τα Συµπεράσµατα (Council of EU, 2014) και η 

Αναφορά (Wenta, 2015) για τον «κινηµατογράφο στην ψηφιακή εποχή» αποτελούν µια 

δέσµη πράξεων προσηλωµένων στο µέσο αυτό, που προσδοκάται ότι θα το ενισχύσουν και 

θα το αναπτύξουν ως επιχειρηµατικό κλάδο µέσω ενός προηγµένου τεχνολογικά δηµιουρ-

γικού περιβάλλοντος και στρατηγικών προσέλκυσης κινηµατογραφικά εγγράµµατου κοι-

νού. Παρόµοια πολιτική ακολουθείται µε την καθιέρωση του προγράµµατος «Creative Eu-

rope» και του υπο-προγράµµατος στήριξης του κινηµατογράφου, MEDIA (EP & Council 

of EU, 2013), όπως και µε την Ανακοίνωση ενίσχυσης του κινηµατογράφου (Blazquez & 

Lepinard, 2014:7-22 · EC, 2013a), µε τα οποία προωθείται επίσης η  αναγνώριση της αξίας 

του για την πολιτισµική κληρονοµιά και τη συνεισφορά του στην κοινωνία, την οικονοµία, 

την εργασιακή αγορά και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ειδικά από νέους πο-

λίτες και µέσω µηχανισµών (π.χ. φεστιβάλ) που προάγουν την ΚΠ (EC, 2015a, 2016a,b,c).  

 

Με βάση το ερευνητικό έργο για τον κινηµατογράφο στην εκπαίδευση (Παράρτηµα II: Σύ-

νοψη Ερευνών) ως απόρροια της προαναφερθείσας πολιτικής, αποκρυσταλλώνονται τρεις 

συνιστώσες ΚΠ στην εκπαίδευση: «εκπαιδευτικοί», «µαθητές» και «προκλήσεις». Ως προς 

τη συνιστώσα «εκπαιδευτικοί», έρευνα που διεξήχθη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τις 
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πρακτικές ΚΠ (BFI, 2013c:13), παρουσιάζει ως κεντρικές επιδιώξεις των εκπαιδευτικών 

την ανάπτυξη κινηµατογραφικής γλώσσας και δεξιοτήτων δηµιουργίας, την κατανόηση της 

ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής κληρονοµιάς και του κινηµατογράφου ως τέχνης, την κρι-

τική θέαση ταινιών, τη βελτίωση της κοινωνικής συµπεριφοράς, την επέκταση της ενασχό-

λησης µε τον κινηµατογράφο και την ψυχαγωγία· σε λιγότερο βαθµό αναφέρονται η ανά-

πτυξη κινηµατογραφικού κοινού και η πρόσβαση σε δηµοφιλή κινηµατογραφικά έργα. Οι 

διαφοροποιηµένες αποσπασµατικές ευρωπαϊκές δράσεις στην επίσηµη εκπαίδευση 

(2013c:22) ωθεί τους ερευνητές να προτείνουν τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µοντέλου 

κινηµατογραφικής εκπαίδευσης (ΚΕ) και την ίδρυση οµάδας εµπειρογνωµόνων ΚΓ (Film 

Literacy Advisory Group) για την εκπόνηση του πλαισίου2.  

 

Ο κινηµατογράφος χρησιµοποιείται µεν ως εποπτικό µέσο (προβολή ταινιών), αλλά από 

σχετικά µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών και σε περιορισµένη κλίµακα συχνότητας, καταλή-

γει ελληνική έρευνα  (Andriopoulou, 2012:8-9 · ΙΟΜ, 2011β, γ, δ) για την προσχολική και 

πρωτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης3. Στην ίδια έρευνα, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θα 

αποτιµούσαν θετικά την εισαγωγή της ΕΜ στα ΑΠΣ, διαθεµατικά ή αυτόνοµα. Κατά την 

εφαρµογή έρευνας δράσεων κριτικής ανάλυσης της ΚΠ, όπως δείχνουν πορίσµατα έρευνας 

στο ΗΒ, ενταγµένης στη Στρατηγική «κινηµατογράφος: γραµµατισµός 21ου αιώνα» 

(Marsh & Bearne, 2008), το αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα 

θετικό, καθώς αυξήθηκε η αυτοπεποίθησή τους και διευρύνθηκαν οι γνώσεις τους στην 

παιδαγωγική πτυχή της διδασκαλίας της κινούµενης εικόνας και σε άλλα γνωστικά αντι-

κείµενα. Η ίδια έρευνα δίνει έµφαση στην ανάγκη για αναθεώρηση των ΑΠΣ µε στόχο την 

εισαγωγή ενός µαθήµατος µιντιακής παιδείας. Εξάγει επίσης συµπεράσµατα ως προς τα 

απτά οφέλη της ΚΠ για τη συνιστώσα «µαθητές», η κινητοποίηση των οποίων συνεισέφερε 

σε βελτιωµένες κοινωνικές δεξιότητες και επιδόσεις στο γραπτό και προφορικό λόγο, 
 

2Το 2015 δηµοσιεύτηκε το «Πλαίσιο για την ΚΕ στην Ευρώπη» (Α Framework for Film Education in Europe)   

http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe 
3Η µελέτη «Εθνική Έρευνα για την Παιδεία στα Μέσα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση  2011» διεξήχθη σε 

ανταπόκριση προς την Ανακοίνωση (COM, 2007) για µια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση σχετικά µε το γραµµατι-

σµό στα µέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον και την Ευρωπαϊκή Σύσταση (EC, 2009) για την «Παι-

δεία στα Μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον» (Παράρτηµα Ι). Η έρευνα του ΙΟΜ αποτελεί την πρώτη, εθνική 

καταγραφή για την παιδεία στα µέσα στην τυπική εκπαίδευση, µε στόχο την αποκρυπτογράφηση της στάσης, 

της γνώσης και της προσωπικής εµπειρίας των εκπαιδευτικών απέναντι στα µέσα. 
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συµφωνώντας µε τα αποτελέσµατα της έρευνας του Lipiner (2011: 375-396). Οι Brooks, 

Cooper και Penke (2012:27) καταλήγουν στο ότι οι µαθητές αισθάνονται πιο ενδυναµωµέ-

νοι και πρόθυµοι στην τάξη, ενώ παρατηρούν ενισχυµένη ικανοποίηση και ενδιαφέρον κα-

τά την παραµονή στο σχολείο, θετική µεταστροφή της συµπεριφοράς και βελτιωµένα µα-

θησιακά αποτελέσµατα ως συνέπεια της συνειδητοποίησης των επαγγελµατικών επιλογών 

στον κινηµατογράφο, της εκτίµησης της δηµιουργικότητας, των βελτιωµένων σχολικών 

επιδόσεων (προσωπική έκφραση, καλύτερη οργάνωση χρόνου, κατανόηση απαιτητικών 

µαθηµάτων, αυτοεκτίµηση). Τεκµηριώνεται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί, στην προσπάθεια 

να δηµιουργήσουν για τους µαθητές ευκαιρίες ΚΠ, ώστε να υπάρξουν τα παραπάνω απο-

τελέσµατα, χρήζουν υποστήριξης (κατάρτιση µέσω ακαδηµαϊκών σπουδών, θεσµοθέτηση 

µαθήµατος, δηµιουργία υλικού, τοπικές οµάδες εργασίας υποστήριξης). 

 

Στον ουσιώδη ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο κινηµατογράφος στην εκπαίδευση κα-

ταλήγει επίσης η έρευνα του IFI (2012:76), η οποία, ναι µεν αποκαλύπτει ένα εκπαιδευτικό 

τοπίο µεµονωµένων περιπτώσεων υλοποίησης κινηµατογραφικών δραστηριοτήτων, τονίζει 

δε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου µαθησιακού περιβάλλοντος που δηµιουργείται µε 

τον κινηµατογράφο, όπου ο εκπαιδευτικός είναι βοηθός, εξασφαλίζεται ο µαθητικός εν-

θουσιασµός, προωθείται η συνεργατική συλλογική µάθηση, υποστηρίζονται οι γραµµατι-

σµοί του πολιτισµού, της προφορικής και γραπτής αφήγησης και δηµιουργούνται οι προϋ-

ποθέσεις, ώστε οι µαθητές να φέρουν στην τάξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει εκτός 

σχολείου και που ενισχύουν την κριτική και δηµιουργικότητα. Η δε µεταστροφή των µαθη-

τών προς το θετικότερο αποκαλύπτεται επιπρόσθετα µέσω ενός διαθεµατικού προγράµµα-

τος εκπαίδευσης στην κινούµενη εικόνα (Donaldson et al., 2006), η οποία φέρνει στο φως 

δεξιότητες τεχνολογικής φύσης (π.χ. χρήση λογισµικού και βιντεοκάµερας) και δηµιουργι-

κής, αυτόνοµης σκέψης, ικανότητες συνεργατικής εργασίας, νέες στρατηγικές µάθησης, 

υπευθυνότητα, ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, λήψης πρωτοβουλιών, ρίσκου και απο-

φάσεων. Παροµοίως, έρευνες (Borotis et al., 2011a, b · Megalou, 2011a, b) διαπιστώνουν 

την εκπαιδευτική αξία των βίντεο, κυρίως από ψηφιακές βιντεοθήκες, που σχετίζονται µε 

τα ΑΠΣ και εντάσσονται στη λογική της συνδεσιµότητας µε εκπαιδευτικά σενάρια, καθώς, 

σύµφωνα µε αξιολογήσεις, ενισχύουν την κατανόηση, εξηγούν περιεχόµενο, ελκύουν την 

προσοχή µαθητών, διατηρούν το ενδιαφέρον τους, δίνουν κίνητρα, ώστε οι µαθητές να πα-

ραµείνουν συγκεντρωµένοι, διευκολύνουν τη συζήτηση, βοηθούν στην εκµάθηση ξένων 

γλωσσών και στην παρουσίαση πειραµάτων και φυσικών φαινοµένων. Σε συναφή αποτε-
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λέσµατα καταλήγουν άλλες τρεις έρευνες (Kaltura, 2014, 2015, 2016), οι οποίες εξετάζουν 

την εκπαιδευτική αξία του βίντεο στην τάξη, υπογραµµίζοντας ότι οι µαθητές έχουν ψηφι-

ακές εµπειρίες από την καθηµερινή τους ζωή, συνεπώς είναι βιντεο-εγγράµµατοι. Κατά τις 

ίδιες έρευνες, το βίντεο αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο ανατροφοδότησης, που επιτρέπει 

την εργασία των µαθητών σύµφωνα µε τους προσωπικούς τους ρυθµούς και στυλ µάθησης. 

Η µετατόπιση από παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας προς µια πιο διευρυµένη αξιοποίηση 

βίντεο στην τάξη και η απαίτηση για αύξηση του επιπέδου εγγραµµατισµού στη χρήση βί-

ντεο στη διδακτική διαδικασία είναι τάσεις που οι έρευνες εµφανίζουν ως πιθανές µελλο-

ντικές εξελίξεις στην εκπαίδευση. Σύµφωνα µε ευρήµατα των Michel, Roebers και 

Schneider (2007:172), θετικός είναι ο συνδυασµός ταινίας και διδακτικού σεναρίου, καθώς 

συµβάλλει στη συγκράτηση περισσότερων και ουσιαστικότερων πληροφοριών. 

 

Κινούµενη από την αυξηµένη παραγωγικότητα κειµένων κινούµενης εικόνας από µαθητές 

µε τη χρήση ΤΠΕ, η µελέτη των Burn και Leach (2004) καταλήγει στο πόρισµα θετικής 

επίδρασης της χρήσης των ΤΠΕ κινούµενης εικόνας σε άλλους γραµµατισµούς, όπως γρα-

πτού λόγου. Έρευνες δράσης (City of Bradford MDC, 2014) δείχνουν την ευεργετική επί-

δραση του κινηµατογράφου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και στη 

βελτίωση της στάσης των µαθητών απέναντι στο σχολείο (Evans, 2015). Ως αντίλογος των 

παραπάνω, έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε νηπιαγωγούς στον ελλαδικό χώρο (Σεµεντε-

ριάδης, Σιδηροπούλου & Τσαµποδήµου, 2013:216-226), απορρίπτει τον κινηµατογράφο ως 

µέσο βελτίωσης της συµπεριφοράς. Μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών αποκαλύ-

πτεται η ανεφικτότητα εφαρµογής ΚΠ στο νηπιαγωγείο, αν και αναγνωρίζεται από µέρους 

τους ότι σχετικές δράσεις έχουν απήχηση στους µαθητές και ελκύουν τη προσοχή τους.  

 

Ως προς τη συνιστώσα «προκλήσεις», νεότερη έρευνα (Tornero et al., 2014 · Tornero, 

Martínez-Cerdá et al, 2015), αναδεικνύει µεν την αξία της ΚΕ και την αναγκαιότητα έντα-

ξης ενός αυτόνοµου µαθήµατος στο σχολείο, παρουσιάζει δε σειρά προκλήσεων στην ε-

φαρµογή. Τα διαφορετικά επίπεδα ευρωπαϊκής πρακτικής, πόρισµα στο οποίο καταλήγει 

και η έρευνα του BFI (2013c:15), η απουσία επίσηµης πολιτικής, η έλλειψη δεξιοτήτων ΚΓ 

και η µηδαµινή δικτύωση των εκπαιδευτικών, η περιορισµένη συνεργασία µε κινηµατο-

γραφικούς παράγοντες, η άγνοια των καλών πρακτικών, έως ένα βαθµό η ανεπαρκής υλι-

κοτεχνική υποδοµή και το κόστος πρόσβασης σε υλικό λειτουργούν ως αντικίνητρα. Η ίδια 

έρευνα συστήνει στην ΕΕ τη χάραξη µιας κοινής πολιτικής ένταξης της ΚΠ στα ΑΠΣ µε 
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συνοδευτικά µέτρα που λύνουν την προσβασιµότητα σε ταινίες για εκπαιδευτική χρήση για 

τη ρύθµιση του νοµικού πλαισίου περί πνευµατικών δικαιωµάτων4. Έρευνα που εξετάζει 

την παροχή ΚΕ από επαγγελµατίες (practitioners) και φορείς εκµετάλλευσης (exhibitors) 

στην Ουαλία (Barratt & Thomas, 2016), συστήνει τη συγκρότηση σώµατος εµπειρογνωµό-

νων για τη διερεύνηση των ευκαιριών ΚΠ εντός της τυπικής εκπαίδευσης µέσω των 

practitioners και exhibitors, για τους οποίους θα έπρεπε να παρέχονται διαρκής επιµόρφω-

ση – ο Barrance (2010:2), αναφερόµενος στους «practitioners», σηµειώνει πως η επιπρό-

σθετη επιµόρφωση µπορεί να οδηγήσει σε προτυποποίηση καλών πρακτικών - και δικτύω-

ση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε γεωγραφικά µη ευνοούµενες περιοχές, λαµβάνοντας 

υπόψη τις ανάγκες εκπαιδευτικών και τη νοµοθεσία των πνευµατικών δικαιωµάτων υλικού. 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία (Μ∆Ε) µε τίτλο «Η Κινηµατογραφική 

Παιδεία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας» έχει διε-

νεργηθεί υπό το πρίσµα του ΟΑ διαλόγου που έχει ανοίξει στο διεθνή χώρο σχετικά µε την 

ΚΠ στο σχολείο, ως βασική παράµετρο ΟΑ γραµµατισµού και ΓΜ, της συζήτησης για την 

αξία του κινηµατογράφου, όπως αυτή προκύπτει µέσα από µελέτες, των αυξηµένων πρω-

τοβουλιών των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και την Ελλάδα ένταξης 

του κινηµατογράφου στη διδασκαλία και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της ερευνήτριας, 

ως εκπαιδευτικού που έχει εφαρµόσει στην εκπαιδευτική διαδικασία κινηµατογραφικές 

δράσεις αποκοµίζοντες θετικές εµπειρίες. Ο απώτερος σκοπός της είναι διττός: αφενός να 

καταγράψει τη θέση της ΚΠ στην παρούσα φάση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και αφε-

τέρου να ανιχνεύσει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον κινηµατογράφο ως εκπαι-

δευτικό εργαλείο στη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Ο γενικός σκοπός της αγγίζει 

τρεις θεµατικούς στόχους: α)την απεικόνιση της σύγχρονης πραγµατικότητας ένταξης του 

κινηµατογράφου στα σχολεία, β)τον εντοπισµό προβληµάτων κατά την ένταξη, γ)την απο-

κρυστάλλωση µιας εικόνας για τις απόψεις των εκπαιδευτικών περί ΚΠ. Επιπρόσθετα, η 

έρευνα προτίθεται να αποτυπώσει ειδικότερα την ένταξη της δηµιουργικής διάστασης της 

ΚΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία – µαζί µε την πολιτισµική διάσταση – είναι η 

πιο παραµεληµένη στην ερευνητική βιβλιογραφία. Η Μ∆Ε επιχειρεί να απαντήσει στους 

προαναφερθέντες θεµατικούς άξονες, λαµβάνοντας υπόψη θεωρητικά και ερευνητικά 

 

4Ευρωπαϊκή Οδηγία [COM (2016)593] ρυθµίζει ευέλικτα το ζήτηµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, όσον αφο-

ρά τη χρήση έργων στην εκπαίδευση: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17200 
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δεδοµένα από το διεθνή και ελληνικό χώρο. Πρωτίστως, όµως ανταποκρίνεται στη ζήτηση 

για περαιτέρω έρευνα στον τοµέα της ΚΠ, ως µέρους της παιδείας στα µέσα, µε σκοπό τον 

εµπλουτισµό της ελληνικής και διεθνούς ερευνητικής βάσης πληροφοριών και τη δηµιουρ-

γία ενός σηµείου αναφοράς για παραπέρα έρευνα αναφορικά µε την ΚΠ στην τυπική και, 

κατ’ επέκταση, µη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 

 

Η Μ∆Ε αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό πλαίσιο. Στο πρώτο, απαραίτητο 

προαπαιτούµενο για την κατανόηση του ερευνητικού πλαισίου και διαρθρωµένο σε έξι κε-

φάλαια, εννοιοποιούνται όροι και παρουσιάζονται δεδοµένα µέσα από βιβλιογραφική ανα-

σκόπηση. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του ΓΜ,  καθώς η ΚΠ 

δεν µπορεί να αναλυθεί αποκοµµένα από τον ευρύτερο αυτό τοµέα, στον οποίο υπάγεται. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποσαφηνίζει τις έννοιες «κινηµατογραφικός γραµµατισµός» και 

«κινηµατογραφική εκπαίδευση», που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του γραµµατισµού 

στα µέσα ή του οπτικοακουστικού γραµµατισµού. Το τρίτο κεφάλαιο διερευνά την αξία 

του κινηµατογράφου για την εκπαιδευτική διαδικασία και προσδιορίζει τους τοµείς στους 

οποίους εντοπίζεται η εν λόγω αξία. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στο εξής βασικό ερώ-

τηµα: Υπάρχει ανάγκη ενσωµάτωσης της κινηµατογραφικής παιδείας στην τυπική εκπαί-

δευση; Με ποιους τρόπους ή κριτήρια; Το πέµπτο κεφάλαιο περιγράφει τις επιδιώξεις της 

κινηµατογραφικής παιδείας, η επίτευξη των οποίων επιχειρείται µέσα από τρεις διαφορετι-

κές προσεγγίσεις: την κριτική, τη δηµιουργική και την πολιτισµική. Τέλος, το έκτο κεφά-

λαιο αποτελεί µια χαρτογράφηση του προφίλ ΚΠ στην Ελλάδα και επιχειρεί να ανιχνεύσει 

σχετικές ή εν δυνάµει δοµές εφαρµογής στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 

Το ερευνητικό πλαίσιο διαιρείται σε τέσσερα κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν την έρευ-

να της εργασίας. Συγκεκριµένα, στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται ο ερευνητικός σχεδια-

σµός: αναλύονται λεπτοµερώς ο σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήµατα και πα-

ρουσιάζονται η µεθοδολογική προσέγγιση, η µέθοδος δειγµατοληψίας και το δείγµα, τα 

κριτήρια επιλογής και η µορφή των ερευνητικών εργαλείων, οι διαδικασίες πιλοτικής και 

κανονικής υλοποίησης της έρευνας, το στάδιο επεξεργασίας δεδοµένων, ενώ γίνεται και 

αναφορά σε περιορισµούς και θέµατα ερευνητικής δεοντολογίας. Το όγδοο κεφάλαιο πα-

ρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, ενώ στο ένατο και το 

δέκατο κεφάλαιο αντίστοιχα, η έρευνα ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα και συζήτηση για 

την πρακτικότητα της έρευνας, προτάσεις πολιτικής, περιορισµούς και µελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1. Γραµµατισµός και Εκπαίδευση στα Μέσα 

 

1.1 Ανάγκη, Έννοιες, Περιεχόµενο 

 

Ο 21ος αιώνας της παγκοσµιοποίησης και της επικοινωνίας που υπερβαίνει τους περιορι-

σµούς των εθνικών συνόρων, χαρακτηρίζεται από τη διείσδυση των µέσων σε κάθε πτυχή 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα µέσα, ο σύγχρονος τρόπος πολιτισµικής έκφρασης 

(UNESCO, 1982), µε την ισχυρή τους επιρροή στον ανθρώπινο ψυχισµό µέσω της µετα-

γνωστικής επεξεργασίας του περιεχοµένου τους και της αφοµοιωτικής απορρόφησης ιδεών 

που µεταφέρουν (Robertson & Scheidler-Benns, 2016:2247), είναι συνυφασµένα µε την 

υφή της καθηµερινής ζωής (Minkkinen & Nordenstreng, 1984:219-235 · Plowman & Ste-

phen, 2003:149-164 · Roncagliolo & Janus, 1984:361-375), ειδικά της νέας γενιάς, που ε-

µπλέκεται σε ποικίλους τύπους «συµµετοχικής κουλτούρας» (participatory culture), όπως 

διαδικτυακές κοινότητες (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton & Robison, 2009 · Mani-

festo on Media Education, 2009). Μια σύγχρονη διδασκαλία χρειάζεται να ανταποκριθεί σε 

µια ηλεκτρονική κοινωνική πραγµατικότητα διαπροσωπικής και διασυνοριακής τηλεπικοι-

νωνιακής αφθονίας (Malitza, 1984:124 · Moles, 1984:17-43) και να εντάξει στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία τα βιώµατα αυτής της γενιάς, επιτρέποντας την αξιοποίηση των θετικών 

και τη διύλιση των αρνητικών στοιχείων (Βαλσαµίδου, 2011:117-126 · Ely, 1984:98-99 · 

Khan A.W., 2008:15 · UNESCO, 1982, 1999b, 2002, 2011a, 2012, 2014, 2016 · Vos, et al., 

2014:154) των µεσοποιηµένων κειµένων και της τεχνολογίας τους (Hobbs, 2007:59-72), 

υιοθετώντας τη νέα µιντιακή γλώσσα της νεολαίας (Βαλσαµίδου, 2010:404-422). Προϋπό-

θεση να αναπτύξει κανείς άµυνες στις ανεπιθύµητες επιδράσεις και να καρπωθεί τον εποι-

κοδοµητικό αντίκτυπο των µέσων είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες ενός κριτικού φιλτρα-

ρίσµατος των µηνυµάτων (Aufderheide & Firestone, 1993 · O’ Brien, 1984:348-360), γεγο-

νός που προαπαιτεί ειδικό γραµµατισµό. Έναν τέτοιο γραµµατισµό, στα µέσα, και ειδικό-

τερα στα ΜΜΕ (Ανδριοπούλου, 2007 · Genzwein, 1984:166-177 · Πασχαλίδης, 2000:119 · 

Sandi, 1984:84-96 · Schaeffer, 1984:44-72), οφείλει να τον παρέχει η εκάστοτε κοινωνία, 

µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος (Κλειαµάκη, 2004:10-11 · Κούρτη, 2012:113 · Νίκα, 



10 

2007:43-58), που θα συµβάλλει στη διάπλαση υπεύθυνων ατόµων (Davis, 1993:11-33 · 

UNESCO, 1982 · Zacchetti, 2007:10), τα οποία θα λειτουργούν ως αυτόνοµοι πολίτες, επι-

ζητώντας µε αίσθηµα ευθύνης την ορθή πληροφόρησή τους (CoE, 2006 · Khan A.W., 

2008:15). Έτσι, η εκπαίδευση στα µέσα θα επιδιώξει, όχι την προστασία (protection) (Zac-

chetti, 2007:10) και τη διάσωση της νέας γενιάς (Fraser, 1990:67-85) από τις χαρακτηριζό-

µενες συχνά ως επιβλαβείς, παραπλανητικές επιρροές των µέσων (Masterman, 1984:148-

165), όσο κυρίως την «ετοιµασία» (preparation) για συµµετοχή στη µιντιακή κουλτούρα 

(Frau-Meigs, 2006) ή την ενδυνάµωσή της (empowerment)5, εφ’ όρου ζωής, σε ένα παγκό-

σµιο περιβάλλον µέσων (Celot, Lopez et al., 2010 · EC, 2012b · Thoman & Jolls, 2003:40). 

 

Ο ΓΜ απαντάται στη βιβλιογραφία µε ποικίλες ονοµασίες. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί (βλ. 

Εισαγωγή),  για τους Tornero et al. (2007:8), ο «γραµµατισµός στα µέσα» (media literacy) 

αποτελεί εξελικτικά τον τελευταίο από ένα σύνολο τεσσάρων προηγούµενων γραµµατι-

σµών. Στη θέση της «πληροφοριακής παιδείας» (information literacy) (UNESCO, 2003a,b, 

2005a,b, 2008), ο ∆ιεθνής Οργανισµός της UNESCO, έχει προσφάτως υιοθετήσει το 

«γραµµατισµό των µέσων & της πληροφορίας» (media and information literacy-MIL) 

(UNESCO, 2011a, b, 2012, 2013:53, 2014, 2016), όπου ενσωµατώνει διάφορα υποσυστή-

µατα γραµµατισµών (literacies): των µέσων (media), της πληροφορίας (information), της 

βιβλιοθήκης (library), της ελευθερίας έκφρασης & πληροφορίας (freedom of expression 

and information), της ψηφιακότητας (digital), του ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer), 

του διαδικτύου (Internet), των παιχνιδιών (games), του κινηµατογράφου (cinema), της τη-

λεόρασης (television), των ειδήσεων (news) (UNESCO, 2011b:18-19).  

 

Στις ΗΠΑ, ο όρος «γραµµατισµός του 21ου αιώνα» (21st Century Literacy) αναφέρεται σε 

όλες τις ακουστικές, οπτικές και ψηφιακές δεξιότητες (NMC, 2005:2). Ο όρος αυτός έχει 

 
 

5Στο πρόσφατο παρελθόν, ο ΓΜ έχει «βιώσει» µια φιλοσοφική µετατόπιση από την προστασία (protection) ή 

προστατευτική προσέγγιση (protectionist approach) στη συµµετοχή (participation) ή προσέγγιση ενδυνάµω-

σης (empowering approach). Κατά τον προστατευτισµό, στόχος του ΓΜ είναι η προστασία των παιδιών από 

τους κινδύνους που κρύβουν τα µέσα, οι οποίοι µπορεί να είναι πολιτιστικής («κατώτερη» κουλτούρα των 

µέσων),  ηθικής (ακατάλληλες αξίες) ή και πολιτικής (ανάρµοστα πολιτικά πιστεύω) φύσης. Η πιο «ώριµη» 

µεταστροφή προς την ενδυνάµωση, στόχο έχει την προετοιµασία των παιδιών ώστε να µπορέσουν να συµµε-

τέχουν ενεργά, κριτικά και παραγωγικά στη σύγχρονη µιντιακή κουλτούρα.  
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αντικατασταθεί πια από την «ψηφιακή πολιτειότητα» (digital citizenship) (Small, 2016)6. 

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να υφίσταται ο ΓΜ ως θεώρηση σύγχρονου γραµµατισµού, 

σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό Center for Media Literacy των ΗΠΑ7, ενώ παρό-

µοια φιλοσοφία διακηρύσσεται και από το εκπαιδευτικό κίνηµα Association for Media 

Literacy (AML) του Καναδά8. 

 

Ο (εγ)γραµµατισµός ή αλφαβητισµός στα µέσα ή µιντιακός (εγ)γραµµατισµός (media lite-

racy) διαχωρίζεται από την αγωγή ή εκπαίδευση στα µέσα (ΕΜ) (media education), καθώς 

αναφέρεται στο µαθησιακό αποτέλεσµα που επιτυγχάνεται µέσω της παροχής εκπαίδευσης 

(education), η οποία συνιστά διδακτική διαδικασία (Fedorov, 2003:1 · Tornero, 2008:103 · 

Tornero et al., 2007:10). Μάλιστα, ο ΓΜ χαρακτηρίζεται εναλλακτικά και ως «κριτικός 

µιντιακός γραµµατισµός» (Σοφός, 2010:223) ή και «κριτικός γραµµατισµός στα µέσα» 

(Chlapoutaki & Dinas, 2014:110-123), δίνοντας έµφαση στον κριτικό χειρισµό µιντιακού 

περιεχοµένου. Ο ΓΜ παραπέµπει, επιχειρηµατολογεί ο Buckingham (2003), σε µεταγλώσ-

σα (meta-language) περιγραφής διαφόρων επικοινωνιακών καναλιών: η απόκτησή της, 

όπως και κάθε είδους γραµµατισµού, τοποθετείται στο πλαίσιο µιας κοινωνικής θεωρίας, 

όπου κάθε άτοµο κατασκευάζει νοήµατα µέσω της συµµετοχής του σε κοινωνικά ερµηνευ-

τικά δίκτυα (Buckingham, 2003 · Freeman, 1990:197-214 · Jenkins et al., 2009). 

 

Η ΕΜ µπορεί να έχει ως παιδαγωγικό στόχο τα ίδια τα µέσα (per se), ενώ συχνά τα µέσα 

αποτελούν παιδαγωγικό εργαλείο µε ρόλο υποστηρικτικό στη µάθηση (BMBF, 2014). Για 

την πρώτη περίπτωση ειδικά έχει κυριαρχήσει ο όρος «εκπαίδευση του γραµµατισµού στα 

µέσα» (media literacy education) (Heidar & Dall, 2004 · Thoman & Jolls, 2003). Γενικά, 

διίστανται οι απόψεις ως προς τον τρόπο εκπαιδευτικής εφαρµογής, είτε διαθεµατικά, είτε 

αυτόνοµα (Ανδριοπούλου, 2007, 2016 · Dieuzeide, 1984:75-83). Αφενός, υποστηρίζεται  
 

 

6Η ψηφιακή πολιτειότητα ενσωµατώνει τον µιντιακό και ψηφιακό γραµµατισµό και εννοείται ως υπεύθυνη 

και χρηστή συµπεριφορά ψηφιακά και µιντιακά εγγράµµατων πολιτών της οικουµένης απέναντι στις τεχνο-

λογίες. Στο: U.S. Senate Committee (2016). Final Bill Report SSB 6273. Washington, USA: U.S. Senate, p. 2.  
7
Center for Media Literacy (CML) http://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more

 

8Σύµφωνα µε τον οργανισµό AML, ο ΓΜ είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση 

και αποτελεσµατική και ηθική χρήση των κωδικών και συµβάσεων µιας ευρείας ποικιλίας µέσων: 

http://www.aml.ca/keyconceptsofmedialiteracy/ 
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ότι η ΕΜ οφείλει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο γνωστικό αντικείµενο µε άξονα εγγραµµατι-

σµού τις γνώσεις γύρω από τα µέσα per se (Oliver, 2002 · UNESCO, 1999b, 2002), ενώ η 

διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειµένων δια των µέσων ως εποπτικών εργαλείων δε 

συνιστά ΕΜ (Buckingham, 2001 · Frau-Meigs, 2006:13 · Hobbs, Worsnop, Andersen, 

Share & Sulliva, n.d.· Jolls, 2013:88). Αφετέρου προωθείται η άποψη πως θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθούν ως παιδαγωγική εναλλακτική (Joseph, 1984:260-276 · Kosmidou-Hardy, 

2002:55-64) κινητοποίησης και  προσέγγισης περιεχοµένου (Ely, 1984:103). 
 

Άλλοι επιστήµονες  (Berger, 1984:200-218 · Burn & Leach, 2004:38 · Dahl, 1984:179-199 

· Κούρτη & Λεωνίδα, 2007:88-100 · Minkkinen & Nordenstreng, 1984:219-235 · Ντάβου, 

2007:5-12 · Πασχαλίδης, 2000:120-121 · Theodosiou, 2017) σηµειώνουν ότι µια σχολική 

στρατηγική ΕΜ οφείλει να κινείται στους άξονες της θεωρητικής αναστοχαστικής αντιπα-

ράθεσης και της εκπόνησης µιντιακού έργου. Επί τούτου, παρατηρείται  (BMBF, 2014:4 · 

Jolls, 2013:88) ότι και η ίδια η δηµιουργική διαδικασία, για την οποία θεωρείται (Varis, 

2003:16) ότι απαιτείται η δεξιότητα της «µιντιακής δηµιουργικότητας» (media creativity), 

πρέπει ανά πάσα στιγµή να διακατέχεται από συστηµατοποιηµένη κριτική θεώρηση της 

παραγωγής για να αποφέρει τον επιθυµητό γραµµατισµό. Ενώ η όλη διαδικασία δηµιουρ-

γίας µεσοποιηµένου προϊόντος, που συνδυάζει τη συνεργασία µε την έρευνα, µετατρέπει 

τον παραγωγό ταυτόχρονα σε κριτικό αποδέκτη στιγµιότυπων του κόσµου (Valsamidis, 

2016:2016 · Yildiz, 2016:57).  

 

Για τους Σοφό (2010:224-225) και Ανδριοπούλου (2016), πρόσφορο θεωρείται το ολιστικό 

µοντέλο, µια συνδυαστική πρακτική αγωγής στα µέσα ως διδακτικά σύνεργα και µαθησια-

κά αντικείµενα.  

 

Η έννοια των «µέσων» περιλαµβάνει όλη την κλίµακα της κινούµενης εικόνας (κινηµατο-

γράφος, βίντεο, κ.ά.), ηχητικού υλικού (ράδιο, κ.ά) και τύπου (εφηµερίδες κ.ά.) (Thoman, 

1990) και φτάνει ως τα νεότερα τεχνολογικά κανάλια επικοινωνίας (Buckingham, 2001 · 

EC, 2003:15, 2007 · Prets, 2008 ·  UNESCO, 1999b, 2007, 2012, 2013 · Viola, 2016), ενώ 

το ρεπερτόριο αυξάνεται συνεχώς, παρακολουθώντας τα νέα ψηφιακά επιτεύγµατα, όπως 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την εικονική πραγµατικότητα (EC, 2007) και τα µέσα κοινωνι-

κής δικτύωσης (social media) (EC, 2015c). 
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Ο ΓΜ χαρακτηρίζει την ικανότητα του ατόµου να προσπελάζει πληροφορίες που παρέχο-

νται από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα, να αναγνωρίζει τα νοήµατα που ενέχουν και 

να τα µετατρέπει σε σήµατα γνωστά και κατανοητά, να αξιολογεί τις πληροφορίες και, εν-

δεχοµένως, να παράγει πληροφορίες χρησιµοποιώντας έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα (CoE, 

2000 · EC, 2007, 2009 · Ofcom, 2004, 2006 · Oliver, 2002 · UNESCO, 1999b, 2002, 2007, 

2011b, 2012, 2016), ενώ η πληροφορία είναι πολύ-σηµειωτική (UNESCO, 1999b), καθώς 

στη σηµερινή εποχή δεν περιλαµβάνει µονάχα το γραπτό λόγο, αλλά µάλλον περισσότερο 

το πολυτροπικό (multimodal) (Aufderheide & Firestone, 1993:7 · Mills, 2006:62) και οπτι-

κοακουστικό (audiovisual) (Ofcom, 2004), παρά το «unimodal (NMC, 2005:1) ή «mono-

modal» (Mills, 2006:62)  δηλαδή το µονο-τροπικό κείµενο.  

 

Στην εκπαίδευση του ΓΜ πρέπει να συµπεριλαµβάνονται η εξασφάλιση της ικανότητας 

του ατόµου να αναγνωρίζει την προέλευση, το σκοπό και το συγκείµενο της µεσικής παρα-

γωγής (UNSESCO, 1999b, 2002), δηλαδή τις κοινωνικοοικονοµικές και πολιτιστικές ετι-

κέτες των µέσων (CoE, 2000 · Manifesto on Media Education, 2009 · Ντάβου, 2007:5-12 · 

Richards, 1990:155-172 · Thoman, 1990 · UNESCO, 1999b),  µια, κατά τον Πασχαλίδη 

(2000:120) «πολιτισµική εγγραµµατοσύνη», όπως και γνώσεις για τους τρόπους διανοµής 

(Fedorov, 2003:6), καθώς και τη δεξιότητα διαχωρισµού της υποκειµενικής ιδεολογίας και 

αντικειµενικής αλήθειας µέσω της κριτικής µατιάς (Masterman, 1984:148-165 · Ofcom, 

2004 · Sandi, 1984:84-96 · Σοφός, 2010:218-229 · Thoman, 1990) ή αλλιώς της µυθοπλα-

σίας και πραγµατικότητας (EC, 2003:15). Ως σηµαντικό για την καλλιέργεια του ΓΜ ε-

κλαµβάνεται και το ζήτηµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας και της νοµιµότητας στη διακίνη-

ση και χρήση των πληροφοριών (Σοφός, 2010:226 · UNESCO, 1999b), η άγνοια ή καταπά-

τηση του οποίου µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ποινικά αδικήµατα (Απέργης & Κούτρος, 

2014:159-160 · EC, 2007). Επίσης, για να επιτευχθούν οι δεξιότητες κριτικής ανάλυσης και 

παραγωγής, προαπαιτείται η απόκτηση δεξιοτήτων τεχνολογικής φύσης, εφόσον η τεχνο-

λογία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται η πληροφορία στη σηµερινή ε-

ποχή (Celot, 2014 · Haidar & Dall, 2004 ·  NMC, 2005:1 · UNESCO, 2011b). 

 

Ο εγγράµµατος στα µέσα άνθρωπος επιζητά συνεχώς την επικαιροποίηση των γνώσεών 

του, δεν καταναλίσκει πληροφορίες παθητικά, αλλά τις επεξεργάζεται και τις διαχωρίζει µε 

βάση την ποιότητα και αξιοποιεί τα νέα δεδοµένα για να συνεισφέρει στην ευηµερία της 

κοινωνίας· αντλεί αισθητική απόλαυση και ευκαιρίες έκφρασης από τα µέσα και συνδυάζει 
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όλα τα προηγούµενα για να αναπτυχθεί σε µια ολοκληρωµένη προσωπικότητα 

(Aufderheide & Firestone, 1993:9 · Tornero, 2008:105). Τονίζεται χαρακτηριστικά (Πα-

σχαλίδης, 2000:116-120 · Thoman, 2003) ότι ο γραµµατιζούµενος στα µέσα πολίτης - και 

κατ’ επέκταση µαθητής (Sefton-Green, 1990:127-150) - αναπτύσσει µια στάση ζωής συνε-

χούς αµφισβήτησης, που προκύπτει από τις παρακάτω αλληλοεξαρτούµενες θέσεις, οι ο-

ποίες, σύµφωνα µε την Frau-Meigs (2006), αποκρυσταλλώνονται γύρω από τις έννοιες 

«παραγωγή» (production), «γλώσσα» (language), «αντιπροσώπευση» (representation)  και 

«κοινό» (audience): α)όλα τα µιντιακά κείµενα είναι ανθρώπινα κατασκευάσµατα, β)η κα-

τασκευή των οποίων ακολουθεί συντακτικές επιλογές,  γ)παράγοντας νοήµατα η πρόσληψη 

των οποίων διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, δ)διακινούµενα ακολουθώντας συχνά ε-

µπορικές τακτικές µε στόχο την κερδοφορία και ε)διαδίδοντας τις αξίες και ιδεολογίες των 

κατασκευαστών τους, οι οποίοι, κατά τους Bauer (1984:236-248), Chlapoutaki και Dina 

(2014: 110-123), O’ Brien (1984:348-360) και Roncagliolo και Janus (1984:361-375) ελέγ-

χουν θέσεις ισχύος.  

 

Ωστόσο, η Ντάβου (2001:38, 2008:26) αναρωτιέται κατά πόσο ο σηµερινός µαθητής µπο-

ρεί να αµφισβητήσει την αξιοπιστία ενός µιντιακού κειµένου τη στιγµή που διδάσκεται την 

«αδιαµφισβήτητη εγκυρότητα» του σχολικού εγχειριδίου: ως λύση προτείνεται µια προο-

δευτική διδασκαλία ΓΜ, όπου ο άλλοτε «αυθεντία» «παντογνώστης» εκπαιδευτικός, που 

τυπικά συνδέεται µε σχέσεις εξουσίας µε τους µαθητές (Buckingham, Fraser & Mayman, 

1990:19-59), µετατρέπεται σε συν-διδασκόµενο, συνοδοιπόρο του µαθητή (Barajas, 

Scheuermann & Kikis, 2003:19 · Ντάβου, 2001:43) σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον που 

συνεργεί µε θεσµούς ΜΜΕ για να διοχετεύσει γνώση (Dieuzeide, 1984:75-83). 

 

Όσο πιο «αγράµµατοι» στα µέσα είναι οι πολίτες και πιο ατελέσφορη η χρήση των ΟΑ πό-

ρων σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, τόσο πιο φειδωλή η συµµετοχή τους στο κοινω-

νικό, πολιτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι· τόσο πιο µεγάλες είναι οι κοινωνικές ανισότητες 

και οι ταξικές ανισορροπίες· τόσο πιο ανίκανοι είναι να ελέγξουν τις εξουσίες που αυθαι-

ρετούν και καταπατούν το δηµόσιο συµφέρον· τόσο περισσότερο διακυβεύεται η δηµοκρα-

τία (Amidei, 1984:250 · Thoman, 1990 · UNESCO, 2003a).  

 

Άρα, ο ΓΜ αποτελεί ανθρώπινο δικαίωµα, έκφρασης, ελευθερίας και πληροφόρησης (EC, 

2013b · UNESCO, 1999b, 2002, 2003a, b, 2005a, b, 2007, 2011a, 2012, 2014, 2016 · Zac-
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chetti, 2007:10). Τούτο τεκµηριώνεται εξάλλου στην «Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Αν-

θρώπινα ∆ικαιώµατα» (ΟΗΕ, 1948)9. Αποτελεί όµως και δικαίωµα κάθε παιδιού (UNGA, 

1989)10. Επιπλέον είναι υποχρέωση γιατί επιζητά την ενεργοποίηση των ανθρώπων µε την 

ιδιότητα του πολίτη (citizen participation) (Celot, Lopez et al., 2010 · Celot & Shapiro, 

2011 · Celot & Tornero, 2009 · UNESCO, 2011a, 2016), ενώ για να δραστηριοποιηθούν 

επαρκώς ενήµεροι πολίτες, πρέπει και να προστατευτούν η ελευθερία των µέσων και η πο-

λυφωνία τους (CoE, 2009, 2011 · EC, 2013b · Khan A.W., 2008:17 · UNESCO, 2011a · 

Viola, 2016) και να αποτραπεί το ενδεχόµενο αποκλεισµού, ειδικά των παιδιών, από την 

κοινωνία, λόγω της άνισης κατανοµής µιντιακής τεχνολογίας και πληροφοριών σε ένα διε-

θνές µιντιακό περιβάλλον (BMBF, 2014 · Frau-Meigs, 2006:22 · Minkkinen & Norden-

streng, 1984:219-235 · UNESCO, 2012), προσδοκία, κατά τον Souchon (1984:379-399), 

χωρίς υπόβαθρο, καθώς τα µέσα καθρεφτίζουν τον κόσµο της ανισοτιµίας.  

 

Η ενσωµάτωση της ΕΜ στο σχολείο είναι µια αναγκαιότητα, που εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, αλλά κυρίως απαιτεί σχεδιασµό ειδικών προ-

γραµµάτων, δικτύωση και συνεργασία, παραγωγή υλικού, έρευνα, αξιολογικές µελέτες και 

παιδαγωγική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών (Barajas et al., 2003:19 · Pungente, 2007 · 

Robson, Simmons & Sohn-Rethel, 1990:171-193 · Thoman, 1990 · UNESCO, 1982, 2002, 

2007, 2011a, 2012, 2016), µε σηµείο εκκίνησης τις βασικές πανεπιστηµιακές τους σπουδές 

(Celot, 2014 · Council of EU, 2016 · IFI, 2012:78  · Kosmidou-Hardy, 2002:60 · Κούρτη, 

2012:114 · UNESCO, 2007) και την υπεύθυνη συµβολή του ΟΑ τοµέα (Celot & Shapiro, 

2011 ·  Council of EU, 2008, 2016 · EC, 2009 ·  EP & Council of EU, 2006). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9Άρθρα 19, 26, 27, 29 της ∆ιακήρυξης.   
10Άρθρα 13, 17, 31 της Σύµβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

2. Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός 

 

Από την εποχή των «phonograph» και «kinetoscope»11 και του κινηµατογραφικού στούντιο 

του Thomas Edison στην Αµερική (Pro Quest History Vault, 2014:3-4) και τη δηµόσια πα-

ρουσίαση στο Βερολινέζικο Variete «Wintergarten» του «Bioscop»12 των αδερφών Max 

και Emil Skladanowsky τo 1895 (Schäfer, 2016), ως την εφεύρεση του κινηµατογράφου 

από τους αδερφούς Lumiere13 (Αρκολάκης, 2009:121-122 · Γ.Α.Κ. Ν. Εύβοιας, 2015 · Θε-

οδοσίου, 2006 · Schäfer, 2016), η τέχνη της κινούµενης εικόνας, που βαπτίστηκε «κινηµα-

τογράφος» από τον Leon Bouly14 (Lansdale, n.d.), έµελε να αλλάξει τον ανθρώπινο πολιτι-

σµό.  

 

Από τη ρηξικέλευθη επινόηση των Lumiere και έπειτα, οι τεχνολογικές εξελίξεις της κι-

νούµενης εικόνας και του ήχου, από τις βωβές ταινίες στις οµιλούµενες και από τις ασπρό-

µαυρες στις έγχρωµες15, οδήγησαν σταδιακά σε πιο προηγµένους τρόπους προβολής, ώστε 

σήµερα µιλάµε για ψηφιακό κινηµατογράφο (digital cinema) (Blázquez, 2010:7 · TEFFP, 

2010), που δεν περιορίζεται πια στην προβολή ταινιών στη µεγάλη οθόνη µιας σκοτεινής 

αίθουσας (Bondebjerg & Redvall, 2011:12 · Redvall & Gubbins, 2010:11).  

 
11Φωνογράφος: πρώιµη συσκευή εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου - Κινητοσκόπιο: πρόδροµος της σηµερι-

νής κινηµατογραφικής µηχανής προβολής. 
12Βιοσκόπιο: κινηµατογραφική µηχανή προβολής. 
13Αν και προηγήθηκαν άλλες προβολές, η 28η ∆εκεµβρίου του 1895, ηµέρα δηµόσιας προβολής ταινιών από 

τους αδελφούς Lumiere στο Grande Café του Παρισιού, θεωρείται ως ηµέρα γέννησης του κινηµατογράφου. 
14Οι Lumiere υιοθέτησαν την ονοµασία «Cinematographe», όταν ο Bouly, που την  είχε χρησιµοποιήσει για 

τη δική του συσκευή προβολής, χρεοκόπησε. 
15Η ιστορία του ήχου θεωρείται ότι ξεκινά το 1926 µε την εφεύρεση του Vitaphone των αδελφών Warner. 

Στο: Hanson, D. (1998). The History of Sound in the Cinema, Cinema Technology, July/August 1998, pp. 8-

13. Ανακτήθηκε 21-9-2016 από http://www.cinematechnologymagazine.com/pdf/dion%20sound.pdf – Η ι-

στορία του έγχρωµου κινηµατογράφου ξεκινά το 1922 µε την εταιρία Technicolor του Herbert Kalmus. 

Στο:History of the Motion Picture (2009). In: Encyclopedia Britannica [online]. Ανακτήθηκε 21-9-2016 από 

http://pracownik.kul.pl/files/38266/public/the_motion_picture.pdf 
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Η στροφή προς επαναστατικές τεχνολογίες και ο πολλαπλασιασµός νέων καναλιών διανο-

µής (δικτυακό βίντεο, dvd, κινητό τηλέφωνο) έχουν εισάγει νέες µορφές διακίνησης (for-

mats) και κατανάλωσης των κινηµατογραφικών προϊόντων (Gorini, 2004:7 · Paris, 2014, 

2015 · Tornero et al., 2007). Σε µια καινοτοµική ψηφιακή αγορά, του «κατ’ απαίτηση κι-

νηµατογράφου» (Dale, 2008:1), σύγχρονες πλατφόρµες υποστηρίζουν την πρόσβαση σε 

ταινίες µέσω υπηρεσιών «βίντεο κατ’ απαίτηση» (Video on Demand-VOD) (Dale, 2009 · 

EC, 2014 · Gubbins, 2016:8), TVOD (Transactional video on demand) για διαδικτυακή α-

γορά ή ενοικίαση και SVOD (Subscription video on demand) για πρόσβαση µε µηνιαία 

συνδροµή (BFI, 2016c · Fontaine, Simone, Grece, & Kevin, 2016:33) και τη διάθεση υλι-

κού παραγόµενου από χρήστες (user-generated content, UGC) (Bazalgette, 2007a:33-41). 

 

Αυτές οι καινούργιες οντότητες έχουν εισάγει ένα νέο γραµµατισµό. Όπως αντιλαµβάνεται 

ο Gardner (2008), «ο γραµµατισµός θα συνεχίζει να ακµάζει, αλλά σε µορφές που δεν 

µπορούµε ακόµη να οραµατιστούµε». Έτσι, ο «γραµµατισµός», έχοντας αποκτήσει µια ευ-

ρύτερη σηµασία (βλ. κεφάλαιο 1), µπορεί να αφορά ειδικότερα στο ΟΑ µέσο του κινηµα-

τογράφου (NMC, 2005:3 · Tornero et al., 2007).  Όπως διευκρινίζουν οι Αθανασάτου, Κα-

λαµπάκας και Παραδείση (2011:4), η εκπαίδευση ή αγωγή στο «πολυτροπικό κείµενο», 

δηλαδή η διδακτική διαδικασία ανάλυσης των πολυτροπικών πληροφοριών κειµένου, εικό-

νας και ήχου, οδηγεί στο µαθησιακό αποτέλεσµα του ΟΑ (εγ)γραµµατισµού, ή του 

(εγ)γραµµατισµού στα µέσα γενικότερα, µέρος του οποίου είναι ο κινηµατογραφικός 

(εγ)γραµµατισµός (ΚΓ) ή αλφαβητισµός (film/cinema ή cine literacy) (Ανδριοπούλου, 

2010:15 · BFI, 2002:5 · Θεοδωρίδης, χ.χ.:7 · Weiss, 2003:8), καθώς ο κινηµατογράφος εί-

ναι κατά βάση πολυτροπικός κώδικας δηµιουργικής και αισθητικής έκφρασης – κατά τον 

Holighaus (2003:4), ο «µητρικός» κώδικας όλων των ΟΑ µέσων -  που µεταδίδεται µε 

γλωσσικό, οπτικό και ακουστικό τρόπο (∆ηµητροµανωλάκη, 2009:110 · IFI, 2012:6), οδη-

γώντας µέσω τριών εµπειρικών σταδίων - της κατασκευής, της επεξεργασίας και της ανα-

παραγωγής του (Θεοδωρίδης, 2011β:36, 2013:2) - στην καλλιτεχνική ΟΑ έκφραση (audi-

ovisual expression) (Θεοδωρίδης, 2009:12, 2013:2, 2014, 2015:14 · Theodoridis, 2016:101-

104), που συνιστά πολιτιστική δεξιότητα (BFI, 2003:14). Ο ΚΓ αναφέρεται συχνά ως 

«γραµµατισµός κινούµενης εικόνας» (moving image literacy) (Anderson, et al., 2009:4 · 

BFI, 1999, 2002, 2003:17), και οι κινηµατογραφικές ταινίες ως «µέσα κινούµενης εικόνας» 

(moving image media), ανήκοντα στη γενική εµπειρία κινούµενων εικόνων (Bazalgette, 

2009b:6, 2010b · BFI, 1999, 2002, 2003:1 · IFI, 2012:6). Το ζητούµενο της «εκπαίδευσης 
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της κινούµενης εικόνας» (moving image education) (Anderson, et al., 2009:4 · BFI, 1999, 

2002 · IFI, 2012), που στοχεύει στο γραµµατισµό στο µέσο του κινηµατογράφου (film me-

dia literacy education) (People4’People Productions, 2015), είναι η θέαση µιας κατά το δυ-

νατόν µεγάλης ποικιλίας ταινιών µε σκοπό το µετέπειτα διεισδυτικό σχολιασµό, τη σύνθε-

ση γραπτών εργασιών - δια της δηµιουργικής γραφής Κυριακοπούλου, Παταρίδου & Χα-

τζηµητρίου, 2013:25-46 · Smith, 2009:42) - και την εκπόνηση έργου κινούµενης εικόνας ή 

ταινίας (Bazalgette, 2010b). Η πρόσβαση στον κινηµατογράφο και η κριτική ερµηνεία του 

θεωρούνται προαπαιτούµενα για τη λήψη ενήµερων καθηµερινών αποφάσεων 

(People4’People Productions, 2015). Ως αποτέλεσµα της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης 

(ΚΕ), ο κινηµατογραφικά εγγράµµατος άνθρωπος διαθέτει τη δεξιότητα να προσπελάζει, 

να κατανοεί, να αξιολογεί τον κινηµατογράφο – ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη της δηµοκρα-

τίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (CoE, 2009) – και να δηµιουργεί και να διανέµει 

µορφές πολιτιστικής έκφρασης που µεταδίδονται µε τον κινηµατογράφο (Anderson, et al., 

2009:4 · IFI, 2012:22-23). Άρα, διαθέτει κριτική (critical) και παραγωγική (production) ι-

κανότητα (competence)  και γνώση (knowledge) συγκειµενική (contextual) και έγκριτου 

περιεχοµένου (canonical) (BFI, 1999:31), όπως και σεβασµό στην πνευµατική ιδιοκτησία 

κινηµατογραφικών προϊόντων (EC, 2009 · Engert & Spencer, 2009:86 · Roost, 2016:28).  

 

Οι ορολογίες, «film» και «screening literacy» (γραµµατισµός οθόνης ή θέασης), χαρακτη-

ρίζουν, σύµφωνα µε έρευνα16 του BFI (2013c:3), διαδικασίες που προάγουν τη συνειδητή 

επιλογή, την αναλυτική και ερµηνευτική κατανόηση ταινιών, τη διαπαιδαγώγηση σε θέµα-

τα τεχνικής φύσης και κινηµατογραφίας και το χειρισµό του γλωσσικού κώδικα και των 

τεχνικών δυνατοτήτων κατά τη δηµιουργική παραγωγή κινούµενης εικόνας, αρχές που α-

ποτυπώνονται και στην πρώτη από τις δεκατέσσερις προτάσεις της έρευνας, µε την οποία 

διαπιστώνονται η επιδίωξη διαµόρφωσης µοντέλων ΚΕ για την Ευρώπη και ο φιλόδοξος 

στόχος να καταστούν οι πολίτες της ικανοί να απολαύσουν τον κινηµατογράφο και να τον 

εξερευνήσουν ως µορφή τέχνης, ως πηγή εθνικής και διεθνούς κληρονοµιάς, ως οπτικοα-

κουστικό και πολιτιστικό κληροδότηµα, και ως µέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων κινηµατογρα-

φικής δηµιουργίας (BFI, 2013c:13 · EC, 2016c). 

 
16Η έρευνα «Screening Literacy» (2013) διεξήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής σε σύµπραξη ειδικών επιστηµόνων, υπό την ηγεσία του BFI µε αντικείµενο την ανίχνευση του βαθ-

µού ανάπτυξης του ΚΓ στην Ευρώπη http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. Η Αξία του Κινηµατογράφου για την Εκπαίδευση 

 

Αν και ο κινηµατογράφος καταδιώχθηκε την πρώιµη περίοδο της παρουσίας του ως µέσο 

διαφθοράς, από πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε η αξία του για τη σχολική αίθουσα. Στο πλαί-

σιο του κινήµατος οπτικού γραµµατισµού (visual literacy movement) (Ely, 1984:104 · Hit-

chens, 1984:320), της «οπτικής διδασκαλίας» (visual instruction) (Molenda, 2008:6-7) ή 

και «οπτικής εκπαίδευσης» (visual education) (Reiser, 2001:55-56), η κινούµενη εικόνα 

υπήρξε ένα από τα πρώτα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα 

για την υποστήριξη της διδασκαλίας σε σχολεία των ΗΠΑ και αλλού17.  Όπως παρατήρησε 

ο Edison (1919:8), το κινούµενο αντικείµενο στην οθόνη, η πιο κοντινή προσοµοίωση της 

πραγµατικότητας, είναι σχεδόν παραπλήσια µε την άµεση επαφή του παιδιού µε το εν λόγω 

αντικείµενο. Παρόµοια θέση αντικατοπτρίζεται στο συµπέρασµα των Ellis και Thornbo-

rough (1923:5&92), πως µέσω του κινηµατογράφου, ένας ολάκερα καινούργιος κόσµος, 

συχνά γριφώδης (Παπαδηµητρίου, 2011:101), ξεδιπλώνεται στα µάτια των µαθητών, έτοι-

µος να εξερευνηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στους οπτικούς τύπους να συµβαδίζουν µε 

τους ακουστικούς. Ο παιδαγωγικός κώδικας του Φρενέ18, προσδιορισµένος σε ένα εκπαι-

δευτικό σύστηµα µαθητοκεντρικό, αυτό-δηµιουργίας, όπου η γνωστική ολοκλήρωση λαµ-

βάνει χώρα µε την προσεκτικά οργανωµένη εργασία, προάγεται όχι µε την εµµονή «στα 

γραφτά», αλλά µε τις «αρετές των νέων εργαλείων», όπως του κινηµατογράφου (Freinet, 

1946/1977:139). 
 

17Ενδεικτικά παραδείγµατα: Τα δηµόσια σχολεία του Rochester, New York, ΗΠΑ, ήταν τα πρώτα που εισή-

γαγαν ταινίες στη διδασκαλία το 1910. Στο: Reiser, R.A. (2001). A History of Instructional Design and Tech-

nology: Part I: A History of Instructional Media, Educational Technology Research and Development, 49(1), 

53-64.  Ανακτήθηκε 6 Αυγούστου 2016 από http://www.jstor.org/stable/30220299 - Επίσης, το 1918 ιδρύθη-

κε ο πολιτιστικός τοµέας της γερµανικής κινηµατογραφικής εταιρίας Ufa, ο οποίος παρήγαγε εκπαιδευτικές 

ταινίες µε θεµατολογία συναφή µε γνωστικά αντικείµενα. Στο: Filmportal.de (n.d.). Chronik des Deutschen 

Films. 1918. Ανακτήθηκε 6 Αυγούστου 2016 από  http://www.filmportal.de/thema/1918 

 18Γάλλος, µεταρρυθµιστής, από τους πρωτοπόρους παιδαγωγούς της εποχής του, που αναγνώρισε και αξιο-

ποίησε τον κινηµατογράφο στο σχολείο. Στο: Legrand, L. (1993). Celestine Freinet, Prospects: The Quarterly 

Review of Comparative Education, Vol. XXIII, no. 1/2, 1993, pp. 403–18. Paris: UNESCO. 
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Σήµερα, η κατακτητική του εισχώρηση σε κάθε πτυχή του πολιτισµού, έχει καταστήσει την 

ανάγκη για εκπαίδευση της νέας γενιάς στον κινηµατογράφο πιο επιτακτική από ποτέ.  Οι 

µαθητές ενδιαφέρονται για θέµατα που απασχολούν την ανθρωπότητα (Θεοδωρίδης, 

2009:6), όπως µετανάστευση και πολέµους. Τούτα αποτελούν από µόνα τους τοµείς που το 

σχολείο απαιτείται να συµπεριλάβει στον κανόνα γνωστικού περιεχοµένου που θα διδάξει 

στους αυριανούς πολίτες αυτού του κόσµου (Kruesmann, 2014:15). Ως ένα περιεκτικό µέ-

σο διαπολιτισµικής συνδεσιµότητας, µε µεγάλη «χωρητικότητα» εικόνων και ήχου, ο κινη-

µατογράφος συµπυκνώνει και παρουσιάζει την πολυπλοκότητα και µεταβλητότητα των 

παγκόσµιων θεµάτων µε έναν τρόπο εύληπτο, αφήνοντάς τα να διαφανούν ως παναθρώπι-

να ζητήµατα (ECFA, 2014 · Kruesmann, 2014:19-22 · Parry, 2016). Σε συνάρτηση µε το 

προαναφερθέν, επιτρέπει να οικοδοµηθούν εικόνες για την πολύπτυχη φύση της ανθρώπι-

νης ύπαρξης (CIFEJ, 2001:63), το πολυσύνθετο δίκτυο ανθρώπινων σχέσεων, που οδηγεί 

στη δόµηση αντιλήψεων, στη συνείδηση του ιστορικού παρόντος (Καραθανάση, 2001:47-

59) και στην ανάπτυξη της προσωπικής βιογραφικής ταυτότητας σε σχέση µε το πολιτιστι-

κό υπόβαθρο του ατόµου (ECFA, 2014 · ECFA & CIFEJ, 2001:62).  

 

Η επιτυχία επίτευξης των προηγούµενων εντοπίζεται, κατά τον ∆ηµητριάδη (2016), σε νο-

ητικούς µηχανισµούς: ακόµη και το σύγχρονο ψηφιακό κινηµατογραφικό έργο, όπως και ο 

κλασικός κινηµατογράφος, θεµελιώνεται στην αφηγηµατική δοµή, ένα σύστηµα µετάδοσης 

πληροφοριών, αναπτυγµένο στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η µύηση λοιπόν, µέσω του κινη-

µατογράφου, σε έναν κόσµο που παγκοσµιοποιείται διαρκώς, προσδοκάται ότι θα διαµορ-

φώσει µια συλλογική νοηµοσύνη και κοσµογνωσία (Weiss, 2003:9), µε την οποία ώριµοι, 

ενήµεροι πολίτες αυτού του διεθνοποιηµένου σύµπαντος, θα απαντήσουν στα προβλήµατα 

της ανθρωπότητας µε ενεργή δράση (Kruesmann, 2014:22 · Parry, 2016). Η ενεργή δράση 

δεν µπορεί να επέλθει µε την περιθωριοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση (Eisner, 

2003:340-344), µε τη «στενόµυαλη» εµµονή στο εκπαιδευτικό σχήµα STEM – science, 

technology, maths (επιστήµη, τεχνολογία, µαθηµατικά) · απαιτείται, όπως τονίζεται (BFI, 

2016a:12-14 · CIF, 2015 · Easton, 2016), η µετατροπή του STEM σε STEAM (αγγλικά: 

ατµός), µε την προσθήκη «arts», δηλαδή «τέχνες» (κινηµατογράφος, κλπ), (ACE, 2005, 

2008, 2016 · Babansky, 1984:129  · Watson & Barker, 2006), δηλαδή η «εµβάπτιση στις 

τέχνες» (arts immersion) ως συµπλήρωµα των επιστηµών (Chapman, 2015:93), ώστε να 

αποφέρει την πρωτότυπη και εύστροφη σκέψη που απαιτείται στις ευρηµατικές οικονοµίες 

του µέλλοντος, που θα στηριχτούν σε δηµιουργικούς επιστήµονες και, αντιστρόφως, αν-
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θρώπους της τέχνης που αντιλαµβάνονται έννοιες της επιστήµης. Εξάλλου, ο κινηµατο-

γράφος προσδίδει διαύγεια και φυσική υπόσταση σε ιδέες, αφηρηµένες έννοιες και φυσικά 

φαινόµενα (Bruner, 1960:81-82 · Cruse, 2007:17). Στη θετική αποτίµηση του κινηµατο-

γράφου ανήκει επίσης η δυνατότητά του να ενεργοποιεί νοητικές διεργασίες: αναγνώρισης 

ρόλων, παρατηρητικότητας, σηµειολογικής επικοινωνίας και δηµιουργικού συλλογισµού 

(Καραθανάση, 2001:47-59). Ο Greene (1995:4) επικεντρώνεται στην απελευθέρωση της 

φαντασίας µέσω των τεχνών, ειδικά του κινηµατογράφου (Κυριακοπούλου και συν., 

2013:25-46), ως µοχλού συναρµολόγησης µιας σφαιρικής εικόνας των ποικίλων εναλλα-

κτικών κόσµων που πλάθονται από τους κινηµατογραφιστές και άλλους εκπροσώπους της 

τέχνης: είναι εκείνη η νοητική λειτουργία που οικοδοµεί γνώση. Ο Bergala (2015), ωστό-

σο, κατακρίνει την ψηφιακή κατανάλωση µε την ταχεία, ασύνδετη, µη-γραµµική πρακτική 

θέασης ως «ανθρωπολογικό ακρωτηριασµό», που αφήνει ελάχιστα περιθώρια εγγραφής 

δεδοµένων στη µνήµη. 

 

Στοιχείο εκπαιδευτικής αξίας αποτελεί και η προσβασιµότητα του κινηµατογράφου ως ε-

νός παγκόσµιου ευέλικτου εργαλείου ΟΑ τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει µια δυναµική α-

ξιοποίηση για εκπαιδευτικούς σκοπούς µε τρόπο που δεκαετίες πριν ήταν ακόµη ασύλλη-

πτος (Kruesmann, 2014:19). Η χρηστικότητα της κινηµατογραφικής τεχνολογίας έγκειται 

στην παρουσίαση της πληροφορίας οπτικά και ακουστικά ταυτοχρόνως, διεγείροντας όλες 

τις αισθήσεις (Brunsnetter, 1937:3 · Kruesmann, 2014:20) και γνωστικά κανάλια (Roell, 

2010:2), «χτίζοντας» και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη (Weiss, 2003:9). H συναισθηµα-

τική εµπειρία οδηγεί στην αποφόρτιση του παιδιού, λόγω της υποβλητικής δύναµης της 

φιλµικής εικόνας, αγγίζοντας ένα ευρύ φάσµα µαθητών (Καραθανάση, 2001:47-59) - ειδι-

κά συναισθηµατικά και αισθητικά στερηµένων (Johnson, 1971:8) - οι οποίοι, ως digital na-

tives (Berk, 2009:5-6 · Κουτσογιάννης, 2011 · Mathews, Fornaciari & Rubens, 2012:571 · 

Prensky, 2001 · Roberts, Foehr, Rideout & Brodie, 1999), είναι εξοικειωµένοι µε τη σύγ-

χρονη κινηµατογραφική τεχνολογία (Kruesmann, 2014:19). Κατά τους Αγραφιώτη (2016) 

και Bazalgette (2004b), η µετάφραση της ψηφιακής κινούµενης εικόνας, η κατανόηση βα-

σικών συµβάσεων και η εξαγωγή συµπερασµάτων, βιώµατα της πρώτης παιδικής ηλικίας, 

σχηµατίζουν ένα προστάδιο γραµµατισµού, το οποίο το σχολείο µπορεί να επεκτείνει.  

 

Ως κινηµατογραφικά εγγράµµατοι ήδη από το εξωσχολικό περιβάλλον, οι µαθητές είναι σε 

θέση να αντεπεξέλθουν στην ενδο-σχολική µελέτη ταινιών ιστορικού περιεχοµένου (Malit-
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za, 1984:122 · Marcus, 2004). Η ιστορική αναζήτηση µέσα από τον κινηµατογράφο καλλι-

εργεί την ιστορική εγγραµµατοσύνη (Κυριακοπούλου και συν, 2013:25-46) ή, όπως απο-

φαίνεται ο Marcus (2004, 2005:62 & 65), την «ιστορική κινηµατογραφική εγγραµµατοσύ-

νη» (historical film literacy), «εµπάθεια» (empathy) - τη δυνατότητα να «νιώσει» το παιδί 

την ιστορία - και «σηµαντικότητα» (significance), συνδέοντας το ιστορικό παρόν µε το πα-

ρελθόν. Τα κινούµενα ιστορικά ντοκουµέντα, πλέον διαθέσιµα στον παγκόσµιο ιστό π.χ. 

µέσω του youtube, ζωντανεύουν την ιστορία, όπως διαπιστώνει ο Rees (2008), παρέχοντας 

µια σύγχρονη οπτική ανθρώπων και γεγονότων για τα οποία οι µαθητές άλλοτε αντλούσαν 

περιγραφές µονάχα µέσα από βιβλία. Από την άλλη, αξιοποιούµενος για τον εγγραµµατι-

σµό στην ξένη γλώσσα, ο κινηµατογράφος ενισχύει την επαφή των µαθητών µε στοιχεία 

του πολιτισµού-στόχου και τον αυθεντικό ξένο λόγο (Kaiser, 2011:233 · Khan A., 2015:46-

52 · Παπαχαρίτου, 2016:201-211 · Perry, 2016:7-22 · Roell, 2010:2 · Zorenda & Vivaldo-

Lima, 2008:28) µε τη συνδροµή του σηµειωτικού τρίπτυχου «γλώσσα-εικόνα-ήχος» (Kais-

er & Shibahara, 2014:1). Η ξενόγλωσση διδακτική πράξη µπορεί, κατά τους Κουτράκη, 

Μπίκα και Τσέκρελη (2016:563), να σχεδιαστεί ως συνδυασµός ξενόγλωσσης λογοτεχνίας 

διασκευασµένης σε κινηµατογραφική τέχνη, που θα λειτουργήσει ως έναυσµα για την ανά-

πτυξη δεξιοτήτων επικοινωνιακού λόγου. 

 

Η πραγµάτωση της γνωστικής εµπειρίας µε τον κινηµατογράφο ολοκληρώνεται, βάσει των 

Brunsnetter (1937:6-7) και Παπαδηµητρίου (2011:108-109), εφόσον είναι ελεγχόµενη, ως 

κρίκος προσεκτικά σχεδιασµένων δραστηριοτήτων θέασης, αναστοχασµού, διερεύνησης 

του θέµατος και συµπλήρωσης µε έντυπο υλικό. Το δε κινηµατογραφικό ερέθισµα αποτε-

λεί συχνά έναυσµα για περαιτέρω ερευνητική διάθεση (Chandler, 1942:28 · Παπαδηµητρί-

ου, 2011:103), ενώ συµβάλλει στην εφευρετικότητα, την επίλυση προβληµάτων και την 

οικοδόµηση πρακτικής νοηµοσύνης µέσω της δηµιουργικότητας (CC, 2014:3). Η συζήτη-

ση, συνεργασία και δηµιουργική παραγωγή παρακινούν σε ενεργή συµµετοχή ακόµα και 

τους πιο διστακτικούς και αµέτοχους (Archbold, Hollingsworth, Lutterloh & Hauck, 2015 · 

Barrance, 2010:3) ή τους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις (Available Light Advisory, 

2012:4). Η διδασκαλία που περιλαµβάνει την κινούµενη εικόνα µε τις πολύσηµες, µη λε-

κτικές παραστάσεις της, αποδεικνύεται συχνά πιο αποτελεσµατική από εκείνη που βασίζε-

ται αποκλειστικά στον γραµµικό έντυπο λόγο ή την ακίνητη εικόνα. Για κάποιους µαθητές 

αποτελεί ένα εργαλείο για να βιώσουν τη σχολική επιτυχία, να αυτενεργήσουν και να «χτί-

σουν» µια θετική αυτό-εικόνα (Barrett, 2015 · Bazalgette, 2009b:17). Ο λόγος είναι ότι η 
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πολυτροπική επικοινωνιακή ΟΑ έκφραση, αποτελούµενη από σύνθετους συµβολικούς µη-

χανισµούς, συµπληρωµατική της γλωσσικής διδασκαλίας, συνιστά µια παγκόσµια γλώσσα, 

οικεία στην πανανθρώπινη, και κατά συνέπεια, στην παιδική και νεανική κοινότητα (Θεο-

δωρίδης, 2012α:104). 

 

Η ΚΕ παρέχει δυνατότητες επαφής µε αυτή την ιδιαίτερη τέχνη και την ιστορία της και τον 

πολιτισµό της ανθρωπότητας γενικότερα (BFI, 2002:4 · Lardoux, 2014:16), επεκτείνοντας 

τον πολιτισµικό ορίζοντα των µαθητών µέσω της διδασκαλίας της ποικιλίας και διαφορο-

ποίησης που κυριαρχεί στη σφαίρα του παγκόσµιου πολιτισµού και κινηµατογράφου 

(Available Light Advisory, 2012:10). Το σχολείο, ως συνηθέστερος τόπος συνάντησης της 

συγκεκριµένης τέχνης µε τους νέους (Graham et al., 2014:30), µεταδίδει καλλιτεχνική 

γνώση, δηµιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης ταλέντου στο πλαίσιο της δηµοκρατικοποίησης 

των εργαλείων ΟΑ παραγωγής, µεταλαµπαδεύει την αγάπη για τον κινηµατογράφο και δι-

απαιδαγωγεί τους µελλοντικούς υποστηρικτές και επαγγελµατίες της κινηµατογραφικής 

βιοµηχανίας (Lardoux, 2014:14 · Tornero et al., 2014). 

 

Από την άλλη, ο κινηµατογράφος µπορεί να έχει αρνητική επιρροή στον ψυχισµό του παι-

διού, γεγονός που έχει αναγνωριστεί διεθνώς από τους αρµόδιους ρυθµιστές προβολής ΟΑ 

περιεχοµένου, οι οποίοι, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν το δικαίωµα ελεύθερης έκ-

φρασης, που προστατεύεται από το σύνταγµα, µε την ανάγκη για προστασία ανηλίκων από 

ανήθικο περιεχόµενο (Perl, 2012), ασκούν ελέγχους σε τηλεοπτικά προγράµµατα - ανάµε-

σα στα οποία και στον κινηµατογράφο - κατατάσσοντάς τα σε κατηγορίες αναλόγως το 

βαθµό της επιβλαβούς τους επιρροής (Θεοδωρίδης, 2006:44-47 · Λασκαρίδης, 2008:104 · 

Perl, 2012). Η υιοθέτηση αρνητικών προτύπων, η «ανοσία» και ανεκτικότητα απέναντι σε 

αρνητικές συµπεριφορές και ο σχηµατισµός διαστρεβλωµένων απόψεων για την κοινωνική 

πραγµατικότητα ανήκουν στη σφαίρα τέτοιων δυσµενών επιδράσεων (Καραθανάση, 

2001:47 59). Η βίωση αρνητικών συναισθηµάτων, η διατάραξη του ψυχικού κόσµου του 

παιδιού ή η ανάπτυξη φοβικών στάσεων απέναντι στον κόσµο λόγω της προβολής αρνητι-

κών σκηνών από τον κόσµο των ενηλίκων, παρεµποδίζουν τη µαθησιακή διαδικασία (En-

gert & Spencer, 2009:87). Ο ρόλος του σχολείου εδώ είναι να συµβάλλει στη δόµηση ενός 

υγιούς πνεύµατος και µιας ταυτότητας του µαθητή προσδιοριζόµενης από τον εθνικό και 

αλλοεθνείς πολιτισµούς, καλλιεργώντας κριτικό πνεύµα και νοητική διαύγεια, ώστε να α-

ντιληφθεί τον κινηµατογράφο ως καλλιτεχνική έκφραση (Καραθανάση, 2001:47- 59). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

4. Ένταξη της Κινηµατογραφικής Παιδείας στην Εκπαίδευση 

 

Οι νέοι έχουν εισαχθεί στον κόσµο της κινούµενης εικόνας µε µεγάλη ευκολία. Το κινηµα-

τογραφικό θαύµα, ένας καθιερωµένος θεσµός ισχυρής απήχησης στο πολιτιστικό γίγνε-

σθαι, διανύει µια πορεία παράλληλη µε τη διαδροµή του σχολείου. Η εµµονή του εκπαι-

δευτικού συστήµατος στην απαρχαιωµένη παράδοση και σε άρνηση να εντάξει το «Πα-

ράλληλο Σχολείο» στο ρεπερτόριό του εκθέτει την αναποτελεσµατικότητά του (Κορωναί-

ου, 2001:20-24 · Κωνστανταράκος, 2016 · Lardoux, 2014:15), θέση που αντηχεί τρόπο τινά 

την προειδοποίηση του Dewey (1916:11) ότι η τυπική διδασκαλία κινδυνεύει να αποµονω-

θεί από την εµπειρία της πραγµατικής ζωής. Σε µια εποχή αυξανόµενης κατανάλωσης του 

κινηµατογράφου από πολλές πηγές αδιακρίτως, οι πολιτικοί οφείλουν να δράσουν σχετικά 

µε αυτή την κοινωνική αλλαγή (Tarschys, 1996:17).  

 

Στην πράξη, αυτή η πολιτική ευθύνη σηµαίνει ενδυνάµωση της εκπαίδευσης των νέων στο 

θέµα της κατανόησης της κινηµατογραφικής γλώσσας, που αποτελεί ένα πολύτιµο κοµµάτι 

στο ψηφιδωτό του πολιτισµού µας. Για να ευοδωθεί αυτό το εγχείρηµα, χρειάζεται να υπο-

στηριχθεί από έρευνα για την εκπαιδευτική αξία της κινούµενης εικόνας (Bazalgette, 

2006a:3) και τον τρόπο που οι νέοι αποκτούν πιο αποτελεσµατικά κριτικές και δηµιουργι-

κές δεξιότητες (Tarschys, 1996:18), αλλά και δράση. Συνεπώς, δράσεις που στοχεύουν 

στην εµπλοκή της νέας γενιάς µε τον κινηµατογράφο, ειδικά µέσω ενδο-σχολικών προ-

γραµµάτων, επιτελούν σηµαντικό έργο στο πλαίσιο του ΚΓ. Όπως υποστηρίζεται, η προς 

το παρόν ανεπαρκής στον τοµέα αυτό δηµόσια πολιτική (TEFFP, 2008c:5) πρέπει να λάβει 

τη µορφή µιας επίσηµης εισαγωγής στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Althen et al, 2009 · Bazal-

gette, 2010a · BFI, 2016a:13 · Council of EU, 2014 · Kleveland, 2002 · TEFFP, 2008b:15 · 

Weiss, 2003:9 · Wenta, 2015:10), µε τρόπο που να αποκλείει το ενδεχόµενο διαχωρισµού 

σχολείων σε προνοµιούχα, µε αυξηµένη παροχή ΚΠ, και µη προνοµιούχα, που στερούνται 

αντίστοιχης ευκαιρίας (Gubbins, 2016:5).  
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Αν και υπάρχει συµφωνία στο ότι η ένταξη της ΚΕ, και γενικότερα της ΟΑ παιδείας, στο 

σχολείο είναι µια αναγκαιότητα, ωστόσο διακρίνεται διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο 

της ενσωµάτωσης. Αναγνωρίζεται ότι η εισαγωγή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς να 

«φορτώσει» ακόµη περισσότερο το ήδη κορεσµένο ΑΠΣ (IFI, 2012:77). Εντούτοις, η µε-

ταρρύθµιση των ΑΠΣ κρίνεται απαραίτητη, εφόσον µια εκπαίδευση που χτίζει τη δηµιουρ-

γικότητα και την κριτική ενδυνάµωση είναι ζωτικής σηµασίας για τις µελλοντικές οικονο-

µίες, µέσα στις οποίες είναι αγκυλωµένη και η κινηµατογραφική βιοµηχανία (Abrams, Bell 

& Udris, 2001:2 · ACE, 2016:3 · Αθανασιάδης, Παπαδάκης, Παρατσιώκας, Dancher & 

Τσακανίκας, 2014:3 · Davis, 2006:14 · IFI, 2012:77). Βασική θέση του Johnson (1971:9) 

είναι ότι ο κινηµατογράφος πρέπει να εισαχθεί είτε ως εκπαιδευτικό µέσο, είτε ως αντικεί-

µενο µελέτης per se, ενώ η διττή λειτουργία του αναγνωρίζεται και από τους Barratt και 

Thomas (2016:5). Από την άλλη πλευρά, η ένταξη της ΚΠ, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

εµπλουτισµένου, ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος, που δρα ανασταλτικά για τη µαθη-

τική διαρροή, χωρίς να επιβαρύνει µε την προσθήκη ενός ακόµη µαθήµατος, υποστηρίζεται 

ότι µπορεί να γίνει στο υπάρχον ΑΠΣ (BFI, 1999:35-36, 2002:5, 2003), σε συνάρτηση µε 

τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά αντικείµενα, (Ανδρεάδου, Γουλής & Γρόσδος, 2006:99 · Ho-

lighaus, 2003:5 · Θεοδωρίδης, 2007:4-5, 2009:14, 2011α:2, β:8, 2012α:105 & 108, 2013:4, 

2014, 2015:8, · Theodoridis, 2016:101) και, εντός αυτών, ανάλογα µε τη θεµατική συνά-

φεια της κινηµατογραφικής ταινίας µε τους γνωστικούς στόχους (Αθανασάτου και συν., 

2011:5 · Bathurst, 1941:3 · Brunsnetter, 1937:5 · Κορκοβέλου, 2007:5). Ιδιαίτερη έµφαση 

µπορεί να δοθεί στην επικουρική χρησιµότητα του κινηµατογράφου στα µαθήµατα των 

υπόλοιπων τεχνών (µουσική, θέατρο, εικαστικά) και της Γλώσσας, συνδυαστικά µε τις 

ΤΠΕ (Αγγελίδη Αλέτρας, Βαλντέν, Καλαµπάκας & Μουζάκη, 2016 · Burn & Leach, 

2004:38), όπως και της Iστορίας και των Ξένων Γλωσσών (BFI, 1999:37).  

 

Στο κεφάλαιο «γνώση», ο Klafki (2007:32-33) αντιπαραβάλλει τη γνήσια αισθητική διά-

σταση της κλασικής µαθησιακής θεωρίας, η οποία αγνοείται στην εκπαίδευση, παρόλο που 

εξασφαλίζει δυναµικές απελευθερωτικές εµπειρίες διέγερσης των αισθήσεων, καθιστώντας 

την κεφαλαιώδη παιδαγωγική αξία. Η τέχνη, τονίζεται (BFI, 2016a:13 · CC, 2014:3 · Μά-

µαλη, 2016 · Οµάδα ART, 2016), οιασδήποτε µορφής, πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά 

κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς εµπλουτίζει την κοινωνία και την οικονοµία. Ο 

κινηµατογράφος, ως ύψιστη πηγή οικονοµικού πλούτου (EC, 2002, 2013a 2014 · Wenta, 

2015:5), και ως τέχνη που συνεπαίρνει τους µαθητές και αξιοποιεί ευφυώς κάθε νέα τεχνο-
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λογική ανακάλυψη, θεωρείται ότι δικαιούται να αποτελέσει θεσµοθετηµένο αντικείµενο 

µελέτης per se (Bazalgette, 2009a, b). Για το Θεοδωρίδη (χ.χ.), είναι µια ειδική περίπτωση, 

που πρέπει να διαχωριστεί από το αντίστοιχο αίτηµα για σχολική ένταξη άλλης ΟΑ παιδεί-

ας (π.χ. στα ΜΜΕ), καθώς εστιάζει στην οικουµενική κινηµατογραφική τέχνη µε σκοπό 

τον κοινωνικό προβληµατισµό, την αισθητική µόρφωση και έκφραση, χωρίς να πρέπει α-

παραιτήτως ο κινηµατογράφος να υποβληθεί σε κριτική, όπως στην ΟΑ αγωγή, η οποία 

επιζητά µια στοχευµένη αποκωδικοποίηση κατασκευασµένων µηνυµάτων. Παροµοίως, οι 

Ανδρεάδου και συν. (2006:102) συζητούν για εποικοδοµητικό και συγκρουσιακό διάλογο 

που αφορµάται από συγκεκριµένες σκηνοθετικές ή σεναριακές επιλογές.  

 

Κατά τον Buckingham (1990:215-225), ζωτικής σηµασίας για την αφοµοίωση στο ΑΠΣ 

είναι η γεφύρωση µεταξύ του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, κατά την οποία 

οι µαθητές επεκτείνουν στο σχολείο, από βαθµίδα σε βαθµίδα, το γνωστικό υπόβαθρο της 

κινούµενης εικόνας που φέρνουν από το σπίτι, και αναστοχάζονται για τις ενέργειές τους 

ως «αναγνώστες» και «γραφείς» µιντιακών κειµένων. Το εν λόγω γνωστικό υπόβαθρο, που 

έγκειται στο γνώρισµα της «αυτοχθονίας» των παιδιών στα ΟΑ µέσα (βλ. κεφάλαιο 3), δι-

αχωρίζοντάς τα από τους «µετανάστες» ενήλικες (Ανδριοπούλου, 2010:16), είναι κρίσιµο 

από τη σκοπιά της απόκτησης γνώσης. Η ΕΜ και κατ’ επέκταση η ΚΕ, ξεκινώντας από ένα 

µοντέλο σπειροειδούς µάθησης (Ανδριοπούλου, 2007, 2016) και σπειροειδούς προγράµµα-

τος διδασκαλίας (spiral curriculum) (Watson, 1996:158), µπορεί να λάβει υπόψη την υπάρ-

χουσα γνώση, για να τη συστηµατοποιήσει σε ένα επόµενο στάδιο (BFI, 2003:45 · Fedorov 

& Friesem, 2015:17&19), πράγµα που σηµαίνει για την ΚΕ στο σχολείο ότι οι υφιστάµενες 

προσχολικές γνώσεις γύρω από τη «µικρή οθόνη» θα αποτελέσουν το προπαρασκευαστικό 

στάδιο για την επόµενη συναλλαγή µε πιο ποιοτικά κινηµατογραφικά αγαθά στο πλαίσιο 

µιας οργανωµένης ΚΠ στο σχολείο (Ανδριοπούλου, 2010:16). Γι’ αυτό, αποδέκτες πρέπει 

να είναι όλες οι βαθµίδες της εκπαίδευσης µε σταδιακή διαφοροποίηση των δραστηριοτή-

των ανάλογα µε την ηλικία (Αγγελίδη et al., 2016 · Goodwyn, 2004:162 · Οµάδα ART, 

2016 · Παπαδηµητρίου, 2016). Το µοντέλο µαθησιακής προόδου του BFI (1999:73-77, 

2002:51) µάλιστα προβλέπει πέντε στάδια µάθησης, διαβαθµισµένα ως προς το βαθµό α-

παιτήσεων σε ό, τι αφορά στα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα στις περιοχές της 

κινηµατογραφικής γλώσσας, του παραγωγού-κοινού και των µηνυµάτων.   
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Παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί, είναι το «άνοιγµα» του σχολείου προς την κοι-

νωνία. Το µοντέλο του εξειδικευµένου εταίρου (Barratt & Thomas 2016 · Bazalgette, 

2006b · CC, 2014:7 · Θεοδωρίδης, χ.χ, 2007:5 · Σπύρου, 2016 · TEFFP, 2008a:4, 2008b:13 

· Theodosiou, 2014) τάσσεται υπέρ της συνεργασίας µε ειδικούς του επαγγελµατικού κινη-

µατογράφου, ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, κυρίως όταν απαιτείται 

τεχνογνωσία ή, κατά τον Bergala (2015), για να αποκτήσει νόηµα η πραγµατική παιδαγω-

γική διάσταση του κινηµατογράφου µε τη διακοπή της αλληλεπίδρασης δασκάλου-µαθητή 

και τη δροµολόγηση µακροπρόθεσµων δράσεων, αποκαλύπτοντας τις αρετές της τέχνης. 

 

Πέρα από την παιδαγωγικά προσανατολισµένη κατάρτιση εκπαιδευτικών, τη δηµιουργία 

«ταινιοθήκης», µε ποιοτικό υλικό19, θεµατολογίας που άπτεται των ενδιαφερόντων των 

µαθητών - για ανεµπόδιστη πρόσβαση από σχολεία (BFI, 1999:2 · Θεοδωρίδης, 2009:20 · 

Παπαδηµητρίου, 2011:99-118) και προς αποφυγή λανθασµένων χρήσεων που δεν εµπί-

πτουν στους κανόνες των χρηστών συναλλακτικών ηθών (fair dealing) (Ontario Ministry of 

Education, 2013) - και τη σύσταση φορέων µε αρµοδιότητες διανοµής και διάθεσης ται-

νιών (Bazalgette, 2007a · BFI, 1999:2 · Holighaus, 2003:5), οποιαδήποτε θεσµική κατοχύ-

ρωση του πεδίου «κινηµατογράφος» σε εκπαιδευτικό φορέα προαπαιτεί τη δηµιουργία κα-

τάλληλων ΑΠΣ (Bazalgette, 2007a, b · Σπύρου, 2016). Η δε κατάρτιση θα έπρεπε να ξεκι-

νά σε ακαδηµαϊκό επίπεδο (BFI, 1999:52 · Goodwyn, 2004:162 · Theodoridis, 2016:103) ή 

και ως συµπληρωµατική επιµόρφωση των ενεργεία ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών (Ba-

zalgette, 2007c, 2010a). Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, η Ανδριοπούλου (2013:14) προσ-

διορίζει το ευρύτερο πεδίο συν-λειτουργίας εθνικών εκπαιδευτικών φορέων (π.χ. Υπουρ-

γείο Παιδείας), πολιτιστικών οργανισµών (π.χ. δηµόσια ραδιοτηλεόραση) και ανεξάρτητων 

ρυθµιστικών αρχών ως την κύρια δεξαµενή από την οποία θα προκύψουν προγραµµατι-

σµένες δράσεις που διακατέχονται από το πνεύµα της ΕΜ, όπως είναι η ΚΠ. Τέλος, οποια-

δήποτε πρακτική κινηµατογραφικής δράσης απαιτεί ένα αξιόπιστο αξιολογικό µοντέλο για 

τη «µέτρηση» του µαθησιακού αποτελέσµατος σε συνάρτηση µε την παιδαγωγική στοχο-

θεσία (Bazalgette, 2006b, 2010a). 
 

 

19Η διαδικτυακή υπηρεσία Film Vault, που δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή Συνεργασίας των χωρών Ελλάδα-Ουγγαρία-Πολωνία EUforia (2015-16), παρέχει κατάλο-

γο ευρωπαϊκών ταινιών για σχολεία Β’/θµιας εκπαίδευσης. 

http://euforia.filmfestival.gr/default.aspx?lang=en-US&page=1342 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. Προσέγγιση του Κινηµατογράφου στην Εκπαίδευση 

 

Το φαινόµενο «κινηµατογράφος» δεν αποτελεί µονόλογο, αλλά διάλογο µε το κοινό (Red-

vall & Gubbins, 2010:7). Ανάλογη, θεωρείται, πρέπει να είναι η αντιµετώπισή του και ε-

ντός σχολικής αίθουσας. Σύµφωνα µε τον Johnson (1971:13), ο κινηµατογράφος πρέπει να 

προκαλέσει τον προβληµατισµό των µαθητών, ενώ τα βήµατα που προτείνει συνοψίζονται 

στη θέαση, τη συζήτηση, τη διδασκαλία και τη δηµιουργία. Το BFI (1999:31), αναλύει την 

προσέγγιση στο τετράπτυχο των εξής δεξιοτήτων: ερµηνεία κατασκευαστικών δοµών, κα-

τανόηση του ευρύτερου κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου, αναγνώριση µιας κατηγορίας 

ποιοτικών έργων και δηµιουργία έργων κινούµενης εικόνας (βλ. επίσης κεφάλαιο, 2).  

 

Η τρισυπόστατη µεθόδευση του Σπύρου (2001:31-39) αποτελεί συνδυασµό πληροφόρη-

σης-αποκόµισης γνώσεων σχετικά µε την ιστορία, τον κώδικα και την παραγωγική διαδι-

κασία του κινηµατογράφου, συλλογισµού, δηλαδή αντιπαράθεσης µε τη φιλµική θεµατο-

λογία, και προσωπικής παραγωγής, όπου οι µαθητές-συγγραφείς κινηµατογραφικής αφή-

γησης την µεταφράζουν σε κινηµατογραφικό έργο. Εντός αυτής της προσέγγισης συνυπο-

λογίζει έξι διαστάσεις ανάπτυξης των µαθητών: «εκπαιδευτική» διαπαιδαγώγηση από έ-

γκυρες και αξιόπιστες πηγές, «αισθητική» επικοινωνία µε όλες τις αισθήσεις, «συναισθη-

µατική» αντίδραση, «πολιτιστική» εµπειρία, «κοινωνική» συµµετοχή και «πολιτική» ενη-

µέρωση περί νοµικών διαδικασιών και ιδεολογιών. Οµοιότητες παρουσιάζει το τριαδικό 

µοντέλο ΜΕ του Ammann (2009:8-9), κατά το οποίο η διδασκαλία οφείλει να εξισορρο-

πήσει τρία κριτήρια µιντιακής δεξιότητας (Medienkompetenz): της γνώσης 

(Medienwissen) µέσα από την κριτική «µατιά», της χρήσης (Mediennutzung) µέσω της µι-

ντιακής δραστηριοποίησης και, του αναστοχασµού (Medienreflexion) για το διαµεσολαβη-

τικό ρόλο των µέσων (Παράρτηµα III, Σχήµα 1). Ένα πιο εξειδικευµένο θεωρητικό σχήµα 

αποτελεί η προσαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου για την κινηµατογραφική δεξιότητα 

(Filmkompetenz) (Ammann & Roost, 2012:5-7· Roost, 2016:6-7) (Παράρτηµα III, Σχήµα 

2). O Θεοδωρίδης (2007:6-7) διακρίνει δύο φάσεις κατά την εξοικείωση των µαθητών µε 

την ΟΑ έκφραση: «την εµπειρική σηµειολογική θεώρηση», ένα στάδιο γενικού προσανα-

τολισµού, που επιτυγχάνεται µέσα από συλλογικές, διαλογικές αναλύσεις έργων, και, την  
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εκµάθηση του χειρισµού τεχνολογίας µε σκοπό την ΟΑ παραγωγή.  

 

Το επικρατέστερο και ευρέως αποδεκτό µοντέλο (Anderson et al., 2009:4 · Ανδριοπούλου, 

2010:16 · Archbold et al., 2015 · Available Light Advisory, 2012:7 · Bachmair & Bazal-

gette, 2007:80-87 · Barrance, 2010:3 · Bazalgettte, 2004a, 2007b, d 2009b:6-7 · BFI, 

2013c:6, 2015:7-10,  2016b:11· European Charter for Media Literacy, n.d. · IFI, 2012:22-

23 · Rabbatts, 2007 · TEFFP, 2008b:15 · Valsamidis, 2016:216 · Wenta, 2015) θεωρεί πως 

η ΕΜ και η ΚΕ περιλαµβάνουν τρεις αλληλοεξαρτώµενες πτυχές, τα λεγόµενα τρία “C’s”: 

Critical, Creative, Cultural skills, δηλαδή κριτικές, δηµιουργικές, πολιτισµικές δεξιότητες. 

(Παράρτηµα III, Σχήµα 3 & Σχήµα 4). 

 

5.1 Κριτική Προσέγγιση 

 

Τα ΑΠΣ βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο γραπτό µήνυµα και στις διάφορες εκδοχές 

του, µε σκοπό τη µετάδοση πληροφοριών και τη συναισθηµατική ανταπόκριση του µαθητή 

(BFI, 2003:5). Ο αφηγηµατικός λόγος, µε τον οποίο µοιραζόµαστε εµπειρίες, κατά την Ba-

zalgette (1993), µεταφέρεται και µετασχηµατίζεται από το ένα µέσο στο άλλο και η ικανό-

τητα να µπορεί κανείς να τον διαβάζει και να τον διηγείται σε πολλά µέσα πρέπει να ανα-

γνωριστεί ως κρίσιµη και να υποστηριχθεί. 

 

Παιδιά των σύγχρονων µιντιακά κορεσµένων κοινωνιών έχουν καθηµερινή επαφή µε τον 

κινηµατογράφο (Goodwyn, 2004:16). Κατά την έναρξη της σχολικής ζωής, οι µαθητές ήδη 

διαθέτουν οπτικό γραµµατισµό (visual literacy) (Engert & Spencer, 2009:99 · Hitchens, 

1984:326) · Smith, 2009:42), όπως και µια δική τους κινηµατογραφική ορολογία, δηλαδή 

έχουν ήδη «εντρυφήσει» στη γλώσσα του κινηµατογράφου (Abrams et al., 2001:1 · Bazal-

gette, 2004a · 2010b, 2011, 2015 · BFI, 2003:3). Το κινηµατογραφικό αφήγηµα µπορεί να 

ενισχύσει το σηµασιολογικό σύστηµα του γραπτού λόγου, να διευρύνει τον κριτικό ορίζο-

ντα των µαθητών, ιδιαίτερα εκείνων των οποίων η αντίληψη περιεχοµένου περιορίζεται σε 

κυριολεκτικό επίπεδο (BFI, 2003:5), συµβάλλοντας στην ανάδυση δεξιοτήτων παραγωγής 

του ειδικά µέσω δηµιουργικών κινηµατογραφικών εργασιών (Hutchison, 2012:2&4) και 

στην πρόκληση συγκινησιακών εκδηλώσεων, οι οποίες είναι διαφοροποιηµένες για κάθε 

µαθητή, λόγω της ατοµικής αναγνωστικής του ικανότητας (Θεοδωρίδης, 2007:5, 2011α:10-
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11, 2012β) και της ξεχωριστής του ανταπόκρισης και πρόσληψης, που θα τον οδηγήσουν 

σε µια εποικοδοµητική αξιολόγηση του κινηµατογραφικού αγαθού, καταλήγοντας σε έκ-

φραση επιδοκιµασίας ή αποδοκιµασίας (Κορκοβέλου, 2007:6). Οι ικανότητες αυτές ευ-

νοούνται από το οµαδοσυνεργατικό, µαθητο-καθοδηγούµενο διαθεµατικό µοντέλο εργασί-

ας (project): µέσα από συζητήσεις διαµορφώνονται ποικίλες υποκειµενικές «µατιές» και 

θεωρήσεις του κόσµου και αρθρώνονται εκτιµήσεις και ερµηνείες που συνθέτουν τον επι-

κοινωνιακό πολιτισµό - βασική προϋπόθεση ατοµικών και συλλογικών κριτικών ζυµώσεων 

(Θεοδωρίδης, 2007:5, 2008:167, 2011α:5, 2012α:106, 2015:13 · Theodoridis, 2016:103) -  

οδηγώντας σε δεξιότητες ανώτερου επιπέδου (higher order skills) (LNS, 2011:1 & 8). Έτσι, 

η συλλογική θέαση µιας ταινίας δοµεί τη βάση για δραστηριότητες προφορικού και γρα-

πτού λόγου και κριτικής ανάλυσης εννοιών (είδος, κλπ), κοινών τόσο του γραπτού και 

προφορικού, όσο και του κινούµενου κειµένου (Bazalgette, 2006a, 2007d). 

 

Η κατανόηση προϋποθέτει όµως ικανότητες εµβάθυνσης, δια της ερµηνευτικής οδού 

(Κορκοβέλου, 2007:5-6), σε υπολανθάνουσες, άρρητες έννοιες (Ανδριοπούλου, 2010:15· 

BFI, 2002:57, 2003:5). Η «αποσύνθεση» της οθόνης και η ανάγνωση των «ψιλών γραµµά-

των» του φιλµικού κώδικα, που δεν είναι αυθαίρετος, αλλά διακατέχεται από κανόνες και 

συµβάσεις, ώστε να αναγνωρίσει κανείς τις προθέσεις και τις τεχνικές του παραγωγού, 

προαπαιτεί παιδεία (Ανδρεάδου και συν., 2006:99 · Ανδριοπούλου, 2009:18-25 · Barrance, 

2010:3 · BFI, 2002:57 · European Media Charter, n.d. · Κούρτη, Σιδηροπούλου, & Τσί-

γκρα, 2009:63-82), όπως και δεξιότητες πολυγραµµατισµών (multiliteracies) ή πολυτροπι-

κών (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 2003:133-139 · Γρόσδος, 2009 · Mills, 

2006:61-72 · New London Group, 1996:60-92) ή πολύµορφων γραµµατισµών 

(Giotopoulou, 2013:362 · Τσαρµποπούλου, 2011:5) ή µιας ερµηνευτικής κριτικής µετα-

γλώσσας (Buckingham, 2003 · Kalantzis & Cope, 2008:206). Στην «πολυτροπική εποχή» 

(multimodal age) του 21ου αιώνα, και των πολυτροπικών επικοινωνιακών τεχνολογιών 

(multimodal communication technologies) (Hutchison, 2012:1), η Bazalgette (2008) θεωρεί 

το γραµµατισµό, κατά βάση κειµενικό, ως χαρτοφυλάκιο (portfolio) όλων των δεξιοτήτων 

που καθιστούν το άτοµο ικανό να επικοινωνεί µέσω πολλών κειµενικών ειδών (π.χ. ταινί-

ες): Τα κείµενα κατηγοριοποιούνται σε αυτά που βασίζονται στη «σελίδα» (page-based), 

αποτελούµενα από λεκτικά και οπτικά µηνύµατα σε στατική έντυπη ή ψηφιακή µορφή, και 

αυτά που βασίζονται στο «χρόνο» (time-based) που χαρακτηρίζονται από χρονική οντότη-

τα (Bazalgette, 2008, 2010b).  
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Με την πολύ-κειµενική κριτική γνώση, ο µαθητής επικοινωνεί στα αλληλοσυµπληρούµενα  

κειµενικά επίπεδα της λογοτεχνίας και του κινηµατογράφου (Αποστολίδου και συν., 

2003:133-139· Giotopoulou, 2013:362 · Johnson, 1971:8 · Κουτράκης, Μπίκα & Τσέκρελη, 

2016:564-565 · Παµουκτσόγλου, 2002:131), µε στόχους είτε λογοτεχνικής ανάλυσης (lite-

rary analysis objectives) µιας ταινίας (πλοκή, θέµα) (Κορκοβέλου, 2007:5-6 · Tornero et 

al., 2014) που θα αποκαλύψει κοινές κειµενικές στρατηγικές (BFI, 2008), είτε και ανάγνω-

σης λογοτεχνικών κειµένων και παρακολούθησης αντίστοιχων κινηµατογραφικών δια-

σκευών (Καλογήρου, 2001:90-92), ώστε οι µαθητές να αντιπαραθέσουν κριτικά τα δύο 

κειµενικά µέσα, και τις συµβάσεις και µεθόδους που χρησιµοποιούν για να χειριστούν το 

ίδιο θέµα (Ανδριοπούλου, 2010:16-17· Giotopoulou, 2013:362 · Καλογήρου, 2001:90-92 · 

Tornero et al., 2014). Πρόκειται για δύο κοσµοπλαστικά εργαλεία (Τσαρµποπούλου, 

2011:5). Η διακειµενική (intertextual) και διαµεσική (intermedial) τους µελέτη θα αποφέ-

ρει µια κριτική αποτίµηση µε πολλαπλά αναγνωστικά και ερµηνευτικά αποτελέσµατα (Α-

κριτίδου, 2014:158), που ενδεχοµένως θα µεταβάλλουν το κριτικό σε ένα δηµιουργικό εγ-

χείρηµα διασκευής ενός λογοτεχνικού έργου σε σενάριο και µεταποίησής του σε ταινία, µε 

σκοπό τη γνωριµία µε την παραγωγική κωδικοποίηση (Καλογήρου, 2001:90-92). 

 

Η ερµηνεία νοηµάτων, ο διαφωτισµός της ρητορικής του κινηµατογράφου και η εκτίµηση 

της καλλιτεχνικής του δυναµικής συναποτελούν τους στόχους της κινηµατογραφικής ανά-

λυσης (film analysis objectives) (Tornero et al., 2014). Η αδυναµία ανάλυσης έχει τη ρίζα 

της στο γεγονός ότι η γραµµατική και σύνταξη της διεθνούς ΟΑ γλώσσας παραµένουν α-

πρόσιτες για την κοινωνία, καθώς συσκοτίζονται συχνά υπό το παραπέτασµα έντονου συ-

γκινησιακού φορτίου. Ο κίνδυνος καθυπόταξης των µειονεκτούντων, εκείνων που την α-

ποδέχονται αδιαµφισβήτητα, αδυνατώντας να ανταγωνιστούν τους γνώστες της (Αγγελίδη 

et al., 2016) είναι εµφανής. Η εκπαίδευση θα µετατρέψει τους χειραγωγούµενους παραλή-

πτες πολυτροπικών µηνυµάτων σε µάχιµους αναλυτές και εκφραστές προσωπικών απόψε-

ων (Κιούκας, Φόρσος, Λιναράς, Θεοδωρίδης, Μηλώσης, 2003). Η µελέτη αυτού του κώδι-

κα στην τάξη, σύµφωνα µε τους Αθανασάτου και συν. (2011:6), απαιτεί τρεις καλά προ-

σχεδιασµένες δράσεις: την προβολή, την αποκωδικοποίηση και (ενδεχοµένως) την εκ νέου 

κωδικοποίηση. Ο Tomasculo (2012:618-646) µάλιστα, αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο, η κρι-

τική παιδαγωγική να αποβεί µονόπλευρη, εάν, εµµένοντας στην αισθητική και οπτική οξύ-

νοια µετά τον «τεµαχισµό» του κινηµατογραφικού έργου, δεν επέλθει η ανασύνθεση µε τη 

συνεξέταση πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών θεµάτων.  
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Τι σηµαίνει όµως «αποκωδικοποίηση»; Ο εικαστικά πολυσχιδής κινηµατογραφικός λόγος 

απαρτίζεται από επιµέρους γραµµατικά στοιχεία (Αθανασάτου και συν., 2011:2-4 · BFI, 

2002:57), οπτικά και ακουστικά, η αλληλουχία των οποίων παίζει ουσιώδη ρόλο, ώστε να 

γίνει κατανοητή η αφηγηµατική δοµή από το θεατή, η οποία αποσκοπεί στο να του µετα-

δώσει µια πληροφορία, µε εµφανή ή αφανή τρόπο. (Καλαµπάκας, χ.χ.:5 · Κιούκας, 2002). 

Η δε πληροφορία συντίθεται από επιµέρους δοµικά στοιχεία, όπως τα είδη πλάνων, τη 

σκηνή & σεκάνς, το βάθος πεδίου, τις κινήσεις κάµερας, τη γωνία λήψης, το κάδρο (Θεο-

δοσίου, 2007 · Καπόλα & Παπακωνσταντίνου, χ.χ.). Η Κωνσταντοπούλου (2003:24) µιλά 

για το κάδρο ως κινηµατογραφικό «φώνηµα», κατ’ αντιστοιχία µε το γλωσσικό φώνηµα 

του Γιάκοµπσον20. Η ίδια υπογραµµίζει το διεισδυτικό ρόλο του στρουκτουραλισµού του 

Piaget21 στη θεωρία του κινηµατογράφου, αναφερόµενη στη δοµική µετουσίωση ενός µη-

νύµατος σε ολοκληρωµένο έργο κινηµατογραφικής τέχνης. Οι Considine και Baker, 

(2006:14) παραπέµπουν στο γαλλικό όρο «mise-en-scène», στοιχεία (γωνία λήψης, κλπ) 

που οργανώνουν ένα πλάνο ή µια σκηνή. Ο Καλαµπάκας (χ.χ.) προσθέτει στον κώδικα τις 

τεχνικές αφήγησης, το εικαστικό χρώµα, το χρόνο, τον ήχο, το µοντάζ, τα κινηµατογραφι-

κά είδη, µε τα οποία καλούνται οι µαθητές να εξοικειωθούν για να µπορέσουν να κρίνουν 

τις επιλογές των δηµιουργών, ενώ οι Abrams et al. (2001:97-98) διαχωρίζουν τα «εµπρός 

της κάµερας» (mise-en-scène) από την κινηµατογραφία (cinematography), δηλαδή τις τε-

χνικές καταγραφής της κινούµενης εικόνας, και την επεξεργασία (editing), που συνιστούν 

εκείνες τις µεταβλητές ο βαθµός συµβολής των οποίων στο ολοκληρωµένο έργο καθορίζε-

ται από τις αποφάσεις του παραγωγού. Μάλιστα, υποστηρίζεται, έµφαση στην κριτική ΚΠ 

πρέπει να δίνεται, όχι στη θεµατική ανάλυση µιας ταινίας (thematic analysis objectives), 

που βεβαίως οξύνει τις νοητικές διεργασίες των µαθητών µε τις οποίες αντιλαµβάνονται 

αξίες, στάσεις, ήθος (Abrams et al., 2001:2 · Tornero et al., 2014), αλλά στο µορφικό της  
 

20 Roman Osipovich Jakobson (1896-1982):Ρώσο-αµερικάνος γλωσσολόγος, ιδρυτής της δοµικής φωνολογί-

ας, επιστήµης που µελετά τα φωνήµατα (ήχοι) ως δοµικά στοιχεία µιας γλώσσας. Στο:Bican, A. (2005). Pho-

neme in Functional and Structural Phonology. Ανακτήθηκε 1 Νοεµβρίου 2016 από 

 http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/bican/bic-001.pdf 
21Jean Piaget (1896-1980): Ελβετός φιλόσοφος που εισήγαγε τη θεωρία του στρουκτουραλισµού: η δοµή 

(structure) συνιστά ένα σύνολο δοµικών στοιχείων τα οποία προσδιορίζονται µε βάση την αλληλεπιδραστική 

σχέση τους προς το όλο. Στο: Turner, T. (1973). Review Article: Piaget’s Structuralism, American Anthro-

pologist, Volume 75, Issue 2, April 1973, pp. 351-373. Ανακτήθηκε 1 Νοεµβρίου 2016 από 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1973.75.2.02a00010/pdf 
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µανιπουλάρισµα, ώστε να µην καταναλώνουν το θέαµα παθητικά, αλλά ως οξυδερκείς δέ-

κτες σε εγρήγορση (Αγγελίδη et al., 2016). Έτσι, ο ΚΓ θα οδηγήσει στην ενδυνάµωση, που 

ακυρώνει τον προστατευτισµό από τον κινηµατογράφο (Bazalgette, 2007b), µετασχηµατί-

ζοντάς τον σε ένα χρηστικό όργανο στη µεθοδολογική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού.  

 

5.2 ∆ηµιουργική Προσέγγιση 

 

«Η ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας είναι από τις πιο 

παραµεληµένες πλευρές των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστηµάτων», παρατηρεί ο Τριβι-

ζάς (2015), ενώ συνεχίζει ότι «µόνο αν καταφέρουµε να διατηρήσουµε τον καλλιτέχνη µέ-

σα στο παιδί, έχουµε ελπίδα να αποφύγουµε την κοινωνική αποτελµάτωση». Ο περιορι-

σµός του σχολείου στην απλή µετάδοση της γνώσης αναγνωρίζεται τη σηµερινή εποχή ως 

αδυναµία, η οποία χρειάζεται να αποκατασταθεί µε την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας.  

 

Οι δηµιουργικοί πολίτες απολαµβάνουν το πλεονέκτηµα µιας πιο πλούσιας ζωής και συ-

νεισφέρουν µε τη δηµιουργικότητά τους στο κοινωνικό σύνολο. Και οι δηµιουργικοί µαθη-

τές είναι πιο άριστα εφοδιασµένοι για το επαγγελµατικό τους µέλλον, στο οποίο οι επενδύ-

σεις του επιχειρηµατικού κόσµου θα κατευθυνθούν στην καινοτοµία και την εφευρετικότη-

τα, στοιχεία που µόνο από δηµιουργικούς και εµπνευσµένους ανθρώπους µπορούν να προ-

κύψουν (QCA, 2004:9). Υπό αυτό το πρίσµα, η ανάπτυξη δηµιουργικών κλίσεων, όπως 

κινηµατογραφικού ταλέντου, πρέπει να καλλιεργείται στα σχολεία (ACE, 2016:3 · BFI, 

2016b:11 · Lardoux, 2014:19), ως περιβάλλοντα πολιτισµικών ευκαιριών (TDA, 2009). 

Όπως υποστηρίζει όµως ο Σπύρου (2001:31-39), η σχολική ΚΠ δεν πρέπει να επιδιώκει 

την εκπαίδευση ειδηµόνων, επαγγελµατιών κινηµατογραφιστών, αλλά να συγκεντρώνεται 

στην αυτοβουλία, το οµαδικό πνεύµα, τη γνωριµία µε τον οικουµενικό πολιτισµό, την ανα-

κάλυψη ικανοτήτων. Μέσα επίτευξης είναι οι κινηµατογραφικές δηµιουργίες. Οι τελευταί-

ες είναι πλέον επιτεύξιµες χάρη στη δηµοκρατικοποίηση της δυνατότητας δηµιουργικής 

έκφρασης στο πλαίσιο της προσβασιµότητας των νέων ΤΠΕ (Lardoux, 2014:19 · Theodo-

siou, 2013, 2014). Οι Θεοδωρίδης (2009:12, 2011β:112, 2012α:106, 2013:3) και Stafford 

(1990:81-99) προσθέτουν στις ΤΠΕ του ψηφιακού αιώνα τα οφέλη που προκύπτουν όταν η 

δηµιουργικότητα συνδέεται µε την κριτική διείσδυση στη λογική της δηµιουργίας, διότι 

τότε, εξωτερικεύεται ως πειραµατισµός και οδηγεί στη γνώση µέσα από τη δοκιµή και το 
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λάθος (Bazalgette, 2010b). Ως γνώση εκλαµβάνεται επίσης και η ενίσχυση της αντίληψης 

της κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας µέσα από τη δηµιουργία (Johnson, 1971:12). 

 

Η «συνθετική - δηµιουργική» διάσταση, που µετουσιώνει την ΟΑ γλώσσα σε µέσο έκφρα-

σης πληροφοριών, ιδεών και απόψεων (Bazalgette, 2007b · Cruse, 2007:13 · European Me-

dia Charter, n.d.), σε κατασκευαστικό εργαλείο κριτικής παραγωγής, υπεύθυνης, «εγγράµ-

µατης χρήσης» και, στο βαθµό του εφικτού, εµπεριστατωµένης δηµιουργίας (Αγγελίδη et 

al., 2016 · Ανδρεάδυο και συν., 2006:101 · Barrance, 2010:3), θεωρείται, κατά την Ανδριο-

πούλου (2010:17) ευεργετική και για τους ενήλικες, γιατί µεταφέρει στο πεδίο τους την 

οπτική των ανηλίκων και το εµπλουτίζει. Οφείλει δε να περιλάβει, όπως εξηγούν οι Κιού-

κας και συν. (2003), τρία στάδια µε τις αντίστοιχες λειτουργίες τους: της προ-παραγωγής 

(π.χ. οπτική αποτύπωση πλάνων, σεναριογραφία), της παραγωγής (π.χ. σκηνογραφία, ηχο-

ληψία) και της µετά-παραγωγής (π.χ. µοντάζ, µιξάζ). Κατά µία άλλη οπτική (Hutchison, 

2012:2-3), µια µαθητική κινηµατογραφική παραγωγή, η οποία οργανώνεται σε έξι φάσεις – 

της θεµατικής προετοιµασίας, της έρευνας και γραπτής ανάπτυξης θέµατος, της προ-

παραγωγικής εξασφάλισης εξοπλισµού, της δηµιουργίας ψηφιακού υλικού, της µετά-

παραγωγικής επεξεργασίας και της διαφήµισης και διανοµής – αποτελεί το κλειδί µιας συ-

ντονισµένης ενίσχυσης των πολυγραµµατισµών. Η Chen X. (2010:44-48) σηµειώνει ότι και 

οι πιο «δυσκίνητοι» αναγνώστες επιδίδονται σε εντατική αναγνωστική δραστηριότητα κα-

θώς αυτή αποκτά σηµασία στο πλαίσιο µιας κινηµατογραφικής παραγωγής. Η δηµιουργι-

κότητα επωφελείται έτι περισσότερο όταν προηγείται η εντατική ενασχόληση µε τον κινη-

µατογράφο, η οποία εκτείνει το γνωστικό πεδίο που θα εισρεύσει στη δηµιουργία (BFI, 

2008) ή, όπως έχουν εξακριβώσει οι Swan,  Hofer και Swan (2011:115-122), όταν πληρού-

νται τα κριτήρια της κατασκευής γνώσης, της συστηµατικής αναζήτησης και της αξίας της 

εργασίας πέρα από το σχολείο, που εξασφαλίζουν αυθεντικά µαθησιακά αποτελέσµατα. 

 

5.3 Πολιτισµική Προσέγγιση 

 

Την εποχή της εφεύρεσης του κινηµατογράφου, η αξία του µετριόταν αποκλειστικά µε βά-

ση την ψυχαγωγική και εµπορική του δυναµική αποτιµηµένη σε οικονοµικό όφελος, µετά 

την άντληση του οποίου, η τύχη των ταινιών ήταν είτε η καταστροφή ή η εγκατάλειψη σε 

συνθήκες που επέφεραν µε τον καιρό τη φθορά (Gorini, 2004:2 · Tarschys, 1996:17). Η 
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καθιέρωση στην Ευρώπη της ιδέας ότι ο κινηµατογράφος αντιπροσωπεύει τέχνη και απο-

τελεί συνάµα ιστορική µνήµη πολιτισµού συνοδεύεται πλέον από πολιτικές ανάπτυξης ΟΑ 

κοινού (EC, 2002, 2013a, 2014) και πρωτοβουλιακές δράσεις (Althen et al, 2009 · Angelo-

poulos et al, 1988) και προωθείται µέσω της πολιτισµικής προσέγγισης στην ΚΠ. 

 

Ο κινηµατογράφος διαδραµατίζεται σε ένα πολύ-εθνικό πλαίσιο, σε διαφορετικά χωροχρο-

νικά – κι άρα – πολιτιστικά συγκείµενα. Η ψηφιακή κινηµατογραφία διευκολύνει την κι-

νηµατογραφική και άρα πολιτιστική ποικιλία Gubbins (2016:5) και διανοµή (EC, 2014). Η 

δυνατότητα να επιλέγει κανείς συνειδητά από µια ευρεία ποικιλία ταινιών του παγκοσµίου 

κινηµατογραφικού ευρετηρίου και έτσι να αποκτά µια καλύτερη κατανόηση της πολυχρω-

µίας της παγκόσµιας κουλτούρας (Archbold et al., 2015 · Bondebjerg & Redvall, 2011:23), 

της γλωσσικής ποικιλότητας, της ιστορίας και του τρόπου ζωής, των οµοιοτήτων και δια-

φορών άλλων ανθρώπων συνιστά τον πυρήνα της πολιτιστικής προσέγγισης (Althen et al, 

2009 · Barrance, 2010:3 · BFI, 2008 · European Media Charter, n.d. · Ning, 2009:35). Η 

αντιµετώπιση του οικουµενικού κινηµατογράφου ως διαµεσολαβητή διαπολιτισµικού δια-

λόγου (Κορκοβέλου, 2008 · Roell, 2010:2-15 · Zorenda & Vivaldo, 2008), ως πλουραλι-

στικής πηγής ΟΑ κληρονοµιάς (Ανδριοπούλου 2010:17 · Απέργης & Κούτρος, 2014:3-4 · 

Fontaine et al., 2016 · Tarschys, 1996:17), ως µέσου ολοκλήρωσης του ανθρώπου µε την 

ιδιότητα του πολίτη του κόσµου, παγίωσης της δηµοκρατίας και διαµόρφωσης πολιτικής 

συνείδησης (BFI, 2003:6), καθιστά αναγκαία την προστασία του δικαιώµατος πρόσβασης 

σε αυτό το αγαθό (Davis, 2006:13-14 ·  McGonagle, 2008:4). Η άσκησή του ξεκινά µε την 

ενθάρρυνση της επαφής των µαθητών µε τον ΟΑ πλουραλισµό στο µέγιστο δυνατό βαθµό 

(Bazalgette, 2005, 2007b). Η επαφή θα καλλιεργήσει τον πολιτιστικό γραµµατισµό - βασι-

κή µονάδα των πολυγραµµατισµών. Κατά τη Giotopoulou (2009:613), εννοείται ως από-

κτηση γνώσεων ενός πολιτισµού και της ιστορίας του και δύναται να υπηρετηθεί από τη 

λογοτεχνία, ως µάθηµα πολιτισµικού γραµµατισµού, το οποίο, µε τη σειρά του, αξιοποιεί 

τον πολυτροπικό ΚΓ (Αποστολίδου και συν., 2003:133-139), αφενός για να διδάξει πολιτι-

σµό, αφετέρου για να διασφαλίσει την επαφή των µαθητών µε τον παγκόσµιο κινηµατο-

γράφο. Πολιτιστική προσέγγιση σηµαίνει όµως και επίκριση της κοινωνίας, όταν µέσω του 

κινηµατογράφου παρουσιάζεται ότι συστηµατικά αδικεί, περιθωριοποιεί, παραπλανεί, απο-

κλείει κοινωνικές οµάδες, (González, Lewis, Slayback, Barry & Yos, 2016:39-42) και γε-

νικώς αποδιοργανώνει τον πολιτισµό. Οι µαθητές έχουν το δικαίωµα να µάθουν αυτές τις 

δεξιότητες αναγνώρισης και να αναπτύξουν τα δικά τους κριτήρια κρίσης (BFI, 2003:6). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Η Κινηµατογραφική Παιδεία στην Ελλάδα 

 

Η ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου δείχνει πως η αναγνώριση της παιδευτικής του 

διάστασης δε συµβαδίζει µε την εµφάνισή του στον ελληνικό χώρο22. Από την πρώτη προ-

βολή ταινίας23, κατέχοντες την πολιτική και δικαστική εξουσία, όργανα της τάξης, ΜΜΕ 

και ιθύνοντες της εκπαίδευσης επιχείρησαν να δαµάσουν µε µηχανισµούς προληπτικούς 

την έκφραση των δηµιουργών (Ανδρίτσος, 2015), κυρίως στις περιπτώσεις που εξέφραζαν 

ιδεολογίες αντίθετες µε την καθεστηκυία τάξη (Χρονοπούλου, 2015), και να καταστείλουν 

την αρνητική «ψυχική» και «σωµατική» επίδραση σε παιδιά, νέους και την κοινωνία ολό-

κληρη, την οποία υπονόµευαν µε την υποτιθέµενη ανηθικότητά τους (Θεοδοσίου, 2000)24. 

Η περίοδος 1922 -τέλος Β’ Παγκόσµιου Πολέµου (1945), εποχή δυσµενών οικονοµικών 

συγκυριών (Αρκολάκης, 2009:177) και δραστικών παρεµβάσεων αγκυλωµένων σε ένα συ-

νεχώς ισχυροποιούµενο πλέγµα αυστηρών νοµοθεσιών απαγόρευσης και λογοκρισίας, που 

 
22Θετικά, ωστόσο, αποτιµάται ο κινηµατογράφος σε µελέτη του 1929: «Η ζωντανή αναπαράστασις του κινη-

µατογράφου οµιλεί, πείθει, υποβάλλει, εισδύει, εις την συνείδησιν του πλήθους και παραµένει βαθέως χα-

ραγµένη εις αυτήν, πολύ περισσότερον από τον λόγον του ευγλωττοτέρου ρήτορος και τον κάλαµον του σο-

φωτέρου επιστήµονος». Στο: Φεσσόπουλος, Γ. (1929). Ο Κινηµατογράφος ως Μορφωτικόν Μέσον. Ανακτή-

θηκε 1 Νοεµβρίου 2016 από http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=55947. Επίσης, το 1935 ιδρύεται 

Γραφείο Σχολικού Μορφωτικού Κινηµατογράφου για την προµήθεια σχολείων µε κινηµατογραφικές ταινίες 

(ΦΕΚ Α’ 418/21-9-1935), ενώ το 1936 κυρώνεται ∆ιεθνής Σύµβαση για την ελεύθερη κυκλοφορία µορφωτι-

κών ταινιών (ΦΕΚ Α’ 516/23-11-1936) (Παράρτηµα IV, Νοµολόγιο περί Κινηµατογράφων). 
23Η πρώτη προβολή έγινε το 1897 στην πλατεία Κολοκοτρώνη της Αθήνας, όπου παρουσιάστηκαν οι ταινίες 

«Άφιξη του τραίνου», «Έξοδος των εργοστασίων» και «Το γεύµα του µπέµπη». Στο: ∆ανιήλ, Α., Κορκοβέ-

λου, Β. (χ.χ.). Πολιτισµός – Τέχνες – ∆ιαχείριση Ελεύθερου Χρόνου: Ελληνικός Κινηµατογράφος. Αθήνα: Υ-

πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ-

ΓΕΕ), Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ).  
24Ανάλογη ήταν η αντιµετώπιση της «κινούµενης φωτογραφίας» και στο εξωτερικό. Για παράδειγµα στο 

Γερµανικό Βασίλειο της Πρωσίας, το µεταρρυθµιστικό κινηµατογραφικό κίνηµα “Kinematographische Re-

formvereinigung” στο Βερολίνο ιδρύθηκε µε σκοπό την ένωση φωνών κατά της «σαθρής» επίδρασης του 

κινηµατογράφου στο δηµόσιο καλό: Στο: Filmportal.de (n.d.). Chronik des Deutschen Films: 1905-1914. 

[Online]. Ανακτήθηκε 5 Αυγούστου 2016 από  http://www.filmportal.de/thema/1905-1914 
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εξέφραζαν τα εκάστοτε πολιτικά καθεστώτα (Παράρτηµα IV, Νοµολόγιο Περί Κινηµατο-

γράφων), υπήρξε καθοριστική για τη χαλιναγώγηση του κινηµατογράφου. Η µεταπολεµική 

εποχή, επίσης περίοδος καταδίωξης αντιφρονούντων καλλιτεχνών (Ανδρίτσος, 2006:89-

101), αν και σηµατοδοτεί µια νέα αφετηρία, όπου «αι προστατευτικαί του τύπου διατάξεις» 

της κατ’ εξαίρεση κατάσχεσης «δεν εφαρµόζονται επί των κινηµατογράφων» (Άρθρο 14 

του Συντάγµατος, 1952), ο κινηµατογράφος χρειάζεται να διανύσει ακόµα κάποια χρόνια 

µέχρι να εγκαινιαστεί η εποχή των «περί µέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηµατογραφίας 

εν Ελλάδι» (Ν.∆. 4208/1961 & Ν.∆. 58/1973), της προστασίας της κινηµατογραφικής τέ-

χνης (Άρθρο 1 του Νόµου 1597/1986) και της προαγωγής της από το κράτος (Άρθρο 16 

του Συντάγµατος 2001 & 2008), εποχή στην οποία το κράτος αποτελεί το βασικό φορέα 

«κινηµατογραφικής παιδείας του λαού» (Άρθρο 1, Νόµος 1597/1986). 

 

Τα τελευταία χρόνια, αναγνωρίζεται η ανάγκη να ενσωµατωθεί η ΕΜ γενικότερα, και ο 

ΟΑ και ΚΓ ειδικότερα, στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Επιτροπή Εθνικού και Κοινωνικού 

∆ιαλόγου για την Παιδεία, 2016:76-82 · ΙΟΜ, 2011α) (Παράρτηµα V: Εθνικός ∆ιάλογος 

για την Παιδεία). Ευρήµατα έρευνας µάλιστα (Arnaouti, 2014:213) επισηµάνουν την ωρι-

µότητα των Ελλήνων µαθητών ως χρηστών µέσων κινούµενης εικόνας, έτοιµων να αναλά-

βουν και δηµιουργικούς ρόλους. Ωστόσο, η εξέταση των Ωρολογίων Προγραµµάτων (Πα-

ράρτηµα VI) αποδεικνύει ότι η ΚΕ απουσιάζει στην εκπαίδευση. Οδηγίες των ΑΠΣ (Πα-

ράρτηµα VII) αναφέρονται µεν στην αξιοποίηση ταινιών ως εποπτικού ή παραγόµενου από 

τους µαθητές υλικού, όµως, δε στοχεύουν στην πραγµάτωση ενός εξειδικευµένου παιδα-

γωγικού µοντέλου για την επίτευξη ΚΓ. Εξαίρεση αποτελεί η «Οπτικοακουστική Έκφρα-

ση», που συνιστά και µάθηµα κινηµατογραφικής έκφρασης, ως προαιρετική ενότητα της 

Αισθητικής Αγωγής, για την οποία όµως δεν καταγράφονται στοιχεία εφαρµογής στην τυ-

πική εκπαίδευση (Andriopoulou, Papadimitriou & Kourti, 2014:12&13 · BFI, 2013a:5), 

που θα µπορούσαν να εµπλουτίσουν την παρούσα έρευνα. Η έστω υποτυπώδης αναφορά 

ΚΠ στα ΑΠΣ, ωστόσο, προσδίδει «νοµιµότητα» σε κάθε πρακτική. Η µετουσίωση σε πρά-

ξη εξαρτάται πρωτίστως από την «ανησυχία» διδασκόντων και την οργάνωση προγραµµά-

των εξωτερικών φορέων (Andriopoulou, et al., 2014:17 · Giotopoulou, 2013:367 · Θεοδω-

ρίδης, 2009:15 · Tanriverdi, 2008) (Παράρτηµα VIII), που πάντα διέπονται από χαλαρότε-

ρους κανονισµούς σε σχέση µε το σχολείο, επιτρέποντας τον πειραµατισµό (Bitonti & 

Školkay, 2014:10). Οι πρωτοβουλίες, απόρροια επιθυµίας για εφαρµογή καινοτοµιών και 

αλλαγή του «κλίµατος» συσσώρευσης γνώσεων (Efthymiou & Sterghides, 2016:90-91), 
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ξεδιπλώνονται προαιρετικά (για συνήθεις πρακτικές: Παράρτηµα XIII), µε άξονες την ολι-

στική, διαθεµατική, διερευνητική προσέγγιση της γνώσης και συντεταγµένη το προοδευτι-

κό, ποιοτικό µαθητο-κεντρικό έργο (Αλαχιώτης, 2002:10), στηριζόµενο στον ευέλικτο θε-

σµό του Νέου Σχολείου (Andriopoulou et al, 2014 ·  ∆ούκας, 2011 · ΕΕ, 2012), που εστιά-

ζει πλέον και στη δηµιουργικότητα (Education for All, 2015:36), τηρώντας την Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική ριζικής αναµόρφωσης των σχολικών συστηµάτων προς επένδυση σε αναβαθ-

µισµένες δεξιότητες µεγαλύτερης απήχησης στην αγορά εργασίας, στην αναδυόµενη κοι-

νωνία της γνώσης (EC, 2008 · Υ.Π.∆.Β.Μ.Θ, 2010:10), ενώ, εξακολουθεί να ενστερνίζεται 

τον «Ανασχεδιασµό της Εκπαίδευσης» (Rethinking Education) και αξιοποίησης των ΤΠΕ 

και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER) (ΕΕ, 2012 · EC, 

2012a,c,d, · Papadimitriou, 2015:114 · Vos et al, 2013:62, 2014:70), δεσµευόµενο ως προς 

τη µελλοντική συνέχιση δηµοσίου διαλόγου (Education for All, 2015:7 · EE, 2016:2) για 

την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς του στην Ευρώπη. 

 

Στο Νέο Σχολείο, ο ενδυναµωµένος εκπαιδευτικός δρα αυτόβουλα, δηµιουργικά, εκµεταλ-

λευόµενος όλες τις δυνατότητες ψηφιακής τεχνολογίας και διαθεµατικών επεµβάσεων δι-

δασκαλίας (∆ενδρινού, 2011 · ΕΥ∆ ΕΠΕΚ∆ιΒιΜ, χ.χ. · Μπαµπινιώτης και συν., 2009). Στο 

πνεύµα της ηλεκτρονικοποίησης των Ευρωπαϊκών σχολείων, που προσδοκάται ότι θα απο-

φέρει αποδοτικότερες µαθησιακές διαδικασίες (EC, 2015b:6-7), το ελληνικό Ψηφιακό 

Σχολείο αποτελεί τη σηµαντικότερη πτυχή του Νέου Σχολείου (Andriopoulou et al., 2014 · 

EC, 2012d · Emedus, 2014 · Papadimitriou, 2015:114 · Τζαµτζής, Σόκουτης & Παυλάτου, 

2016:241-250 · Vos et al, 2012, 2013, 2014). Στην πλατφόρµα, εποµένως, του µεταρρυθµι-

σµένου ηλεκτρονικού σχολείου, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, η Ζώνη Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας, η Ευέλικτη Ζώνη στην Α/θµια εκπαίδευση (Vos et al., 2012), όπως και το 

µάθηµα Γενικής Παιδείας της Ερευνητικής Εργασίας Λυκείου, τα Προγράµµατα Σχολικών 

∆ραστηριοτήτων, οι διαδικτυακές πύλες ψηφιακού υλικού Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά βί-

ντεο (Papadimitriou, 2015:112-130 · Vos et al., 2013, 2014) και οι βιωµατικές δράσεις του 

Γυµνασίου προσφέρουν ένα ανοιχτό, εύπλαστο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ΚΠ, που βρί-

σκουν επίσης εφαρµογή σε ειδικού τύπου εκπαιδευτήρια, όπως τα ∆ιαπολιτισµικά, Εκκλη-

σιαστικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά, Πειραµατικά, σχολεία και τα σχολεία Εκπαίδευσης 

Παίδων της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης25. 

 

25 Βλέπε επίσης: Παράρτηµα IX: Το Νέο Σχολείο ως Πλατφόρµα Κινηµατογραφικής Παιδείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

7. Σχεδιασµός και Μεθοδολογικό Πλαίσιο Έρευνας 

 

7.1 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήµατα 
 

Η ΟΑ πολιτική στον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο είναι σαφώς προσανατολισµένη προς 

την προώθηση του ΓΜ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εφοδιασµού των παιδιών και 

των νέων µε γνώσεις και δεξιότητες ΟΑ φύσης, που ανταποκρίνονται στα δεδοµένα του 

21ου αιώνα. Εντός αυτής της πολιτικής, διακρίνεται τα τελευταία χρόνια µια έντονη κινη-

τοποίηση για την προαγωγή ειδικότερα της ΚΠ, ως κατεξοχήν και αντιπροσωπευτικής πα-

ραµέτρου ΟΑ γραµµατισµού. Μέσα σε αυτό το ρεύµα επίκαιρων συζητήσεων περί ενσω-

µάτωσης των νέων κατηγοριών γραµµατισµού στα ΑΠΣ της τυπικής εκπαίδευσης, διαµορ-

φώθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον για το θέµα της παρούσας µελέτης. Ήδη σε αρκετά ευ-

ρωπαϊκά κράτη, όπως Βόρεια Ιρλανδία, Σκανδιναβικές χώρες (κυρίως Σουηδία, Νορβηγία 

και ∆ανία), Γαλλία, ΗΒ και Κροατία έχουν αποκρυσταλλωθεί δυναµικά µοντέλα παροχής 

ΚΠ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί µε τη συνέργεια των Υπουργείων Πολιτισµού και Παιδείας 

και του βιοµηχανικού τοµέα του κινηµατογράφου, σύµφωνα µε την έρευνα του BFI 

(2013c:13-14), στην οποία καταδεικνύεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται ακόµη σε στάδιο «εθνι-

κής συνειδητοποίησης» του σκοπού και της αξίας της ΚΠ. Κινητήριοι άξονες λοιπόν της 

ανά χείρας έρευνας αποτέλεσαν η εκπαιδευτική αξία του κινηµατογράφου, όπως αυτή προ-

κύπτει από έρευνες (βλ. Εισαγωγή & Παράρτηµα II), η αυξηµένη προθυµία της νέας γενιάς 

τα τελευταία χρόνια για συµµετοχή σε προγράµµατα κινηµατογραφικής δηµιουργίας (Θεο-

δοσίου, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016) και η προσωπική ενασχόληση της ερευνήτριας µε 

την ΚΠ, την ενσωµάτωση της οποίας στη διδασκαλία έχει επιδιώξει και συνεχίζει να επι-

διώκει, εισπράττοντας κάθε φορά ανταπόκριση και αποδοχή από τους µαθητές, θετικά µα-

θησιακά αποτελέσµατα και όφελος σε επίπεδο βελτίωσης της διδακτικής µεθοδολογίας. 

Στόχος µιας έρευνας µπορεί να είναι η καλύτερη εξοικείωση µε ένα φαινόµενο ή η αποκά-

λυψη νέων πτυχών του (Pandey & Pandey, 2015:9-10). Ειδικά στην εκπαίδευση, που βασί-

ζεται σε διαθέσιµη έρευνα (Klette, 2012:3), η αναβάθµιση σχετικά µε εναλλακτικές διδα-

κτικές στρατηγικές για ποικίλους τύπους µάθησης αποτελεί επιβεβληµένη ανάγκη (Brown, 
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Cozby, Kee & Worden, 1999:2 · Morrell & Carroll, 2010). Η αποκόµιση προσωπικών ε-

µπειριών ενεργοποίησε το ενδιαφέρον της ερευνήτριας για τη διερεύνηση του βαθµού έ-

νταξης της ΚΠ στη διδακτική πράξη, διαµορφώνοντας τον κεντρικό σκοπό διεξαγωγής της 

έρευνας: ο εντοπισµός της θέσης της ΚΠ στην εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ερευνή-

τρια διατύπωσε τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα, συγκεκριµενοποιώντας το πεδίο έ-

ρευνας στο άµεσο και προσβάσιµο περιβάλλον της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (δηµοτι-

κό) της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας:  

Ερώτηµα Πρώτο: Ποια είναι η σύγχρονη πραγµατικότητα αναφορικά µε την αξιοποίηση 

του κινηµατογράφου και άλλου ΟΑ περιεχοµένου στα σχολεία; Προσεγγίζεται ο κινηµατο-

γράφος δηµιουργικά; 

Ερώτηµα ∆εύτερο: Ποιες δυσκολίες και εµπόδια συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την αξι-

οποίηση του κινηµατογράφου και άλλου ΟΑ υλικού; Ποια προβλήµατα συναντούν κατά τη 

δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου; 

Ερώτηµα Τρίτο: Εκτιµούν γενικά οι εκπαιδευτικοί ότι ο κινηµατογράφος και η ΚΠ έχουν 

εκπαιδευτική αξία; Ποιοι δηµογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν τις απόψεις τους; 

 

Το πρώτο ερώτηµα επιδιώκει να διερευνήσει την αξιοποίηση ταινιών και άλλου ΟΑ υλικού 

στα δηµοτικά σχολεία της Ηµαθίας. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα συµβάλλουν στην 

αξιολόγηση του πραγµατικού πλαισίου, εντός του οποίου ο βαθµός ένταξης του κινηµατο-

γράφου στην εκπαίδευση πραγµατώνεται µε συγκεκριµένο υλικοτεχνικό προφίλ, υπό τη 

µορφή συγκεκριµένων πρακτικών, έχοντας επίσης συγκεκριµένο παιδαγωγικό ή και επο-

πτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης στρατηγικής προώθησης της ΚΠ εκ µέ-

ρους των σχολείων. Μέσω του δεύτερου ερευνητικού ερωτήµατος επιχειρείται να ανιχνευ-

τούν οι πρακτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται µε την χωροχρονική οργάνωση, την τε-

χνολογική υποδοµή, τις πηγές προµήθειας ΟΑ υλικού και τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

πηγές αυτές, τη διαθεσιµότητα σχετικού διδακτικού περιεχοµένου, τη θεσµοθέτηση στο 

τυπικό ΑΠΣ, το γνωστικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών και το ανάλογο ενδιαφέρον από 

την πλευρά των ιδίων και των µαθητών. ∆ια του τρίτου ερευνητικού ερωτήµατος, η ερευ-

νήτρια προτίθεται να αποτυπώσει το «σκεπτικό»» της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά 

µε την εκπαιδευτική αξία του κινηµατογράφου.  
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7.2 Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Η ουσία κάθε έρευνας συνίσταται στη συλλογή γνώσης για ένα ερευνητικό θέµα, όπως δι-

ατείνεται ο Kothari (2004:2), ο οποίος συστήνει για κάθε ερευνητή να γνωρίζει, βάσει των 

ερευνητικών ερωτηµάτων, το σύνολο και τη λογική των µεθοδολογικών τεχνικών που θα 

εφαρµόσει για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδοµένων (2004:8).  

 

Με στόχο την επίτευξη της µέγιστης αποτελεσµατικότητας και την ολόπλευρη κάλυψη του 

ερευνητικού προβληµατισµού, η ερευνήτρια επέλεξε το συνδυασµό δύο ερευνητικών µε-

θοδολογιών, ποσοτικής και ποιοτικής φύσης, πληρώντας το στοιχείο της «τριγωνοποίη-

σης» (triangulation) (Guion, 2002:2 · Smeby, 2012:17-18 · Τσιπλητάρης & Μπάµπαλης, 

2011:24 · Yeasmin & Rahman, 2012:154-163), µιας µικτής µεθοδολογίας, που παρέχει 

στον ερευνητή τη δυνατότητα ερευνητικού σχεδιασµού µε τρόπο, που θα του προµηθεύσει 

απαντήσεις για το υπό διερεύνηση φαινόµενο από την οπτική των συµµετεχόντων, αλλά 

και για τις σχέσεις ανάµεσα στις µετρήσιµες µεταβλητές (Williams, 2007:70). Ενδείκνυται 

δε στις περιπτώσεις που η κάθε προσέγγιση από µόνη της θεωρείται ανεπαρκής για τη βέλ-

τιστη κατανόηση του ερευνητικού θέµατος (Creswell, 2014:50). Έτσι, σε ποσοτικό επίπεδο 

και µε συνυπολογισµό συγκεκριµένων δεικτών (φύλο, κλπ) επιχειρήθηκε η συγκέντρωση 

αντικειµενικών πληροφοριών (Kothari, 2004:5 · Μαντζούκας, 2007:237) σχετικά µε την 

εφαρµογή και τις απόψεις περί ΚΠ. Η έρευνα των Brooks et al. (2012:5) (βλ. επίσης Εισα-

γωγή, σελ. 5) διαπιστώνει πως η κινηµατογραφική δηµιουργία από µαθητές επιδιώκεται σε 

λιγότερο βαθµό σε σύγκριση µε την κριτική θέαση ταινιών, παρουσιάζοντας ως πιθανή ε-

ξήγηση τη δυσχερέστερη πρόσβαση στην απαιτούµενη κατά την παραγωγή τεχνολογία. 

Έτσι, σε ποιοτικό επίπεδο, προσδιορίστηκε οµάδα εκπαιδευτικών µε προαπαιτούµενο την 

υλοποίηση δράσης δηµιουργικής προσέγγισης στην ΚΠ, µε στόχο την περαιτέρω διείσδυση 

στον εµπειρικό τους κόσµο για τη συµπλήρωση της εικόνας. Μια ποιοτική έρευνα δεν επι-

διώκει αριθµητικά δεδοµένα, αλλά αφηγηµατικά, που εξερευνούν το «πώς» και το «γιατί», 

προθέσεις και επιδιώξεις (Acaps, 2012:8 · Μαντζούκας, 2007:240) και ενδείκνυται ως συ-

µπληρωµατική µεθοδολογία, ειδικά στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει µεγαλύτερη δυνατό-

τητα ενδοσκόπησης σε πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης (Anderson C., 2010:1). 

 

Ο Brymann (2007:9-22) εντοπίζει την κύρια δυσκολία που αντιµετωπίζουν ερευνητές µι-

κτών µεθόδων στην αδυναµία ενσωµάτωσης (integration) των στοιχείων: τα ποσοτικά και 
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ποιοτικά ευρήµατα δε συνδυάζονται για να διαφωτίσουν τα µεν τα δε, αλλά αντιµετωπίζο-

νται ως ανήκοντα σε διακριτούς τοµείς. Η µεθοδολογία της παρούσας εργασίας στοχεύει 

στην αλληλοσυµπλήρωση των διαδικασιών. Η εξαγωγή συµπερασµάτων, στο πλαίσιο µιας 

µικτής έρευνας, απαιτεί επιµέλεια και αντικειµενικότητα, ώστε η ερµηνεία των στοιχείων 

να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, χωρίς να διολισθαίνει σε παρερµηνεία και λαν-

θασµένες διαπιστώσεις (Adu & Boaduo, 2011:146 · Wilder Research, 2009:7). 
 

7.3 Μέθοδος ∆ειγµατοληψίας-∆είγµα Έρευνας 
 

Η συλλογή των ποσοτικών δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτική έρευνα σε 

υποσύνολο του υπό µελέτη πληθυσµού, καθώς η διαδικασία συνδέεται µε το πλεονέκτηµα 

του περιορισµένου κόστους, των µικρών χρονικών απαιτήσεων και την αποτελεσµατικότε-

ρη καταγραφή και οργάνωση των δεδοµένων της έρευνας, τα οποία «φωτογραφίζουν» τον 

πληθυσµό σε µια δεδοµένη στιγµή (Παπαγεωργίου, 2015:1-3). Η αριθµητική διάρθρωση 

του δείγµατος πρέπει να εκπροσωπεί ολόκληρο τον ερευνώµενο πληθυσµό, δηλαδή το 

δειγµατοληπτικό πλαίσιο, και να αντανακλά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του, ως ένα 

αντιπροσωπευτικό  υποσύνολο του όλου (∆αµιανού, 1999:2). Γι’ αυτό, ως µέθοδος δειγµα-

τοληψίας της ποσοτικής έρευνας κρίθηκε κατάλληλη η «στρωµατοποιηµένη δειγµατολη-

ψία» (stratified sampling), η οποία αποτελεί δειγµατοληπτική τεχνική πιθανότητας, διατη-

ρώντας για κάθε µονάδα του συνόλου µια πιθανότητα συµµετοχής στο δείγµα (Παπαγεωρ-

γίου, 2015:4-5 · Turner A., 2003). Στη συγκεκριµένη µέθοδο, ο πληθυσµός διαιρείται σε 

µεταξύ τους ανοµοιογενή «στρώµατα», δηλαδή κατηγορίες, οι οποίες όµως παρουσιάζουν 

εσωτερική οµοιογένεια (Barreiro & Albandoz, 2001:7 · ∆αµιανού, 1999:119 · Παπαγεωρ-

γίου, 2015:43-44 · Turner A., 2003). Το πλεονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο ότι αυξάνει 

την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος (Lammers & Badia, 2005) και ενδείκνυται για 

περιπτώσεις γεωγραφικής στρωµατοποίησης (Garson, 2012:6). 

 

Μέριµνα επελήφθη για τη συµπερίληψη ποικίλων σχολικών τύπων (πολυθέσια, κλπ), από 

αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η ερευνήτρια διαµόρφωσε αρχικά δειγµατο-

ληπτικό πλαίσιο προµηθευόµενη στοιχεία από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Ηµαθίας. Ο στατιστικός πληθυσµός συγκροτήθηκε για το σχολικό έτος 2016-17 από το σύ-

νολο των εκπαιδευτικών – όλων των ειδικοτήτων- των σχολείων δηµοτικής εκπαίδευσης 

(78) της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας, τα οποία χωρίστηκαν σε στρώµατα (L12) βά-
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σει γεωγραφικών χαρακτηριστικών (Fienberg, 2003:1), δηλαδή υπαγωγής στις δηµοτικές 

ενότητες της Ηµαθίας (Παράρτηµα X) και η ερευνήτρια σχεδίασε την αναλογική δειγµατο-

ληψία ανά στρώµα, δηλαδή την επιλογή από κάθε στρώµα αριθµού σχολείων µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε η αναλογία του δείγµατος στο στρώµα να είναι ίση µε την αναλογία του µεγέ-

θους του στρώµατος προς το συνολικό πληθυσµό (Μεσσάρης, Κωδωνάς, Κοµσέλη, Τσί-

γκανου & Μπαλούρδος, 2011: 308-309 · Παπαγεωργίου, 2015:57). Το ποσοστό ανταπό-

κρισης του αρχικού δείγµατος (Ν200) ήταν 74% (Ν148), από το οποίο το 72,5% (Ν145) 

κρίθηκε έγκυρο, αντιπροσωπεύοντας  κατά προσέγγιση το 15,5% του πληθυσµού26. 

 

Το δείγµα της ποιοτικής έρευνας συνιστά υποσύνολο του στατιστικού πληθυσµού που έχει 

προχωρήσει στη δηµιουργική κινηµατογραφική προσέγγιση µε µαθητές. Η καταγραφή του 

δειγµατοληπτικού πλαισίου (Ν:10) µε την ως άνω προϋπόθεση πραγµατοποιήθηκε µε δια-

σταύρωση στοιχείων από διαδικτυακή έρευνα της ερευνήτριας και τη ∆ιεύθυνση Πρωτο-

βάθµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας, βάσει των οποίων επιλέχτηκαν 8 δειγµατοληπτικές µονά-

δες (Ν:8). Έτσι, η έρευνα εξυπηρετείται, αφενός από τη στρατηγική οµοιογενούς δείγµα-

τος, ως περίπτωση ανταποκρινόµενη στο κριτήριο που ορίστηκε από την ερευνήτρια και, 

αφετέρου, από τη δειγµατοληψία κριτηρίου (Τσιώλης, 2014:57-58). Ο γνώµονας της «σκό-

πιµης δειγµατοληψίας» (purposive sampling) εξασφαλίζει θεωρητικό κορεσµό, άρα επάρ-

κεια δεδοµένων που θα ερµηνεύσουν το φαινόµενο σε ικανοποιητικό βαθµό (Mack, Wood-

song, MacQueen, Guest & Namey, 2005:5 · Μαντζούκας, 2007:241).  

 

7.4 Κριτήρια Επιλογής Ερευνητικών Εργαλείων 
 

Ο σκοπός της έρευνας είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των ερευνητικών πληροφοριών της 

περιγραφικής στατιστικής και η εξαγωγή συµπερασµάτων µέσω της διερεύνησης της αλ-

ληλεπίδρασης ανάµεσα σε διάφορες µεταβλητές της επαγωγικής στατιστικής, δηλαδή de-

scriptive και inferential statistics αντίστοιχα (Γαλάνης, 2014:222). Τούτο το κριτήριο πλη-

ρείται µε την εφαρµογή µεθόδων ποσοτικής στατιστικής, η οποία χαρακτηρίζεται από συλ-

λογή πλήθους συγκρίσιµων πληροφοριών που µπορούν να υποβληθούν σε αριθµητική α-

νάλυση και να παρουσιαστούν συγκεντρωµένες σε πίνακες και διαγράµµατα, ως δεδοµένα 

 
26Σύγκρινε Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ): Στατιστικές, Πληθυσµός και Κοινωνικές Συνθήκες: Εκ-

παίδευση κα Επιµόρφωση: http://www.statistics.gr/ 
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γενικεύσιµα πέρα από το συµµετέχον δείγµα (Acaps, 2012:4 · Μποντίλα, 2010:25). Ως ερ-

γαλείο ποσοτικής έρευνας επιλέχτηκε το ερωτηµατολόγιο, τα πλεονεκτήµατα του οποίου 

συνίστανται στη δυνατότητα διανοµής σε µεγάλο πληθυσµό µε σχετικά χαµηλό κόστος, 

την προστασία της ανωνυµίας των συµµετεχόντων και τη συλλογή πληροφοριών για τη 

«µέτρηση» µιας κατάστασης, όσο και υφιστάµενων συµπεριφορών (HHS, 2008). 

 

Μια ποιοτική µέθοδος επιλέγεται όταν ο ερευνητής ενδιαφέρεται να παράγει ευρήµατα που 

αφορούν το θέµα του από την οπτική του τοπικού πληθυσµού αναφοράς, ενώ βασικό κρι-

τήριο επιλογής αποτελεί και ο βαθµός ευελιξίας, δηλαδή αυθορµητισµού και προσαρµογής 

που επιθυµεί, κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον συµµετέχοντα (Mack et al., 2005:3-4 · 

Μποντίλα, 2010:26). Η συνέντευξη, κατεξοχήν ποιοτική έρευνα, διεισδύει σε πιο συγκε-

κριµενοποιηµένες ερευνητικές περιοχές, επιτρέποντας την εις βάθος αποκρυπτογράφηση 

στοιχείων (Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006 · Κεδράκα, 2008 · Kumar, 2011:142 · Μαντζούκας, 

2007:237), την εξερεύνηση νέων πεδίων ή την πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση µιας πραγ-

µατικότητας (Boyce & Neale, 2006:3). Στα πλεονεκτήµατά της ανήκουν, εκτός της ακύ-

ρωσης της συναισθηµατικής απόστασης µεταξύ των ανθρώπινων παραγόντων (Pandey & 

Pandey, 2015:60), η δυνατότητα παροχής διευκρινήσεων εκ µέρους του ερευνητή και επι-

πρόσθετων πληροφοριών µέσω της «γλώσσας του σώµατος» του συνεντευξιαζόµενου 

(Kumar, 2011:142). Ως ποιοτικό εργαλείο επιλέχτηκε η ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Σε αντί-

θεση µε το δοµηµένο πρωτόκολλο, όπου ο συνεντευκτής λαµβάνει πληροφορίες για µια 

συγκεκριµένη ακολουθία αυστηρώς διατυπωµένων ερωτηµάτων, µε τα οποία εξασφαλίζο-

νται η οµοιογένεια και συγκρισιµότητα δεδοµένων, το ηµιδοµηµένο πρωτόκολλο επιτρέπει 

µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας, προσαρµοστικότητας και ευελιξίας (Kumar, 2011:138). Τα 

πλεονεκτήµατα προκύπτουν από τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες είναι µεν θεµατι-

κά εστιασµένες, ωστόσο επιδιώκουν την αβίαστη συζήτηση και τον εµπλουτισµό της επι-

κοινωνίας, ενθαρρύνοντας τη διερεύνηση (Mathers, Fox & Hunn, 1998:2).  

 

7.5 Περιγραφή Ερευνητικών Εργαλείων 

 

Το ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα XI.1) διαρθρώθηκε ως µετάφραση των στόχων της έρευ-

νας. Η κατασκευή του βασίστηκε εν µέρει σε προϋπάρχουσα κλίµακα, που χρησιµοποιή-

θηκε στην ελληνική της εκδοχή κατά την πανευρωπαϊκής εµβέλειας έρευνα  «FilmEd Pro-
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gramme» (Tornero, Martínez-Cerdá et al., 2015) (βλ. επίσης Εισαγωγή), για τη χρήση της 

οποίας παρασχέθη άδεια από τους συντονιστές. Η έρευνα διεξήχθη µε την υποστήριξη της 

ΕΕ υπό το συντονισµό του Αυτόνοµου Πανεπιστηµίου Βαρκελώνης, µε στόχο να χαρτο-

γραφήσει το τυπικό εκπαιδευτικό τοπίο εφαρµογής της ΚΠ και να διαµορφώσει µια ευρύ-

τερη στρατηγική ΚΠ στην Ευρώπη. Οι Hyman, Lamb και Bulmer (2006) θεωρούν ότι η 

ανακύκλωση υφιστάµενων ερευνητικών ερωτήσεων στην ακαδηµαϊκή και επιστηµονική 

κοινότητα είναι εφικτή και επιδιώξιµη, καθώς αποτρέπει την «επανεφεύρεση του τροχού». 

Η πρωτότυπη κλίµακα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (Ν: 6,701) και διεξήχθη διαδικτυακά, µέσω της πλατφόρµας 

“SurveyMonkey”. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο µε αριθµό 38338 /Γ7/14-03-2014 του Υπουρ-

γείου Παιδείας, κλήθηκε και η Ελλάδα να λάβει µέρος, ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι 

κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, η ερευνήτρια διαπίστωσε πως στην Ηµαθία ή-

ταν η πρώτη φορά που διεξαγόταν έρευνα µε τη συγκεκριµένη θεµατολογία, γεγονός που 

ερµηνεύεται ως µη ανταπόκριση ή άγνοια της ευρωπαϊκής έρευνας. 

 

Η νέα κλίµακα, αν και διατήρησε στοιχεία της αρχικής, υποβλήθηκε σε σηµαντικές τροπο-

ποιήσεις, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η ανταπόκρισή της στους σκοπούς της έρευνας. 

Απαραίτητη κρίθηκε και η προσαρµογή των δηµογραφικών πληροφοριών, που συνειδητά 

µεταφέρθηκαν στο τέλος του ερωτηµατολογίου, ώστε να µην επιφέρουν πρόωρα κούραση 

του ερωτώµενου, καθώς η ερευνήτρια έκρινε ως σηµαντικότερη την ανταπόκριση στο κυ-

ρίως ερωτηµατολόγιο. Αλλαγές υπέστη επίσης ο κορµός του αρχικού ερωτηµατολογίου, 

στον οποίο προστέθηκε επιπρόσθετα ένα παντελώς νέο θεµατικό πεδίο: η διερεύνηση των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την αξία του κινηµατογράφου και της ΚΠ 

για το σχολείο. Επισηµαίνεται δε ότι για την καλύτερη κατανόηση του όρου «κινηµατο-

γραφική παιδεία», ο ορισµός του, όπως έχει διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αναγραφεί στην αρχική κλίµακα, αναγράφεται στην 8η σελίδα του ερωτηµατολογίου, ως 

εισαγωγή του νέου θεµατικού πεδίου. Η ερευνήτρια θεώρησε επίσης σηµαντικό να ανα-

γράψει στην πρώτη σελίδα τον τίτλο και το σκοπό της έρευνας, όπως και χρήσιµες πληρο-

φορίες, ώστε κάθε ερωτώµενος να είναι ενήµερος για το ότι η έρευνα εκπονείται στο πλαί-

σιο ενός ΜΠΣ: σχετικά παρατέθηκαν ο τίτλος του προγράµµατος, η Σχολή, το Πανεπιστή-

µιο και η κατεύθυνση. Γραπτή ενηµέρωση παρεσχέθη ακόµη ως προς τη σύντοµη χρονική 

διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, όπως και την ανωνυµία του, σηµειώνοντας 

ότι η χρήση των δεδοµένων προορίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας, εκ-
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φράζοντας την προσδοκία της ειλικρινούς ανταπόκρισης και ευχαριστώντας εκ τον προτέ-

ρων τους εν δυνάµει συµµετέχοντες, ενώ δεν παραλείφτηκαν και στοιχεία επικοινωνίας 

(ονοµατεπώνυµο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Τέλος, η διατύπωση κάθε ερώτησης επι-

χειρήθηκε µε τρόπο, ώστε να είναι σαφής και κατανοητή, ενώ σύντοµες οδηγίες παρείχαν 

κατευθύνσεις ως προς τον τρόπο συµπλήρωσης. Το ερωτηµατολόγιο εκπονήθηκε µε τη 

βοήθεια φόρµας του Google docs, εκτυπώθηκε και διανεµήθηκε από την ερευνήτρια αυτο-

προσώπως. 

  

Το κυρίως προσαρµοσµένο ερωτηµατολόγιο αποτελείται από δύο ευρύτερα θεµατικά πεδί-

α: το πρώτο, της αποτύπωσης της εικόνας εφαρµογής δράσεων ΚΠ, αναλύεται σε πέντε 

θεµατικούς άξονες των συνολικά 20 στοιχείων (items), ενώ το δεύτερο θεµατικό πεδίο, των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, αναλύεται σε συνολικά 12 στοιχεία. Η τυπολογία και οι 

τιµές των στοιχείων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, ενώ οι δηµογραφικού χαρακτήρα 

κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (Ε) 33-39 του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος XI.2. 

 

Το ζητούµενο της ποιοτικής έρευνας ήταν να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα προσέγγισης του 

κινηµατογράφου από δηµιουργική σκοπιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σχεδιασµός 

του δελτίου της ηµιδοµηµένης συνέντευξης βασίστηκε στη λογική αλληλουχία µεταξύ των 

ερωτηµάτων, ώστε να υπάρχει µια συνεχόµενη ροή στον ειρµό σκέψης του συνεντευξιαζό-

µενου, στη σαφήνεια του περιεχοµένου και στη λογική χρονική διάρθρωση διεξαγωγής της 

συνέντευξης για την αποτροπή ανασταλτικών παραγόντων (µονοτονία, κόπωση, κλπ). Η 

τεχνική της ηµιδοµηµένης διάρθρωσης σε θεµατικούς άξονες αποτελεί πυξίδα ειδικά για 

τον άπειρο ερευνητή, ο οποίος καταφεύγει σε αυτό το είδος «µνηµονικού σηµειώµατος», 

προκειµένου να καλύψει όλο το εύρος  του θέµατος (Μαντζούκας, 2007:243). Οι θεµατικοί 

άξονες µιας συνέντευξης πρέπει να έχουν συνάφεια µε το σκοπό και τα ερευνητικά ζητή-

µατα της έρευνας (Κεδράκα, 2008). Τα υποθέµατα, στα οποία προστέθηκε το δηµογραφικό 

δελτίο (Παράρτηµα XII.1, ∆ελτίο Ηµιδοµηµένης Συνέντευξης), καταρτίστηκαν µε βάση έξι 

θεµατικούς άξονες: ταυτότητα κινηµατογραφικής δηµιουργίας, ένταξη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, µεθοδολογικό πλαίσιο, αξιολόγηση, ανασταλτικοί παράγοντες και απόψεις πε-

ρί δηµιουργικής προσέγγισης, τα οποία συσχετίστηκαν µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. Ο 

συσχετισµός υφίσταται ως εξής: Ερώτηµα Πρώτο: Σύγχρονη πραγµατικότητα αξιοποίησης 

του κινηµατογράφου σε σχολεία: Τα τέσσερα πρώτα θεµατικά πεδία συνδέονται άµεσα µε 
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το ερευνητικό ερώτηµα: η χρήση του κινηµατογράφου από τους συνεντευξιαζόµενους θε-

ωρείται δεδοµένη, εφόσον πρόκειται για κατηγορία εκπαιδευτικών που έχει προχωρήσει 

στην υλοποίηση κινηµατογραφικής παραγωγής µε µαθητές, η ταυτότητα της οποίας, όπως 

προκύπτει από την εµπειρική περιγραφή, συµπληρώνει την εικόνα της πραγµατικότητας. 

Ερώτηµα ∆εύτερο: ∆υσκολίες κατά την υλοποίηση δράσεων ΚΠ: Το πέµπτο θεµατικό πεδίο 

έχει απόλυτη συνάφεια µε το ερευνητικό ερώτηµα, καθώς εξετάζονται οι δυσλειτουργίες 

στη διεξαγωγή µιας δηµιουργικής κινηµατογραφικής δράσης. Ερώτηµα Τρίτο: Αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών: Το έκτο θεµατικό πεδίο συνδέεται άµεσα µε το τρίτο ερευνητικό ερώ-

τηµα: µέσα από την βιωµατική αποτίµηση των δηµιουργικών δραστηριοτήτων, προτρέπο-

νται οι εκπαιδευτικοί να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά µε την αξία της δηµιουργικής 

προσέγγισης του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση, όπως και σχετικά µε τους παράγοντες 

εκείνους που θα µπορούσαν να την ενισχύσουν. Η ερµηνεία τους, αναπόφευκτα, θα οδηγή-

σει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε το βαθµό χρησιµότητας που προσδίδεται στον κινηµα-

τογράφο ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

 

7.6 Προκαταρκτική Έρευνα 

 

Η στάθµιση ενός ερευνητικού εργαλείου κρίνεται απαραίτητη προτού αυτό χρησιµοποιηθεί 

υπό πραγµατικές συνθήκες έρευνας. Ειδικά στις περιπτώσεις που πρόκειται για ανακύκλω-

ση και προσαρµογή προϋφιστάµενων κλιµάκων τίθενται θέµατα αµφισβήτησης της αξιοπι-

στίας και εγκυρότητας (Hyman et al., 2006). Έτσι, επιδιώχθηκε η προκαταρκτική χρήση 

του ερωτηµατολογίου σε ένα πιλοτικό στάδιο, ώστε να αξιολογηθεί η αρτιότητά του και να 

εντοπιστούν τα κωλύµατα που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν οι συµµετέχοντες στη 

διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε τον Collingridge (2014), τα βήµατα 

που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να καταστήσει ένα ποσοτικό εργαλείο µέτρησης έ-

γκυρο είναι να εξασφαλίσει τη φαινοµενική εγκυρότητα (face validity), να διενεργήσει πι-

λοτικό έλεγχο, να εξετάσει µέσω ελέγχου αξιοπιστίας την εσωτερική συνάφεια των ερωτή-

σεων, να προσαρµόσει το ποσοτικό εργαλείο σύµφωνα µε τα ευρήµατα των προαναφερθέ-

ντων ελέγχων και, σε περίπτωση προσαρµογών µεγάλου βαθµού, να επανελέγξει µέσω 

δεύτερης πιλοτικής έρευνας. Κατά τους Ουζούνη και Νακάκη (2011:236), η φαινοµενική 

εγκυρότητα, µπορεί να εκτιµηθεί από τον ίδιο τον ερευνητή, που κρίνει αν τα στοιχεία 

πράγµατι µετρούν τις µεταβλητές που προτίθενται να µετρήσουν, ενώ για τον Kumar 
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(2011:167), συνίσταται στη λογική σύνδεση κάθε στοιχείου µε ένα στόχο. Στην παρούσα 

έρευνα, ελήφθη υπόψη η εγκυρότητα όψης, όπως και η αδυναµία της, καθώς κατά τους Del 

Greco, Walop και McCarthy (1987:699), αναφέρεται µεν στην επαγγελµατική όψη ενός 

εργαλείου που του προσδίδει σοβαρότητα, όµως αφήνει να υπεισέλθει ο υποκειµενισµός 

κατά την κρίση από την πλευρά του ερευνητή (Drost, 2011:116). 

 

Ακολουθώντας λοιπόν τις συστάσεις του Collingridge (2014), το ερωτηµατολόγιο υποβλή-

θηκε το ∆εκέµβριο του 2016 προς εξέταση σε 24 µονάδες ευχέρειας. Οι τέσσερις ανταπο-

κρίθηκαν στην ψηφιακή του µορφή, η φόρµα της οποίας στάλθηκε στις ηλεκτρονικές τους 

διευθύνσεις, ενώ οι είκοσι παρέδωσαν συµπληρωµένη την έντυπη µορφή. Κατά τη διανοµή 

του ερωτηµατολογίου στους εκπαιδευτικούς δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ύπαρξη σχετι-

κής γεωγραφικής ανοµοιογένειας των σχολικών µονάδων. Τη συγκέντρωση των εντύπων 

ακολούθησε σύντοµη ανατροφοδότηση (Schattner & Mazza, 2006) ως προς το χρόνο που 

απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή τους, την κατανόηση και την αισθητική τους, την ανάγκη 

διαφορετικής διατύπωσης µη σαφών ερωτήσεων και την ύπαρξη περιεχοµένου που προκα-

λεί προβληµατισµό. Ο έλεγχος οδήγησε στη µείωση των θεµατικών αξόνων, µε αντίστοιχη 

µείωση, µερική αναδιατύπωση και ανακατανοµή ερωτήσεων στους θεµατικούς άξονες, δι-

αδικασία που εφαρµόζεται, όταν το εργαλείο απαιτείται να ανταποκριθεί στα κριτήρια που 

έχουν τεθεί από τον ερευνητή (Del Greco et al., 1987:699 · Hurry, 2014:27).  

 

Το εργαλείο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης, δεδοµένου του περιορισµένου αριθµού του 

δειγµατοληπτικού πλαισίου, ελέγχθηκε σε 1 µονάδα, που δε συµπεριλήφθηκε στο τελικό 

δείγµα. Η ανάπτυξή του σε αυτό το προ-στάδιο, βασίστηκε στις ακόλουθες φάσεις: προσ-

διορισµός θεµάτων και σύνδεσή τους υπό το πρίσµα της βιβλιογραφικής επισκόπησης µε 

τα ερευνητικά ερωτήµατα, καθορισµός δειγµατοληπτικού πλαισίου και δείγµατος, ανάπτυ-

ξη εντύπου ποιοτικής έρευνας, πειραµατική δοκιµασία για επισήµανση προβληµάτων και 

επικοινωνία µε δειγµατοληπτικές µονάδες για διεξαγωγή συνεντεύξεων. Με σκοπό τη βελ-

τίωση του δελτίου, η πιλοτική συνέντευξη συµπληρώθηκε από προφορικές ερωτήσεις, το 

περιεχόµενο των οποίων αφορούσε ενδεχόµενες προσθήκες ή τροποποιήσεις στο σχεδια-

σµένο πρωτόκολλο, ειδικά σε κατηγορίες ερωτήσεων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 

αµηχανία, και γενικές παρατηρήσεις εκ µέρους του συνεντευξιαζόµενου. Κατά την προ-

ερευνητική δοκιµή, δεν ανιχνεύτηκε κανένα είδος δυσχέρειας. Έτσι, η ερευνήτρια δροµο-

λόγησε την κανονική έρευνα µε την πραγµατοποίηση των κανονικών συνεντεύξεων. 
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7.7 ∆ιαδικασία Έρευνας 

 

Η διαδικασία της κανονικής ποσοτικής έρευνας διεξήχθη κατά την περίοδο 17/1 - 17/2 

2017. Η µη ανταπόκριση στην ψηφιακή µορφή του ερωτηµατολογίου (φόρµα Google) ώ-

θησε την ερευνήτρια να διανείµει τα ερωτηµατολόγια σε έντυπη µορφή. Έχοντας εξασφα-

λίσει την έγκριση για την πραγµατοποίηση της έρευνας στις σχολικές µονάδες από τις δι-

ευθύνσεις των σχολείων, κατά την παραµονή στα σχολεία, διαβεβαίωσε τους συµµετέχο-

ντες για τον προαιρετικό και εµπιστευτικό χαρακτήρα της συµµετοχής τους, γνωστοποιώ-

ντας ταυτόχρονα το θέµα και το σκοπό της µελέτης, αποστασιοποιήθηκε από κάθε υποκει-

µενική θεώρηση των πραγµάτων, ενώ φρόντισε, ώστε οι συµµετέχοντες να λάβουν ενηµέ-

ρωσης για την τήρηση του όρου της ανωνυµίας τους και για το δικαίωµά τους να πληρο-

φορηθούν τα αποτελέσµατα της έρευνας (Emanuel, Abdoler & Stunkel, 2014). Η συλλογή 

του συµπληρωµένου υλικού πραγµατοποιήθηκε µετά την παρέλευση εύλογου χρονικού 

διαστήµατος, αφού η ερευνήτρια έλαβε υπόψη το ότι συγκεκριµένες ειδικότητες εκπαιδευ-

τικών δεν παραβρίσκονται σε καθηµερινή βάση στο ίδιο σχολείο.  

 

Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια 30 Ιανουαρίου-23 

Φεβρουαρίου 2017, έπειτα από προσωπική, τηλεφωνική ή/και ηλεκτρονική επαφή της ε-

ρευνήτριας µε τους υποψήφιους συνεντευξιαζόµενους, κατά την οποία τους ενηµέρωσε για 

το θέµα, τις επιδιώξεις, τη διαδικασία, τη χρονική διάρκεια (± 30’) και την ανωνυµία της 

έρευνας και έλαβε τη συγκατάθεση συµµετοχής, ενώ το χωροχρονικό πλαίσιο προσδιορί-

στηκε από τους ίδιους τους συµµετέχοντες µε βάση τις ώρες διευκόλυνσης (Mathers et al., 

1998:6-7). Κάθε ερευνητής που προσεγγίζει το δείγµα του µε ένα ποιοτικό εργαλείο έρευ-

νας, χρειάζεται να λάβει υπόψη του τις εξής βασικές αρχές: του ανοιχτού και επικοινωνια-

κού χαρακτήρα, της ολιστικής προσέγγισης, της ανάδειξης των διαφορετικών εκδοχών και 

της πλαισίωσης (Τσιώλης, 2014:37-40). Έτσι, η ερευνήτρια θεώρησε αναγκαία τη συµ-

µόρφωση της ποιοτικής έρευνας µε τις αρχές αυτές ως προς τα εξής σηµεία: να µην προβεί 

σε προκαταρκτική διαµόρφωση άποψης ή παρεµβάσεις που θα µπορούσαν να έχουν σηµα-

ντική επίδραση στα αποτελέσµατα, παρά µόνο στις περιπτώσεις που θα απαιτούσαν την 

επαναφορά στο θέµα υπό συζήτηση, να έρθει σε φιλική, αβίαστη επικοινωνία µε τα υπο-

κείµενα, να µελετήσει την ολότητα αλλά και διαφορετικότητα του κάθε φαινοµένου, χωρίς 

να το διασπάσει υπό το κριτήριο µεταβλητών, να διερευνήσει την κάθε περίπτωση µε γνώ-
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µονα το κοινωνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και να λάβει υπόψη τη σο-

βαρότητα της αρχής της ακρίβειας, µε την αξιοποίηση καταγραφικού ήχου για την εξα-

σφάλιση της γνησιότητας πρωτογενούς υλικού (Παράρτηµα XII.2 Αποµαγνητοφωνήσεις). 

Όλα τα προαναφερθέντα, ασφαλώς εντάχθηκαν στο πλαίσιο ενός προφορικού «συµβολαί-

ου» συνέντευξης (Κεδράκη, 2008), σύµφωνα µε το οποίο η ερευνήτρια εξασφάλιζε κάθε 

φορά την έγκριση του συνεντευξιαζόµενου για χρήση καταγραφικού ήχου, διαβεβαιώνο-

ντάς τον για την αποκλειστική χρήση των δεδοµένων για τους σκοπούς της έρευνας.  

 

7.8 Επεξεργασία ∆εδοµένων 

 

Οι αποκρίσεις των συµµετεχόντων τόσο στην πιλοτική όσο και στην κανονική ποσοτική 

έρευνα καταχωρίστηκαν στο λογισµικό στατιστικής επεξεργασίας gnu pspp. Πίνακες και 

διαγράµµατα δηµιουργήθηκαν µε το ms excel για µια πιο φιλική παρουσίαση στον ανα-

γνώστη. Η υποκλίµακα «αξία κινηµατογραφικής παιδείας-απόψεις εκπαιδευτικών», υπο-

βλήθηκε σε έλεγχο αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής, η οποία, εξηγούν οι Ουζούνη και Να-

κάκης (2011:234), αποδίδει δείκτη µέτρησης της ίδιας έννοιας από διαφορετικές προτά-

σεις, φανερώνοντας την οµοιογένεια µιας κλίµακας. Η χρησιµότητα του ελέγχου έγκειται 

στο ότι αξιοποιείται κυρίως για την ερµηνεία στάσεων (Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου, 

2002:581). Σύµφωνα µε τον έλεγχο, ο συντελεστής Cronbach’s alpha ήταν 0,86>0,70, δί-

νοντας ένα καλό επίπεδο εσωτερικής συνάφειας (Παράρτηµα XI.2, Πίνακας 3).  

 

Η ποσοτικοποίηση στοιχείων παραγόµενων από συνέντευξη θεωρείται εσφαλµένη προσέγ-

γιση, καθώς η ποιοτική έρευνα επιδιώκει να φέρει στην επιφάνεια τον τρόπο και την αιτία 

των οµοιοτήτων ή διαφορών ανάµεσα σε εµπειρικά δεδοµένα διαφορετικών ατόµων. Γι’ 

αυτό, προτιµούνται ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης (Mathers et al., 1998:16-17). Οι Miles, 

Huberman και Saldaña (2014:294) τονίζουν ότι οι περισσότερες ποιοτικές έρευνες επικε-

ντρώνονται στο «τι», δηλαδή στα ευρήµατα και όχι στο «πώς», δηλαδή το «ταξίδι» του ε-

ρευνητή προς την εξόρυξη συµπερασµάτων. Οι Lacey και Luff (2009) θεωρούν το «πώς» 

κρίσιµο ζήτηµα για την εγκυρότητα της έρευνας. Για την καλύτερη κατανόηση λοιπόν της 

πορείας που διανύθηκε µέχρι την ερµηνεία, δίνεται παρακάτω µια συνοπτική περιγραφή 

των διαδικασιών που πραγµατοποιήθηκαν αφού η ερευνήτρια έλαβε υπόψη το µοντέλο θε-

µατικής ανάλυσης δεδοµένων των Burnard, Gill, Steward, Treasure & Chadwick 
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(2008:429-432) και Lacey και Luff (2009): µεταφορά µαγνητοφωνηµένης οµιλίας σε γρα-

πτό λόγο (Παράρτηµα XII.2), κατηγοριοποίηση περιεχοµένου σε θεµατικούς άξονες και 

εντός αυτών σε υποθέµατα µε παράλληλη απόδοση κωδικών και λειτουργικών ορισµών 

ανά συνεντευξιαζόµενο (Παράρτηµα ΧΙΙ.3): Μολονότι κανένας συνεντευξιαζόµενος δεν 

επιθυµούσε τη χρήση ψευδώνυµου και η ερευνήτρια είχε την προφορική παρότρυνση όλων 

να χρησιµοποιήσει τα πραγµατικά ονόµατα, η ίδια έκρινε ότι αυτό θα ερχόταν σε αντίθεση 

µε τη δεοντολογία της έρευνας. Γι’ αυτό κατέφυγε στη χρήση κωδικών αντί ονοµάτων. 

Στην ίδια λογική, διαφύλαξης της ανωνυµίας, εντάσσεται και η ενέργεια κάλυψης στοιχεί-

ων των αποµαγνητοφωνήσεων (τίτλοι, ονόµατα) που θα µπορούσαν να αποκαλύψουν την 

ταυτότητα των συµµετεχόντων. Σε ένα επόµενο βήµα, η ερευνήτρια συνένωσε τους προη-

γούµενους σε έναν ενιαίο συγκεντρωτικό πίνακα για περαιτέρω επεξεργασία (Παράρτηµα 

ΧΙΙ.4). Τέλος, ανέπτυξε νέους πίνακες ανά θεµατικό άξονα µε επανακωδικοποίηση εντός 

των υποθεµάτων βάσει εντοπισµού κοινών µοτίβων στις συνεντεύξεις και αντιστοίχισε 

τους νέους κωδικούς µε τους συνεντευξιαζόµενους (Παράρτηµα XII.5). Κατόπιν, η ερευ-

νήτρια έλαβε ανατροφοδότηση από τους συνεντευξιαζόµενους σχετικά µε τα περιγραφικά 

αποτελέσµατα. Λαµβάνοντας υπόψη επισηµάνσεις και παρατηρήσεις, επικύρωσε την ανά-

λυση, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και εγκυρότητα του περιεχοµένου (Anderson, 2010 · 

Lacey & Luff, 2009:28 · Miles et al., 2014:309 · O’Connor & Gibson, 2003:74).  

 

7.9 Περιορισµοί στη ∆ιεξαγωγή της Έρευνας 

Ο πιλοτικός έλεγχος οδήγησε στην τελική αναπροσαρµοσµένη µορφή του ποσοτικού εργα-

λείου (βλ. 7.5 Περιγραφή Ερευνητικών Εργαλείων). Αν και συστήνεται στην επιστηµονική 

βιβλιογραφία, το βελτιωµένο ερωτηµατολόγιο δεν επανελέγχθηκε σε δεύτερη φάση (test-

retest), καθώς κάτι τέτοιο προτείνεται πρωτίστως όταν οι τροποποιήσεις είναι ευρείας κλί-

µακας, δηλαδή περιλαµβάνουν τη δραστική µείωση στοιχείων (Collingridge, 2014), πράγ-

µα που δεν ισχύει για την παρούσα περίπτωση. Ένας ακόµη όµως λόγος για τον οποίο δεν 

υλοποιήθηκε επαναληπτική µέτρηση ήταν τα στενά χρονικά περιθώρια εντός των οποίων 

έπρεπε να διεξαχθεί το σύνολο όλων των ερευνητικών διαδικασιών. Σε περίπτωση εποµέ-

νως που επιθυµούσε να εντάξει µια επανάληψη, το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην πρώτη 

και τη δεύτερη φορά θα ήταν µικρό, γεγονός που θα είχε ως πιθανή συνέπεια την ανάκλη-

ση των αρχικών απαντήσεων από την πλευρά των ίδιων συµµετεχόντων, υπονοµεύοντας 

την επαναληπτική αξιοπιστία (Drost, 2011:108 · Ουζούνη & Νακάκης, 201:233).  
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Σηµειωτέον επίσης είναι ότι ο στατιστικός πληθυσµός της ποσοτικής µελέτης είναι το σύ-

νολο των εκπαιδευτικών δηµοτικής εκπαίδευσης της Ηµαθίας. Το κριτήριο αυτό συνιστά 

περιορισµό της έρευνας: Αφενός, δεν απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής η-

λικίας – κριτήριο που τέθηκε από την ίδια την ερευνήτρια. Αφετέρου, τα παραγόµενα δε-

δοµένα απεικονίζουν την εικόνα της συγκεκριµένης Περιφερειακής Ενότητας µε τις υφι-

στάµενες συνθήκες και εκπαιδευτικό κεφάλαιο. Ακολούθως, είναι δύσκολο να έχουν ανα-

φορά σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας. Επιπλέον, σηµαντική δυσκολία που 

κλήθηκε η ερευνήτρια να χειριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ποσοτικής έρευνας ήταν η συ-

γκρατηµένη ανταπόκριση, που την ώθησε να παρεκκλίνει από τον αρχικό δειγµατοληπτικό 

σχεδιασµό, διασφαλίζοντας ικανοποιητική συµµετοχή µε συνεχή επίβλεψη, κατά την οποία 

αντιµετώπισε τις απώλειες από τη δειγµατοληψία µε αντικατάσταση µονάδων σε συγκε-

κριµένα στρώµατα για τις ανάγκες της έρευνας (Friedman, 2004 · Turner A., 2003).  

Η στάθµιση ενός εργαλείου ποιοτικής έρευνας συναντά αρκετές δυσκολίες, καθώς οι έν-

νοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας βρίσκουν περισσότερο εφαρµογή για εργαλεία πο-

σοτικής έρευνας (Anderson, 2010:2 · Kumar, 2011:173). Για την Anderson (2010:2), η ε-

γκυρότητα ενός ποιοτικού εργαλείου σχετίζεται µε την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα 

των δεδοµένων, η δε αξιοπιστία µε την αναπαραγωγισιµότητα και σταθερότητα  των ευρη-

µάτων. Για την ίδια, η εγκυρότητα µπορεί να ελεγχθεί µε την τεχνική της παρουσίασης και 

ερµηνείας αντιφατικών ή αποκλινόντων ευρηµάτων (contradictory evidence), την επικύ-

ρωση των αναλύσεων δια των συµµετεχόντων (respondent validation) και τη συνεχή σύ-

γκριση (constant comparison) των δεδοµένων και τη µεταχείρισή τους ως σύνολο του φαι-

νοµένου. Η ερευνήτρια, λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες στρατηγικές, παραθέτει 

και εξηγεί ολιστικά το θέµα της ποιοτικής έρευνας, εξάγοντας επιπροσθέτως συµπεράσµα-

τα από µη συγκλίνοντα ευρήµατα, ενώ έλαβε ανατροφοδότηση από όλους τους συνεντευ-

ξιαζόµενους σχετικά µε την ερµηνεία των δεδοµένων. Επιπλέον, το ζήτηµα της γενίκευσης 

ποιοτικών ευρηµάτων εκτιµάται ως προβληµατική (Boyce & Neale, 2006:4). Κατά τους  

Lewis και Ritchie (2003:263-286), µια γενίκευση µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική (re-

presentational) για ολόκληρο τον πληθυσµό, συνεπαγόµενη (inferential), δηλαδή «µετα-

φέρσιµη» σε άλλα πλαίσια υποδοχής (receiving contexts) (Τσιώλης, 2014:367), και θεωρη-

τική (theoretical), συµβάλλοντας στην παραγωγή νέων θεωριών (Lewis και Ritchie, 

2003:277). Κατά τους ίδιους, για κάθε τύπο γενίκευσης, πρέπει να ισχύουν συγκεκριµένες 

αρχές: πλήρης αξιοποίηση δεδοµένων, συνεκτίµηση όλων των διαφοροποιήσεων, ανάλυση 
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ποιοτικών και όχι ποσοτικών πτυχών, ερµηνεία φαινοµένων, διαρκής έλεγχος ερευνητικού 

πλαισίου, συνυπολογισµός περιορισµών και εγκυροποίηση δια της επιβεβαίωσης στοιχείων 

από άλλες πηγές. Η συγκεκριµένη ποιοτική έρευνα δε διεκδικεί τη διαµόρφωση ενός νέου 

θεωρητικού µοντέλου. Η συνεπαγόµενη γενίκευση σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες είναι, 

κατά τον Τσιώλη (2014:368) εφικτή, εφόσον πληρούνται οι αρχές-κλειδιά που έχουν ανα-

λυθεί (Lewies & Ritchie, 2003), αλλά εγκυροποιείται µέσω άλλων ερευνητών. Συνεπώς, η 

αξιοποίηση των εµπειρικών ενδείξεων και η ερµηνεία τους προσδοκάται ότι θα µετασχη-

µατιστεί µέσω περαιτέρω διερεύνησης από ενδιαφερόµενους ερευνητές. Τέλος, µια συνέ-

ντευξη υπόκειται σε περαιτέρω περιορισµούς, καθώς η ανάληψη ρόλου «δηµοσιογράφου» 

από τον ερευνητή και το ενδεχόµενο άθελης αλλοίωσης των στοιχείων συνιστούν κινδύ-

νους που µπορούν να διαστρεβλώσουν το αποτέλεσµα (Boyce & Neale, 2006:3). Τα προα-

ναφερθέντα χρήζουν της δέουσας προσοχής, ώστε να αντληθούν οι επιθυµητές πληροφορί-

ες µέσα από την επίπονη και χρονικά απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης και ερµηνείας 

ακατέργαστου υλικού (Acaps, 2012:10 · Boyce & Neale, 2006:3). 

 

7.10 Θέµατα ∆εοντολογίας 

 

Η διεκπεραίωση των διαδικασιών επιχειρήθηκε µε τρόπο, ώστε οι ηθικές αρχές που συνδέ-

ονται µε κάθε έρευνα να τηρηθούν µε σεβασµό και υπευθυνότητα, ακολουθώντας ένα 

πρωτόκολλο αρµόζουσας συµπεριφοράς που συνάδει µε το πνεύµα του επαγγελµατισµού. 

Έτσι, η ερευνήτρια κατέβαλλε προσπάθεια να µειώσει πιθανές πηγές αλλοίωσης των δεδο-

µένων, τήρησε την υπόσχεση ανωνυµίας, απέφυγε οποιαδήποτε παρεµβολή στις διαδικασί-

ες, φρόντισε αδιαλείπτως να παραπέµπει στις πηγές της και εξέθεσε τους περιορισµούς της 

έρευνας (Suskie, 1996:1-2). Καθώς η εκµαίευση απαντήσεων στην ποιοτική έρευνα µε ο-

ποιονδήποτε επικοινωνιακό τρόπο δε θεωρείται δεοντολογικά αποδεκτή (Παρασκευοπού-

λου, 2008), η ερευνήτρια κατέβαλλε κάθε προσπάθεια αποφυγής αυτού του «ηθικού» πα-

ραπτώµατος, έχοντας ως µοναδικό στόχο να καταγράψει την πραγµατικότητα, γνωρίζοντας  

ταυτόχρονα ότι αυτή είναι αποτέλεσµα δικών της ερµηνειών. 

 

 

 



 

 

8. Αποτελέσµατα Έρ

 

8.1 Αποτελέσµατα Ποσο

 

8.1.1 Αποτύπωση Πραγ

 

Στους συνολικά 145 ερωτη

Γράφηµα 1, 46 άντρες (32%
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55 ετών) και αφορά 90 ερωτηθέντες (62% ), όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2 και στο 

Γράφηµα 2. 

 

Πίνακας 2 Κατανοµή δείγµατος ως προς την ηλικία 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ(%) 

ΕΩΣ 25 4 2,76% 2,76% 

26-35 17 11,72% 14,48% 

36-45 27 18,62% 33,10% 

46-55 90 62,07% 95,17% 

56+ 7 4,83% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100% - 

 

 

Γράφηµα 2 Κατανοµή δείγµατος ως προς την ηλικία 

 

Με βάση την εκπαιδευτική εµπειρία, δηµιουργήθηκαν 4 κατηγορίες εκπαιδευτικών 

(M=3.19, SD=0,9), όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3 και στο Γράφηµα 3: κατηγορία 1 (0-6 

έτη υπηρεσίας), στην οποία κατατάχτηκαν οι 10 στους 145 (7%), κατηγορία 2 (7-12 έτη 

υπηρεσίας), µε 7 (12%), κατηγορία 3 (13-20 έτη υπηρεσίας), όπου εντάχθηκαν 54 (37%) 

και κατηγορία 4 (άνω των 21 ετών), όπου κατατάχτηκαν 64 (44%) εκπαιδευτικοί. 
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Πίνακας 3 Κατανοµή δείγµατος ως προς την εκπαιδευτική εµπειρία 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΤ.ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(%) 

0 έως 6 10 7% 7% 

7 έως 12 17 12% 19% 

13 έως 20 54 37% 56% 

21+ 64 44% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100% - 

 

 

Γράφηµα 3 Κατανοµή δείγµατος ως προς την εκπαιδευτική εµπειρία 

 

Μια τρίτη κατηγοριοποίηση έγινε µε βάση την περιοχή του σχολείου (Πίνακας 4 & Γρά-

φηµα 4). Έτσι, οι 60 στους 145 εκπαιδευτικούς (41%), ανήκοντες στην κατηγορία 1, υπη-

ρετούν σε αστική περιοχή, οι 44 (30%) της κατηγορίας 2 σε ηµιαστική και οι 41 (28%) της 

κατηγορίας 3 σε αγροτική περιοχή. 

 

Πίνακας 4 Κατανοµή δείγµατος ως προς την περιοχή σχολείου 

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ( %) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ(%) 

ΑΣΤΙΚΗ 60 41% 41% 

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 44 30% 72% 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 41 28% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100% - 
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Γράφηµα 4 Κατανοµή δείγµατος ως προς την περιοχή σχολείου 

 

Τέταρτη κατάταξη έγινε µε βάση την ειδικότητα (Πίνακας 5 & Γράφηµα 5). Οι 99 (68%) 

από τους 145 συµµετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, 10 ήταν ειδικής αγωγής 

(περίπου 7%), 9 ήταν αγγλικής φιλολογίας και φυσικής αγωγής (περίπου 6%) και οι υπό-

λοιποι ήταν άλλες ειδικότητες µε λιγότερα ποσοστά: περίπου από 3% (4 εκπαιδευτικοί) 

γαλλικής φιλολογίας, εικαστικών και πληροφορικής και περίπου 1% (2 εκπαιδευτικοί) 

γερµανικής φιλολογίας, θεατρικής αγωγής και µουσικής. 

 

Πίνακας 5 Κατανοµή δείγµατος ως προς την ειδικότητα 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ(%) 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 9 6,21% 6,21% 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 4 2,76% 8,97% 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2 1,38% 10,34% 

∆ΑΣΚΑΛΟΣ 99 68,28% 78,62% 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 6,90% 85,52% 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 4 2,76% 88,28% 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1,38% 89,66% 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2 1,38% 91,03% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 2,76% 93,79% 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9 6,21% 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100% - 
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Γράφηµα 5 Κατανοµή δείγµατος ως προς την ειδικότητα 

 

Από το σύνολο του δείγµατος, µόλις οι 16 (περίπου 11%) δήλωσαν στην ερώτηση 38 ότι 

έχουν παρακολουθήσει κάποια επιµόρφωση σχετικά µε την κινηµατογραφική παιδεία, σε 

αντιδιαστολή προς την πλειοψηφία των 129 (σχεδόν 89%), που δεν έχει παρακολουθήσει 

καµία επιµόρφωση (Πίνακας 6 & Γράφηµα 6).  

 

Πίνακας 6 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην κινηµατογραφική παιδεία 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ(%) 

ΝΑΙ 16 11,03% 11% 

ΟΧΙ 129 88,97% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 145 100,00% - 

 

 

Γράφηµα 6 Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην κινηµατογραφική παιδεία 
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Στην ερώτηση 39 για τους φορείς επιµόρφωσης στην κινηµατογραφική παιδεία, κατονοµά-

στηκαν από τους 16 εκπαιδευτικούς που απάντησαν «ναι» στην ερώτηση 38 τα εξής (βλ. 

επίσης Πίνακα 7): πανεπιστήµιο σε ποσοστό 31%  (5 εκπαιδευτικοί), Φεστιβάλ Κινηµατο-

γράφου Νάουσας (NIFF) και φορείς παροχής σεµιναρίων κινηµατογραφικής αγωγής κατά 

25% (4 εκπαιδευτικοί) και κινηµατογράφος κατά προσέγγιση 19% (3 εκπαιδευτικοί). 

 

Πίνακας 7 Φορέας επιµόρφωσης στην κινηµατογραφική παιδεία 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) 

ΚΙΝΗΜ/ΓΡΑΦΟΣ 3 18,75% 18,75% 

NIFF 4 25,00% 43,75% 

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ 5 31,25% 75% 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΙΝHΜΑ/ΦΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 4 25% 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% - 

 

Ερώτηση 1: ∆ιαθεσιµότητα υποδοµής για την παρακολούθηση ταινιών: Τα σχολεία της πρω-

τοβάθµιας εκπαίδευσης της Ηµαθίας φαίνεται να διαθέτουν εξοπλισµό προβολής ταινιών 

(βλ. Γράφηµα 7). Η θέαση διευκολύνεται από αρκετά σύγχρονες υποδοµές όπως πρόσβαση 

στο διαδίκτυο (σχεδόν 90%), συσκευές προβολής (89%), φορητούς ή επιτραπέζιους υπο-

λογιστές (86%) και συσκευές DVD (70%), ενώ σε πιο περιορισµένο βαθµό προτιµούνται 

τηλεοράσεις (64%) και διαδραστικοί πίνακες (33%).  

 

 

Γράφηµα 7 Εξοπλισµός και υποδοµή για θέαση ταινιών 

 

Ερώτηση 2: Χώρος παρακολούθησης: Ως συνηθέστερος χώρος θέασης ταινιών αποδεικνύε-

ται η σχολική αίθουσα (βλ. Γράφηµα 8), εξοπλισµένη µε υπολογιστή και συσκευή προβο-
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λής (86%). Η προβολή σε εργαστήριο ΤΠΕ ή µέσω τηλεοράσεων σε σχολική αίθουσα είναι 

λιγότερο κοινή (σχεδόν 30% και 27% αντίστοιχα). Ως πιο ασυνήθιστη αποκαλύπτεται η 

θέαση µέσω διαδραστικού πίνακα στην τάξη (16%) ή και προσωπικών υπολογιστών των 

µαθητών (κάτω από 1%). Γενικά, η επικρατέστερη τάση είναι η προβολή στη σχολική αί-

θουσα σε αντιδιαστολή µε το εργαστήριο ΤΠΕ, που δεν είναι πάντα διαθέσιµο, καθώς είτε 

συνιστά κυρίως το χώρο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού πληροφορικής, είτε σε πολλά 

σχολεία υπο-λειτουργεί ή είναι ανύπαρκτο.  

 

 

Γράφηµα 8 Χώρος θέασης ταινιών 

 

Ερώτηση 3: ∆ιαθεσιµότητα ειδικού εξοπλισµού για παραγωγή ταινιών: Όσον αφορά τον ε-

ξοπλισµό που απαιτείται για τη δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου, οι εκπαι-

δευτικοί κρίνουν τη διαθεσιµότητά του ανεπαρκή (βλ. Γράφηµα 9). Μόλις το 42% δηλώνει 

ότι τα σχολεία διαθέτουν µικρόφωνα και το 41% βιντεοκάµερες. Εντυπωσιακά χαµηλά εί-

ναι τα ποσοστά που αφορούν τη διάθεση λογισµικού επεξεργασίας βίντεο (περίπου 16%) 

και τεχνολογίας καταγραφής ήχου (14%), ενώ πιο εξειδικευµένος εξοπλισµός, π.χ. φωτι-

σµού, είναι σπάνιος (περίπου 5%). Συνεπώς, είναι φανερό ότι χωρίς κατάλληλα µέσα, η 

παραγωγή ταινιών δεν προσδοκάται να έχει µεγάλη συµµετοχή σε δράσεις ΚΠ. 
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Γράφηµα 9 ∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού για παραγωγή ταινιών 

 

Ερώτηση 4: Βαθµός χρήσης ταινιών: Το ερώτηµα περί χρήσης ΟΑ περιεχοµένου επιστρέ-

φει ενθαρρυντικές ανταποκρίσεις (βλ. Γράφηµα 10). Λιγότερο εµψυχωτικό είναι ότι µόνο 

περίπου το 36% δηλώνει ότι η χρήση είναι συχνή, τη στιγµή που η πλειοψηφία (61%) ανα-

φέρεται σε περιστασιακή χρήση. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ δεν εµφανίζεται κα-

µία περίπτωση µη-χρήσης, εντοπίζεται µια πολύ µικρή µειοψηφία (2%) που εκφράζει ά-

γνοια, πράγµα που σηµαίνει πως αυτή η µειοψηφία ενδεχοµένως να µην χρησιµοποιεί ανά-

λογο υλικό στη διδακτική πράξη, εµµένοντας στο παραδοσιακό σχολικό εγχειρίδιο που δεν 

προβλέπει γενικά τη συστηµατική ενσωµάτωση ΟΑ περιεχοµένου στη διδασκαλία. 

 

 

Γράφηµα 10 Συχνότητα χρήσης οπτικοακουστικού υλικού 

 

Ερώτηση 5: ∆ιάρκεια ΟΑ υλικού: Σχετικά µε τη διάρκεια των ταινιών (βλ. Γράφηµα 11), 

διαπιστώνεται πως προτιµάται η προβολή αποσπασµάτων (40%) και ταινιών µικρού µή-

κους (σχεδόν 34%). Αν αποµονώσει κανείς το ποσοστό των 6% που δηλώνει άγνοια για τη 

διάρκεια ταινιών που προβάλλονται (ενδεχοµένως γιατί δε χρησιµοποιεί προσωπικά ΟΑ 

υλικό), η πιο ασυνήθιστη πρακτική της προβολής ολόκληρης ταινίας µεγάλου µήκους 

(20%) εξηγείται κατά πάσα πιθανότητα µε την επιβολή περιορισµών χρόνου και ύλης. Έ-

τσι, το υλικό µικρότερης διάρκειας προφανώς ενσωµατώνεται στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία, όπου λειτουργεί επικουρικά προς τους στόχους των γνωστικών αντικειµένων. 
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Γράφηµα 11 ∆ιάρκεια ταινιών που προβάλλονται 

 

Ερώτηση 6:  Είδος ΟΑ περιεχοµένου: Η κεντρική τάση είναι η προβολή ειδικού εκπαιδευ-

τικού περιεχοµένου (71%) και ντοκιµαντέρ (σχεδόν 63%). Η προσφυγή σε κινούµενα σχέ-

δια (περίπου 43%) και έργα µυθοπλασίας (περίπου 32%), η οποία επιδιώκεται σε πιο περι-

ορισµένο βαθµό (βλ. Γράφηµα 12), επικυρώνει ουσιαστικά την υπόθεση ότι το περιεχόµε-

νο εντάσσεται στην εκπαιδευτική πράξη κυρίως προς εµπλουτισµό της ύλης των µαθηµά-

των, ενώ όπου το περιεχόµενο διαφοροποιείται (κινούµενα σχέδια, κλπ), ενδεχοµένως πρό-

κειται και για περιστάσεις ψυχαγωγίας των µαθητών. 

 

 

Γράφηµα 12 Είδος ταινιών που προβάλλονται 

 

Ερώτηση 7: Προέλευση ΟΑ περιεχοµένου: ∆ιερευνώντας την προέλευση του ΟΑ υλικού 

που προβάλλεται στα σχολεία (βλ. Γράφηµα 13), διαπιστώνει κανείς µια εµµονή σε εθνικές 

παραγωγές (51%). Η δεύτερη θέση καταλαµβάνεται από ευρωπαϊκές παραγωγές (σχεδόν 

29%), ενώ την τελευταία θέση κατέχει υλικό που προέρχεται από τις ΗΠΑ (20%). Αν η 

προτίµηση σε εθνικές κυρίως παραγωγές συνδυαστεί µε το συνηθέστερο είδος που προ-

βάλλεται (βλ. ερώτηση 6: ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και ντοκιµαντέρ), τότε καταλήγει κα-

νείς και πάλι στο συµπέρασµα πως στις πλείστες περιπτώσεις πρόκειται για εποπτική χρή-

ση ΟΑ περιεχοµένου στη διδασκαλία.  
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Γράφηµα 13 Προέλευση ταινιών 

 

Ερώτηση 8: Βαθµός αναγνώρισης της αξίας του κινηµατογράφου σε σχέση µε την πολιτιστική 

κληρονοµιά: Ανιχνεύοντας το βαθµό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί λογαριάζουν τον κινηµα-

τογράφο ως προστιθέµενη αξία για την πολιτιστική κληρονοµιά, παρατηρεί κανείς ότι το 

ένα τρίτο (31%) θεωρεί πως πρόκειται για βασικό παράγοντα που λαµβάνεται σοβαρά υ-

πόψη (βλ. Γράφηµα 14), περίπου ένα τρίτο (32%) θεωρεί πως δε λαµβάνεται υπόψη και 

λίγο πάνω από το ένα τρίτο (37%) πως συνιστά δευτερεύουσα πτυχή. Συνεπώς, η πολιτι-

στική διάσταση του κινηµατογράφου είναι µια πτυχή που δε διαδίδεται συστηµατικά και 

εποµένως και η πολιτιστική προσέγγιση του κινηµατογράφου δεν επιδιώκεται στοχευµένα 

στη διδασκαλία. 

 

 

Γράφηµα 14 Η αξία του κινηµατογράφου ως πηγή πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 

Ερώτηση 9: Κοινές εκπαιδευτικές κινηµατογραφικές δραστηριότητες: Χαρτογραφώντας το 

τοπίο των πιο κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον κινηµατο-

γράφο, καταγράφει κανείς την προβολή ταινίας ως τη συνηθέστερη (σχεδόν 81%). Αρκετά 

κοινή είναι και η οργάνωση επισκέψεων σε κινηµατογράφο (περίπου 56%). Έπονται µα-

κροπρόθεσµα προγράµµατα µε περίπου 18% και ένταξη σε γνωστικά αντικείµενα µε σχε-

δόν 12%. Αντιθέτως, βραχυπρόθεσµα προγράµµατα, συµµετοχή σε διαγωνισµούς ή φεστι-

βάλ και παραγωγή ταινιών, όπως εκτιµούν οι εκπαιδευτικοί, δεν επιδιώκονται τόσο συχνά 

(µόλις περίπου 7% έκαστο), ενώ ως πολύ χαµηλή (κάτω από 1%) πιστεύεται ότι είναι η 
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συµµετοχή σε εργαστήρια κινηµατογράφου (σεναριογραφία, κλπ) (βλ. Γράφηµα 15). Τα 

µακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα προγράµµατα σχετίζονται πιθανώς µε την υλοποίηση 

διαθεµατικών βιωµατικών σχεδίων εργασίας. Συνεπώς, υφίσταται και εδώ άµεσος συσχετι-

σµός µε τους στόχους της διδαχθείσας ύλης. Η δε συµµετοχή σε φεστιβάλ ή διαγωνισµούς 

σχετίζεται µε την παραγωγή ταινιών, η οποία αποτελεί εκπαιδευτικό στόχο σε χαµηλό πο-

σοστό. Τούτο, έγκειται ενδεχοµένως σε έλλειψη ενδιαφέροντος ή παραγωγικών δεξιοτήτων 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών, γεγονός που µε τη σειρά του σχετίζεται µε το πόρισµα 

ανεπάρκειας παραγωγικής υποδοµής (βλ. ερώτηση 3).  

 

 

Γράφηµα 15 Κοινές κινηµατογραφικές δραστηριότητες 

 

Ερώτηση 10: Ένταξη ΚΠ σε γνωστικά αντικείµενα: Ως προς τα γνωστικά αντικείµενα στα 

οποία υλοποιούνται δραστηριότητες ΚΠ, εκφράζεται µέσω αξιοσέβαστων ποσοστών η ά-

ποψη πως αυτό ισχύει για την ευέλικτη ζώνη (σχεδόν 61%), την ιστορία (60%) και τη 

γλώσσα (50%), ακολουθούµενα από µελέτη περιβάλλοντος (41%), γεωγραφία (38%), ΤΠΕ 

(σχεδόν 34%) και άλλα µαθήµατα (βλ. Πίνακα 8). 
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Πίνακας 8 Ένταξη κινηµατογραφικής παιδείας σε γνωστικά αντικείµενα 

ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΙ  ΟΧΙ ∆Ε ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 30,3% 21,4% 48,3% 

ΓΛΩΣΣΑ 50,3% 11,0% 38,6% 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 15,2% 31,7% 53,1% 

ΙΣΤΟΡΙΑ 60,0% 4,8% 35,2% 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 41,4% 11,7% 46,9% 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 38,6% 12,4% 49,0% 

ΦΥΣΙΚΗ 30,3% 15,2% 54,5% 

ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 20,0% 19,3% 60,7% 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 23,4% 13,8% 62,8% 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 22,1% 12,4% 65,5% 

ΑΓΓΛΙΚΑ 29,0% 9,0% 62,1% 

ΓΑΛΛΙΚΑ 23,4% 9,0% 67,6% 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26,9% 8,3% 64,8% 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 60,7% 6,9% 32,4% 

ΤΠΕ 33,8% 9,7% 56,6% 
MAX 60,7% 31,7% 67,6% 
MIN 15,2% 4,8% 32,4% 

 

Ερώτηση 11: Στόχοι δράσεων ΚΠ: Σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, οι ο-

ποιεσδήποτε δράσεις ΚΠ υλοποιούνται κυρίως µε στόχο την ενεργοποίηση των µαθητών, 

δηλαδή την αύξηση κινήτρων συµµετοχής, ενδιαφέροντος και προσοχής στο µάθηµα (σχε-

δόν 74%), που έπεται από στόχους καλλιέργειας κριτικής σκέψης (65%). Στη συνέχεια, 

ακολουθούνται επιδιώξεις ανάπτυξης γλωσσικού γραµµατισµού, δηλαδή δεξιοτήτων κατα-

νόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (48%), κοινωνικών δεξιοτήτων, 

όπως συνεργασίας, οργάνωσης εργασιών, διαχείρισης χρόνου και αυτοπεποίθησης (45%), 

βελτίωσης σχολικών επιδόσεων (σχεδόν 45%) και δεξιοτήτων δηµιουργικότητας (43%). Σε 

πολύ χαµηλότερο βαθµό, αποσκοπούν σε άλλα επιτεύγµατα όπως καλλιέργεια της αντίλη-

ψης πως ο κινηµατογράφος είναι τέχνη (33%), της κατανόησης πως αποτελεί πηγή πολιτι-

στικής κληρονοµιάς (26%) και της δεξιότητας χρήσης τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται ο 

κινηµατογράφος (24%) (βλ. Γράφηµα 16). Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ η δηµιουργικότητα 

αναφέρεται ως εκπαιδευτικός στόχος από το 43%, το αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε 

την ανάλυση της ερώτησης 9, όπου για τις δραστηριότητες παραγωγής ταινιών καταγράφε-

ται µόλις ένα 7%. Συνεπώς, οι ερωτώµενοι πιθανώς να αγνοούν ότι η παραγωγή ταινιών δε 

συνιστά συνηθισµένη πρακτική ή αντιλαµβάνονται διαφορετικά τη «δηµιουργικότητα»: όχι 

ως παραγωγή ταινιών, αλλά ως δηµιουργικότητα που διοχετεύεται σε άλλες δραστηριότη-

τες. 
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Γράφηµα 16 ∆ράσεις κινηµατογραφικής παιδείας: στόχοι 

 

Ερώτηση 12: Αξιοποίηση/Εκπόνηση ειδικού υλικού: Η υλοποίηση δράσεων ΚΠ συχνά συ-

νοδεύεται από ειδικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είτε υπάρχει έτοιµο, είτε εκπονείται εκ 

νέου. Στη συγκεκριµένη έρευνα, κοντά στους µισούς ερωτηθέντες  (47%) θεωρούν πως δεν 

αξιοποιείται ανάλογο υλικό (βλ. Γράφηµα 17). Επίσης, εκτός από τους δηλούντες άγνοια 

(19%), υπάρχουν και εκείνοι που δηλώνουν ότι αξιοποιείται έτοιµο (28%) ή εκπονείται νέο 

υλικό (5%). Η ύπαρξη λοιπόν µερίδας εκπαιδευτικών (σχεδόν 34%) που καταθέτει ότι οι 

δράσεις συνοδεύονται από υλικό αποκαλύπτει ότι τα ΑΠΣ συµπληρώνονται στο βαθµό που 

κρίνεται απαραίτητο, ώστε να επιτευχθούν οι µαθησιακοί στόχοι.  

 

 

Γράφηµα 17 Αξιοποίηση/Εκπόνηση ειδικού υλικού 

 

Ερώτηση 13:  Προώθηση της ΚΠ σε σχολεία: παράγοντες εξάρτησης: Η ανάλυση της ερώ-

τησης 13 αποκαλύπτει τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η προώθηση της ΚΠ 

µέσω των σχολείων. Όπως φαίνεται στο Γράφηµα 18, στρατηγικό ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, που συνιστούν τον πρωταρχικό παράγοντα εξάρτησης (82%). Βεβαίως, κα-

θοριστικές συνιστώσες είναι και τα ΑΠΣ (σχεδόν 47%), η προσφορά σχετικών προγραµµά-
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των από εξωτερικούς φορείς (σχεδόν 36%), οι πρωτοβουλίες της διευθυντικής ηγεσίας 

(30%) και σε λιγότερο βαθµό οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές προφανώς µε την οργάνω-

ση αντίστοιχων προγραµµάτων (περίπου 12%). Οι συµµετέχοντες κρίνουν λοιπόν πως το 

σπουδαιότερο ρόλο διαδραµατίζουν οι εκπαιδευτικοί, από τις αποφάσεις των οποίων εξαρ-

τάται κατά πόσο θα ενταχθεί η ΚΠ στη σχολική τάξη. Το δε 47% που αναφέρεται στα 

ΑΠΣ, προφανώς θεωρεί ότι αφενός δεν περιλαµβάνουν την ΚΠ ως µαθησιακό αγαθό και 

αφετέρου δεν αφήνουν χρονικά περιθώρια για ενσωµάτωση σχετικών δραστηριοτήτων. 

 

 

Γράφηµα 18 Προώθηση κινηµατογραφικής παιδείας: παράγοντες εξάρτησης 

 

Ερώτηση 14: Πρωτοβουλίες σχολείων: Αν και στην ερώτηση 13 διαπιστώθηκε πως οι εκ-

παιδευτικοί έχουν τον κύριο λόγο στην προώθηση της ΚΠ, υπάρχει µολαταύτα η αντίληψη 

πως και τα σχολεία ακολουθούν ορισµένες στρατηγικές που ενθαρρύνουν κινηµατογραφι-

κές δράσεις. Ως σηµαντικότερη γίνεται αντιληπτή η προµήθεια ταινιών και εξοπλισµού 

(42%). Επίσης, αναγνωρίζεται η υποστήριξη προγραµµάτων που σχετίζονται µε τον κινη-

µατογράφο (σχεδόν 34%), όπως και η συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς (32%), που συ-

χνά προσφέρουν σχετικά προγράµµατα. Σε πιο περιορισµένο επίπεδο κατονοµάζονται η 

διάδοση διαδικτυακών αποθετηρίων υλικού (περίπου 16%), η συµµετοχή σε διαγωνισµούς 

µαθητικής δηµιουργίας (13%) και η προώθηση επιµόρφωσης εκπαιδευτικών (7%).  Γενικά, 

η κατανοµή στις σχολικές πρωτοβουλίες αποδεικνύεται πως έχει σχετικά χαµηλά ποσοστά 

(βλ. Γράφηµα 19), που σηµαίνει ότι τα σχολεία δε διαθέτουν συγκεκριµένη στρατηγική 

προώθησης της ΚΠ.  
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Γράφηµα 19 Υλοποίηση κινηµατογραφικών δράσεων: πρωτοβουλίες σχολείων 

 

Ερώτηση 15:  Συνεργασία µε εξωτερικούς: Στην ερώτηση 14 διαπιστώθηκε από το 32% των 

εκπαιδευτικών ότι τα σχολεία τολµούν σε κάποιο βαθµό το «άνοιγµα» προς εξωτερικούς 

φορείς στον τοµέα της ΚΠ. Η συνηθέστερη µορφή συνεργασίας σε περιστασιακό επίπεδο 

εντοπίζεται µε εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς φορείς (54%) και κινηµατογράφους (52%), 

ακολουθούµενη από προσφυγή σε ταινιοθήκες ή ΟΑ αρχεία (41%). Επίσης ως περιστασια-

κή συνεργασία, αλλά σε χαµηλότερο βαθµό αναφέρεται η αλληλεπίδραση µε συντελεστές 

του κινηµατογράφου (σκηνοθέτες, κλπ) (18%) και λέσχες (10%). Η συχνή συνεργασία µε 

τους προαναφερθέντες φορείς παρουσιάζει πολύ χαµηλά ποσοστά, όπως φαίνεται στο 

Γράφηµα 20, ενώ δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι για όλες τις µορφές συνεργασίας υπάρ-

χουν και οι εκπαιδευτικοί που είναι της άποψης ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ καµία συνεργα-

σία, ούτε καν µε κινηµατογράφους (39%) ή εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς φορείς (34%), 

που συνιστούν γενικά τους πιο κοινούς οργανισµούς συνεργασίας µε σχολεία. Κατά συνέ-

πεια, η συµβολή εξωτερικών φορέων στη διάδοση της ΚΠ στα σχολεία δεν εκλαµβάνεται 

ως ικανοποιητική. 
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Γράφηµα 20 Συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς 

 

Ερώτηση 16:  Ταυτότητα φορέων: Η διευκρίνιση που ζητήθηκε όσον αφορά τους φορείς 

συνεργασίας, έφερε στο φως παράγοντες που υπερβαίνουν τα όρια της Περιφερειακής Ε-

νότητας Ηµαθίας (βλ. Πίνακα 9). Αν και ο αριθµός των εκπαιδευτικών που παρείχε απα-

ντήσεις είναι σχετικά µικρός, ωστόσο το αποτέλεσµα είναι διαφωτιστικό ως προς το ότι 

αξιοποιούνται όλοι οι διαθέσιµοι φορείς της Ηµαθίας (κινηµατογράφοι, βιβλιοθήκες, θέα-

τρα, εταιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, κινηµατογραφικές λέσχες, αρχεία), αλλά επιπλέον 

αξιοποιούνται και προγράµµατα άλλων φορέων (Μουσείο Κινηµατογράφου, Φωτόγραµµα: 

βλ. Παράρτηµα VIII), όπως και το Νέο Ψηφιακό Σχολείο (βλ. Παράρτηµα IX).  
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Ερώτηση 17: Παροχές εξωτερικών φορέων: Αυτό που παρέχεται πρωτίστως από τους εξω-

τερικούς φορείς, υποστηρίζεται πως είναι ειδικά σχεδιασµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

(σχεδόν 61%) και εκπαιδευτικό υλικό (54%), ενώ η συνεισφορά στην πρόσβαση σε ΟΑ 

υλικό δεν εκτιµάται σε µεγάλο βαθµό ως πιθανή παροχή (32%). Τα χαµηλά ποσοστά σε 

άλλες πιθανές παροχές όπως επαγγελµατική καθοδήγηση εκπαιδευτικών (17%), επιµόρ-

φωση (16%) και εκπαίδευση σε µεθόδους διδασκαλίας (περίπου 12%) δείχνουν πως οι ε-

ρωτηθέντες δε θεωρούν πως οι εξωτερικοί φορείς συµµετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών στο θέµα του ΚΓ (βλ. επίσης Γράφηµα 21). 

 

 

Γράφηµα 21 Παροχές εξωτερικών φορέων 

 

Ερώτηση 18: Γνώσεις εκπαιδευτικών: Η ερώτηση 18 αποτυπώνει την εικόνα της «µόρφω-

σης» που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί στον τοµέα του ΚΓ (βλ. Γράφηµα 22). Τα ποσοστά 

αντανακλούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για συναδέλφους και ιδίους, εφόσον υλο-

ποιούν δράσεις ΚΠ. Πρόκειται για κατηγορία εκπαιδευτικών που κατατάσσονται σε τρεις 

υπο-κατηγορίες: αυτών που χαρακτηρίζονται ως αυτοδίδακτοι (79%), που έχουν επιµορ-

φωθεί (9%) και που έχουν καταρτιστεί σε ακαδηµαϊκό επίπεδο (σχεδόν 3%). Το σύνολο 

των απαντήσεων τεκµηριώνει ότι υπάρχει έλλειψη στο θέµα της εκπαίδευσης εκπαιδευτι-

κών στην ΚΠ. 

 

54,5%

11,7% 15,9%

60,7%

32,4%

17,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

ΕΚΠ. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔ/ΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ  ΕΚΠ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΤΑΙΝΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛ. 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

17. Παροχές εξωτερικών φορέων



71 

 

Γράφηµα 22 Κινηµατογραφική παιδεία: γνώσεις εκπαιδευτικών 

 

Ερώτηση 19: Πηγές προµήθειας ΟΑ υλικού: Γενικά το ζήτηµα της προµήθειας ΟΑ υλικού 

δε φαίνεται να δυσχεραίνει τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να εντάξουν ανάλογο περι-

εχόµενο στην εκπαιδευτική πράξη. Ως µεγαλύτερος προµηθευτής αποδεικνύεται το διαδί-

κτυο (σχεδόν 92%), που ουσιαστικά «λύνει τα χέρια» του εκπαιδευτικού (βλ. Γράφηµα 

23). Ασφαλώς, αξιοποιούνται και άλλες πηγές ανάκτησης υλικού όπως ιδία προµήθεια 

(51%), ταινιοθήκες σχολείων (29%), τηλεοπτικές εκποµπές (27%) και σύλλογοι εκπαιδευ-

τικών. Αν και η εύρεση ΟΑ περιεχοµένου δε συνιστά εµπόδιο, το είδος της πηγής φανερώ-

νει πως πρόβληµα στην ουσία υπάρχει: η προσφυγή κυρίως σε διαδίκτυο και προσωπικό 

υλικό και, εν ανάγκη, άλλες πηγές, δε σηµαίνει τίποτε άλλο παρά το ότι τα σχολεία είναι 

πράγµατι ανεπαρκώς εξοπλισµένα και δε διαθέτουν µια σύγχρονη ταινιοθήκη για άντληση 

ταινιών που µπορούν να αναπαραχθούν σε νέα τεχνολογικά µέσα. Αντί αυτού, οι περισσό-

τερες σχολικές βίντεο-βιβλιοθήκες είναι «απαρχαιωµένες» και αποτελούνται ακόµα από 

βιντεοκασέτες, παρόλο που τα περισσότερα σχολεία έχουν ξεπεράσει τις συσκευές αναπα-

ραγωγής βιντεοκασέτας. 

 

 

Γράφηµα 23 Πηγές προµήθειας υλικού 
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Ερώτηση 20: Εµπόδια στην εφαρµογή δράσεων ΚΠ: βαθµοί σχετικότητας: Τα διάφορα ε-

µπόδια στην εφαρµογή δράσεων ΚΠ γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικό βαθµό σχετικότη-

τας (βλ. Γράφηµα 24). Η έλλειψη δηµόσιας εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεπώς η απου-

σία ενός υποχρεωτικού µαθήµατος ΚΠ θεωρείται για µια µεγάλη µερίδα ως παράγοντας 

που ευθύνεται για τον τρόπο που εφαρµόζεται η ΚΠ (το 45% των εκπαιδευτικών δηλώνει 

ότι είναι αρκετά σχετικό και το 50% ότι είναι πολύ σχετικό). Η µη ελαστικότητα στα ΑΠΣ 

και η προτεραιότητα στη διδασκαλία της αυστηρής ύλης κρίνεται επίσης ως εµπόδιο (το 

35% δηλώνει ότι είναι αρκετά σχετικό, ενώ σχεδόν το 61% ότι είναι πολύ σχετικό). Η έλ-

λειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στον τοµέα της ΚΠ διαµορφώνει τον τρίτο σκόπελο 

στην ορθή εφαρµογή της (το 35% το χαρακτηρίζει ως αρκετά σχετικό και το 56% ως πολύ 

σχετικό). Η έλλειψη υποδοµών και τεχνικών πόρων στα σχολεία κρίνεται ως µια κατάστα-

ση που οπωσδήποτε ευθύνεται για τη µη σωστή υλοποίηση δράσεων (το 34% δηλώνει ότι 

είναι αρκετά σχετικό και το 60% ότι είναι πολύ σχετικό). Στην ίδια λογική εντάσσεται και 

η αδυναµία πρόσβασης σε ΟΑ υλικό (το 50% δηλώνει ότι είναι αρκετά σχετικό και το 38% 

ότι είναι πολύ σχετικό), όπως και η µη διαθεσιµότητα συνοδευτικού υλικού (το 54% δηλώ-

νει ότι είναι αρκετά σχετικό και σχεδόν το 41% ότι είναι πολύ σχετικό). Οι εκπαιδευτικοί 

παραδέχονται επίσης ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι περιορισµένες δεξιότητές τους στη 

χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (το 55% θεωρεί ότι είναι αρκετά σχετικό και το 27% ότι εί-

ναι πολύ σχετικό). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν άλλοι τρεις παράγοντες που επίσης παρακω-

λύουν την αξιοποίηση της ΚΠ στην εκπαίδευση: πάνω από το ένα δεύτερο των ερωτηθέ-

ντων κρίνει ότι συνιστά πρόβληµα η έλλειψη κινήτρων ανάµεσα στους µαθητές (το 37% 

δηλώνει ότι είναι αρκετά σχετικό και το 14% ότι είναι πολύ σχετικό). Ίσως, ο στόχος της 

ενεργοποίησης (βλ. ερώτηση 11: 74%), να µην επιτυγχάνεται τελικά, γεγονός που ίσως ο-

φείλεται στον τρόπο που εφαρµόζεται οποιαδήποτε δράση. Η µεθοδολογική προσέγγιση 

καθορίζει τον αντίκτυπο, όµως κατακτάται µέσω ειδικής κατάρτισης, που απουσιάζει προς 

το παρόν για ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς. Τέλος, αναγνωρίζονται και άλλες προσω-

πικές αδυναµίες: σχεδόν το 34% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η άρνηση να αξιοποιούν 

ΟΑ υλικό στη διδασκαλία είναι αρκετά σχετικό και το 24% µάλιστα ότι είναι πολύ σχετικό 

πρόβληµα. Σε συνδυασµό µε το προηγούµενο, γίνεται αντιληπτή και η προσωπική έλλειψη 

κινήτρων ως εµπόδιο µε αρκετό βαθµό σχετικότητας σχεδόν 45% και µεγάλο βαθµό σχετι-

κότητας σχεδόν 23%. Και εδώ, εντοπίζεται η ρίζα του προβλήµατος ενδεχοµένως στην α-

νεπάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων από την πλευρά των εκπαιδευτικών και ίσως ακόµη 
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στην άγνοια για το περιεχόµενο και την παιδαγωγική αξία της ΚΠ, που µόνο µε επιµόρφω-

ση και κατάρτιση µπορεί να ξεπεραστεί. 

 

 

Γράφηµα 24 Εµπόδια στην εφαρµογή κινηµατογραφικής παιδείας 

 

8.1.2 Στάση Εκπαιδευτικών 

 

Ερώτηση 21: Επάρκεια εξοπλισµού σχολείων: απόψεις εκπαιδευτικών: Οι απόψεις των εκ-

παιδευτικών σχετικά µε την επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων δε φαίνε-

ται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές (βλ. Γράφηµα 25). Το 35% εκφράζει δυσαρέσκεια αναφορι-

κά µε τον εξοπλισµό: το 26% δηλώνει ότι «διαφωνεί» µε την επάρκεια εξοπλισµού και 

σχεδόν το 9% ότι «διαφωνεί πολύ». Ουδέτερη στάση τηρείται από το 31%, που «ούτε 

συµφωνεί ούτε διαφωνεί», ενώ µόλις το 34% περίπου θεωρεί πως οι υποδοµές είναι επαρ-

κείς: το 29% «συµφωνεί» και σχεδόν το 5% «συµφωνεί πολύ». Σε συνδυασµό µε τα ευρή-

µατα της ερώτησης 20, όπου το 94% χαρακτηρίζει τις υποδοµές γενικά των σχολείων ως 

πρόβληµα και το 88% αντιλαµβάνεται την πρόσβαση σε ΟΑ υλικό ως µειονέκτηµα για την 

ορθή εφαρµογή ΚΠ, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η εκπαιδευτική κοινότητα γενικά δεν αι-

σθάνεται ικανοποίηση µε την εξοπλιστική δύναµη των σχολείων. 
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Γράφηµα 25 Επάρκεια εξοπλισµού σχολείων: απόψεις εκπαιδευτικών 

 

Ερώτηση 22: Κατάρτιση σε ακαδηµαϊκό επίπεδο: Σχεδόν ο µισός πληθυσµός των ερωτηθέ-

ντων (51%) συµφωνεί µε την ακαδηµαϊκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ΚΠ (βλ. 

Γράφηµα 26). Κατά τα άλλα, ένα 12% διαφωνεί και ένα σχεδόν 36% δεν αισθάνεται σί-

γουρο. Τόσο η έλλειψη σιγουριάς όσο και η διαφωνία ενδεχοµένως να προέρχονται από 

την έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε την έννοια της ΚΠ και το γεγονός ότι µια µερίδα ίσως 

να µην έχει αντιληφθεί την ανάγκη εκπαίδευσης της νέας γενιάς στα ΟΑ µέσα που έχουν 

εισβάλλει στην καθηµερινή ζωή. 

 

 

Γράφηµα 26 Κινηµατογραφική εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

 

Ερώτηση 23: Λύση προβληµάτων και αύξηση ΚΠ: Ένα πολύ µεγάλο µέρος των εκπαιδευτι-

κών (69%) κρίνει πως η µερική ή ολική λύση των όποιων προβληµάτων θα οδηγούσε στην 

αύξηση κινηµατογραφικών δράσεων (βλ. Γράφηµα 27). Το 27% που επιφυλάσσεται («ούτε 

συµφωνεί ούτε διαφωνεί»), καθώς και το 3% που «διαφωνεί», ίσως αντιλαµβάνεται ότι τα 

εµπόδια στο σύνολό τους δε διαµορφώνουν τον κύριο σκόπελο που πρέπει να υπερπηδηθεί, 

ώστε η ΚΠ να πάρει µια ανοδική πορεία στην εκπαίδευση. Από τι εξαρτάται λοιπόν η τε-

λευταία; Εφόσον στην παρούσα φάση κύριος µοχλός είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, συµπε-

ραίνεται ότι συνιστούν και τον βασικό παράγοντα εκείνο που χρειάζεται να «πειστεί» στο 

σύνολό του για την εφαρµογή της ΚΠ.   

4,83% 28,97% 31,03% 26,21% 8,97%
0,00%

20,00%

40,00%

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΠΟΛΥ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 

21. Επάρκεια εξοπλισμού σχολείων: 

απόψεις εκπαιδευτικών

15,86% 35,17% 35,86% 12,41% 0,69%
0,00%

50,00%

ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΥ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΟΛΥ 

22.Κινηματογραφική εκπαίδευση εκπαιδευτικών



75 

 

Γράφηµα 27 Λύση προβληµάτων 

 

Ερώτηση 24: Εµπλουτισµός πολιτιστικών γνώσεων: Ο εµπλουτισµός πολιτιστικής γνώσης 

αποτελεί ένα ζήτηµα στο οποίο περίπου το 12% τηρεί ουδέτερη στάση («ούτε συµφωνεί 

ούτε διαφωνεί») και περίπου το 3% «διαφωνεί». Όµως, η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω 

από 85%) θεωρεί ότι η έκθεση µαθητών σε µια ευρεία κλίµακα ταινιών οδηγεί στην ανα-

βάθµιση πολιτιστικών γνώσεων (βλ. Γράφηµα 28). Ωστόσο, στην ερώτηση 11, διαπιστώ-

θηκε πως µόλις ένα 26% πιστεύει πως δράσεις ΚΠ υλοποιούνται µε στόχο την καλλιέργεια 

και το σεβασµό για τον κινηµατογράφο ως εθνική και διεθνή πολιτιστική κληρονοµιά. Συ-

νεπώς, διαπιστώνεται πως η πολιτιστική προσέγγιση του κινηµατογράφου, αν και αναγνω-

ρίζεται ως παιδευτική αξία, γενικά δεν επιδιώκεται στην πράξη. 

 

 

Γράφηµα 28 Εµπλουτισµός πολιτιστικών γνώσεων 

 

Ερώτηση 25: Συµβολή σε δηµιουργικές δεξιότητες: Εντυπωσιακά υψηλό είναι το ποσοστό 

(πάνω από 87%) των εκπαιδευτικών που πιστεύουν ότι η κινηµατογραφική εκπαίδευση συ-

νεισφέρει στην ανάπτυξη δηµιουργικών δεξιοτήτων (π.χ. κινηµατογραφικής δηµιουργίας) 

των µαθητών (24% «συµφωνεί πολύ» & 63% «συµφωνεί»). Μια πολύ µικρή µειοψηφία 

(περίπου 3%) θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ενώ το 9% «ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί» 

(βλ. Γράφηµα 29). Οι εκπαιδευτικοί, κατά συνέπεια, είναι συνειδητοποιηµένοι στο ότι ε-

φόσον υλοποιηθούν δραστηριότητες δηµιουργικής προσέγγισης της ΚΠ µε εµπλοκή των 

µαθητών, µπορούν να αναπτυχθούν οι δηµιουργικές τους ικανότητες.  
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Γράφηµα 29 Ανάπτυξη δηµιουργικών δεξιοτήτων 

 

Ερώτηση 26: Συµβολή στην κριτική θέαση: Η κριτική θέαση ταινιών είναι µια διάσταση για 

την οποία η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (σχεδόν 92%) καταθέτει ότι µπορεί να επιτευ-

χθεί µε την κινηµατογραφική εκπαίδευση (το 26% «συµφωνεί πολύ» & το 65% «συµφω-

νεί»). Μικρές µειονότητες (βλ. Γράφηµα 30) εµφανίζονται είτε να µην έχουν άποψη (το 

5% «ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί»), είτε απλώς να «διαφωνούν» (περίπου 3%). 

 

 

Γράφηµα 30 Κριτική θέαση 

 

Ερώτηση 27: Κινηµατογράφος: εποπτικό εργαλείο για γνωστικά αντικείµενα: Ο κινηµατο-

γράφος γίνεται γενικά αντιληπτός (πάνω από 80%) ως ένα χρήσιµο εποπτικό εργαλείο για 

τα µαθήµατα του ΑΠΣ (σχεδόν το 18% «συµφωνεί πολύ» & σχεδόν το 63% «συµφωνεί»). 

Η ύπαρξη εκείνων (βλ. Γράφηµα 31) που «ούτε συµφωνούν ούτε διαφωνούν» (16%) και 

εκείνων που «διαφωνούν» (σχεδόν 3%) σηµαίνει ενδεχοµένως εµµονή σε παραδοσιακά 

µέσα και µεθοδολογικά µονοπάτια, που όµως δε συνάδουν πια µε τον ΟΑ προσανατολισµό 

της ψηφιακά εγγράµµατης νέας γενιάς. 
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Γράφηµα 31 Ο κινηµατογράφος ως εποπτικό εργαλείο στα µαθήµατα 

 

Ερώτηση 28: Ο κινηµατογράφος προκαλεί ενθουσιασµό: Πολύ µεγάλη συµφωνία υφίσταται 

ως προς την πεποίθηση πως ο κινηµατογράφος συνιστά ένα µέσο ικανό να υποκινήσει τον 

ενθουσιασµό των µαθητών (το 33% «συµφωνεί πολύ» & το 62% «συµφωνεί»). Εξαίρεση 

αποτελεί ένας µικρός πληθυσµός (περίπου 5%) που «ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί», ενώ 

δεν καταγράφεται καµία αρνητική τοποθέτηση (βλ. Γράφηµα 32). 

  

 

 Γράφηµα 32 Ο κινηµατογράφος προκαλεί τον ενθουσιασµό των µαθητών 

 

Ερώτηση 29: Περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ: Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (88%) είναι 

της άποψης ότι οι µαθητές θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ στο σχολείο: το 

25% «συµφωνεί πολύ» & το 63% «συµφωνεί» (βλ. Γράφηµα 33). Η διαφωνία εντοπίζεται 

σε χαµηλά ποσοστά (κάτω από 1% «διαφωνεί»), ενώ έλλειψη τοποθέτησης εξωτερικεύεται 

από µόλις 11% («ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί»). 
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Γράφηµα 33 Περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ για µαθητές δηµοτικού 

 

Ερώτηση 30: Σηµαντική η απόκτηση ΚΠ στο σχολείο: Συναφής µε την ερώτηση 29 είναι και 

η ερώτηση 30 περί σηµαντικότητας απόκτησης ΚΠ στο σχολείο, η οποία αναγνωρίζεται 

από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών (σχεδόν 83% εκ των οποίων το 22% «συµφωνεί 

πολύ» και το 60% «συµφωνεί»). Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν οι «ουδέτεροι» που «ούτε 

συµφωνούν ούτε διαφωνούν» (15%), αλλά και εκείνοι που «διαφωνούν» (βλ. Γράφηµα 

34), που µάλιστα δεν κυµαίνονται στα ίδια ποσοστά µε την ερώτηση 29, αλλά παρουσιά-

ζουν αύξηση (από 0,7% σε 2%).  

 

 

Γράφηµα 34 Σηµαντική η απόκτηση ΚΠ στο δηµοτικό 

 

Ερώτηση 31: Πρόθεση µελλοντικής αξιοποίησης κινηµατογράφου: Η µεγαλύτερη µάζα των 

εκπαιδευτικών (72%) προτίθεται να αξιοποιήσει τον κινηµατογράφο µελλοντικά στη διδα-

σκαλία (3% «συµφωνεί πολύ» & σχεδόν 69% «συµφωνεί»), ενώ δεν µπορούν να αγνοη-

θούν και εκείνοι οι οποίοι διατηρούν µια επιφυλακτική στάση (βλ. Γράφηµα 35), δηλαδή 

«ούτε συµφωνούν ούτε διαφωνούν» (περίπου 25%), καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τέ-

τοια πρόθεση (περίπου 3%). Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευ-

τικών (88%) σε προηγούµενη ερώτηση (29) θεωρεί ότι θα έπρεπε οι µαθητές στο δηµοτικό 

να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ, εντούτοις, στην παρούσα ερώτηση, δε σκοπεύει το 
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ίδιο ποσοστό (88%) να την προµηθεύσει. Ίσως λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που τώρα µετακι-

νούνται στην ουδέτερη ζώνη ή στη διαφωνία να µην κρίνουν τους εαυτούς τους «κατάλλη-

λους», ώστε να παρέχουν ΚΠ, σκεπτόµενοι ενδεχοµένως ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να πα-

ρασχεθεί από πιο καταρτισµένους στο συγκεκριµένο πεδίο. 

 

 

Γράφηµα 35 Πρόθεση µελλοντικής αξιοποίησης κινηµατογράφου στη διδασκαλία 

 

Ερώτηση 32: Εισαγωγή ΚΠ στο πρόγραµµα σπουδών: Τέλος, ως προς το ότι η ΚΠ θα έπρε-

πε να εισαχθεί ως ανεξάρτητο µάθηµα ή διαθεµατικά στα ΑΠΣ του σχολείου, το ένα δεύ-

τερο των εκπαιδευτικών (βλ. Γράφηµα 36) απαντάει θετικά (12% «συµφωνεί πολύ» & 38% 

«συµφωνεί»). ∆εν πρέπει όµως να παραβλεφθεί και η αποστασιοποιηµένη γνώµη που «ού-

τε συµφωνεί ούτε διαφωνεί» (29%), όπως και εκείνη που τάσσεται κατά (20%).  

 

 

Γράφηµα 36 Εισαγωγή ΚΠ στο δηµοτικό 

 

Η εκτίµηση της στάσης των εκπαιδευτικών σε κάθε µία από τις 12 εξαρτηµένες µεταβλητές 

της παραπάνω υπό-κλίµακας 21-32, η οποία εστιάζει στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά µε την αξία της ΚΠ, πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό της µέσης τιµής 

των αποκρίσεων των ερωτηθέντων στις αντίστοιχες µεταβλητές. Με την εξαγωγή των απο-

τελεσµάτων καταδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά απέναντι στην ΚΠ και 

αναγνωρίζουν την αξία της για την εκπαίδευση. ∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις τιµές 
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32. Εισαγωγή ΚΠ στο δημοτικό
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που δόθηκαν στις κλίµακες Likert πέντε επιλογών στην υπό-κλίµακα 21-32 (1=Συµφωνώ 

πολύ και 5=∆ιαφωνώ πολύ), οι κοντινότερες στο 1 µέσες τιµές φανερώνουν συµφωνία, οι 

κοντινότερες στο 3 συµβολίζουν ουδέτερη στάση ή αβεβαιότητα (ούτε συµφωνία ούτε δι-

αφωνία), ενώ οι πιο αποµακρυσµένες από το 1 και 2 τιµές αντιπροσωπεύουν διαφωνία. 

Όπως εποµένως φαίνεται στον Πίνακα 10 και στο Γράφηµα 37, θετική είναι η ανταπόκριση 

στις 10 από τις 12 ερωτήσεις (28-22) της υπό-κλίµακας.  

 

Πίνακας 10: Ταξινόµηση ερωτήσεων 21-32: µέσες τιµές αποκρίσεων 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (M) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (SD) 
28 1,72 0,55 

26 1,85 0,64 

29 1,88 0,61 

25 1,91 0,67 

24 1,92 0,69 

30 1,97 0,68 

27 2,04 0,68 

23 2,26 0,66 

31 2,27 0,57 

22 2,47 0,93 

32 2,59 0,99 

21 3,06 1,05 

MIN 1,72 0,55 

MAX 3,06 1,05 

 

 

 

Γράφηµα 37 Η αξία της ΚΠ: µέσες τιµές απόψεων εκπαιδευτικών 
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Η σχετική αποµάκρυνση από τις τιµές 1 & 2 στην ερώτηση 32 (Μ= 2,59, SD=0,99) περί 

εισαγωγής της ΚΠ στα προγράµµατα σπουδών φανερώνει ένα µέτρο διστακτικότητας ή 

αµηχανίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών, που πιθανόν να αισθάνονται ανεπάρκεια 

στη διδασκαλία ενός καινούργιου «είδους» ή, γνωρίζοντας την ήδη περιορισµένη «χωρητι-

κότητα» των ΑΠΣ, αδυνατούν να φανταστούν πώς τα τελευταία µπορούν να υποδεχτούν 

«ένα ακόµη» γνωστικό αντικείµενο. Αυτονόητη ενδεχοµένως είναι η µέση τιµή (Μ=3,06, 

SD=1,05) στην ερώτηση 21, όπου η επάρκεια εξοπλισµού των σχολείων για την υλοποίηση 

δράσεων ΚΠ µάλλον βρίσκεται σε µια ενδιάµεση κατάσταση που δεν µπορεί να χαρακτη-

ριστεί µήτε ‘επαρκής εξοπλισµός’ µήτε ‘ανεπαρκής εξοπλισµός’. 

 

Ο υπολογισµός της µέσης τιµής των απαντήσεων όλων των συµµετεχόντων για το σύνολο 

των ερωτήσεων 21-32 (βλ. Πίνακα 11) απέδωσε ένα αποτέλεσµα το οποίο βρίσκεται αρκε-

τά κοντά στην τιµή 2 της «συµφωνίας» (Μ=2,16, SD=0,47). Συµπερασµατικά, υπάρχει α-

ναγνώριση και συνειδητοποίηση της αξίας της ΚΠ.  

 

Πίνακας 11 Η αξία της κινηµατογραφικής παιδείας: στάση εκπαιδευτικών 

ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ 21-32 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (M) ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (SD) 

2,16 0,47 

 

8.1.3 Αλληλεπίδραση Μεταβλητών 

 

Για τη διερεύνηση του βαθµού στον οποίο τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά επιδρούν στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών στην υπό-κλίµακα 21-32, διεξήχθησαν έλεγχοι ανεξαρτησίας 

x2 (Pearson’s Chi-Square Test) της επαγωγικής στατιστικής για τον εντοπισµό στατιστικά 

σηµαντικών σχέσεων ανάµεσα στις κατηγορικές µεταβλητές, µε επίπεδο σηµαντικότητας 

(significance level) α=.05. Ως όριο τηρήθηκε η συχνότητα 5 ανά κελί στους πίνακες συνά-

φειας. Στις περιπτώσεις µη πλήρωσης του όρου αυτού, πραγµατοποιήθηκε σύζευξη κατη-

γοριών, µε την προϋπόθεση ο αριθµός κελιών µε χαµηλότερες του 5 συχνότητες να µην 

υπερβαίνει το 20%  (Bolboacă, Jäntschi, Sestraş, Sestraş & Pamfil, 2011: 528-545). Οι έ-

λεγχοι αποκάλυψαν σχέση εξάρτησης στην ερώτηση 21, για την οποία πραγµατοποιήθηκε 

σύζευξη πίνακα συνάφειας από 5x3 σε 3x3 µε απόδοση νέων τιµών ως εξής: 1=συµφωνώ, 

2=ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 3=διαφωνώ. 
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21. Επάρκεια εξοπλισµού σχολείων: Απορρίπτεται η υπόθεση µηδενικής ανεξαρτησίας σε 

σχέση µε τη µεταβλητή «περιοχή σχολείου», καθώς εντοπίστηκε µια στατιστικώς σηµαντι-

κή διαφορά στις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 21 (βλ. Πίνακα 12), όσον αφορά 

την περιοχή του σχολείου, ως παράγοντας επίδρασης στις απόψεις των εκπαιδευτικών: 

x
2(4, N=145)= 20.16, p-value=.000<.05. Οι µέσες τιµές των απαντήσεων (βλ. Γράφηµα 38) 

των αστικών (Μ=1,68, SD=0,75) έναντι των ηµιαστικών (Μ=2,09, SD=0,86) και αγροτικών 

σχολείων (Μ=2,41, SD=0,74) αποτελούν ένδειξη µεγαλύτερης ικανοποίησης µε την επάρ-

κεια εξοπλισµού των πρώτων. 

 

Πίνακας 12 Επάρκεια εξοπλισµού σχολείων: απόψεις εκπαιδευτικών 

21. Επάρκεια εξοπλισμού σχολείων:  
απόψεις εκπαιδευτικών 

X-SQUARED 

VALUE 
DF p-value ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 20.1617 4 .000464 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ 

 

 

Γράφηµα 38 Μέση τιµή των απαντήσεων στην ερώτηση 21 ανά περιοχή σχολείου 

 

8.2 Αποτελέσµατα Ποιοτικής Έρευνας: Βασική Ανάλυση 

 

Το παρακάτω υλικό προέκυψε µε συνεισφορά 8 συνεντευξιαζόµενων εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ηµαθίας (βλ. Πίνακα 13), εκ των οποίων οι 6 

(Σ1,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ8) ήταν γυναίκες και οι δύο (Σ2,Σ5) άντρες. Από τις γυναίκες, οι 5 ήταν 

ηλικίας 46-55 ετών και η µία ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των 36-45. Στην περίπτωση 

των αντρών, και οι δύο συµµετέχοντες βρίσκονταν στην ηλικιακή οµάδα των 46-55 ετών. 

Σχετικά µε την ειδικότητα, όλοι οι συµµετέχοντες ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

(ΠΕ70) µε εξαίρεση δύο περιπτώσεων γυναικών, που ήταν γερµανικής φιλολογίας (ΠΕ07) 

και φυσικής αγωγής (ΠΕ11). 
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Πίνακας 13 ∆ηµογραφικά Στοιχεία ∆είγµατος Ποιοτικής Έρευνας 

Φύλο Κωδικός Ηλικία Έτη υπηρεσία Ειδικότητα 

Γυναίκα Σ1 46-55 Άνω των 20 ΠΕ70 

Σ3 46-55 Άνω των 20 ΠΕ70 

Σ4 46-55 Άνω των 20 ΠΕ70 

Σ6 36-45 7-12 ΠΕ07 

Σ7 46-55 13-20 ΠΕ70 

Σ8 46-55 Άνω των 20 ΠΕ11 

Άντρας Σ2 46-55 Άνω των 20 ΠΕ70 

Σ5 46-55 Άνω των 20 ΠΕ70 

 

Η κατηγοριοποίηση περιεχοµένου απέδωσε 6 θεµατικούς άξονες, οι οποίοι υποδιαιρέθηκαν 

παραπέρα σε 28 υποθέµατα. Ο πρώτος θεµατικός άξονας µε τίτλο «ταυτότητα µαθητικής 

κινηµατογραφικής δηµιουργίας», αφού αναλύθηκε σε επτά υποθέµατα, έλαβε για κάθε υ-

πόθεµα τους κωδικούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος XII.5, στους 

οποίους αντιστοιχίστηκαν οι συνεντευξιαζόµενοι ανάλογα µε τις δηλώσεις τους. Τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά που συναποτελούν την ταυτότητα κάθε µαθητικής κινηµατογραφικής 

δηµιουργίας είναι ο τίτλος της, η χρονική της διάρκεια, η βαθµίδα και το µαθητικό δυναµι-

κό που συµµετείχε, το είδος και η θεµατολογία. Όπως είναι αυτονόητο, ο τίτλος είναι δια-

φοροποιηµένος για κάθε δηµιουργία. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν υπάρχουν µόνο 

παραγωγές της µίας φοράς (Σ2,Σ3,Σ5,Σ6,Σ8), αλλά και περισσότερες είτε την ίδια είτε σε 

άλλη σχολική χρονιά (Σ1,Σ4,Σ7). Περισσότερα κοινά σηµεία αναφοράς αρχίζουν να δια-

φαίνονται ως προς τους υπόλοιπους κωδικούς. Έτσι, είναι εµφανές ότι πρόκειται για µι-

κρού µήκους παραγωγές, οι οποίες διαρκούν λιγότερο από δέκα (Σ5,Σ8), έως περίπου δέκα 

(Σ3,Σ4,Σ7)  ή και περισσότερο από δέκα λεπτά (Σ1,Σ2,Σ4,Σ6). 

Σ1: «(…) γι’ αυτό την επόµενη χρονιά κάναµε άλλη µια ταινία» (σελ. 239) 

Σ5: «Το ντοκιµαντέρ ήτανε περίπου τρία λεπτά, αν θυµάµαι καλά;». (σελ. 269) 

 

Ως χώρος παραγωγής επιλέγεται συνηθέστερα ο χώρος του σχολείου (Σ2, Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7), 

αν και σε ορισµένες περιπτώσεις, η κινηµατογράφηση λαµβάνει χώρα και σε άλλες τοπο-

θεσίες εκτός σχολείου, είτε εσωτερικές (Σ2,Σ4,Σ7,Σ8) είτε εξωτερικές (Σ1,Σ2,Σ7,Σ8). 

Σ1: «(…) η παραγωγή της έγινε στη Σχολή του Αριστοτέλη, στη Μίεζα. (…)» (σελ.235) 

Σ3: «(…) η παραγωγή έγινε καθαρά στο σχολικό περιβάλλον (…)» (σελ.252) 

Σ4: «(…) γίναν απ’ τα ίδια τα παιδιά στους χώρους που εκείνα επέλεγαν». (σελ.) 
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Ως επί το πλείστον, λαµβάνουν µέρος οι µεγαλύτερες βαθµίδες όπως η πέµπτη (Σ7,Σ8) και 

η έκτη τάξη (Σ2,Σ4,Σ5,Σ6). Ως εξαιρέσεις εµφανίζονται οι συµµετοχές µικρότερης βαθµί-

δας, όπως δευτέρας δηµοτικού (Σ3) ή και όλων των βαθµίδων ταυτόχρονα (Σ1), ενώ ως 

προς το δυναµικό των µαθητών, πιο τυπική είναι η συµµετοχή ενός τµήµατος 

(Σ2,Σ4,Σ5,Σ7), λιγότερο τυπική η συµµετοχή δύο τµηµάτων (Σ3,Σ6), ενώ ασυνήθιστη η 

συµµετοχή τριών τµηµάτων (Σ8) και η καθολική συµµετοχή ολόκληρου σχολείου (Σ1).  

Σ1: «(…) συµµετείχε όλο το δηµοτικό σχολείο (…)» (σελ.) 

Σ3: «Η τάξη που συµµετείχε ήταν η δευτέρα δηµοτικού (…)» (σελ.: 21-22) 

Σ8: «Πέµπτη δηµοτικού» (σελ.289) 

Σ2: «(…) δεκαοκτώ µαθητές αποφασίσαµε ότι θα ασχοληθούµε µε αυτό (…)» (σελ.242) 

 

Αν και δύο φαίνονται να είναι τα κινηµατογραφικά είδη που δηµιουργούνται, αυτό της µυ-

θοπλασίας (Σ1,Σ3,Σ6,Σ7,Σ8) και του ντοκιµαντέρ (Σ2,Σ4,Σ5), η θεµατολογία που διαπραγ-

µατεύονται οι δηµιουργίες είναι ποικίλης χροιάς και κυµαίνεται από κοινωνικά 

(Σ1,Σ3,Σ6,Σ7), ιστορικά (Σ2,Σ4,Σ8) και πολιτιστικά θέµατα (Σ1,Σ5) ως θέµατα υγείας (Σ4).  

Σ2: «Η ταινία είναι ένα ντοκιµαντέρ» (σελ.242) 

Σ2: «(…) αναφορές από ανθρώπους µεγάλης ηλικίας στο χωριό (…), για το πώς ήταν η 

εποχή των ανακαλύψεων.(…). Έτσι λοιπόν η αφορµή ξεκίνησε από κει» (σελ.242) 

Σ7: «(…), βασίζεται σ’ ένα κοµµάτι (…), της πραγµατικότητας που έχουν τ’ άτοµα µε 

αναπηρία, αλλά στην ουσία το σενάριο κι όλα αυτά είναι µυθοπλασία, ναι». (σελ.280) 

Σ1: «(…)ταινία που να προκαλεί τον επισκέπτη να προσέχει και το χώρο (…). Ήταν πε-

ριβαλλοντικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής χροιάς και µυθοπλαστικής, έτσι;» (σελ.235) 

 

Ο δεύτερος θεµατικός άξονας, «ένταξης της κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευ-

τική διαδικασία», εµπεριέχει τους κωδικούς των υποθεµάτων που αναλύονται στον Πίνακα 

2 του Παραρτήµατος XII.5. Στις περισσότερες περιπτώσεις υφίσταται σύνδεση µε γνωστι-

κά αντικείµενα του ΑΠΣ, όπως ευέλικτη ζώνη (Σ4,Σ5,Σ7), ιστορία (Σ1,Σ4,Σ8), φυσική α-

γωγή (Σ1,Σ8), λογοτεχνία (Σ3,Σ6), µουσική (Σ5,Σ8), γλώσσα (Σ7), γεωγραφία (Σ8) και 

γερµανικά (Σ6). Σύµφωνα µε άλλη τοποθέτηση, οι δηµιουργίες συνδέονται διαθεµατικά µε 

διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Σ1,Σ2), κατά την αρχή της διεπιστηµονικότητας, χωρίς την 

οποία η µάθηση θα ήταν κατακερµατισµένη σε υποσύνολα (D’ Hainaut, 1986:16). Παράλ-

ληλα, οι διαδικασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρύτερων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

είτε πολιτιστικού (Σ1,Σ5), είτε διαθεµατικού χαρακτήρα (Σ2,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ8). Όπως απο-
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καλύπτεται, η παραγωγή τις περισσότερες φορές δε συνδέεται εξαρχής µε το σκοπό της 

συµµετοχής σε µαθητικό διαγωνισµό ή φεστιβάλ (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7). Λίγες είναι οι περι-

πτώσεις στις οποίες ισχύει αυτή η προϋπόθεση (Σ5,Σ8). 

Σ2: «(…) διαπιστώσαµε ότι αυτό άπτεται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα που υπήρχαν 

µέσα στην ύλη της έκτης τάξης». (σελ.243) 

Σ6: «Ξεκινήσαµε αρχικά από το µάθηµα των γερµανικών, θέλοντας ακριβώς να δείξου-

µε ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο ελληνικό, αλλά το συναντάµε παντού». (σελ.274) 

Σ4: «Σκέφτηκα πώς θα µπορούσα αυτό να το προσαρµόσω και σ’ ένα πρόγραµµα που 

να είναι… διαθεµατικό (…). Ένα σχέδιο εργασίας το οποίο τελικά, εκ των πραγµάτων 

φαινόταν, τα παιδιά θα επέλεγαν µε ταινία να την παρουσιάσουν». (σελ.262) 

Σ5: «Εποµένως, καλέσαµε τη NIFF, όταν ακούσαµε ότι υπάρχει ένα πρόγραµµα σχετι-

κό, παραγωγής ντοκιµαντέρ (…)» (σελ.269) 

Σ6: Και στην πορεία, επειδή έγινε αρκετά καλή δουλειά, αποφασίσαµε να πάρουµε µέ-

ρος και σ’ ένα φεστιβάλ, στο NIFF της Νάουσας (σελ.274) 

 

Όσον αφορά τη στοχοθεσία των δράσεων, ως επικρατέστεροι αποτυπώνονται οι στόχοι της 

ενεργοποίησης των µαθητών (Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ8), ακολουθούµενοι από στόχους µετάδοσης 

κοινωνικών µηνυµάτων (Σ1,Σ3,Σ6,Σ7) και εµπλουτισµού γνώσεων (Σ2,Σ4,Σ6,Σ8), που έ-

πονται από επιδιώξεις µύησης στην ΚΠ (Σ2,Σ7,Σ8) (Παράρτηµα ΙΙ, Σύνοψη ερευνών, 1).  

Σ1: «(…) την ιστορία (…) ο Αλέξανδρος, όπου διδάχτηκε µέσα στη φύση, και (…) η οι-

κολογία (…) θα προσέχω τη συµπεριφορά µου σε αρχαιολογικούς χώρους» (σελ.235) 

Σ4: «Ο πρώτος στόχος, (…) ήταν η χαρά της δηµιουργίας» (σελ.263) 

Σ5: «(…) να δώσουµε κίνητρο στα παιδιά τα οποία δεν είχαν καµία συµµετοχή µέσα 

στο µάθηµα». (σελ.269) 

Σ7: «(…) να µπούνε στην κινηµατογραφική τέχνη και στα µηνύµατα που περνάει η κι-

νηµατογραφική τέχνη, στο τι κρύβει η κινηµατογραφική τέχνη, τι είναι… κινηµατογρά-

φος, και ταυτόχρονα να πάρουν και να δώσουν ένα µήνυµα» (σελ.280) 

Σ8: «Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία της Κύπρου, (…). Να µάθουν να συνεργάζο-

νται, να µάθουν να δουλεύουν, (…) να δουν ότι για να γυριστεί µια σκηνή έξι δευτερο-

λέπτων, χρειάστηκαν και δέκα και δεκαπέντε και είκοσι επαναλήψεις (…)» (σελ.290) 

 

Το «µεθοδολογικό πλαίσιο», που αποτελεί τον τρίτο θεµατικό άξονα, ακολουθεί την κωδι-

κοποίηση που περιγράφεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος XII.5. Ειδικά για την κατη-
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γορία της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να εξηγηθεί ότι καλύπτεται από τρεις κωδικούς, 

ΠΡΠΑΡ-προπαραγωγή, ΠΑΡ-παραγωγή, ΜΕΠΑΡ-µεταπαραγωγή, που µε τη σειρά τους 

αναλύονται περαιτέρω σε υποκωδικούς. Οι κωδικοί που εµφανίζονται στο υπόθεµα του 

εξοπλισµού που χρησιµοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία, δίνουν ως αποτέλεσµα 

τη συχνότερη χρήση ενός υπολογιστή και ενός λογισµικού επεξεργασίας βίντεο 

(Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), όπως και βιντεοκάµερας (Σ4,Σ8) συνδυαστικά µε µικρόφωνο 

(Σ1,Σ2,Σ3,Σ5,Σ6,Σ7). Σε λιγότερο βαθµό, αναφέρονται το διαδίκτυο και η χρήση laptop 

(Σ4,Σ7) και σπανίως άλλος εξοπλισµός όπως διαδραστικός πίνακας (Σ4), cd-player (Σ8) ή 

κλακέτα, ειδικός φωτισµός, green room (πράσινο δωµάτιο) και µουσικά όργανα για µουσι-

κή επένδυση (Σ2).  

Σ2: «Λοιπόν, η κάµερα ήταν δική µου προσωπική, συν είχαµε προσθέσει µία ακόµη κά-

µερα, (…). Τα παιδιά βέβαια δηµιουργήσαν κι άλλα πράγµατα: κάνανε ας πούµε µια 

κλακέτα, η οποία δεν υπήρχε.  Επίσης φωτισµό:  φωτισµό δηµιουργήσαµε µε δύο λα-

µπατέρ (…) Επίσης κάναµε ένα green room (…)» (σελ.244) 

Σ7: «(…) βιντεοκάµερα βασικά, (…) τον υπολογιστή µε πρόγραµµα λογισµικού, συνή-

θως το movie maker, (…) µουσική από free προγράµµατα (…)» (σελ. 281) 

 

Κοινές µορφές συνεργασίας που αναδύονται µέσα από τις δράσεις είναι αυτές ανάµεσα σε 

εκπαιδευτικούς (Σ1,Σ2,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), χωρίς, ωστόσο, να απουσιάζουν οι συνεργασίες µε 

εξωτερικούς φορείς, οι οποίες µάλιστα υπερτερούν (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ7,Σ8), ενώ εξαίρεση 

του κανόνα αποτελεί η συνεργασία µε τη διευθυντική ηγεσία (Σ2).  

Σ2: «(…) (ο διευθυντής) µάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος έψαξε ο ίδιος να βρει ανθρώ-

πους που θα θέλαν να µιλήσουν». (σελ.249) 

Σ3: «(…) συνεργάστηκα – µε τη δασκάλα της παράλληλης τάξης (…)» (σελ.253) 

Σ4: «Φωνάξαµε ηχολήπτη και εικονολήπτη επαγγελµατία» (σελ.265) 

Σ8: «(…)η επεξεργασία του βίντεο έγινε… έξω. Σε φωτογραφικό στούντιο» (σελ.290) 

 

Κάθε παραγωγική διαδικασία διεκπεραιώνεται σε τρία στάδια: της προπαραγωγής, της πα-

ραγωγής και της µεταπαραγωγής (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8). Ταυτοχρόνως, κάθε στάδιο 

υποδιαιρείται σε περαιτέρω υποκωδικούς. Έτσι, η προπαραγωγή ενσωµατώνει τους πέντε 

κωδικούς: προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), επικοινωνί-

ας µε εξωτερικούς φορείς για σύναψη σχέσης συνεργασίας (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ7,Σ8), δια-

σφάλισης παραµέτρων νοµιµότητας (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ8), µετάδοσης βασικής τεχνογνωσί-
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ας σχετικά µε θέµατα κινηµατογραφικής δηµιουργίας στους µαθητές (Σ2,Σ3,Σ4,Σ7) και 

εξασφάλισης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (Σ1,Σ2,Σ4,Σ8). Οι εκπαιδευτικοί αντι-

λαµβάνονται προφανώς την πολύ µεγάλη ανάγκη «προθέρµανσης», συνειδητοποίηση η 

οποία µοιάζει να βρίσκεται σε συµφωνία µε το µοντέλο του Hutchison (2012:2-3), κατά το 

οποίο ο θεµατικός προσανατολισµός, η αναζήτηση πληροφοριών, η σεναριακή γραφή και η 

πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδοµή συνιστούν την προπαραγωγική προετοιµασία  (βλ κε-

φάλαιο 5.2, σελ. 34). 

Σ1: «(…) πήραµε και την άδεια από την αρχαιολογία, (…) (σελ.237) 

Σ2: «(…) σκηνοθέτης ταινιών µικρού µήκους και µεγάλου µήκους: του ζητήσαµε αφι-

λοκερδώς τη βοήθειά του και ήρθε δύο δίωρα, όπου µας παρουσίασε τι είναι η τέχνη του 

κινηµατογράφου και πώς γίνονται οι λήψεις µε σωστό τρόπο» (σελ.244) 

Σ4: «Για να δείξω το movie maker, το οποίο κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, έπρεπε 

να ζητήσω απ’ τα παιδιά να µου φέρουν τα laptop από το σπίτι τους, να απεγκαταστήσω 

και να εγκαταστήσω ξανά την έκδοση του movie maker που είχα εγώ (…)» (σελ.264) 

Σ6: «(…) προχωρήσαµε σε βιωµατικά εργαστήρια (…) και µετά, (…) ξεκινήσαµε… το 

σενάριο της ταινίας, το οποίο µαζί µε τα παιδιά το διαµορφώσαµε (…)» (σελ.274) 

Σ7: «(Η υπεύθυνη προγραµµάτων Α/θµιας εκπ/σης) Μ’ έφερε σ’ επαφή µε (…) τους υ-

πεύθυνους του NIFF, (…) και ήρθανε στο σχολείο (…) µίλησαν στα παιδιά» (σελ.281) 

 

Το στάδιο της κυρίως παραγωγής παρουσιάζει τη µέγιστη οµοιοµορφία, καθώς συνδέεται 

αποκλειστικά µε την παραγωγή ΟΑ υλικού (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8). Το τελευταίο στά-

διο της παραγωγικής διαδικασίας εντάσσει την επεξεργασία ΟΑ υλικού ως τη σηµαντικό-

τερη µεταπαραγωγική εργασία (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), που οδηγεί στην ολοκλήρωση 

του έργου, το οποίο διατίθεται έπειτα στο κοινό (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8). Τόσο το κοινό 

όσο και ο τρόπος διάθεσης µπορεί να πάρουν ποικίλες µορφές. Η διάθεση οφείλεται πιθα-

νόν στη συνειδητοποίηση πως κάθε ΟΑ έργο δηµιουργείται, όχι για να παραµείνει «στο 

συρτάρι», αλλά για να απευθυνθεί σε ένα κοινό και να µεταδώσει τα µηνύµατα του δηµι-

ουργού (βλ. κεφάλαιο 5, σελ. 28). Σε αυτό βεβαίως πρέπει να συνυπολογιστεί και η προο-

πτική διάκρισης ή βράβευσης σε διαγωνισµούς ή φεστιβάλ (βλ. Εισαγωγή, σελ. 3), που συ-

νάδουν µε το πνεύµα των στόχων του Υπουργείου Παιδείας, οργανώνονται ενίοτε από ε-

ξωτερικούς φορείς οι οποίοι υποστηρίζονται µέσω της Ατζέντας της ΕΕ για τη διαµόρφω-

ση κριτικού ακροατηρίου των Ευρωπαϊκών ΟΑ και γενικότερα πολιτιστικών έργων (βλ. 

Εισαγωγή, σελ. 3 & Παράρτηµα I, σελ 175) και παρέχουν στους µαθητές ευκαιρίες γνωρι-
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µίας µε τις συµβάσεις της 7ης τέχνης και απόκτησης δεξιοτήτων χειρισµού των συµβάσεων 

αυτών για την παραγωγή κινηµατογραφικής αφήγησης. Σε άλλες περιπτώσεις, η µεταπα-

ραγωγή περιλαµβάνει επιπρόσθετες δηµιουργικές δραστηριότητες εικαστικού χαρακτήρα 

(Σ1,Σ2). 

Σ2: «(…) τιµήσαµε τους ανθρώπους που δώσαν συνέντευξη, δίνοντάς τους ένα αντί-

γραφο από την ταινία» (σελ.246) 

Σ2: «Κάναµε προσκλήσεις – τα παιδιά κάνανε µόνα τους προσκλήσεις -  δηµιουργήσαν 

πέντε αφίσες (…)» (σελ.246) 

Σ4: «Παράδειγµα, η ταινία µε την οποία πήραµε µέρος στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο 

Πληροφορικής, ένα µικρό… ντοκιµαντέρ που έκανε µαθήτρια». (σελ.265) 

Σ5: «Στην επεξεργασία µετά, ζητήθηκε η γνώµη των παιδιών. Τι θα θέλατε να µπει και 

να µην µπει, ας πούµε. Και τελικά, οι αποφάσεις οι τελικές ήταν από την οµάδα της 

NIFF. Αυτοί επεξεργάστηκαν, ως επαγγελµατίες, ας πούµε» (σελ.271) 

Σ6: «Τα γυρίσµατα κράτησαν αρκετές µέρες, γιατί κάποια πλάνα ξαναγυρίστηκαν από 

την αρχή, για να πετύχουµε ακριβώς αυτό που θέλαµε να δείξουµε» (σελ.273) 

Σ8: «Το ανεβάσαµε στη σελίδα του σχολείου (…)» (σελ.292) 

 

Ο βαθµός παρέµβασης των εκπαιδευτικών ή εξωτερικών φορέων στα προαναφερθέντα πα-

ραγωγικά στάδια εκτιµάται ως µέσος, στις περιπτώσεις που επιτράπηκε στους µαθητές έ-

νας µέσος βαθµός αυτενέργειας (Σ2,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7) και ως ελάχιστος στις υπόλοιπες, όπου 

επιτράπηκε ένας ελάχιστος βαθµός αυτενέργειας (Σ1,Σ3,Σ8). Ωστόσο, σηµειώνεται και πε-

ρίπτωση αυξηµένου βαθµού αυτενέργειας (Σ4), µε παρεµβάσεις χαρακτήρα συµβουλευτι-

κού και επίλυσης προβληµάτων κατά τη χρήση λογισµικού. 

Σ3: «Υπήρχε καθοδήγηση του σκηνοθέτη, είχαµε δηλαδή έναν µέντορα δίπλα µας. Το 

ζητήσαµε». (σελ.255) 

Σ4: «∆ηλαδή τα βιντάκια της µαγειρικής, αν µπεις και τα δεις, είναι όλα δικά τους, 

100% δικά τους. Σε κάποια πρόσθεσα εγώ µουσική υπόκρουση». (σελ.266) 

Σ4: «(…) είχα πάρει τα email των γονιών (…) για να µπορούµε να επικοινωνούµε όλο 

το εικοσιτετράωρο. Οπότε έµπαινε το πιστιρικάκι στο σπίτι στη διαδικασία να κάνει το 

δικό του movie maker κι όταν προέκυπτε κάτι, που δεν του το έλυνε το PowerPoint, µ’ 

έστελνε µήνυµα» (σελ.264) 

Σ5: «(…) αυθόρµητο όλο το ντοκιµαντέρ αυτό. Έτσι; ∆εν υπήρχε κάποια συγκεκριµένη 

(…) κατεύθυνση, να του πει ο σκηνοθέτης “κάνε αυτό, να το κάνει”». (σελ.271) 
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Τα επτά υποθέµατα του τέταρτου θεµατικού άξονα, που αφορά την «αξιολόγηση» της κι-

νηµατογραφικής δηµιουργίας, περιλαµβάνουν τους κωδικούς του Πίνακα 4 του Παραρτή-

µατος XII.5. Το σύνολο των ερωτηθέντων (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) θεωρεί ότι οι στόχοι 

που είχαν τεθεί κατά την έναρξη των δράσεων έχουν επιτευχθεί επιτυχώς. 

Σ6: «Οι στόχοι µας στην αρχή ήτανε να στείλουµε ένα κοινωνικό µήνυµα, (…) και σε 

δεύτερη µοίρα, να ενσωµατώσουµε και τα γερµανικά στο συγκεκριµένο κοινωνικό πρό-

βληµα. Τελειώνοντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά µάθαν πάρα πολλά, (…) και 

στο τέλος είδαµε ότι έµεινε ένας προβληµατισµός, µε την έννοια ότι τα παιδιά αναγνώ-

ριζαν παρόµοιες καταστάσεις (…)» (σελ.276) 

 

Αναφορικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης που εφαρµόστηκαν, διακρίνονται τρεις τύποι. Η 

διαµορφωτική, καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων (Σ1,Σ3,Σ4,Σ6), η τελική (Σ2,Σ6,Σ7,Σ8) 

και η διαχρονική αξιολόγηση (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4) αποκρυσταλλώνονται ως οι κυρίαρχες µορφές. 

Η περίπτωση Σ5 µπορεί να χαρακτηριστεί ως η εξαίρεση του κανόνα, καθώς η εκπαιδευτι-

κή διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να αξιολογηθεί. Γενικά δεν ακολουθείται κάποιο αξιο-

λογικό µοντέλο «µέτρησης» των µαθησιακών αποτελεσµάτων σε συνάρτηση µε τους παι-

δαγωγικούς στόχους που έχουν τεθεί (βλ. κεφάλαιο 4, σελ. 27). 

Σ2: «Και δυο παιδιά απ’ αυτά έχουν καταφέρει να συνεχίσουνε την παραγωγή ταινιών». 

(σελ.247) 

Σ3: «(…) βλέποντας και σήµερα, (…) να σε χαιρετάνε (οι µαθητές) στο δρόµο µε τόση  

εγκαρδιότητα και να µη σε ξεχνάνε, δε νοµίζω ότι έχει κάτι άλλο, καλύτερο, που µπορεί 

να νιώσει κάποιος εκπαιδευτικός». (σελ.257) 

Σ4: «Γινότανε (αξιολόγηση) καθ’ όλη τη διάρκεια της δηµιουργίας» (σελ.266) 

Σ7: «Έγινε και συζήτηση, έγινε και το “τι καταφέραµε να πετύχουµε”, (…) δηλαδή κρί-

ναµε το πώς σκεφτόµασταν πριν και το πώς σκεφτόµασταν µετά (…)» (σελ.284) 

Χριστίνα: «Κάποιο είδος αξιολόγησης υπήρχε; (…)» Σ5: «Όχι, γιατί όταν παρουσιά-

στηκε το ντοκιµαντέρ, οι µαθητές ήταν στο γυµνάσιο». (σελ.271) 

 

Κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, οι µαθητές που συµµετείχαν αποκόµισαν δεξιότητες 

σε τέσσερις βασικούς τοµείς: µαθησιακών διεργασιών (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ7,Σ8), γραµµατισµού 

(Σ2,Σ4,Σ6,Σ7), ζωής (Σ1,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ8) και κιναισθητικής (Σ5,Σ8). Οι πρώτες εννοού-

νται ως δεξιότητες που συνεισφέρουν στη µαθησιακή διαδικασία και εµπεριέχουν, σύµφω-

να µε την ανάλυση, έννοιες όπως: συνεργασία (προϋπόθεση της δηµιουργικότητας: σύγκρ. 
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Παράρτηµα, Σύνοψη ερευνών, 7), επικοινωνιακή ικανότητα (π.χ. ικανότητα αυτοπαρουσί-

ασης και εκφραστικότητα), επίλυση προβληµάτων, ερευνητική δεξιότητα, κριτική θέαση 

(σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 7, 9). Οι δεξιότητες γραµµατισµού περιλαµβά-

νουν όλα τα είδη γραµµατισµού ή πολυγραµµατισµού (βλ. κεφάλαιο 5.1, σελ. 30), δηλαδή 

γνώσεις, που αποκοµίζουν οι µαθητές από τις δράσεις, όπως όσες σχετίζονται µε την κινη-

µατογραφική τέχνη ή τα ΑΠΣ ή ακόµα και αναγνώριση τόσο της αξίας του υπολογιστή ως 

χρηστικού εργαλείου εργασίας όσο και της αξίας κινηµατογραφικών δηµιουργιών ως µέ-

σων µετάδοσης επικοινωνιακού περιεχοµένου (σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 

10). Στις δεξιότητες ζωής, όπου ανήκουν ικανότητες που αποβαίνουν λειτουργικές στη 

ζωή, υπάγονται η συνέπεια σε ρόλους και καθήκοντα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπο-

χρεώσεων, η κοινωνική ενσωµάτωση και η ανακάλυψη προσωπικής ταυτότητας (σύγκρ. 

Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 6, 9). Τέλος, η κιναισθητική, ως δεξιότητα σωµατικής 

έκφρασης, αναφέρεται στη φυσική άσκηση, η έκβαση της οποίας είναι η καλαίσθητη κίνη-

ση µέσω του χορού. 

Σ2: «(…) αλλά βλέπουν (οι µαθητές) στο τέλος το τι παράγουν τα ίδια, το ότι ο προφο-

ρικός τους λόγος βελτιώνεται καταπληκτικά, γιατί θα πρέπει να µιλήσουν σε µεγάλους, 

χωρίς φόβο και δε θα πρέπει να κοµπιάσουν, (…)» (σελ.248) 

Σ5: «(…) µάθανε χορούς όλα τα παιδιά, αν το θεωρήσουµε δεξιότητα αυτό, ναι». (σελ.) 

Σ6: «Στην κινηµατογραφική παραγωγή επίσης θεωρώ ότι κατάλαβαν (οι µαθητές) ότι 

τίποτα δε γίνεται τυχαία. Και όλα θέλουν τη δουλειά τους. ∆εν µπορώ να πω “ξεκινάω 

µια ταινία σήµερα και την τελειώνω αύριο”. Μία ταινία έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, 

πάρα πολλά στάδια, και αυτό το καταλάβαν τα παιδιά». (σελ.276) 

Σ7: «(Ξεπερνάς) αναστολές. Και δυσκολίες και αναστολές σου και φόβους! (…) γίνεσαι 

µέλος, αλλάζει τελείως κι ο χαρακτήρας σου (…) Κι αυτό είναι δεξιότητα». (σελ. 288) 

Σ7: «Κριτική θέαση! Πλέον µπορούν (οι µαθητές) (…) πιο υποψιασµένα να παρακο-

λουθούν κάτι». (σελ.285) 

 

Όσον αφορά τέλος την αποτίµηση της στάσης του κοινωνικού περίγυρου, θα πρέπει κα-

ταρχήν να διευκρινιστεί ότι ο τελευταίος αναλύεται στους ίδιους τους εµπλεκόµενους, µα-

θητές και συντονιστές-εκπαιδευτικούς, όπως και σε όλη την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινό-

τητα – συναδέλφους και διευθυντική ηγεσία. Η συνιστώσα «στάση» µαθητών µπορεί να 

εκτιµηθεί είτε ως «θετική» από την πλευρά της πλειοψηφίας (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), 

είτε ως «αρνητική» από την πλευρά µιας µειοψηφίας (Σ2,Σ7) (σύγκρ. κεφάλαιο 3, σελ. 22). 
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Η έννοια του «θετικού» προσδιορίζεται ως ενεργό ενδιαφέρον, δέσιµο µε εκπαιδευτικούς 

και συµµαθητές, διασκέδαση στη διάρκεια των εργασιών, χαρά και ενθουσιασµός (σύγκρ. 

Παράρτηµα, Σύνοψη Ερευνών, 4). Οι µαθητές απολαµβάνουν τη δηµιουργικότητα, αισθά-

νονται ικανοποίηση και περηφάνια όταν οι δηµιουργίες τυγχάνουν της γενικότερης αποδο-

χής και αναγνώρισης όπως στην περίπτωση συµµετοχής ή και διάκρισης σε φεστιβάλ, και 

είναι αυτές οι βασικές προϋποθέσεις που προκαλούν µια γενικότερη θετική µεταστροφή 

προς το σχολείο (σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 5).  Η πλειονότητα των εκπαι-

δευτικών-συντονιστών (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) διάκειται επίσης θετικά απέναντι στην 

υλοποίηση των δράσεων κινηµατογραφικών δηµιουργιών µε µαθητές, αντλώντας ικανο-

ποίηση από τη χαρά των µαθητών, χωρίς να λείπει και η ενίοτε βίωση αρνητικών συναι-

σθηµάτων (Σ2). 

Σ1: (αναφορά σε µαθητές) «Ενθουσιασµένοι!» (σελ.240) 

Σ2: «(…) τρεις µαθητές οι οποίοι πραγµατικά, όσο κι αν προσπαθήσαµε, κι όλοι οι υπό-

λοιποι, να τους εντάξουµε, το µόνο που καταφέραµε να τους κάνουµε ήταν να κρατάνε 

το φως ή το µικρόφωνο για να µπορούµε να κάνουµε τις λήψεις». (σελ.248) 

Σ2: «Ήταν άπειρες φορές που εγώ αναρωτιόµουν αν έπρεπε να το συνεχίσω. Γιατί βρι-

σκόµουν αντιµέτωπος πάντα µε τέτοιου είδους προβλήµατα κι όσο τα παιδιά ήταν αρνη-

τικά απέναντι σ’ αυτό, τόσο µε τραβούσαν και µένα προς τα πίσω». (σελ.248) 

Σ4: «Ναι, είδα ότι διαθέτω κι άλλα µέσα να µεταδώσω τη γνώση, πέραν των παραδοσι-

ακών και των κλασσικών. Κι ότι µε τα µέσα αυτά, που δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι έτσι 

κι αλλιώς στη ζωή των παιδιών µας, µπορούµε, αν τα εκµεταλλευτούµε όπως πρέπει, να 

συµβαδίσουµε µ’ αυτά, µε την εξέλιξη της εποχής, και να τα χρησιµοποιήσουµε ως ερ-

γαλεία µάθησης πια» (σελ.267) 

Σ7: «Ενδυναµώθηκε η άποψή µου ότι πρέπει τα παιδιά να συµµετέχουν σε τέτοιες δρά-

σεις» (σελ.: 285) 

 

Στο υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον, ως «θετική» (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) αποτιµάται 

η στάση της εκάστοτε διευθυντικής ηγεσίας, ίσως και για λόγους ανάδειξης των σχολικών 

µονάδων µέσω της συµµετοχής σε θεσµούς διαγωνισµών και φεστιβάλ. Η αξιολόγηση των 

πεποιθήσεων των µη-εµπλεκόµενων συναδέλφων σχετικά µε τις δράσεις, σύµφωνα µε τις 

διαπιστώσεις των συντονιστών-εκπαιδευτικών, καταλήγει σε συµπεράσµατα τόσο «θετι-

κής» (Σ1,Σ2,Σ4,Σ6,Σ8) όσο και «συγκρατηµένης» στάσης (Σ3,Σ5,Σ6,Σ7). Καταγράφεται 

επίσης το φαινόµενο µεταστροφής από αρχική δυσπιστία σε θετικότερες αντιδράσεις έως 
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την πλήρη ενθουσιώδη αποδοχή, λόγω ενδεχοµένως της βαθµιαίας συνειδητοποίησης της 

εφικτότητας των δράσεων. Ωστόσο, ένα «συγκρατηµένο κλίµα» στη σχολική µονάδα, δε 

συµβάλλει ολοκληρωτικά στη βίωση όλης της θετικής εµπειρίας µιας κινηµατογραφικής 

δηµιουργίας. 

Σ5: (αναφορά σε συναδέλφους) «∆εν… αδιάφοροι». (σελ.271) 

Σ6: «Στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. (…) δεν πίστευαν ούτε ότι µπορεί να έχει ένα περι-

εχόµενο ολοκληρωµένο η ταινία (…). Αλλά, µετά την παρουσίαση, (…) είδαν ότι, (…) 

µπορείς να κάνεις κάτι, έστω και βοηθητικά, κοντά σ’ έναν άλλο εκπαιδευτικό, αρκεί να 

το θέλεις» (σελ.277). 

Σ8: «Α, χωρίς αυτή (διευθυντική ηγεσία) δε θα είχαµε κάνει την ταινία. Πολύ υποστηρι-

κτική! ∆ηλαδή “ό, τι θέλετε”. Κι όταν φτάσαµε στο επίπεδο του µοντάζ, ψάχναµε κά-

ποιους γνωστούς, να κάνουν το µοντάζ, να µην επιβαρυνθούµε, (…) “Θα βρω εγώ λύση. 

Μη στενοχωριέσαι, προχώρα το!”» (σελ.293) 

 

Ο πέµπτος θεµατικός άξονας, ο οποίος σχετίζεται µε τους «ανασταλτικούς παράγοντες», 

που κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να αντιµετωπίσουν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτή-

των, διακλαδώνεται σε δύο υποθέµατα µε τους αντίστοιχους κωδικούς, όπως φαίνονται 

στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος XII.5. Ο παράγοντας «χρόνος» µε τους συνακόλουθους 

περιορισµούς του (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ6,Σ8) και διάφορα «πρακτικά» εµπόδια 

(Σ1,Σ2,Σ4,Σ5,Σ6,Σ8) κρίνονται ως τα µεγαλύτερα προβλήµατα που κλήθηκαν οι εκπαιδευ-

τικοί να αντιµετωπίσουν στη διάρκεια των κινηµατογραφικών παραγωγών. Αν και η σύγ-

χρονη εποχή, της δηµοκρατικοποίησης των ΟΑ µέσων (βλ. κεφάλαιο 3, σελ. 23), συνιστά 

θεωρητικά σύµµαχο της δηµιουργικής προσέγγισης, η δεύτερη θέση των προβληµάτων κα-

ταλαµβάνεται από «υλικοτεχνικές ελλείψεις» (Σ1,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7) (σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύ-

νοψη Ερευνών, 23). Η παρατεταµένη οικονοµική κρίση των τελευταίων χρόνων εντείνει το 

πρόβληµα ακόµη περισσότερο. Ως εκ τούτου, τα σχολεία αδυνατούν να παρακολουθήσουν 

τις ψηφιακές εξελίξεις που επηρεάζουν και τον κινηµατογράφο (βλ. κεφάλαιο 2, σελ. 17). 

Η άνιση κατανοµή ή αδυναµία πρόσβασης σε νέες ΤΠΕ, µετατρέπουν τα σχολεία σε προ-

νοµιούχα και µη προνοµιούχα, ακυρώνοντας το ανθρώπινο δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης 

και πρόσβασης στην πληροφορία (βλ. κεφάλαιο 1, σελ. 15). Επίσης, δεν πρέπει να παρα-

βλεφθούν και τα ζητήµατα που προκύπτουν από τον «ανθρώπινο παράγοντα» (Σ2,Σ7,Σ8), 

όπως έλλειψη γονικής συναίνεσης  ειδικά στις περιπτώσεις συµµετοχής σε διαγωνισµό, 

που συνδέεται µε το φόβο έκθεσης προσωπικών στοιχείων.  
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Σ1: «Ενώ κάθε γονιός βάζει το παιδί του στο facebook, όταν είναι να κάνουµε µία ταινί-

α, (…), πρέπει να γονατίσουµε για να πάρουµε µία άδεια από το γονιό». (σελ.240) 

Σ1: «Κι επίσης τα 25 και 26 παιδιά ανά τάξη. (…). Είναι πάρα πολλά παιδιά µε πολλά 

προβλήµατα… Νοσεί το εκπαιδευτικό σύστηµα σε πολλά (…)» (σελ.241) 

Σ6: «(…),το χρονοδιάγραµµά µας, ήµασταν αρκετά συχνά εκτός». (σελ.277) 

Σ7: «Άλλος ανασταλτικός παράγοντας (…) το διαδίκτυο που δεν είχαµε» (σελ.286) 

 

Ωστόσο, οι µαθητικές κινηµατογραφικές δηµιουργίες ολοκληρώθηκαν, που σηµαίνει ότι οι 

παραπάνω δυσκολίες παρακάµφθηκαν ή αντιµετωπίστηκαν. Οι συνηθέστεροι τρόποι επί-

λυσης µπορούν να προσδιοριστούν ως «παρεµβάσεις» αντίστοιχα στο πρόβληµα «χρόνος» 

(Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ6,Σ8), «υλικοτεχνική υποδοµή» (Σ1,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ8), «πρακτικοί» 

(Σ1,Σ2,Σ4,Σ5,Σ6,Σ8) και «ανθρώπινοι παράγοντες» (Σ2,Σ7,Σ8). 

Σ2: «Χωριστήκαµε σε οµάδες (…), γιατί: δεκαοκτώ παιδιά δεν µπορούσαν ούτε όλα να 

τραβάνε την ταινία, ούτε όλα να γράφουν σενάριο (…)» (σελ.245) 

Σ6: «(…) αρχίσαµε τις πρόβες την ηµέρα που είχαµε το µάθηµα των γερµανικών, ήταν 

ένα δίωρο την εβδοµάδα, (…) Και η συνάδελφος και εγώ δουλεύαµε, η κάθε µία, το 

κοµµάτι της µέσα στην τάξη (…)» (σελ.274) 

Σ7: «(…) δεν υπάρχει διαδίκτυο σε όλες τις αίθουσες, µε αποτέλεσµα να κατεβάζω τις 

ταινίες στον υπολογιστή µου και να παίρνω το laptop µου για να µπορώ να τις δείξω στα 

παιδιά (…)» (σελ.286) 

Σ7: «Φυσικά, τα ονόµατα των παιδιών στην ταινία υπήρχαν και θα υπάρχουν και έχουν 

υπογράψει οι γονείς, κι είναι βασικό αυτό, (…): δεν µπορείς να κάνεις κινηµατογραφική 

παραγωγή χωρίς να έχεις την έγκριση των γονέων» (σελ. 286) 

 

Ο έκτος και τελευταίος θεµατικός άξονας, που διερευνά «απόψεις περί κινηµατογραφικής 

δηµιουργίας», διαρθρώνεται σε τέσσερα υποθέµατα µε τους κωδικούς που περιγράφονται 

στον Πίνακα 6 του Παραρτήµατος XII.5. Οι εµπειρίες των ερωτηθέντων εξωτερικεύονται 

ως άποψη ότι η δηµιουργική ΚΠ ενισχύει τη «φαντασία & δηµιουργικότητα» 

(Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) (σύγκρ. κεφάλαιο 5.2, σελ. 33). Παράλληλα, εκφράζεται η πεποί-

θηση ότι ενισχύεται η «κριτική σκέψη» (Σ1) - προφανώς γιατί το βίωµα µιας κινηµατογρα-

φικής δηµιουργίας καλλιεργεί την κριτική αναγνωστική ικανότητα ΟΑ δηµιουργιών γενι-

κότερα (σύγκρ. κεφάλαιο 5.2, σελ. 33) - η «πολιτιστική» γνώση (Σ6) - αναπόφευκτα εισρέ-

ουν στοιχεία του πολιτισµού, καθώς κάθε δηµιουργία αντανακλά µια πραγµατικότητα, έ-
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στω και υποκειµενική (βλ. κεφάλαιο 1, σελ. 12-13 & κεφάλαιο 5.3, σελ. 35) - και ότι µέσω 

της υποβλητικής δύναµης του κινηµατογράφου (βλ. κεφάλαιο 3, σελ. 21) προκαλείται επί-

κληση στο συναίσθηµα (Σ1,Σ4,Σ7). 

Σ1: (Καλλιεργείται) η κριτική ικανότητα, το να µαθαίνεις να γνωρίζεις πίσω απ’ τις 

γραµµές,… Αυτό το είδαµε. (…) το έχω αξιολογήσει και στην πράξη». (σελ.241) 

Σ6: «Θεωρώ ότι µέσα απ’ τον κινηµατογράφο, (…) τα παιδιά προσλαµβάνουν εικόνες, 

άρα δηµιουργούνε παραπέρα τις δικές τους εικόνες, (…). Με αποτέλεσµα ότι (…) µέσα 

στα πλαίσια αυτά του αυθορµητισµού και της ελεύθερης έκφρασης, µπορούν να ανα-

πτύξουν τη φαντασία τους και να εκφραστούν ωραία πάνω σ’ ένα θέµα». (σελ.278) 

Σ6: «Όταν κάναµε την ταινία, ακόµα και οι εκφράσεις, οι άσχηµες εκφράσεις απέναντι 

σ’ έναν µαθητή που τον κοροϊδεύω, ακόµα κι αυτό που έµεινε στα παιδιά, θεωρώ ότι εί-

ναι όφελος, γιατί είναι πολιτισµικό στοιχείο». (σελ.278) 

Σ7: «Εάν σου δείξω το βίντεο, είναι µπροστά µας παιδιά που κλαίνε, έχουν βγάλει χαρ-

τοµάντιλα και κλαίνε. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγµές». (σελ.284) 

 

Το ερώτηµα περί παροχής περισσότερων ευκαιριών κινηµατογραφικής δηµιουργίας στο 

σχολείο δεν επιστρέφει απόψεις απόλυτης συµφωνίας εκ µέρους των συνεντευξιαζόµενων. 

Έτσι, υπάρχουν οι φωνές που συναινούν (Σ2,Σ4,Σ6,Σ7), όµως ακούγονται και εκείνες που 

γενικεύουν σε περισσότερες ευκαιρίες «τέχνης» (Σ1,Σ3,Σ8), µέσα από τις οποίες οι µαθη-

τές µπορούν να βιώσουν την ικανοποίηση και την επιτυχία, τη δοκιµασία και τον πειραµα-

τισµό µε δηµιουργικές πτυχές του εαυτού τους. Πώς αλλιώς µπορούν να ανακαλύψουν δε-

ξιότητες σε λανθάνουσα κατάσταση, µόνο και µόνο επειδή δεν έτυχαν ευκαιρίας να βγουν 

στην επιφάνεια;  Η πρόταση δηµιουργίας «χώρου» για δηµιουργικότητα (σύγκρ. Παράρτη-

µα II, Σύνοψη Ερευνών, 17) πρέπει να συνδυαστεί µε τη θεώρηση µετασχηµατισµού της 

εκπαίδευσης από το σχήµα STEM στο µοντέλο STEAM (βλ. κεφάλαιο 3, σελ. 20-21), 

σύµφωνα µε το οποίο η παιδεία, και κατ’ επέκταση η ζωή,  δεν αποτελείται µονάχα από 

την αυστηρή επιστήµη, αλλά µάλλον συνυπάρχει µε την τέχνη και συµπληρώνεται από αυ-

τήν. Ωστόσο, υπάρχουν και οι φωνές που κρίνουν ότι οι ευκαιρίες πρέπει να παρέχονται 

«υπό προϋποθέσεις» (Σ5,Σ8).  

Σ2: «(…) να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των διδακτικών…, των γνωστικών αντικειµέ-

νων η διδασκαλία της τέχνης του κινηµατογράφου (…) όχι σα µέσο πλέον, αλλά σαν δι-

δαχή, που θα τους βοηθήσει να ξεκλειδώσουν µόνοι τους το µάθηµα. ∆ηλαδή, να δηµι-

ουργήσουν µόνοι τους τη γνώση µέσα από τη δηµιουργία µιας ταινίας» (σελ.250) 



95 

Σ3: «(…) είναι πάρα πολύ δηµιουργικό το να ασχολούνται τα παιδιά µε τον κινηµατο-

γράφο, µε τις ταινίες, µε την τέχνη γενικότερα, µε όποια µορφή τέχνης, όπου όλες οι τέ-

χνες συνδέονται. (σελ.259). Εποµένως θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ώ-

ρες δηµιουργικότητας, πράγµα που δεν έχουν» (σελ.260) 

Σ5: «(…) δεν ενδείκνυται για όλα τα τµήµατα. Πρέπει, (…), να σταθµιστεί καλά ο πα-

ράγοντας ο ανθρώπινος. (…) Αν µπορεί να ακολουθήσει, αν µπορεί να συµµετέχει σε 

κάτι τέτοιο, αν έχει την ωριµότητα, αν έχει τις δεξιότητες (…)» (σελ.272) 

 

Οι περισσότερες ευκαιρίες επαφής µε τη δηµιουργική διάσταση του κινηµατογράφου ο-

πωσδήποτε φέρνει αντιµέτωπους τους εµπλεκόµενους µε δυσλειτουργίες που µπορούν να 

αναχαιτίσουν και να υπονοµεύσουν την προσπάθεια. Γενικεύοντας από προσωπικά βιώµα-

τα, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι σηµαντικότερες δυσχέρειες δηµιουργούνται λόγω περι-

ορισµών που τίθενται από τον «ανθρώπινο παράγοντα» (Σ1,Σ2,Σ3,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) και τα 

ΑΠΣ (Σ1,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8), την «υλικοτεχνική υποδοµή» (Σ1,Σ3,Σ6,Σ7) και σχετικά 

«πολιτιστικά προγράµµατα» που είναι σχεδόν ανύπαρκτα (Σ1). 

Σ1: «Ήτανε και τα πράγµατα όµως αλλιώς. (…) Υπήρχαν οι δράσεις, είχαµε (…) το 

“πάµε σινεµά;”,…. Το πρόγραµµα “Μελίνα”». (σελ.240) 

Σ3: «Αλλά δυστυχώς εµείς προσπαθούµε να κάνουµε τα παιδιά έτσι, σ’ έναν κόσµο που 

τρέχει η… πληροφορία και η τεχνολογία µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εµείς εξακολουθούµε 

να τά ‘χουµε περιορισµένα σ’ ένα θρανίο και σ’ ένα καθισµατάκι (…)» (σελ.260) 

Σ4: «(…) τόσα πολλά τα ανούσια και τα άχρηστα που καλούµαι να διδάξω στα παιδάκια 

µου, που (…), ο χρόνος που µένει για δηµιουργική δουλειά είναι ελάχιστος» (σελ. 268) 

Σ7: «(…) δε γνωρίζουµε τι σηµαίνει κινηµατογραφική παιδεία αυτή τη στιγµή. Θεω-

ρούµε ότι η κινηµατογραφική παιδεία είναι περιττή. Και το λέω γιατί το έχω συζητήσει 

και µε άλλους συναδέλφους και µε φίλους … δεν κατανοούν ποιος ο λόγος» (σελ.287) 

Σ8: «(…) πολλοί εκπαιδευτικοί (…) λεν “τι κάθεσαι και τα κάνεις εσύ; (…)” Κι η απά-

ντησή µου είναι µία, (…): “εσύ τι είδος δάσκαλο θα ήθελες να έχουν τα παιδιά σου;  

Πρέπει να γίνεις εσύ αυτός ο δάσκαλος για τα παιδιά των άλλων”» (σελ.295) 

 

Κλείνοντας την ανάλυση των αποτελεσµάτων, οι ίδιοι οι ερωτηθέντες συστήνουν σειρά 

µέτρων µε τα οποία εκτιµούν ότι µπορεί να επέλθει η βελτίωση συνθηκών για εκπαιδευτι-

κούς και µαθητές που επιθυµούν να υλοποιήσουν ανάλογες δραστηριότητες ΚΠ. Συστήνε-

ται καταρχήν η εισαγωγή της ΚΠ στην τυπική εκπαίδευση (Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8) 
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(σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 2), που συµφωνεί µε τη σύσταση των Brooks et 

al. (2012:27) (βλ. εισαγωγή, σελ. 5) και γενικώς εκφράζει την αντίληψη ότι η δηµόσια πο-

λιτική οφείλει να αφουγκραστεί την εκπαιδευτική και επιστηµονική γνώµη που τάσσεται 

υπέρ µιας επίσηµης εισαγωγής της ΚΠ στην εκπαίδευση (βλ κεφάλαιο 4, σελ. 24-25). Η 

σχετική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών (Σ2,Σ6,Σ7,Σ8) ή η κατάρτισή τους σε ακαδηµαϊκό 

επίπεδο (Σ2,Σ6) είναι µια ακόµη παράµετρος που επίσης µπορεί να συµβάλλει στην αποτε-

λεσµατικότερη και ορθότερη µετάδοση γνώσεων στους µαθητές (βλ. Παράρτηµα II, Σύνο-

ψη Ερευνών, 15, 16). Ως λύσεις επισηµάνονται επίσης η συνεργασία µεταξύ σχολικής κοι-

νότητας και εξωτερικών φορέων (Σ2,Σ7) (σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 22), 

όπου απαιτείται κάλυψη της ανεπάρκειας τεχνογνωσίας (βλ. κεφάλαιο 4, σελ. 27), η δι-

κτύωση ενδιαφερόµενων εκπαιδευτικών για αλληλοδιδασκαλία (Σ2,Σ7) (σύγκρ. Παράρτη-

µα II, Σύνοψη Ερευνών, 16, 23) και η λύση προβληµάτων υλικοτεχνικής φύσης (Σ3,Σ7).  

Σ1: «(…) να καταλάβει η πολιτεία είναι ότι δε χρειάζεται να κάνουµε πεντακόσιες ώρες 

µάθηµα µέχρι τις τρεις η ώρα το µεσηµέρι. Πρέπει (…) τα αυστηρά µαθήµατα, γλώσσα, 

µαθηµατικά, (…) να τελειώνουν δωδεκάµισι η ώρα, και µέχρι τις τέσσερις η ώρα να υ-

πάρχουν προαιρετικά κινηµατογράφοι, στο ολοήµερο σχολείο (…)» (σελ.241) 

Σ2: «(…) µια επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ή (…) ένας εκπαιδευτικός σε κάθε σχο-

λείο ο οποίος να µπορεί να λειτουργήσει σα τη µαγιά για όλους υπόλοιπους» (σελ.251) 

Σ2: (…) να υπήρξε µία, ας το πούµε, µία πλατφόρµα, ας το πούµε έτσι, (…) η οποία θα 

τον βοηθούσε όµως, µε τη συµµετοχή όλων των υπολοίπων στην πλατφόρµα αυτή, δί-

νοντάς του πληροφορίες ή οδηγίες ή διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο (…)» (σελ.251) 

Σ3: «(…) θέλει ριζική αλλαγή στην εκπαίδευση, στο αναλυτικό πρόγραµµα (…), γιατί 

(…) από µικρά πρέπει να τα εµπλέξουµε σ’ όλο αυτό. (…) Από το νηπιαγωγείο και αρ-

γότερα να φτάσουµε στα τελευταία πάνω στρώµατα (…) (σελ.261) 

Σ6: «Και επειδή στις περισσότερες παιδαγωγικές σχολές υπάρχει η… πράξη, µέσα στη 

φοίτηση, γιατί να µην ενσωµατωθεί κι ο κινηµατογράφος; (…)». (σελ.279) 

Σ7: «Συνεργασία καταρχάς µε τους τοπικούς φορείς και στήριξή τους» (σελ.286) 

Σ7: «Πόσα σχολεία είµαστε (…); Εφτά; Εφτά. Πέντε σχολεία; Τέσσερα σχολεία; Να 

δοθεί ένα ποσό για την αγορά µιας βιντεοκάµερας – δεν είναι ανάγκη να είναι βιντεοκά-

µερα: και µια φωτογραφική µηχανή καινούργια πλέον, να µην πω ονόµατα, ένα µπουµ 

για τον ήχο, κι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας, (…)» (σελ.287) 

Σ8: «Και στο δηµοτικό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στάδια». (σελ.294) 
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8.3 Συµπέρασµα 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει αποδείξει πως και γενικότερα η ελληνική πρωτοβουλία 

ανά επικράτεια «εκµεταλλεύεται» τον κινηµατογράφο διδακτικά ολοένα και περισσότερο 

(Παράρτηµα XIII, πρακτικές εκπαιδευτικών) και ότι ο θεσµός του σχολείου φαίνεται να 

αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους τόπους συνάντησης, θέασης και µελέτης του. Η 

ποικιλότητα και ο σηµαντικός αριθµός των πρακτικών αποτελούν ένα διαγνωστικό εργα-

λείο για την περαιτέρω ανοδική τάση σε αυτό το πεδίο µελλοντικά, που τεκµηριώνει ότι το 

σκεπτικό της εκπαιδευτικής, ακαδηµαϊκής και επιστηµονικής κοινότητας εκσυγχρονίζεται 

και εναρµονίζεται µε τη στροφή της Ευρώπης προς το ρεύµα που τάσσεται υπέρ του ΓΜ. 

Απόδειξη αποτελούν επίσης οι προτάσεις για την εισαγωγή στην εκπαίδευση ενός µαθήµα-

τος ΟΑ αγωγής, που έχουν απασχολήσει προσφάτως τον Εθνικό ∆ιάλογο27 για την Παιδεία 

(βλ. Κεφάλαιο 6 & Παράρτηµα V.1).  

 

Ωστόσο, η παρούσα έρευνα δείχνει πως τα εµπόδια είναι ακόµα πολλά. Η ΚΠ στην Πρω-

τοβάθµια Εκπαίδευση της Ηµαθίας έχει φειδωλή παρουσία και εκτυλίσσεται µέσα σε ένα 

τοπίο πολύπλευρων προβληµάτων. Ειδικά ως προς τη δηµιουργική προσέγγιση της ΚΠ, η 

εκπαιδευτική πρωτοβουλία «εφευρίσκει» µηχανισµούς, εντός του ευέλικτου θεσµού του 

Νέου Σχολείου (βλ. κεφάλαιο 6, σελ. 38), αν και σε πολύ περιορισµένο βαθµό, να αξιο-

ποιήσει νέες δυνατότητες σύνθεσης και διαµοιρασµού κειµένων (∆ενρδινού, 2011:3) και 

να συνδυάσει την κινηµατογραφική δηµιουργία µε τους στόχους της υποχρεωτικής εκπαί-

δευσης, παρουσιάζοντας έργο µε όσα µέσα διαθέτει, έχοντας ενδεχοµένως ως µοναδικό 

σύµµαχο κάποιον εξωτερικό φορέα, µαχητικότητα, διάθεση και προθυµία για καινοτόµα 

δράση στην εκπαίδευση. Στο κεφάλαιο 9 παρατίθενται οι σηµαντικότερες συµπερασµατι-

κές παρατηρήσεις. 

 

 

 

 

 

 
27Εθνικός ∆ιάλογος για την Παιδεία: Αρχείο Κατηγορίας: Οπτικοακουστικός Εγγραµµατισµός 

https://dialogos.minedu.gov.gr/?cat=11 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 

 

9. Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις 

 

Τα πορίσµατα που εξάγονται από τη συγχώνευση των δεδοµένων της ποσοτικής και ποιο-

τικής έρευνας, δίνουν σαφείς απαντήσεις στα τρία ερευνητικά ερωτήµατα και κινούνται 

συνολικά γύρω από πέντε θεµατικούς άξονες: 

 

Ερώτηµα Πρώτο: Σύγχρονη πραγµατικότητα αξιοποίησης του κινηµατογράφου και άλλου 

οπτικοακουστικού υλικού σε δηµοτικά σχολεία. 

 

1. Υλικοτεχνική υποδοµή: Υφίσταται εξοπλιστική δύναµη για θέαση ΟΑ υλικού στα σχο-

λεία, µολονότι η εκπαιδευτική κοινότητα γενικά την αντιλαµβάνεται ως µη ικανοποιητική. 

∆εν υπάρχουν ειδικά διαρρυθµισµένοι χώροι, άρα η προβολή πραγµατοποιείται κυρίως στη 

σχολική αίθουσα και δεν εντοπίζονται σύγχρονες ταινιοθήκες για άντληση ταινιών που 

µπορούν να αναπαραχθούν σε νέα τεχνολογικά µέσα. Ο εξοπλισµός κινηµατογραφικής πα-

ραγωγής ειδικότερα παρουσιάζει ελλείψεις. Ως κινηµατογραφικά µη παραγωγικοί, οι εκ-

παιδευτικοί δε ζητούν την προµήθεια παραγωγικών µέσων που συνιστούν προαπαιτούµενη 

συνθήκη για την εκπόνηση κινηµατογραφικού έργου (βλ. κεφάλαιο 1, σελ. 13) ή αγνοούν 

την ύπαρξή τους. 

 

2. Πρακτικές ΚΠ στη διδασκαλία: Γενικά, δε γίνεται χρήση ΟΑ υλικού στην εκπαίδευση 

και όπου καταγράφεται κάτι τέτοιο, γίνεται κυρίως περιστασιακά σε µια προσπάθεια ανα-

βάθµισης της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι πιο κοινές πρακτικές (π.χ. προβολή ΟΑ υλι-

κού) είναι οι πιο «ανώδυνες», που δεν απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες ή 

εκτενή προγραµµατισµό. Επίσης, σχεδόν όλες οι πρακτικές συνδυάζονται µε την ενίσχυση 

των σκοπών του ΑΠΣ, προς εµπλουτισµό των γνωστικών αντικειµένων αλλά και των επι-

διώξεων της εκπαίδευσης γενικότερα. Τούτο φανερώνεται εξάλλου και από τους στόχους 

σύµφωνα µε τους οποίους υλοποιούνται οι δράσεις ΚΠ, στις οποίες επικρατούν η ενεργο-

ποίηση των µαθητών και η διαµόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη µάθηση, η ανάπτυξη 

κριτικής σκέψης, ο γλωσσικός γραµµατισµός, η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και η 
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βελτίωση σχολικών επιδόσεων. Στην κινηµατογραφική δηµιουργία, αποκρυσταλλώνεται 

και µια µετρηµένη πτυχή µύησης στην κινηµατογραφική τέχνη. Ωστόσο, ακόµα και η υπο-

στηρικτική χρήση στα γνωστικά αντικείµενα δεν είναι συνηθισµένη, πόσο µάλλον η ενσω-

µάτωση στον ίδιο βαθµό σε όλα. Ίσως αυτό συσχετίζεται µε µια αρνητική στάση κάποιων 

εκπαιδευτικών, που ενδεχοµένως είναι αποτέλεσµα έλλειψης κινήτρων και γνώσεων χειρι-

σµού σχετικής τεχνολογίας, ή και µη διαθεσιµότητας ή άγνοιας ύπαρξης ΟΑ ή άλλου συ-

νοδευτικού υλικού. Για παράδειγµα, καµία ΟΑ δηµιουργία της ποιοτικής έρευνας δε συν-

δέθηκε µε την «Οπτικοακουστική Έκφραση» (βλ. κεφάλαιο 6, σελ. 37 & Παράρτηµα VII), 

η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο σχεδιασµού των ΑΠΣ του Νέου Σχολείου, ως προαιρετι-

κή ενότητα της Αισθητικής Αγωγής (Θεοδωρίδης, 2011α,β, 2013, 2015) και µπορεί να εν-

σωµατωθεί διαθεµατικά στη διδασκαλία. 

  

Οι κινηµατογραφικές παραγωγές - οι Αλέτρας & Γερασάκη (2015:54) µιλούν για νέο κινη-

µατογραφικό είδος, τα «School movies/films», λόγω του ότι διακρίνονται από κάποια κοι-

νά γνωρίσµατα, τα οποία συνίστανται κυρίως στα σκηνικά, τα πρόσωπα και τα θέµατα, που 

αντλούνται από το σχολικό περιβάλλον -  αποτελούν πολύ σπάνιο φαινόµενο (σύγκρ. Πα-

ράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 2). Τούτο επιβεβαιώνεται και από την ποιοτική έρευνα, ό-

που το δειγµατοληπτικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών που εφάρµοσαν τη δηµιουργική προ-

σέγγιση (Ν:10) ήταν εξαρχής περιορισµένο και όπου η ανυπαρξία πολιτιστικών προγραµ-

µάτων, όπως στο παρελθόν του «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισµός», που διακόπηκε 

το 2004 (Θεοδωρίδης, 2007:1-14), καταγράφεται ως ανασταλτικός παράγοντας για ενδια-

φερόµενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιζητούν την επιµόρφωσή τους και τη διοχέτευση 

των νέων γνώσεων στη σχολική τάξη. Πρόκειται για αρκετά χρονοβόρες και απαιτητικές 

διαδικασίες, που δεν «συµφιλιώνονται» µε τα άκαµπτα χρονικά περιθώρια διδασκαλίας της 

ύλης και συνδέονται µε ύπαρξη στοιχειωδών παραγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, 

που όµως δεν εντοπίζονται σε αξιόλογο βαθµό. Όπου υλοποιούνται ως εναλλακτική παιδα-

γωγική κινητοποίησης (βλ. κεφάλαιο 1, σελ. 12), εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικα-

σία µε τους ακόλουθους τρόπους: α)σύνδεση διαθεµατική και διεπιστηµονική µε γνωστικά 

αντικείµενα και υλοποίηση ως ευρύτερων διαθεµατικών προγραµµάτων, β)συµµετοχή σε 

µαθητικό φεστιβάλ ή διαγωνισµό (σύγκρ. κεφάλαιο 6 σελ. 37 & Παράρτηµα VIII). Μεθο-

δολογικά προσεγγίζονται µε αξιοποίηση διαθέσιµης υλικοτεχνικής υποδοµής, επιδίωξη συ-

νεργασιών µε εκπαιδευτικούς και κυρίως µε εξωτερικούς φορείς – ενδεχοµένως για επιµε-



100 

ρισµό του φόρτου εργασίας και αλληλοϋποστήριξη - οργάνωση της εργασίας σε παραγωγι-

κά στάδια (βλ. κεφάλαιο 5.2, σελ. 34) και θεωρητική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

 

3. Προώθηση της ΚΠ: Αν και τα σχολεία συµβάλλουν µε διάφορους τρόπους  (προµήθεια 

ΟΑ υλικού, συµµετοχή σε προγράµµατα, «άνοιγµα» προς εξωτερικούς φορείς, κλπ) στην 

προώθηση της ΚΠ, τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών παίζουν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, που κατά πάσα πιθανότητα προσδίδουν στον κινηµατογράφο µια 

ιδιαίτερη αξία ως εναλλακτικό µεθοδολογικό εργαλείο οικοδόµησης γνώσης, όµως αναφέ-

ρουν τα ΑΠΣ ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

ένταξη της ΚΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, τα σχολεία ως σύνολα και πρωτί-

στως οι εκπαιδευτικοί ως µονάδες, δρουν κατά βούληση ως προς τη διάδοση της ΚΠ, χωρίς 

την ουσιαστική συµβολή εξωτερικών φορέων, οι οποίοι περιορίζονται σε βασικές παροχές 

(εκπαιδευτικά προγράµµατα και υλικό), ενώ δε στοχεύουν σε συστηµατοποιηµένη µεταφο-

ρά τεχνογνωσίας προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να µπορούν να τη διοχετεύσουν στη 

σχολική αίθουσα. 

 

Ερώτηµα ∆εύτερο: ∆υσκολίες κατά την υλοποίηση δράσεων ΚΠ. 

 

4. Προβλήµατα: Ως προς την ορθή εφαρµογή της ΚΠ, οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται 

σειρά προβληµάτων που σχετίζονται κυρίως µε ελλείψεις στα ακόλουθα: α) δηµόσια εκ-

παιδευτική πολιτική που να ρυθµίζει τη διδασκαλία ενός υποχρεωτικού µαθήµατος ΚΠ, 

β)ασφυκτικό χρονικό περίγραµµα που καθορίζει την «αυστηρότητα» των ΑΠΣ, 

γ)υλικοτεχνικός εξοπλισµός, ΟΑ ή και ειδικό διδακτικό υλικό, δ)γνώσεις και δεξιότητες 

ΚΓ, κατάρτιση εκπαιδευτικών, ε)κίνητρα ανάµεσα στους µαθητές, στ)προθυµία και κίνη-

τρα ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς. Μολονότι η υπέρβαση των προαναφερθέντων ζητηµάτων 

πιστεύεται ότι θα ήταν θεωρητικά επαρκής, ώστε να ενισχυθεί η θέση της ΚΠ στην εκπαί-

δευση, η ισχυροποίηση µπορεί να επέλθει µονάχα µε την καλλιέργεια µιας γενικότερης ΟΑ 

κουλτούρας στους εκπαιδευτικούς κύκλους, οι αντιδράσεις στους οποίους, κυρίως απέναντι 

σε δηµιουργικά εγχειρήµατα, κυµαίνονται από συγκρατηµένες ως θετικές.  

 

Μειονέκτηµα ειδικά στα τελευταία συνιστά ότι οι µαθητές, ως επί το πλείστον, έρχονται σε 

έµµεση επαφή µε τη δηµιουργική διαδικασία µέσω της συµµετοχής τους σε δραστηριότη-

τες, αν και η δηµιουργική διάσταση της ΚΠ συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευόµενος πρέπει να 
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καταστεί ικανός να χειριστεί την κινηµατογραφική γλώσσα και τα τεχνικά µέσα που απαι-

τούνται για να παράγει δηµιουργίες κινούµενης εικόνας. Άλλοι παράγοντες αρνητικής ε-

πιρροής, σύµφωνα µε την ποιοτική έρευνα, συνιστούν τα µεγάλα τµήµατα, η ηλικιακή ω-

ριµότητα, το γνωστικό υπόβαθρο και η εµπειρία των µαθητών σε συλλογικές εργασίες, ως 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση µιας κινηµατογραφικής δηµι-

ουργίας, που οικοδοµείται στην οµαδοσυνεργατική συνεισφορά (σύγκρ. κεφάλαιο 5.1, σελ. 

30). Τούτοι οι πρακτικοί περιορισµοί επιτρέπουν µικρή δυνατότητα µαθητικής αυτενέργει-

ας, ισοδυναµώντας µε αυξηµένη ανάγκη καθοδήγησης από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 

οδηγώντας τον σε κόπωση και στέρηση προσωπικού χρόνου. Οι συνθήκες αυτές µπορεί να 

λειτουργούν ενίοτε ως τροχοπέδη στην κατ’ εξακολούθηση ανάληψη δηµιουργικών πρω-

τοβουλιών. Ως αντικίνητρο επισηµάνεται και ο ανθρώπινος παράγοντας, όταν λαµβάνει τη 

µορφή άρνησης συνεργασίας γονέων, ανεπαρκούς τεχνογνωσίας και άγνοιας του περιεχο-

µένου της ΚΠ από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Το πρόβληµα γνωστικής ανεπάρκειας 

(σύγκρ. Παράρτηµα II, Σύνοψη Ερευνών, 15) βεβαίως επιλύεται µέσω συνεργασίας µε ε-

ξωγενείς φορείς, οι οποίοι όµως εξυπηρετούν µε συνοπτικές διαδικασίες αυτό που θα έ-

πρεπε να αποβεί δηµιουργική εµπειρία για τους µαθητές, µε σκοπό την αρτιότερη µορφή 

κινηµατογραφικού έργου. Παρόλη τη σωρεία προβληµάτων, τα τελευταία αντιµετωπίζο-

νται κυρίως µε προσωπικές παρεµβάσεις των εκπαιδευτικών που δείχνουν ικανότητες προ-

σαρµογής, ευελιξίας και εφευρετικότητας. 

 

Ερώτηµα Τρίτο: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. 

 

5. Η αξία της κινηµατογραφικής παιδείας:  Αν και η εικόνα για τη θέση της ΚΠ στην πρω-

τοβάθµια εκπαίδευση της Ηµαθίας δεν είναι πολύ ενθαρρυντική, ωστόσο η στάση των εκ-

παιδευτικών δείχνει ότι την αποτιµούν θετικά, εξωτερικεύοντας σε µεγάλο βαθµό την άπο-

ψη ότι η ΚΠ εµπλουτίζει πολιτιστικές γνώσεις, συµβάλλει στην ανάπτυξη δηµιουργικών 

και κριτικών δεξιοτήτων, συνεισφέρει εποπτικά στα γνωστικά αντικείµενα και προκαλεί 

τον ενθουσιασµό των µαθητών. Ειδικά η δηµιουργική προσέγγιση, θεωρείται ότι προάγει 

τη φαντασία και δηµιουργικότητα και την επίκληση στο συναίσθηµα και ότι µπορεί να ο-

δηγήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων κυρίως σε τρεις τοµείς: α) µαθησιακών 

διεργασιών (συλλογική προσπάθεια και συνεργασία, επικοινωνιακή ικανότητα και επίλυση 

προβληµάτων) β) γραµµατισµού (γνώσεις ΑΠΣ και κινηµατογραφικής τέχνης) και γ) ζωής 

(κοινωνική ενσωµάτωση, ανάληψη ρόλων και υποχρεώσεων, συνέπεια, πρωτοβουλία, δια-
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µόρφωση προσωπικής ταυτότητας, ανακάλυψη δεξιοτήτων, κλίσεων και προσωπικού τα-

λέντου). Με όλες αυτές τις θετικές ιδιότητες, οι εκπαιδευτικοί είναι πεπεισµένοι σε πολύ 

µεγάλο βαθµό ότι οι µαθητές θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ στο σχολείο, 

πως είναι µάλιστα σηµαντικό να αποκτήσουν ΚΠ στο σχολείο και πως θα ήταν ευεργετικό 

να αξιοποιήσουν µελλοντικά τον κινηµατογράφο στη διδακτική πράξη. Επίσης, η µισή εκ-

παιδευτική κοινότητα έχει δεκτική στάση απέναντι σε µια πιθανή εισαγωγή ενός (αυτόνο-

µου ή διαθεµατικού) µαθήµατος ΚΠ στην εκπαίδευση και υπάρχει έντονη συνειδητοποίη-

ση πως η επιµόρφωση ή ακαδηµαϊκή κατάρτιση στην ΚΠ είναι µια αναγκαιότητα, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να µπορέσουν να µεταδώσουν γνώσεις σε µαθητές εµπεριστατωµένα και 

συστηµατικά, ενώ υπογραµµίζεται και η ανάγκη δικτύωσης των εκπαιδευτικών και ενίσχυ-

σης της συνεργασίας µεταξύ σχολείων και εξωτερικών φορέων στην περίπτωση δηµιουρ-

γικών κινηµατογραφικών προσπαθειών. Ουδετερότητα και διαφωνία, όπου καταγράφονται, 

αποτελούν πιθανώς ένδειξη ανασφάλειας ως προς την απαιτητικότητα της ΚΠ, αλλά και 

παράβλεψη του γεγονότος ότι ο ΟΑ γραµµατισµός, ούτως ή άλλως, γίνεται κτήµα της νέας 

γενιάς µέσω της εµπειρικής οδού στην εξωσχολική ζωή (βλ. Εισαγωγή, σελ. 1), η οποία 

όµως δεν µπορεί να αποµονωθεί από τη σχολική ζωή. 

 

Συµπερασµατικά, τα πορίσµατα (Παράρτηµα XIV, Συµπεράσµατα Ποσοτικής & Ποιοτικής 

Έρευνας), σε συµφωνία µε τα ευρήµατα της έρευνας των Tornero, Martínez-Cerdá et al, 

2015 (βλ. Εισαγωγή, σελ. 6-7 & κεφάλαιο 7.5), δείχνουν πως τα προβλήµατα κάθε παιδα-

γωγού είναι πολλά. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εµµένει στην τετριµµένη πρακτική 

µετάδοσης της γνώσης δια του έντυπου υλικού, αγνοώντας τη σύγχρονη ΟΑ πραγµατικό-

τητα και αποκλείοντάς την σε µεγάλο βαθµό από τη σχολική ζωή. Η ΚΠ δεν υφίσταται στο 

ΑΠΣ. Άρα, οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται την «υποχρέωση» να την εντάξουν στη διδα-

κτική διαδικασία. Αφού λοιπόν απουσιάζει, δεν επιδιώκονται τα τρία C’S ως στόχοι του 

γραµµατισµού στα µέσα και, κατ’ επέκταση, του κινηµατογραφικού γραµµατισµού (βλ. 

κεφάλαιο 5, σελ. 28-29). Ειδικά η πολιτιστική προσέγγιση, το κοινωνικό-ιστορικό συγκεί-

µενο δηµιουργίας, βασική συνιστώσα ενός σύγχρονου πολιτιστικού πολυγραµµατισµού 

(βλ. κεφάλαιο 1, σελ. 13), αν και αναγνωρίζεται ως αξία, δε συνιστά πρωταρχικό σκοπό 

των δράσεων ΚΠ, αλλά την πιο παραµεληµένη από τις τρεις πτυχές της. Παροµοίως, πολύ 

περιορισµένα συναντάται και η δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου και όπου 

τολµείται, αποκόβεται από την κριτική (σύγκρ. κεφάλαιο 1, σελ. 12) ΧΩΡΙΣ να ακολουθεί-

ται κάποιο µοντέλο κινηµατογραφικής εκπαίδευσης µε παιδαγωγική επάρκεια. Ακόµα και 



103 

η τρίτη πτυχή του ΚΓ, της κριτικής προσέγγισης, ναι µεν εντοπίζεται ως στόχος υλοποίη-

σης δράσεων ΚΠ σε αυξηµένο βαθµό, ωστόσο, η σύνδεση µε τα ΑΠΣ δεν αφήνει περιθώ-

ρια αµφιβολίας ότι δεν πρόκειται για στόχους ενός αµιγώς κριτικού κινηµατογραφικού 

γραµµατισµού που επικεντρώνεται στην αποδόµηση και ερµηνεία της κινηµατογραφικής 

γλώσσας.  

 

Η αποκωδικοποίηση και υπεύθυνη ανασύνθεση του κινηµατογραφικού κώδικα (βλ. κεφά-

λαιο 2, σελ. 32 & κεφάλαιο 5.2, σελ. 34), η διάσταση του κινηµατογράφου ως µορφή τέ-

χνης και πηγή πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και η κινηµατογραφική δηµιουργία προα-

παιτούν τη µύηση των ίδιων των εκπαιδευτικών σε αυτές τις γνωστικές περιοχές, οι οποίες 

µόνο µέσω επιµόρφωσης ή κατάρτισης ή έστω αυτοδιδασκαλίας µπορεί να επιτευχθεί, ώ-

στε να αναγνωριστεί περαιτέρω η αξία τους και να καλλιεργηθούν στη συνέχεια και στους 

µαθητές. Προς το παρόν, ωστόσο, η γνωστική αναβάθµιση σε αυτούς τους τοµείς εξαρτά-

ται από το ενδιαφέρον των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταφεύγουν στην πιο δια-

δοµένη επιλογή: αυτή της αυτό-επιµόρφωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

10. Συζήτηση 

 

 10.1 Η Πρακτικότητα των Ερευνητικών Πορισµάτων 

 

Η εκπαίδευση δέχεται διαρκώς αναθεωρήσεις ως αποτέλεσµα πολιτικών αποφάσεων. Ω-

στόσο, κάθε πράξη εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να στηριχτεί σε µελέτες (Σκούρας, 

Αγγελής, Βογιατζόγλου, Πρεκατέ & Χρονόπουλος, 2007:134). Ποια είναι λοιπόν, η πρα-

κτικότητα των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας; Το ότι προσθέτει ένα λιθαράκι στο 

ερευνητικό έργο που έχει διενεργηθεί σε σχέση µε την ΚΠ. Εν έτη 2013, η Ελλάδα τοποθε-

τείται, βάσει έρευνας, στην κατηγορία των κρατών-µελών που βρίσκονται ακόµη στο στά-

διο στρατηγικών προσεγγίσεων και «εθνικής συνειδητοποίησης» της αξίας της ΚΠ (βλ. 

κεφάλαιο 7.1, σελ. 39). Ωστόσο, η χώρα διάκειται θετικά απέναντι σε συνέργειες και µελέ-

τες που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό της εθνικής ΟΑ εκπαίδευσης, αντιλαµβανόµενη 

πως η ανάπτυξη µιας εθνικής στρατηγικής απαιτεί πρωτίστως έρευνα (Council of EU, 

2014). Έτσι, η «3η παγκόσµια διάσκεψη για τα παιδιά και τα ΟΑ µέσα», (Θεσσαλονίκη, 

2001)28, συµπεριέλαβε για πρώτη φορά τον κινηµατογράφο στο πλαίσιο υποστήριξης προ-

γραµµάτων ΚΕ νέων. Επίσης, η χώρα συµµετείχε µέσω της ΕΡΤ στο Medeanet project29,  
 

 

 

 

28ECFA, CIFEJ (2001). Cinema Event: Conclusions. In: 3rd
 World Summit on Media for Children: Final Ac-

tivity Report, p. 62. Victoria, Australia: WSMCF.  
29Το MedeaNet project (2012-2014) είχε σκοπό τη χαρτογράφηση του τοπίου των µέσων και της µάθησης 

στην Ευρώπη: http://www.medeanet.eu/report/. Σύµφωνα µε τις τρεις αναφορές «Charting Media and Learn-

ing in Europe» (Vos et al., 2012:44, 2013:50, 2014:53-54), η Ελλάδα αποδέχεται α) την Ανακοίνωση της ΕΕ 

(EC, 2007) «Communication on Media Literacy in the Digital Environment» (βλ. Εισαγωγή, σελ. 2 & Πα-

ράρτηµα Ι), στην οποία ο όρος media literacy αποσαφηνίζεται ως «πρόσβαση, κατανόηση, κριτική αξιολόγη-

ση και δηµιουργία επικοινωνίας» - στις δύο τελευταίες µάλιστα εµφανίζεται πρώτη φορά η έννοια «Film 

Education» - και β) τη Σύσταση της ΕΕ (EC, 2009) (βλ. Εισαγωγή, σελ. 2-3 & Παράρτηµα Ι) για προώθηση 

του ΓΜ. Βάσει της τελευταίας, διεξήχθη η πανελλαδική έρευνα του ΙΟΜ για την παιδεία στα µέσα (βλ. Εισα-

γωγή, σελ. 4 & Παράρτηµα ΙΙ). 
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αλλά και σε σειρά άλλων συνεργειών30. Εν έτη 2015 και µε αφορµή τη δηµοσίευση του 

«Πλαισίου για την Κινηµατογραφική Εκπαίδευση» (βλ. Εισαγωγή, υποσηµ. 2), ο Bergala 

(2015) διέβλεψε την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας, εντός της ο-

ποίας θα ακολουθείται ένα κοινό µεθοδολογικό πρωτόκολλο στην παιδαγωγική προσέγγιση 

του κινηµατογράφου, που θα επιφέρει την απελευθέρωση από εξατοµικευµένες πρακτικές, 

χωρίς, ωστόσο, να µειώνει εθνικές διαβαθµίσεις. Η Ελλάδα θα ανήκει σε αυτή την εκπαι-

δευτική κοινότητα; Και για ποιο λόγο να ανήκει; Εν έτη 2016 το «Ευρωπαϊκό Κινηµατο-

γραφικό Φόρουµ» (European Film Forum), ο «χώρος» ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα στην 

ΕΕ και την ΟΑ βιοµηχανία, κρίνει πως η επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναµικό, εφοδια-

σµένο µε δηµιουργικές, ψηφιακές και επιχειρηµατικές δεξιότητες, αποτελεί βιώσιµη λύση 

για ένα υγιές ΟΑ οικοσύστηµα (EFF, 2016:27), όπου υπάγεται το ελληνικό, προσφέροντας 

επαγγελµατικές προοπτικές στη νέα γενιά, που είναι παραλήπτης και παραγωγός ΟΑ µη-

νυµάτων καθηµερινά. Όµως µε ποιο µέτρο ορθής παραλαβής και παραγωγής; Με αυτό που 

θα εξασφαλίσει η παιδεία χάρη στην οποία κάθε χώρα καθίσταται δυνατή να αναπτυχθεί 

κοινωνικοοικονοµικά (ΓΣΕΕ, 2016:11). Τα επιτεύγµατά της θεωρούνται ήδη σπουδαία. Η 

αισιοδοξία αντλείται από την έντονη πλέον κινητοποίηση του Υπουργείου Παιδείας µέσω 

της ΕΡΤ. Απόδειξη αποτελεί π.χ. η απόφαση του ΥΠΠΕΘ (2017) περί «αξιοποίησης ψηφι-

ακού αρχείου ΕΡΤ» (Φ5/139/28679/Γ∆4/7-3-2017) από τα σχολεία. Αντλείται επίσης από 

τη δραστηριοποίηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ-

ρωσης µέσω της ΓΓΕΕ που εποπτεύει τα ΜΜΕ και άρα εµπλέκεται έµµεσα µε την ΚΠ 

(Andriopoulou, 2017), διαµεσολαβώντας ανάµεσα σε Ελλάδα και διεθνείς οργανισµούς 

στην ΟΑ πολιτική (Chapman & Insights, 2016:194). 

 

Παρόλα τα ευοίωνα σηµάδια, εν έτη 2017, η έρευνα «ΚΠ στην Ηµαθία» παρουσιάζει πο-

ρίσµατα µέσα από τα οποία διαφαίνεται ότι τα προβλήµατα είναι ακόµα πολλά. Μπορεί να 

χαρακτηρίζουν το προφίλ µιας µικρής εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν παύουν, ωστόσο, να 

απεικονίζουν µια δεδοµένη κατάσταση: η Παιδαγωγική του Κινηµατογράφου δεν επι-

διώκεται συστηµατικά, αν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών την αναγνωρίζει ως 

µορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας.  
 

30α)EduTubePlusProject:2008-2011 (Παράρτηµα IX), β)EmedusProject:2012-2014:  

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/es, γ) FilmEd Project: 2015(Κεφάλαιο 7.5, σελ. 44-45  

& Παράρτηµα ΙΙ: Tornero et al, 2015), δ)Euforia Program:2015-16: http://euforia.filmfestival.gr/ 
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Τί αποτρέπει λοιπόν την πιο δυναµική παρουσία της στην τυπική εκπαίδευση; Το περιρρέ-

ον δυσλειτουργικό πολιτικό περιβάλλον για το οποίο ο ΟΟΣΑ καταγράφει ανυπαρξία ε-

πένδυσης στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτοµία και τις ΤΠΕ, µε τα οποία το αν-

θρώπινο δυναµικό θα αναπτύξει σύγχρονες δεξιότητες που θα διοχετευτούν στην οικονο-

µία και θα την αναµορφώσουν (OECD, 2016a:15). Η «έκθεση παρακολούθησης της εκπαί-

δευσης και της κατάρτισης του 2016» της ΕΕ, διαπιστώνει πως από τα 28 κράτη-µέλη, η 

Ελλάδα καταλαµβάνει την 26η θέση ως προς την ψηφιακή πρόοδο της οικονοµίας και κοι-

νωνίας (ΕΕ, 2016:7). Παράλληλα, παραπέµπει στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων του Νέ-

ου Σχολείου και του Εθνικού ∆ιαλόγου Παιδείας ως κρίσιµους πυλώνες για την εκπαιδευ-

τική αναγέννηση, που θα αποφέρει την κοινωνικοοικονοµική αναγέννηση. Για ποιο λόγο 

είναι η χώρα ψηφιακά στάσιµη; Σαφώς γιατί οι πολίτες της δεν έχουν εκπαιδευτεί αναλό-

γως. Στο πλαίσιο αξιολόγησης του PISA31 του 2018 (OECD, 2016b:6), ο γραµµατισµός 

κατανόησης κειµένου οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των κειµενικών πληροφοριών, 

που προβάλλονται πλέον και δια οθόνης, γιατί έτσι αντιµετωπίζεται ο 21ος αιώνας και ανε-

λίσσονται ολόπλευρα άτοµο και κοινωνία. Ας µην ξεχνάµε και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ 

για µια βιώσιµη µεταµόρφωση του κόσµου (UN, 2015) µέσω ποιοτικής παιδείας, που θα 

διδάσκει τη συµβολή του πολιτιστικού πλουραλισµού σε αυτή τη µεταµόρφωση. Ο κινηµα-

τογράφος, µέρος αυτού του πολιτισµού, ανήκει σε αυτή την παιδεία. 

 

Όπως συνάγεται από το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (2016:47-48), η Ελλάδα κα-

ταβάλλει προσπάθειες ανταπόκρισης στις συστάσεις µε τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό του 

σχολείου, µε την ελπιδοφόρα προσµονή να εκσυγχρονιστεί ψηφιακά ο ανθρώπινος παρά-

γοντας. Στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση, η τελευταία µοιάζει προσηλω-

µένη σε ένα άκαµπτο σύστηµα διδασκαλίας µιας υπερβολικής ύλης εντός στενών χρονικών 

πλαισίων, κι αυτό µε ξεπερασµένα µέσα, «στραγγαλισµένη» εκπαιδευτική ελευθερία και 

ατροφική την ποικιλία, που συνιστά αφετηρία κάθε επιστηµονικού και καλλιτεχνικού επι-

τεύγµατος (ΓΣΕΕ, 2016:11). Οι προτάσεις της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέ-

σεων (∆ΕΜΥ, 2016:2), απόρροια του Εθνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία (Παράρτηµα V), 

ξεκινούν από καθοριστικής σηµασίας διαπιστώσεις αναφορικά µε τα προβλήµατα που 

πλήττουν την εκπαίδευση και καταλήγουν στις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για να ξε-

περαστούν. Έτσι, συστήνεται η αναδιάρθρωση της ύλης και η ενδυνάµωση εκπαιδευτικών 

 
31∆ιεθνές Πρόγραµµα του OECD για την αξιολόγηση των µαθητών: http://iep.edu.gr/pisa/ 
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και µαθητών στα εξής: αυτενέργεια, δηµιουργικότητα, κριτική σκέψη, καλλιτεχνική παι-

δεία και δηµιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Βραχυπρόθεσµα προβλέπεται η εισαγωγή των 

τεχνών ως διδακτική στις Παιδαγωγικές Σχολές και η διαρρύθµιση σχολικών χώρων τέχνης 

(∆ΕΜΥ, 2016:7). Ξεχωριστή θέση κατέχει η επέκταση της Καλλιτεχνικής Παιδείας στην 

εκπαίδευση, στην οποία συγκαταλέγεται ο κινηµατογράφος, ως σηµείο διεπαφής µε τη 

γνώση και συνάντησης των µαθητών µε καλλιτέχνες (∆ΕΜΥ, 2016:32). 
 

10.2 Προτάσεις Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

∆ιαπιστώνεται πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι καθοριστικών απο-

φάσεων για την παιδεία. Η παρούσα µελέτη ΚΠ ενισχύει µε τα ευρήµατά της την τοποθέ-

τηση ότι τούτο το µορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας κρίνεται ως ένας σοβαρός γνω-

στικός και µεθοδολογικός τοµέας, που µπορεί να επιδιωχθεί συστηµατικότερα, εφόσον 

πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν δίνουν σα-

φώς έναν δικό τους παλµό στην ΚΠ. Συνυπολογίζοντας, ωστόσο, και τις τυπικές πρακτικές 

ένταξης της ΚΠ στην εκπαίδευση (Παράρτηµα XIII), αντιλαµβάνεται κανείς πως πρόκειται 

για αυξανόµενες τάσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα να συγκροτηθούν σε κεντρικό 

ρεύµα. Τούτο θα χρειαστεί οργάνωση και συστηµατοποίηση, που θα πρέπει να προέλθει 

από το µόνο όργανο  αρµόδιο για το συντονισµό της εκπαίδευσης: το Υπουργείο Παιδείας. 

Συντονισµός σηµαίνει ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής ΟΑ ή ΚΠ, ώστε η Ελλάδα να ξεφύ-

γει από την περίπτωση της «εθνικής συνειδητοποίησης» και να αναρριχηθεί στο στάδιο του  

δυναµικού µοντέλου εφαρµογής. Για να επιτευχθεί αυτό, θα απαιτηθούν: 

 

1)Θεσµοθέτηση της ΟΑ ή ΚΠ: διαθεµατική σύνδεση µε το ΑΠΣ ή αυτόνοµο γνωστικό α-

ντικείµενο (π.χ. εντός του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου, ως βιωµατική δραστηριότητα, 

προαιρετική επιλογή ανάµεσα σε άλλες µορφές τέχνης) 

2)Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού µοντέλου ΚΠ: α)σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, β)µε 

ανάπτυξη ειδικών ή αξιοποίηση υφιστάµενων προγραµµάτων σπουδών και οδηγών [π.χ. 

«πρόγραµµα σπουδών & οδηγός εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση» (Πα-

ράρτηµα VII)], γ)συνυπολογισµός στα ΑΠΣ και των τριών προσεγγίσεων (κριτική, δηµι-

ουργική, πολιτισµική) της ΚΠ, δ)σχεδιασµός εκπαιδευτικών σεναρίων για άµεση αξιοποί-

ηση στη σχολική τάξη, βάσει των τριών προσεγγίσεων, ε)προσδιορισµός µαθησιακών στό-

χων και µοντέλο αξιολόγησης  
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3)Επιµόρφωση: α)επιµορφωτικά προγράµµατα για ενδιαφερόµενους εν ενεργεία  εκπαι-

δευτικούς, β)ακαδηµαϊκή κατάρτιση µελλοντικών εκπαιδευτικών στην ΚΠ, 

γ)επιµορφωτικά σεµινάρια γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας σε σχολικό επίπεδο για 

την αναγνώριση και την κατανόηση της αξίας και του περιεχοµένου της ΚΠ 

4)Υλικοτεχνική αναβάθµιση σχολείων για την εξάλειψη προβληµάτων  

5)Συνεργασία: α)ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας εκπαιδευτικών για αποτελεσµατικότερη 

δια βίου µάθηση, β) περαιτέρω «άνοιγµα» των σχολείων προς εξωτερικούς φορείς µε σκο-

πό την εισροή αρτιότερης τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση 

 

10.3 Περιορισµοί Έρευνας 

 

Επισηµάνεται άλλη µια φορά ότι τα αποτελέσµατα τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτι-

κής έρευνας, δεδοµένου ότι απεικονίζουν µονάχα την εικόνα της Ηµαθίας, δε διεκδικούν 

γενίκευση σε άλλους πληθυσµούς. Ειδικά η ποιοτική έρευνα επικεντρώθηκε αποκλειστικά 

στους εκπαιδευτικούς που ενέταξαν τη δηµιουργική προσέγγιση στη διδασκαλία, αποσπώ-

ντας την από την κριτική και πολιτισµική, που συναποτελούν αδιαίρετο µέρος της ΚΠ. Ο 

λόγος έγκειται αφενός στους επιβεβληµένους χρονικούς περιορισµούς εντός των οποίων 

όφειλε να διενεργηθεί η µελέτη και αφετέρου στην πρόβλεψη δυσκολίας εκ µέρους της ε-

ρευνήτριας να εντοπίσει περιπτώσεις εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιήσει δράσεις κριτι-

κής ή πολιτισµικής ΚΠ ή συνδυαστικές των τριών προσεγγίσεων. Ως αδυναµία ερευνητι-

κού σχεδιασµού, η ερευνήτρια αναγνωρίζει ακόµη την παράλειψη αναζήτησης αντιλήψεων 

ειδικών επιστηµόνων από το χώρο της ΚΠ, που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν µε το ο-

πτικό τους πεδίο. Επίσης, αν και υπήρχε η επιλογή συµπληρωµατικής ποιοτικής έρευνας 

φορέων που συνεργάστηκαν µε τους εκπαιδευτικούς, η ερευνήτρια δεν προχώρησε στην 

αξιοποίησή της, καθώς θα απαιτούσε περαιτέρω σχεδιασµό και αναγκαστική παράταση 

των διαδικασιών διεξαγωγής, επεξεργασίας και ερµηνείας επιπρόσθετων πληροφοριών. 

 

10.4 Μελλοντικές Έρευνες 

 

Είναι σαφές ότι το τοπίο της ΚΠ, ειδικά στην Ελλάδα, χρειάζεται περισσότερα «χειροπια-

στά» δεδοµένα ως προς την πρόοδο που σηµειώνεται στην τυπική εκπαίδευση. Προτείνο-

νται έρευνες δράσης από εκπαιδευτικούς, ενδεχοµένως και σε συνεργασία µε φορείς του 
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κινηµατογραφικού χώρου, οι οποίες θα σχεδιαστούν µε βάση τις τρεις συνιστώσες της ΚΠ, 

την κριτική, δηµιουργική και πολιτισµική προσέγγιση. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να 

δοθεί στους στόχους, στη µεθοδολογία και στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Τα ευ-

ρήµατα µπορούν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης προτύπων πρακτικών 

και άρα να εισρεύσουν σε σχετικά ΑΠΣ, οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς ή και ένα εθνικό 

πλαίσιο ΚΠ. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι η εφαρµογή τους προαπαιτεί εκπαιδευµένους 

λειτουργούς. Συστήνεται η άµεση υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων για εκπαιδευ-

τικούς όλων των βαθµίδων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, 

πρωτίστως και δηµιουργικές, που θα µεταφέρουν σε ένα επόµενο στάδιο εντός σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτηµα I 

 

I. Πολιτική Εκπαίδευσης και Γραµµατισµού στα Μέσα: Ευρώπη & 

UNESCO 

 

Επεξήγηση Ευρωπαϊκών Φορέων: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(European Commission): 

Θεσµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούµενος από Επίτροπους, έναν από 

κάθε κράτος 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(European Parliament):  

Κοινοβουλευτικό σώµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούµενο από 766 

µέλη προερχόµενα από τις 28 χώρες της Ένωσης 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

(European Council): 

Θεσµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούµενος από τους αρχηγούς των 

κυβερνήσεων & τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής 

Κοινοβουλευτική Συνέ-

λευση (Parliamentary 

Assembly): 

Τα µέλη που απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου 

Ευρώπης 

Συµβούλιο Ευρώπης 

(Council of Europe): 

∆ιεθνής οργάνωση, αποτελούµενη από 47 χώρες της Ευρώπης 

Συµβούλιο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Council of the 

European Union):  

Θεσµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούµενος από υπουργούς των κυβερ-

νήσεων. Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί όργανο 

λήψης αποφάσεων 

Συµβούλιο Παιδείας, 

Νεολαίας, Πολιτισµού 

και Αθλητισµού (Educa-

tion, Youth, Culture and 

Sports Council): 

Υποτοµέας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Πηγή: European Union, 2017 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_en 
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Ευρώπη 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: Συµβούλιο Λισαβόνας (Ισπανία)-2000 
Lisbon European Council, 23rd & 24th March 2000.   
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 
Οι προκλήσεις της σύγχρονης διεθνοποιηµένης οικονοµίας αντιµετωπίζονται µε καινοτοµία, νέες 
γνωστικές και κοινωνικές υποδοµές, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και εκσυγχρονισµό των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, µέσω της προώθησης ψηφιακού γραµµατισµού και δεξιοτήτων πλη-
ροφορίας & τεχνολογίας. 
Συµβούλιο Ευρώπης (Κοινοβουλευτική Συνέλευση): Σύσταση Συµβουλίου -2000 
Recommendation 1466, 27 June 2000, «Media Education». 
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16811&lang=en 
Ο σύγχρονος άνθρωπος, βυθισµένος στην κοινωνία της πληροφορίας (information society), θα 
µπορέσει να εξασφαλίσει την ελευθερία έκφρασης, την κοινωνική συµµετοχή και τη δηµοκρατική 
πολιτειότητα (democratic citizenship) στηριζόµενος στην εκπαίδευση µιντιακού γραµµατισµού ως 
κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική.  
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγία για τα ∆ικαιώµατα ∆ηµιουρ-
γού στην Κοινωνία της Πληροφορίας-2001 
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Har-
monization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=EN 
Η προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων οφείλει να προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις για τη διασφάλιση 
της µάθησης και την προώθηση του πολιτισµού. Έτσι, το θέµα της προστασίας έργων οφείλει να 
επιτρέπει εξαιρέσεις χρήσης και διάθεσης για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, ε-
ναρµονίζοντας το στόχο της οδηγίας µε το δηµόσιο συµφέρον. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για Νοµοθετικά Θέµατα σχετικά µε Κινηµατογραφι-
κά/Οπτικοακουστικά Έργα-2002 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions on “Certain Legal Aspects Relating to Cine-
matographic and Other Audiovisual Works” [COM/2002/0534 final].http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1479023854235&uri=CELEX:52001DC0534 
Τα οπτικοακουστικά έργα, και ειδικά ο κινηµατογράφος, σηµαντικά οικονοµικά και πολιτιστικά 
αγαθά, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση εθνικών ταυτοτήτων και στη διατήρηση πολι-
τιστικής ποικιλίας στην Ευρώπη. Η αναγνώριση της αξίας τους πρέπει να προωθείται, µεταξύ άλ-
λων, και µέσω της κινητοποίησης της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κοινότητας, αλλά και µέσω 
µεταρρυθµίσεων των εκπαιδευτικών συστηµάτων για την προώθηση της κινηµατογραφικής γνώ-
σης. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ρυθµιστικής  
Οπτικοακουστικής Πολιτικής-2003 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions “The Future of European Regulato-
ry Audiovisual Policy”, [COM (2003) 784 final], Brussels, 15 December 2003.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0784:FIN:EN:PDF 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται. Ρυθµιστικές πολιτικές στον οπτικοακουστι-
κό τοµέα πρέπει να διασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον όπως το δικαίωµα για πληροφόρηση, την 
προστασία ανηλίκων/καταναλωτών, την παραγωγή & διανοµή υλικού, τα πνευµατικά δικαιώµατα 
περιεχοµένου, την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλότητα και τον µιντιακό πλουραλισµό. Το διαρ-
κώς µεταλλασσόµενο µιντιακό τοπίο απαιτεί τη διασφάλιση της παιδείας των νέων στα νέα µέσα. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επικαιροποίηση Ανακοίνωσης για  Νοµοθετικά Θέµατα σχετικά µε Κινηµα-
τογραφικά/Οπτικοακουστικά Έργα (2002)-2004 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions on the follow-up to the Commis-
sion communication on certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual 
works (Cinema communication) of 26.09.2001 (published in OJ C 43 on 16.2.2002) (text with EEA 
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relevance) /* COM/2004/0171 final */  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004DC0171 
Η τέχνη της κινηµατογραφίας αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο πολιτιστικής και ιστορικής κλη-
ρονοµιάς, που χρήζει πλήρους προστασίας. Επιπρόσθετα, συνιστά έναν αυτόνοµο βιοµηχανικό το-
µέα που συνεισφέρει στην αγορά εργασίας και την εξέλιξη της οικονοµίας. Συνεπώς, το κοινό έχει 
δικαίωµα πρόσβασης στην τέχνη αυτή, η οποία πρέπει να διευκολύνεται σε ερευνητικό, ακαδηµαϊ-
κό και εκπαιδευτικό επίπεδο. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόγραµµα «Ασφαλέστερο ∆ιαδί-
κτυο»-2005 (2005-2008) 
Safer Internet Programme 2005-2008 (Safer Internet Plus): Decision No 854/2005/EC of the Euro-
pean Parliament and of the Council of 11 May 2005 “Establishing a Multiannual Community Pro-
gramme on Promoting Safer Use of the Internet and New Online Technologies” http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32005D0854 
Στο πλαίσιο καµπάνιας ενηµέρωσης και πληροφόρησης, π.χ. φορέων εκπαίδευσης, από νοµικές 
οντότητες (δικαιούχοι-µέτοχοι του προγράµµατος “Safer Internet Plus”), όλοι οι χρήστες του διαδι-
κτύου, ειδικά οι νέοι, πρέπει να καταστούν ενδυναµωµένοι, ώστε να προβαίνουν σε δικές τους επι-
λογές και να λαµβάνουν συνειδητές αποφάσεις για το πώς θα χειριστούν ανεπιθύµητο διαδικτυακό 
περιεχόµενο. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ίδρυση Οµάδας Εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παι-
δεία στα Μέσα-2006 
Media Literacy Expert Group. -1η συνάντηση  οµάδας: 30 Μαρτίου 2006. 
https://milunesco.unaoc.org/mil-resources/the-media-literacy-expert-group/ 
Η ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων γραµµατισµού στα µέσα έχει συµβουλευτικό ρόλο για την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της είναι η διερεύνηση και προώθηση πολιτικής στον τοµέα της παιδεί-
ας στα µέσα. Εθνικός εκπρόσωπος της οµάδας από την Ελλάδα (2006-2011): Ινστιτούτο Οπτικοα-
κουστικών Μέσων (ΙΟΜ). Η λειτουργία του ΙΟΜ προβλέφθηκε µε το Νόµο 1730/ΦΕΚ Α’ 145/18-
8-1987, Άρθρο 11 στο πλαίσιο ίδρυσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης: https://www.e-
nomothesia.gr/inner.php/enemerose-tupos-radiophono-teleorase/n-1730-1987.html?print=1  
Καταργήθηκε το 2011 και οι αρµοδιότητές του πέρασαν στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 
(Αριθµ. 23048/2011, ΦΕΚ Β’ 2788/5-12-2011) http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-
01-29-08-13-13 
Συµβούλιο Ευρώπης: Σύσταση «Περί Ενδυνάµωσης των Παιδιών στο Νέο Περιβάλλον Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας»-2006 
Recommendation Rec (2006)12 of the Committee of Ministers to Member States on “Empowering 
Children in the New Information and Communications Environment”, Council of Europe, Commit-
tee of Ministers, 27 September, 2006.  
http://portal.unesco.org/ci/en/files/25152/11861425271Recommendation_Rec(2006)12.pdf/Recommendation
%2BRec(2006)12.pdf 
Τα κράτη-µέλη οφείλουν να αναπτύξουν µια συνεκτική στρατηγική πληροφοριακού γραµµατισµού 
(information literacy) στα εκπαιδευτικά τους συστήµατα, µε έµφαση στο ανθρώπινο δικαίωµα της 
ελευθερίας έκφρασης, που θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση παιδιών και εκπαιδευτικών, ώστε να 
κάνουν την κατά το δυνατόν καλύτερη χρήση υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνίας. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση για την Εκπαίδευση στα Μέσα: 
Κατανοώντας το Περιεχόµενο των Σηµερινών Μέσων-2006 
Public Consultation on Media Literacy: “Making Sense of Today’s Media Content”: Commission 
begins Public Media Literacy Consultation, Brussels, 6 October 2006. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-literacy-background-documents 
Ο γραµµατισµός στα µέσα αρχίζει να διαδραµατίζει ολοένα και σπουδαιότερο ρόλο στην ενεργό 
πολιτειότητα (active citizenship) και τη δηµοκρατία. Ενισχύει την ελευθερία έκφρασης και το δι-
καίωµα στην πληροφόρηση, βοηθώντας έτσι στην οικοδόµηση και τη διατήρηση της δηµοκρατίας, 
καθώς ενδυναµώνει τους πολίτες µε κριτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβληµάτων, µετα-
τρέποντάς τους σε συνετούς καταναλωτές και παραγωγούς περιεχοµένου. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόγραµµα MEDIA (2007-2013) για 
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την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Τοµέα-2006 
Decision No 1718/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 
Concerning the “Implementation of a Programme of Support for the European Audiovisual Sector 
(MEDIA 2007)”http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006D1718 
Tο πρόγραµµα MEDIA (2007-13) θεωρείται κρίσιµο για την οικονοµική υποστήριξη του οπτικοα-
κουστικού τοµέα. Καθιερώνεται µε άξονες 1)τη διατήρηση και βελτίωση της Ευρωπαϊκής πολιτι-
στικής & γλωσσικής ποικιλίας και της κινηµατογραφικής/οπτικοακουστικής κληρονοµιάς 2)την 
εγγύηση για την προσβασιµότητα από το κοινό 3) την αύξηση της κυκλοφορίας και θέασης έργων 
(π.χ. µέσω πρωτοβουλιών εκπαίδευσης στον κινηµατογραφικό γραµµατισµό σε συνεργασία µε 
σχολεία) 4)την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σύσταση Περί Προστασίας Ανηλί-
κων και Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας στις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών και Πληροφορίας -2006 
Recommendation 2006/952/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 
2006 on “the Protection of Minors and Human Dignity and on the Right of Reply in Relation to the 
Competitiveness of the European Audiovisual and On-line Information Services Industry”http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:l24030a 
Η ανάδυση νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση για την 
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη νοµιµότητα 
διαδικτυακού περιεχοµένου και τους κώδικες σωστής συµπεριφοράς των οπτικοακουστικών και 
πληροφοριακών υπηρεσιών, ειδικά όταν αυτά επηρεάζουν άτοµα νεαρής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικές 
κοινότητες, που επωµίζονται το έργο της επαγρύπνησης, καλούνται να συµβάλλουν στη βελτίωση 
των επιπέδων µιντιακού γραµµατισµού ανηλίκων. 
Συµβούλιο Ευρώπης (& UNESCO): Ατζέντα Παρισιού-2007 
Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education, 21-22 June 2007. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Parisagendafin_en.pdf 
Η Ατζέντα, µε συν-διοργάνωση της Γαλλικής Επιτροπής για την UNESCO, της UNESCO και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, περιλαµβάνει 12 συστάσεις για την ανάπτυξη δυναµικής και στοχευµέ-
νης δράσης σχετικά µε την ένταξη της εκπαίδευσης στα µέσα σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης: 
Media Education και: 
1) Περιεκτικός ορισµός 
2)Συµπερίληψη πολιτιστικής ποικιλότητας και σεβασµού προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
3)Καθορισµός δεξιοτήτων και αξιολόγησης 
4)Ακαδηµαϊκή κατάρτιση εκπαιδευτικών 
5)Ανάπτυξη παιδαγωγικής µεθοδολογίας 
6)Κινητοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος 
7)Κινητοποίηση της κοινωνίας 
8)Ένταξη στη ∆ια Βίου Μάθηση 
9)Ενσωµάτωση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και στην έρευνα 
10)Ανάπτυξη συστηµάτων δικτύωσης 
11)∆ιεθνής ανταλλαγή 
12)Κινητοποίηση αρµοδίων για θέµατα πολιτικής θεσµοθέτησης 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρευνα: Τρέχουσες Τάσεις και Προσεγγίσεις προς το Γραµµατισµό στα 
Μέσα στην Ευρώπη-2007 
“Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe”  
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-trends-report_en.pdf  
Στο σύγχρονο περιβάλλον µιντιακής σύγκλισης, αυξανόµενης ανησυχίας για την ασφάλεια χρη-
στών των µέσων, ανάγκης για κριτική ανάλυση µιντιακού περιεχοµένου, πιο έντονης παρουσίας 
της παιδείας στα µέσα στα προγράµµατα σπουδών και κινητοποίησης της βιοµηχανίας, των ρυθµι-
στικών αρχών, φορέων και οργανισµών, η Ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέµα γραµµατισµού των 
πολιτών στα µέσα αντιµετωπίζει πληθώρα προκλήσεων που σχετίζονται κυρίως µε την έλλειψη 
δηµόσιας πολιτικής. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοα-
κουστικών Μέσων-2007 
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Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0065  
Η ανάπτυξη και συνεχής παρακολούθηση της προόδου του γραµµατισµού στα µέσα σε όλους τους 
κοινωνικούς τοµείς κρατών-µελών, ως προστατευτικού µηχανισµού των πολιτών, ειδικά των νέων, 
είναι πρωτίστης σηµασίας καθώς οι διάφορες οπτικοακουστικές και µιντιακές υπηρεσίες, που είναι 
κυρίως πολιτιστικές και οικονοµικές επιχειρήσεις, αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη επιρροή στις 
κοινωνίες, στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, στα εκπαιδευτικά συστήµατα και στην πολιτιστική ζωή. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για µια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στο Γραµµατισµό στα Μέσα 
σε Ψηφιακό Περιβάλλον-2007 
”European Approach to Media Literacy in the Digital Environment”, 20 December 2007. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0833 
Η Ανακοίνωση, αποτέλεσµα των εργασιών της ειδικής οµάδας εµπειρογνωµόνων (βλ. πάνω), των 
ευρηµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης (βλ. πάνω, 10/2006-12/2006) και προηγούµενων εµπειριών 
της Επιτροπής, τοποθετεί την παιδεία στα µέσα στη βάση µιας πανευρωπαϊκής προοπτικής: Μεγα-
λύτερα επίπεδα γραµµατισµού στα µέσα µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη των 
στόχων του Συµβουλίου της Λισαβόνας (2000).  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς για την Ευρώπη -2008 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A Digital Single Market Strategy 
for Europe”, Brussels, 3 January 2008 COM(2007)  
836 final http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205279%202008%20INIT 
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική διαµόρφωσης µιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς φέρει σειρά πλεονεκτηµά-
των (διασυνοριακά επιχειρηµατικά µοντέλα και ευρεία διάθεση δηµιουργικού, γλωσσικού και πολι-
τιστικού περιεχοµένου που διανέµεται διαδικτυακά), αλλά και προκλήσεων (παραβίαση κωδίκων 
ηθικής & νόµιµης συµπεριφοράς, πειρατεία/µη εγκεκριµένη διανοµή υλικού). Παράγοντας-κλειδί 
στη διαχείριση των προκλήσεων είναι, µεταξύ άλλων, και ο χρήστης, ο οποίος, για να επιλέξει συ-
νειδητά, να δηµιουργήσει, να διανείµει υλικό και να αποκτήσει γνώσεις περί πνευµατικών θεµάτων, 
χρειάζεται τον αντίστοιχο γραµµατισµό.  
Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισµός: Αποδοχή της Ανακοίνω-
σης (2007) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-2008 
Council of the European Union, Press Release, 9149/08 (Presse 120) 2868th Council Meeting: Edu-
cation, Youth and Culture, Brussels, 21-22 May 2008. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-08-
120_en.htm?locale=en 
Υιοθετώντας την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) «Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στο 
Γραµµατισµό στα Μέσα σε Ψηφιακό Περιβάλλον» (βλ. πάνω), τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής απέναντι στο µιντιακό γραµµατισµό ως σηµαντικό παράγοντα για ενεργό πολιτειότητα και για 
την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη-µέλη, να προωθήσουν µέ-
σω των αρχών ρύθµισης οπτικοακουστικής & ηλεκτρονικής επικοινωνίας το γραµµατισµό στα µέ-
σα και σχετική έρευνα για την καλύτερη αποτύπωση της πραγµατικότητας. 
Συµβούλιο Ευρώπης (Κοινοβουλευτική Συνέλευση): Σύσταση 1836: Η Αξιοποίηση του ∆υναµικού 
της Ηλεκτρονικής Μάθησης για την Εκπαίδευση & την Κατάρτιση-2008 
Recommendation 1836 (2008) “Realising the Full Potential of E-learning for Education and Train-
ing” https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17648&lang=en 
Η παραδοσιακή εκπαίδευση, που λαµβάνει χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας, πρέπει να συµπληρω-
θεί από τις καινούργιες e-learning µεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα συνεισφέρουν στο µετασχη-
µατισµό της Ένωσης σε µια προηγµένη κοινωνία γνώσης. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για τη Βελτίωση των ∆εξιοτήτων του 21ου Αιώνα-2008 
Communication [COM(2008)425] finalfrom the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – “Im-
proving Competences for the 21st Century: an Agenda for European Cooperation on Schools” 
{SEC(2008) 2177}, 3 July 2008. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52008DC0425 
Οι αλλαγές στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και την πολύµορφη κοινωνία απαιτούν από τους 
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νέους µια µεγάλη ποικιλία νέων δεξιοτήτων για νέα επαγγέλµατα. Τέτοιες δεξιότητες περιλαµβά-
νουν πλέον και ένα νέο πολιτιστικό υπόβαθρο που βασίζεται σε οπτικά πολυµέσα. Ρόλο-κλειδί 
στην προσαρµογή θα παίξει η εκπαίδευση/κατάρτιση και για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η µεταρ-
ρύθµιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων, η ανίχνευση καλών πρακτικών των Ευρωπαϊκών σχολεί-
ων και η συνεργασία κρατών σε θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής στον τοµέα αυτό. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόγραµµα «Ασφαλέστερο ∆ιαδί-
κτυο»-2008  
Decision 1351/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 “Es-
tablishing a Multiannual Community Programme on Protecting Children Using the Internet and 
Other Communication Technologies”. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24190d 
Συνέχεια του προγράµµατος “Safer Internet Plus”, 2005-2008: Η διαδικτυακή πραγµατικότητα α-
ποτελεί πια συνηθισµένο σηµείο αναφοράς χρηστών, γεγονός που συνδέεται µε πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα. Μεγάλο µειονέκτηµα αποτελούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι ανήλικοι, 
που έχουν µετατραπεί σε ενεργούς χρήστες. Το πρόγραµµα “Safer Internet” (2009-2013) περιλαµ-
βάνει ένα πλαίσιο ρυθµίσεων παράνοµου διαδικτυακού περιεχοµένου και παραβατικής διαδικτυα-
κής συµπεριφοράς, αλλά και κοινωνικής ενηµέρωσης για την αποτελεσµατικότερη προστασία ατό-
µων νεαρής ηλικίας. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση «Νέες ∆εξιότητες για Νέα Επαγγέλµατα»-2008 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions of 16 December 2008 – ‘New skills 
for New Jobs: Anticipating and Matching Labour Market and Skills Needs’ [COM(2008) 868 final].  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0868&from=EL 
Η αποτελεσµατικότερη πρόβλεψη, αναβάθµιση και αντιστοίχιση µε την αγορά εργασίας των δεξιο-
τήτων που απαιτούνται στο σύγχρονο επαγγελµατικό κόσµο, ειδικά των δεξιοτήτων στους τοµείς 
της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, και το «χτίσιµο» γέφυρας µεταξύ της εκπαίδευσης & κατάρ-
τισης και της εργασιακής πραγµατικότητας προσδοκάται ότι θα επιφέρουν τη βελτίωση του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου, το οποίο θα εργαστεί, ώστε η οικονοµία της Ευρώπης, που βάλλεται από την κρί-
ση, να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης. 
Συµβούλιο Ευρώπης: 1η ∆ιάσκεψη της Επιτροπής Υπουργών των Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών 
του Συµβουλίου της Ευρώπης-2009 
1st Council of Europe Conference of Ministers responsible for Media and New Communication 
Services. “A New Notion of Media?” 28 and 29 May 2009, Reykjavik, Iceland. CM(2009)143 22 
September 2009 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM(2009)143&Language=lanEnglish&Ver=original&direct=true#
P12_111 
Το Συµβούλιο οφείλει να διερευνήσει κατά πόσο οι «κώδικες αξιών» (πλουραλισµός, ελευθερία 
µέσων, δικαίωµα στην πληροφόρηση, ελευθερία έκφρασης, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηµοκρατία)  
που είχαν διαµορφωθεί µε βάση τα παραδοσιακά µέσα, είναι εφαρµοστέα για τα καινούργια µέσα, 
αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Ο µιντιακός γραµµατισµός που καλλιεργείται στην επίσηµη 
εκπαίδευση θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας νέας γενιάς, η οποία πρέπει να απο-
κτήσει το αίσθηµα ευθύνης όταν δηµιουργεί, αξιοποιεί και διανέµει υλικό. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σύσταση για την Παιδεία στα Μέσα στο Ψηφιακό Περιβάλλον-2009 
Commission Recommendation on “Media Literacy in the Digital Environment for a More Competi-
tive Audiovisual and Content Industry and an Inclusive Knowledge Society” [C(2009) 6464 final], 
Brussels, 20 August 2009. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009H0625 
Συστήνεται, τα κράτη-µέλη να δράσουν σε επίπεδο έρευνας, εκπαιδευτικού διαλόγου, εκστρατειών 
ενηµέρωσης του κοινού, επιµόρφωσης της κοινωνίας και συνεργασίας µε αρχές ρύθµισης του το-
µέα της οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και βιοµηχανικούς παράγοντες στο θέµα 
της προώθησης του γραµµατισµού στα µέσα.  
Συµβούλιο Ευρώπης (Κοινοβουλευτική Συνέλευση): Σύσταση 1882: Προαγωγή ∆ιαδικτύου και 
∆ιαδικτυακών Μιντιακών Υπηρεσιών Κατάλληλων για Ανηλίκους-2009 
Recommendation 1882 (2009) “The promotion of Internet and Online Media Services Appropriate 



173 

for Minors”, 28 September 2009. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
EN.asp?fileid=17770&lang=en 
Το Συµβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη-µέλη να προχωρήσουν σε συνεργασίες σε επίπεδο κυβερνήσε-
ων και µιντιακού τοµέα ενάντια στην παράνοµη συµπεριφορά και σε επιβλαβές περιεχόµενο στο 
διαδίκτυο. Προτείνεται µια σειρά δράσεων µε στόχο τη διατήρηση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας 
και την προστασία ανηλίκων: µηχανισµοί διαδικτυακής ασφάλειας, ενηµέρωση και εκπαίδευση στα 
µέσα για όλους και παραγωγή περιεχοµένου από εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς θεσµούς, µε 
σκοπό την αύξηση του γοήτρου της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς για παιδιά και νέους. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη Αξιολόγησης Κριτηρίων για τα Επίπεδα Γραµµατισµού στα Μέσα 
στην Ευρώπη-2009 
“Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels: A Comprehensive View of the Concept 
of Media Literacy and an Understanding of how Media Literacy Levels in Europe should be as-
sessed”, Brussels, October, 2009. 
http://ec.europa.eu/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf 
Ο γραµµατισµός στα µέσα στη σύγχρονη εποχή έχει προσλάβει πολλές και ποικίλες µορφές. Με 
αυτό το δεδοµένο, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη δεικτών για τη µέτρηση των επιπέδων µιντια-
κού γραµµατισµού ανά την Ευρώπη.  
Συνέχεια µελετών για τα επίπεδα γραµµατισµού στα µέσα στην Ευρώπη µε ανάθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: “Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels: A Comprehen-
sive View of the Concept of Media Literacy and an Understanding of how Media Literacy Levels in 
Europe should be assessed”. Final Report, Brussels, January 2010. 
http://www.eavi.eu/wordpress/wpcontent/uploads/2010/06/eavi_study_on_assessment_criteria_for_media_lit
eracy_levels_in_europe.pdf 
 “Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe”: Final Report, April 
2011. 
http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/study_testing_and_refining_ml_levels_in_europe.pdf 
“Assessing    Media    Literacy    Levels     and    the    European    Commission Pilot    Initiative”, 
March 2015.   http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/About_EAVI/assessing.pdf 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοµοθετικές, Κανονιστικές και ∆ιοι-
κητικές ∆ιατάξεις για την Παροχή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων-2010 
Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council of 10 March 2010 on the 
“Coordination of Certain Provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in 
Member States Concerning the Provision of Audiovisual Media Services (Audiovisual Media Ser-
vices Directive)” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010L0013 
Αναθεώρηση της Οδηγίας “Directive 2007/65/EC of the European Parliament and of the Council of 
11 December 2007” (βλ. πάνω): Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων των κρατών-µελών έχουν 
το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας περιεχοµένου στην Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη την πα-
ρούσα οδηγία, η οποία παρουσιάζει σηµαντικές ρυθµιστικές πολιτικές για το διαρκώς µεταλλασσό-
µενο οπτικοακουστικό περιβάλλον: τεχνολογικές εξελίξεις, ανταγωνιστική αγορά, πολιτιστική πο-
λυµορφία, προστασία ανηλίκων, µιντιακή πολυφωνία και ελευθερία, καταπολέµηση διακρίσεων. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ψηφιακό Θεµατολόγιο για την Ευρώπη-2010 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions “A Digital Agenda for Europe” 
[COM(2010) 245 final/2], Brussels, 26.8.2010. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0245R(01) 
Η ανάπτυξη ψηφιακού θεµατολογίου µε δυνατότητες µιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, αυξηµένης 
πρόσβασης σε υλικό, απλοποίησης ηλεκτρονικών και διασυνοριακών συναλλαγών, ανάπτυξης ψη-
φιακής αξιοπιστίας και φερεγγυότητας και συντονισµένης διαλειτουργικότητας προϋποθέτει έρευ-
να, πνεύµα καινοτοµίας και βελτίωση ψηφιακού γραµµατισµού, ο οποίος πρέπει να ενσωµατωθεί 
στα προγράµµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων. 
Συµβούλιο Ευρώπης: Μια Νέα Αντίληψη για τα Μέσα-2011 
Recommendation CM/Rec (2011)7 of the Committee of Ministers to Member States on “a New 
Notion of Media” Adopted by the Committee of Ministers on 21 September 2011 at the 1121st 
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meeting of the Ministers’ Deputies. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc2c0 
Η συνέχεια της πολιτικής: “1st Council of Europe Conference of Ministers Responsible for Media 
and New Communication Services. “A New Notion of Media?”, 28 and 29 May 2009, Reykjavik, 
Iceland” (βλ. πάνω): Παρά τις αλλαγές του µιντιακού οικοσυστήµατος, ο ρόλος των µέσων στη δη-
µοκρατική κοινωνία δεν έχει αλλάξει παρά την πρόσθεση νέων εργαλείων. Η πολιτική πρέπει να 
λάβει υπόψη τις εξελίξεις, να αναπτύξει µια καινούργια αντίληψη για τα µέσα. Όλοι οι ενδιαφερό-
µενοι (και του εκπαιδευτικού χώρου) θα πρέπει να µπορούν να κινούνται σε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο 
πολιτικής που θα εγγυάται προστασία και θα παρέχει µια ξεκάθαρη εικόνα των ευθυνών και υπο-
χρεώσεων, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα.  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εφαρµογή Γραµµατισµού στα Μέσα και την Πληροφορία σε Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα Σπουδών: EMEDUS-Project-2012 (2012-2014) 
“The European Media Literacy Education Study” (EMEDUS), 2012 -2014. 
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/en/noticias/media-and-information-literacy-eu-country-
reports 
Στόχος των διοργανωτών (Αυτόνοµο Πανεπιστήµιο Βαρκελώνης και σύµπραξη έξι φορέων) της 
διετούς έρευνας, [η οποία διεξήχθη µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της UNESCO και 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)] ήταν η διερεύνηση της παρουσίας του αντικειµένου 
«Εκπαίδευση στα Μέσα» στα εθνικά προγράµµατα σπουδών 27 Ευρωπαϊκών χωρών µε απώτερο 
σκοπό τη βελτίωση των πολιτικών στον τοµέα του µιντιακού γραµµατισµού. Σύµφωνα µε τα απο-
τελέσµατα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τον Μιντιακό και Πληροφο-
ριακό Γραµµατισµό (βλ. παρακάτω UNESCO: ∆εύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τον Γραµµατισµό 
στα Μέσα και την Πληροφορία-2016), η µιντιακή εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά συστήµατα της 
Ευρώπης αντιµετωπίζει σειρά προκλήσεων µε έµφαση στα πεδία: εκπαιδευτική πολιτική, συνεργα-
σία φορέων, µεθοδολογικές προσεγγίσεις, αξιολογικά συστήµατα, κατάρτιση/επιµόρφωση εκπαι-
δευτικών. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα  Καλύτερο ∆ιαδίκτυο για 
τα Παιδιά-2012 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions “European Strategy for a Better Internet for 
Children” [COM(2012) 196 final], Brussels, 2.5.2012. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-strategy-make-internet-better-
place-kids 
Μέσω τεσσάρων πυλώνων στρατηγικής: 1)ποιοτικό δηµιουργικό και εκπαιδευτικό υλικό στο διαδί-
κτυο για παιδιά & δηµιουργική χρήση του ίντερνετ από παιδιά 2)ανάπτυξη αντίληψης και ενδυνά-
µωσης µέσω µιντιακής εκπαίδευσης στα σχολεία 3)ασφαλές on-line περιβάλλον 4)καταπολέµηση 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης, το διαδίκτυο µπορεί να µετατραπεί σε έναν 
τόπο ευκαιριών για άτοµα νεαρής ηλικίας. Η ενδυνάµωση, που επέρχεται από την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και το µιντιακό γραµµατισµό, ενισχύει την αυτοπροστασία, την υπευθυνότητα και 
τη συνεισφορά στην κοινωνία. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγία για τη Χρήση Ορφανών Έρ-
γων-2012 
Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on Cer-
tain Permitted Uses of Orphan Works Text with EEA Relevance. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=en 
Για την προαγωγή της µάθησης και τη διάδοση του πολιτισµού, πρέπει να παρέχεται η  δυνατότητα 
σε οργανισµούς και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν προς το δηµόσιο συµ-
φέρον και δηµόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, να αναπαράγουν και να διαθέσουν 
στο ευρύτερο κοινό ορφανά οπτικοακουστικά έργα, ειδικά στις περιπτώσεις διανοµής αγαθών για 
πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Περιεχόµενο στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά-2012 
Communication from the Commission on “content in the Digital Single Market” [COM(2012) 789 
final], Brussels, 18.12.2012. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0789:FIN:EN:PDF 
Η συµµετοχή δηµιουργών στην ψηφιακή οικονοµία πρέπει να ρυθµιστεί µε τρόπο, ώστε και να 
προστατεύεται το δηµιούργηµα από µη εγκεκριµένη χρήση, και να διατίθεται µε όρους ποιότητας 
και νόµιµα προς όφελος του πολιτιστικού εµπλουτισµού και των τελικών χρηστών. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μελέτη για τον Κινηµατογραφικό Γραµµατισµό στην Ευρώπη: 
Γραµµατισµός Οθόνης/Θέασης-2013 
"Screening literacy", a Study on Film Literacy in Europe: Case Studies & Country Profiles for Film 
Literacy in Europe.http://ec.europa.eu/culture/policy/audiovisual-policies/literacy_en.htm 
Έρευνα του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηµατογράφου [British Film Institute (BFI)], µε ανάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα επίπεδα κινηµατογραφικού γραµµατισµού στην Ευρώπη: Μελέ-
τη Περιπτώσεων & Κρατικά Προφίλ: Η κινηµατογραφική εκπαίδευση µάχεται για να βρει µια θέση 
στα εθνικά προγράµµατα σπουδών των Ευρωπαϊκών χωρών, δίπλα στις παραδοσιακές τέχνες (π.χ. 
µουσική) οι οποίες, ως επί το πλείστον έχουν καθιερωθεί ως αυτόνοµα γνωστικά αντικείµενα. Ο 
κινηµατογράφος (και τα µέσα γενικότερα) εξακολουθούν να παίζουν περιθωριακό ρόλο ή απουσιά-
ζουν παντελώς, παρόλο που στο πλαίσιο της επίσηµης εκπαίδευσης καταγράφονται πρωτοβουλίες 
εντός των προγραµµάτων σπουδών, αλλά και από εξωτερικούς φορείς, που επιθυµούν την επαφή 
των παιδιών και των νέων µε την Ευρωπαϊκή κινηµατογραφική κουλτούρα. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πράσινη Βίβλος:  Προετοιµασία για την Πλήρη Σύγκλιση στον Οπτικοα-
κουστικό Κόσµο: Οικονοµική Μεγέθυνση, ∆ηµιουργία και Αξίες-2013 
GREEN PAPER “Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Val-
ues” [COM(2013) 231 final], Brussels, 24.4.2013 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0231&from=EN 
Η σύγκλιση των υπηρεσιών των µέσων επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσµα το διαρκή µετασχηµατι-
σµό του οπτικοακουστικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου κάθε εµπλεκόµενος οφείλει να σέβε-
ται την ελευθερία και πολυφωνία των µέσων, τον πλουραλισµό απόψεων, την πολιτιστική πολυ-
µορφία, την προσωπικότητα των χρηστών, την έκφραση πεποιθήσεων και ιδεών. Σε ένα τέτοιο πε-
ριβάλλον, η εκπαίδευση στα µέσα είναι υψίστης σηµασίας για τη διατήρηση των συγκεκριµένων 
αξιών, όπως αυτές αναγνωρίζονται στην Ευρώπη. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για Κρατική Παροχή για Ταινίες και Άλλα Οπτικοακουστικά 
Έργα-2013 
Αναθεώρηση της Ανακοίνωσης “Communication from the Commission to the Council, the Euro-
pean Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on “Cer-
tain Legal Aspects Relating to Cinematographic and Other Audiovisual Works [COM/2002/0534 
final]” (βλ. πάνω) ως: “Communication  from  the  Commission  on  State  Aid  for  Films  and  
Other  Audiovisual  Works (2013/C  332/01), 15 November 2013. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1115(01)&from=EN 
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής και κινηµατογραφικής παραγωγής εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται ως απαραίτητη για να εκφραστεί η πολιτιστική και δηµιουρ-
γική δυναµική και ο πολύµορφος πλούτος της Ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ειδικά στον κινηµατογρά-
φο, η παραγωγή και κυκλοφορία έργων και η συλλογή και συντήρησή τους σε οργανισµούς κινη-
µατογραφικής κληρονοµιάς για πολιτιστική και εκπαιδευτική αξιοποίηση από µελλοντικές γενιές 
κρίνεται αναγκαία. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόγραµµα Creative Europe (2014-
2020) για την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Τοµέα-2013 
Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 
2013 “Establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020)” and Repealing Decisions No 
1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 1041/2009/EC Text with EEA relevance.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1295&from=en 
Συνέχεια του προγράµµατος MEDIA (2007-2013) (βλ. πάνω): Creative Europe (2014-20): Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύεται, µε σκοπό την καλύτερη στήριξη αποτελεσµατικότερης διακρατικής 
διανοµής και κυκλοφορίας οπτικοακουστικών και κινηµατογραφικών έργων και προς όφελος πολι-
τιστικής ανταλλαγής και διαπολιτισµικού διαλόγου, να προωθήσει τον µιντιακό και κινηµατογρα-
φικό γραµµατισµό για την ανάπτυξη ενδιαφερόµενου κοινού, ειδικά νεαρής ηλικίας και ανθρώπων 
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µε ειδικές ανάγκες. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρευνα: Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός: ∆είχνοντας Ταινίες και άλλο 
Οπτικοακουστικό Περιεχόµενο σε Ευρωπαϊκά Σχολεία-Εµπόδια και Καλές Πρακτικές-2014 
FilmEd project “Showing Films and Other Audio-Visual Content in European Schools-Obstacles 
and Best Practices”, 2014 http://filmedeurope.wordpress.com/ 
Η έρευνα αποτελεί τη συνέχεια της έρευνας “Screening Literacy , a Study on Film Literacy in Eu-
rope” (βλ. πάνω): Η κινηµατογραφική εκπαίδευση στην Ευρώπη κυρίως συµπληρώνει τη διδασκα-
λία άλλων γνωστικών αντικειµένων της τυπικής εκπαίδευσης, ενώ η διδασκαλία της αποτελεί µια 
σποραδική πρακτική. Για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που περιορίζουν µια πιο διευρυµένη 
καθιέρωση σε Ευρωπαϊκά σχολεία, συνιστάται η ένταξη στα σχολικά προγράµµατα σπουδών και 
ρυθµίσεις σε θέµατα παροχής άδειας για τη νόµιµη χρήση έργων. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση: Ο Ευρωπαϊκός Κινηµατογράφος στην Ψηφιακή Εποχή-2014 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions “European Film in the Digital Era: 
Bridging Cultural Diversity and Competitiveness” [COM/2014/0272 final], Brussels, 15.5.2014. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0272 
Η ορθή προσαρµογή του οπτικοακουστικού τοµέα στην ψηφιακή µετατόπιση θα επέλθει, αν ληφ-
θούν υπόψη η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία και οι διαφοροποιήσεις των εθνικών οπτικοακου-
στικών τοπίων. Το όραµα ενός καινοτόµου επιχειρηµατικού δηµιουργικού περιβάλλοντος απαιτεί 
δηµιουργικό ταλέντο για την Ευρωπαϊκή κινηµατογραφική βιοµηχανία και νέες στρατηγικές ανά-
πτυξης καταναλωτικού κοινού. Η κινηµατογραφική εκπαίδευση προσδοκάται ότι θα εξυπηρετήσει 
και τις δύο ανάγκες. Συνιστάται το άνοιγµα διαλόγου σε επίπεδο ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και 
ιδιωτικού τοµέα σχετικά µε την κινηµατογραφική πολιτική στην Ευρώπη. 
Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συµβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισµού και Αθλητισµού: 
Συµπεράσµατα για την Οπτικοακουστική Πολιτική στην Ψηφιακή Εποχή-2014 
Council conclusions on “European Audiovisual Policy in the Digital Era”, Education, Youth, CUL-
TURE and SPORT Council Meeting, Brussels, 25 November 2014. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/145950.pdf 
Σε µια εποχή γραµµικών και µη γραµµικών οπτικοακουστικών υπηρεσιών, µιντιακού συγκερα-
σµού, διασυνοριακής διαδικτυακής αναζήτησης περιεχοµένου και προσπάθειας σε επίπεδο Ένωσης 
για επίτευξη µιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς απαιτείται συντονισµένη εργασία στο θέµα της παιδείας 
στα µέσα και στον κινηµατογράφο, ειδικά αναφορικά µε την αξιολόγηση και διάδοση υλοποιηµέ-
νων δράσεων διανοµής υλικού, την προαγωγή καλών πρακτικών και έρευνας σχετικά µε την ένταξη 
στην επίσηµη εκπαίδευση/κατάρτιση και την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλότητας µέσω του 
κινηµατογράφου. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ο Ευρωπαϊκός Κινηµατογράφος στην Ψηφιακή Εποχή-2015 
European Parliament: Report on “ European Film in the Digital Era” 1-4-2015 
(2014/2148(INI)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-
2015-0123+0+DOC+XML+V0//EN 
Ο Ευρωπαϊκός κινηµατογράφος αποτελεί ένα εργαλείο για την προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτισµών 
πέρα από εθνικά όρια, πολιτιστικής ανταλλαγής και αµοιβαίας κατανόησης ανάµεσα στους πολίτες. 
Ωστόσο, για να εκπληρώσει αυτό το σκοπό, απαιτείται αφενός η ψηφιοποίηση και συντήρηση έρ-
γων, ώστε να είναι διαθέσιµα ως πολιτιστική κληρονοµιά, σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ένω-
σης, και αφετέρου κινηµατογραφική εγγραµµατοσύνη, η οποία θα επιδιωχθεί µέσω προσπαθειών 
των κρατών-µελών ένταξής της στα σχολικά προγράµµατα σπουδών, στη µη-τυπική και άτυπη εκ-
παίδευση. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μια Στρατηγική Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς για την Ευρώπη-2015 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A Digital Single Market Strategy 
for Europe”, [COM(2015) 192 final], Brussels, 6.5.2015. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192 
Συνέχεια της πολιτικής “Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, “A Dig-
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ital Single Market Strategy for Europe”, Brussels, 3 January 2008 [5279/08]” (βλ. πάνω): Η 
ψηφιοποίηση της οικονοµίας αποτελεί πλέον το θεµέλιο για όλες τις καινοτόµες αγορές. Η διευθέ-
τηση προβληµάτων που σχετίζονται µε τα διαφοροποιηµένα εθνικά copyright καθεστώτα, την προ-
σβασιµότητα από καταναλωτές/επιχειρήσεις, τη διαδικτυακή παρανοµία, την ηλεκτρονικοποίηση 
κοινωνιών & κυβερνήσεων προαπαιτεί την προσαρµογή στην ψηφιακή επανάσταση, η οποία ξεκι-
νά από τα εκπαιδευτικά συστήµατα και την ένταξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράµµατα σπου-
δών. 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πρόταση για την Τροποποίηση της 
Οδηγίας 2010/13/ΕΕ -2016 
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council “amending Directive 
2010/13/EU on the Coordination of Certain Provisions laid down by Law, Regulation or Adminis-
trative Action in Member States Concerning the Provision of Audiovisual Media Services in View 
of Changing Market Realities” [COM/2016/0287 final - 2016/0151 (COD)]. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN 
Πρόταση Αναθεώρησης της Οδηγίας “Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the 
Council of 10 March 2010 on the “coordination of certain provisions laid down by law, regulation 
or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services” 
(βλ. πάνω): H πρόταση λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές στο οπτικοακουστικό τοπίο από την τελευταία 
αναθεώρηση λόγω της σύζευξης τηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών, για να διασφαλίσει ότι 
η οδηγία θα παρέχει ένα εκσυγχρονισµένο πλαίσιο λειτουργίας, που υπόκειται σε κανονισµούς και 
διάφορους βαθµούς προστασίας του καταναλωτή. 
Συµβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συµπεράσµατα για την Ανάπτυξη της Παιδείας στα Μέσα και της 
Κριτικής Σκέψης µέσω της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης-2016 
Council conclusions of 30 May 2016 on Developing Media Literacy and Critical Thinking through 
Education and Training (2016/C 212/05). 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016XG0614(01) 
Η διενέργεια έρευνας σχετικά µε καινοτόµες εφαρµογές µιντιακής παιδείας σε σχολεία, η ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων και των µιντιακών βιοµηχανιών, ο πε-
ριορισµός του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των γενεών, η επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών µέσω πολλαπλών προγραµµάτων κατάρτισης, η αξιοποίηση των εθνικών και του Ευρωπαϊκού 
πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων και η ανάπτυξη της παιδείας στα µέσα σε όλα τα εκπαιδευτικά ε-
πίπεδα αποτελούν ενέργειες άµεσης προτεραιότητας στο πλαίσιο πολιτικής προώθησης της εκπαί-
δευσης στα µέσα των κρατών-µελών, εφόσον επιθυµούν την ενεργοποίηση των πολιτών τους σε 
κοινωνίες δηµοκρατικής συµβίωσης, ενεργούς πολιτειότητας και κριτικής στάσης απέναντι στον 
ισχυρό κόσµο του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Οδηγία για την Πνευµατική Ιδιοκτησία στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά-2016  
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Copyright in the Digital 
Single Market [COM (2016)593] 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593 
Η εξέλιξη νέων τεχνολογιών καθιστά αναγκαία την προσαρµογή της νοµοθεσίας περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων σε αυτή τη νέα πραγµατικότητα. Ο προστατευτικός νόµος της πνευµατικής ιδιοκτησί-
ας οφείλει να καλύπτει πλέον και τα νέα ψηφιακά και διαδικτυακά έργα, για τα οποία θα έπρεπε να 
παρέχεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για όλο το φάσµα της µά-
θησης και διδασκαλίας. 

UNESCO 
∆ιεθνές Συµπόσιο Grunwald (Γερµανία):  ∆ιακήρυξη για την Αγωγή στα Μέσα -1982 
Grunwald (Federal Republic of Germany) “Declaration on Media Literacy”, 22 January 1982 
http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF 
Το χάσµα, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του Grunwald - την πρώτη προσπάθεια της UNESCO να δη-
µιουργήσει µια διεθνή συνείδηση σχετικά µε την εκπαίδευση στο γραµµατισµό στα µέσα - που υ-
φίσταται ανάµεσα στην εκπαίδευση και την µιντιακή πραγµατικότητα της νέα γενιάς είναι µεγάλο: 
οι κυβερνητικές αρχές έχουν την υποχρέωση να αναπτύξουν προγράµµατα γραµµατισµού στα µέσα 
για όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, συνοδευόµενα από έρευνα στο πεδίο, ειδικά προγράµµατα εκ-
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παίδευσης εκπαιδευτικών και διεθνή συνεργασία. 
∆ιεθνές Συνέδριο Τουλούζ (Γαλλία): Νέες κατευθύνσεις στο Γραµµατισµό στα Μέσα -1990 
“New Directions in Media Education” (UNESCO, 1990): An International Conference at the Uni-
versity of Toulouse, France / July, 1990, organized by Unesco, the British Film Institute (BFI) and 
the CLEMI (Centre de Liaison of L’Enseignement et des Moyen d’Information) 
http://www.mediamilion.com/1990/05/coloquio-de-toulouse-1990-2/?lang=en 
Ο γραµµατισµός στα µέσα περιλαµβάνει µεν όλα τα µέσα (κινηµατογράφος, κλπ), αλλά λόγω της 
στενής τους σχέσης µε την καταναλωτική οικονοµία, αφορά τελικά όλο το οικονοµικό, πολιτικό, 
και πολιτιστικό σύστηµα µέσα στο οποίο κάθε ενδυναµωµένος πολίτης οδηγείται στα δικά του α-
ναγνώσµατα των µηνυµάτων, γεγονός που µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης στα µέσα (θεσµοθέτηση στα σχολεία, κατάρτιση εκπαιδευτικών σε ακαδηµαϊκό επίπε-
δο, επιµορφωτικά προγράµµατα για ενεργεία εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικό υλικό για διδασκαλία). 
∆ιεθνές Συνέδριο Βιέννης (Αυστρία): Εκπαιδεύοντας για τα Μέσα και την Ψηφιακή Εποχή-1999 
Recommendations addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisa-
tion UNESCO Adopted by the Vienna Conference ''Educating for the Media and the Digital Age'' 
18-20 April 1999.http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse/recommendations-addressed-unesco-media-
educationhttp://www.mediamanual.at/en/pdf/recommendations.pdf 
Τα κράτη-µέλη της UNESCO οφείλουν να παράσχουν υποστήριξη για την προώθηση της µιντιακής 
εκπαίδευσης και για τη δηµιουργία «µιντιακού χώρου» ειδικά για νέους ανθρώπους µε την ένταξή 
της στα εθνικά προγράµµατα σπουδών, στην Τριτοβάθµια, στη µη-τυπική και στη δια βίου εκπαί-
δευση, καθώς ο µιντιακός γραµµατισµός συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωµα (ελευθερία έκφρα-
σης & δικαίωµα στην πληροφόρηση) και άρα θεµέλιο λίθο της δηµοκρατίας. 
∆ιεθνές Σεµινάριο Σεβίλλης (Ισπανία): Σεµινάριο για την Εκπαίδευση της Νεολαίας στα Μέσα -
2002 
Recommendations addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organiza-
tion UNESCO “Youth Media Education Seminar in Seville”, 15-16 February 2002 
http://www.mediamilion.com/2002/02/seminario-de-sevilla-educacion-en-medios-para-jovenes-2002-
2/?lang=enhttp://www.mediamilion.com/wp-content/uploads/2011/05/Seville-Seminar.pdf 
Η ενίσχυση της εκπαίδευσης στα µέσα, η οποία σχετίζεται µε τη διδασκαλία και τη µάθηση ΓΙΑ τα 
µέσα, παρά ΜΕΣΩ των µέσων, και η οποία περιλαµβάνει την κριτική και τη δηµιουργική διάστα-
ση, η καινοτόµα νοµοθεσία για την ενσωµάτωσή της στην τυπική και µη τυπική εκπαίδευση και η 
αναβαθµισµένη συνεργασία στο πεδίο σε διεθνές επίπεδο αποτελούν µια συντονισµένη δράση που 
εξυπηρετεί κατά βάση θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα (ελευθερία έκφρασης και δικαίωµα στην 
πληροφόρηση). 
Η ∆ιακήρυξη της Πράγας (Τσεχία): Προς µια Κοινωνία της  Πληροφοριακής Γνώσης-2003 
The Prague Declaration: «Towards an Information Literate Society,” issued by the first internation-
al Information Literacy Meeting of Experts, held in Prague, Czech Republic, September 20—23, 
2003.http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf 
Η κοινωνία της Πληροφορίας είναι το κλειδί στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη 
των εθνών τον 21ο αιώνα. Ο πληροφοριακός γραµµατισµός (Information literacy) είναι το κλειδί 
για τη συµµετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας. Εθνικά διεπιστηµονικά προγράµµατα για την 
προώθηση του γραµµατισµού στα µέσα είναι το προαπαιτούµενο για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας 
πολιτών πληροφοριακά εγγράµµατων, µε την οποία επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ο σεβασµός της Οι-
κουµενικής ∆ιακήρυξης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
Παγκόσµια Συνάντηση Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας-2003 (2003-2005) 
The World Summit of the Information Society (WSIS) 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/unesco-and-wsis/about/unesco-in-geneva-
phase/ 
Παγκόσµια Συνάντηση δύο φάσεων: 1) Γενεύη (Ελβετία, 10-12 ∆εκεµβρίου 2003) (Λήξη: ∆ιακή-
ρυξη Αρχών και Πλάνο ∆ράσης για την προώθηση αναπτυξιακών στόχων της χιλιετηρίδας) 2) Τυ-
νησία (16-18 Νοεµβρίου 2005) (επιβεβαίωση των δεσµεύσεων της  Γενεύης) 
Α)Γενεύη: Προκαταρκτικές εργασίες UNESCO: Ministerial Round Table "Towards Knowledge 
Societies"  9-10 October 2003, Paris (France)  
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http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001321/132114e.pdf 
Η «κοινωνία της γνώσης» της UNESCO εµπεριέχει τις έννοιες «πλουραλισµός», «ποικιλία» και 
«κοινωνική ενσωµάτωση». Η χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, που αποτελεί θε-
µέλιο λίθο για την οικοδόµηση των κοινωνίας της γνώσης,  πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ανθρώπι-
να δικαιώµατα µε ειδική έµφαση στην ελευθερία έκφρασης, την καθολική και δηµοκρατική πρό-
σβαση στην πληροφορία και τη γνώση, την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία, την ποιοτική εκ-
παίδευση για όλους, τη µείωση της φτώχειας, την παγκόσµια αλληλεγγύη και τη γεφύρωση του 
χάσµατος γνώσεων. Η πρόκληση ανάπτυξης τέτοιων κοινωνιών αντιµετωπίζεται εν µέρει και µε 
τον επανασχεδιασµό της εκπαίδευσης. 
Β)Τυνησία: High-level Round Table “Shaping the Future through Knowledge” - Summary Report, 
2006http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis_tunis_roundtable_shaping_r
eport.pdf 
Το όραµα για µια παγκόσµια κοινωνία της πληροφορίας πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς. Το 
χάσµα ανάµεσα στους γνωστικά “πλούσιους” και “φτωχούς” πιέζει και ο ψηφιακός και γνωστικός 
διαχωρισµός διευρύνεται παρόλη την πρόοδο που σηµειώνεται στις ΤΠΕ. Θέµατα προς επιδίωξη 
για την UNESCO: έµφαση στους πολίτες αντί στις τεχνολογίες, στην εκπαίδευση και τη µάθηση, τη 
χρηµατοδότηση, τις συνεργασίες, τη διατήρηση/συντήρηση της πληροφορίας και γνώσης (ψηφιο-
ποίηση). 
Η ∆ιακήρυξη της Αλεξάνδρειας (Αίγυπτος) για την Πληροφοριακή Παιδεία και τη ∆ια Βίου Μά-
θηση-2005 
National Forum on Information Literacy “Beacons of the Information Society: The Alexandria 
Proclamation of Information Literacy and Lifelong Learning”, 6-9 November 2005. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/alexandria_proclamation_information_l
iteracy_lifelong_learning.pdf 
Οργανωτές Συνεδρίου: UNESCO, the International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA), the National Forum on Information Literacy (NFIL). 
Η πληροφοριακή παιδεία, που οδηγεί στην ενδυνάµωση των ανθρώπων, αποτελεί βασικό ανθρώπι-
νο δικαίωµα στον ψηφιακό κόσµο. 
Ατζέντα Παρισιού ή 12 Συστάσεις-2007 
Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education, 21-22 June 2007: βλ. παραπάνω: Συµ-
βούλιο Ευρώπης: Ατζέντα Παρισιού ή 12 Συστάσεις-2007. 
Στρατηγική UNESCO: Πρόγραµµα Πληροφορίας για Όλους-2008 
Strategic Plan of the UNESCO Information for All Programme (IFAP), 2008-2013 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap2008_council_draft_strategic_plan.
pdf 
Στο πλαίσιο διεθνούς συµµαχίας για την οικοδόµηση µιας κοινωνίας πληροφοριών για όλους, κρά-
τη-µέλη, µέτοχοι του προγράµµατος δράσης “Information for All” (πληροφορία για όλους) θα ανα-
πτύξουν και θα εφαρµόσουν εθνικές πληροφοριακές πολιτικές και στρατηγικές παροχής γνώσεων 
σε έναν κόσµο που χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο τις ΤΠΕ. Ένας από τους τρόπους προώθησης 
της «πληροφορίας για όλους) είναι η ένταξη νέων γραµµατισµών (π.χ. στα µέσα) στην εκπαίδευση. 
∆ιεθνές Φεζ (Μαρόκο) Φόρουµ: ∆ιακήρυξη για το Γραµµατισµό στα Μέσα και στην Πληροφορία-
2011 
Declaration on Media and Information Literacy adopted by Fez International Forum, 15 to 17 June 
2011, organized through partnership among UNESCO, the Sidi Mohamed Ben Abdellah University 
(Morocco), the Islamic Education, Scientific and Cultural Organisation (ISESCO), the Arab Bureau 
of Education for the Golf States (ABEGS) and the United Nations Alliance of Civilizations (UN-
AOC) and other partners. 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=31456&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
Στο πρώτο του είδους σε διεθνή κλίµακα φόρουµ η έννοια “media and information literacy” (MIL) 
θεωρείται ως ένας συνδυασµός ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) που σχετίζονται µε τα 
µέσα και τον αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση και τον πολιτισµό. Κατά τη Fez ∆ιακήρυξη, στη ση-
µερινή ψηφιακή εποχή της σύγκλισης επικοινωνιακών τεχνολογιών, είναι αναγκαίος ο συνδυασµός 
“media literacy” και “information literacy” προκειµένου να επιτευχθεί µια βιώσιµη ανθρώπινη α-
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νάπτυξη και να οικοδοµηθούν οι συµµετοχικές κοινωνίες, στις οποίες θα υπάρχει εγγύηση για την 
εγκαθίδρυση παγκόσµιας ειρήνης, ελευθερίας, δηµοκρατίας, ορθής διακυβέρνησης, διαπολιτισµι-
κής γνώσης, διαλόγου και αµοιβαίας κατανόησης. Η στρατηγική επίτευξης των προηγούµενων εί-
ναι η ένταξη MIL σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη στη Μόσχα (Ρωσία): ∆ιακήρυξη Μόσχας:  Γραµµατισµός στα Μέσα και την 
Πληροφορία για τις Κοινωνίες της Γνώσης-2012 
International Conference Media and Information Literacy (MIL) for Knowledge Societies, 24-28 
June 2012, Moscow, Russian Federation. 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/mil-
events/international-conference-media-and-information-literacy-for-knowledge-societies/ 
Ενώ τα µέσα αλλάζουν συνεχώς σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον µιντιακής συγχώνευσης, διαδρα-
στικότητας, δικτύωσης και παγκοσµιοποίησης, όπου οι δεξιότητες MIL είναι ένα προαπαιτούµενο 
για µια βιώσιµη ανάπτυξη πλουραλιστικών, ενιαίων και συµµετοχικών κοινωνιών, το ψηφιακό χά-
σµα (µηδαµινή πρόσβαση πολιτών σε µέσα & πληροφορίες, έλλειψη στοχαστικών δεξιοτήτων ανω-
τέρου επιπέδου για λήψη υπεύθυνων αποφάσεων και επίλυση προβληµάτων) παραµένει. Ως αντί-
µετρο προτείνεται η ενσωµάτωση MIL στις εθνικές πολιτικές µε όλα τα συνακόλουθα µέτρα (ενη-
µέρωση πολιτών, ανάληψη ευθυνών, συνεργασίες φορέων, εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις, ένταξη 
στα επίσηµα προγράµµατα σπουδών, αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, έρευνα, MIL standards, υπο-
στήριξη δικτύων, έρευνα, σχέδιο οικονοµικής στήριξης, κλπ). 
Οδηγός UNESCO: Γραµµατισµός στα Μέσα και την Πληροφορία: Κατευθύνσεις Πολιτικής και 
Στρατηγικής-2013 
Media and information literacy: policy and strategy guidelines 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-policy-and-strategy-guidelines/ 
Ο οδηγός “Media and information literacy: policy and strategy guidelines”, της UNESCO αποτελεί 
µια MIL αναπτυξιακή εργαλειοθήκη για σχεδιαστές πολιτικών των κρατών-µελών, οι οποίοι, µε 
σηµείο-αναφοράς τον οδηγό ως µοντέλο, καλούνται να  το προσαρµόσουν στη δική τους εθνική 
πραγµατικότητα, µε απώτερο σκοπό την εφαρµογή εθνικών προγραµµάτων MIL που θα ενσωµα-
τώνουν τις έννοιες «πρόσβαση στην πληροφορία», «ελευθερία έκφρασης», «πολιτιστική & θρη-
σκευτική ελευθερία», «εκπαίδευση», «ΤΠΕ». 
Πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τον Γραµµατισµό στα Μέσα και την Πληροφορία-2014 
First European Media & Information Literacy (MIL) Forum, Paris, 27-28 May 2014:  
http://www.uv.uio.no/english/research/groups/mediate/news/news_2014/20140527-unesco-media-ola.html 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/paris_mil_declaration.pdf 
Η ∆ιακήρυξη Παρισιού (Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era-
MIL in the Digital Era), αποτέλεσµα του φόρουµ, που συνδιοργανώθηκε από την UNESCO, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αυτόνοµο Πανεπιστήµιο της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της Συµµαχίας 
“Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy” (GAPMIL), αποτελεί µια 
επικαιροποιηµένη υπόσχεση προώθησης του γραµµατισµού στα µέσα και την πληροφορία στα Ευ-
ρωπαϊκά προγράµµατα σπουδών, αλλά και στο πλαίσιο της ανεπίσηµης εκπαίδευσης, µε στόχο την 
ενδυνάµωση όλων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή. 
∆εύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τον Γραµµατισµό στα Μέσα και την Πληροφορία-2016 
European Media & Information Literacy (MIL) Forum, Riga (Latvia), 27-29 of June 2016. 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/global-
alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/second-european-media-and-information-
literacy-forum/ 
Οι συστάσεις “Riga Recommendations on Media and Information Literacy in a Shifting Media and 
Information Landscape” του δεύτερου φόρουµ, που συνδιοργανώθηκε από την UNESCO και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Συµµαχίας GAPMIL - Global  Alliance for Partnerships on 
Media and Information Literacy- αποτελούν µια επιβεβαίωση όλων των προηγούµενων δράσεων 
και εµπειριών που σχετίζονται µε την εξέλιξη και τον επαναπροσδιορισµό του όρου “Media and 
Information Literacy (MIL)” και καλούν τα κράτη-µέλη να αναπτύξουν προγράµµατα και πολιτικές 
MIL για τη διασφάλιση ενεργούς συµµετοχής πολιτών στη δηµοκρατική ζωή. 
Παγκόσµια Εβδοµάδα για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία-2016 
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Global Media and Information Literacy  (MIL) Week 2016 
https://en.unesco.org/sites/default/files/global_mil_week_2016_-_concept_note_05082016.pdf 
Ο θεσµός, που το 2016 (31 Οκτωβρίου-6 Νοεµβρίου) συµπληρώνει πέντε χρόνια λειτουργίας. ∆ι-
οργανώνεται στο πλαίσιο της διακρατικής συµµαχίας παγκόσµιας κλίµακας UNESCO – GAPMIL 
(Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy). Η παιδεία στα µέσα και την 
πληροφορία (Media and Information Literacy-MIL) συνιστά το οπλοστάσιο του σύγχρονου πολίτη, 
που θα τον θωρακίσει για τη ζωή του 21ου αιώνα, ενάντια στη φτώχεια, τη βία, την τροµοκρατία 
και το ρατσισµό και που θα αποτελέσει τη φαρέτρα δεξιοτήτων απαραίτητων για την εξασφάλιση 
διαπολιτισµικού διαλόγου, κοινωνικής ενσωµάτωσης, αρµονικής συµβίωσης σε ένα παγκόσµιο πε-
ριβάλλον ειρήνης και δηµοκρατίας. 
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Παράρτηµα II 

 

II. Η Κινηµατογραφική Παιδεία στην Εκπαίδευση: Σύνοψη Ερευνών 

 

Έρευνες Εκπαιδευτικοί 
1.BFI, 2013c Η υλοποίηση κινηµατογραφικών δράσεων στοχεύει κυρίως στο 

να γνωρίσουν οι µαθητές τον κινηµατογράφο µέσα από µεθο-
δεύσεις της κριτικής, δηµιουργικής και πολιτιστικής προσέγγι-
σης  

2.Andriopoulou, 2012:8-9 
ΙΟΜ, 2011β,γ,δ 

Η διαθεµατική ή αυτόνοµη εισαγωγή της εκπαίδευσης στα µέσα 
στα προγράµµατα σπουδών εκτιµάται µε θετικό τρόπο από εκ-
παιδευτικούς, αν και ο κινηµατογράφος χρησιµοποιείται σε πε-
ριορισµένο βαθµό ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

3.Marsh & Bearne, 2008 Οι κινηµατογραφικές δράσεις συµβάλλουν στη διεύρυνση των 
γνώσεων των εκπαιδευτικών γύρω από την κινούµενη εικόνα 
και άλλα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και στην ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης  

 Μαθητές 

4.Borotis et al., 2011a, b ·  
Brooks, Cooper & Penke, 
2012 ·   
IFI, 2012 ·  
Megalou, 2011a, b 

Αύξηση προθυµίας, ενδιαφέροντος, προσοχής, συγκέντρωσης 
και ενθουσιασµού  

5.Evans, 2015 Θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο  
6.Brooks, Cooper & Penke, 
2012 

Ενδυνάµωση, µείωση µαθητικής διαρροής, ενεργοποίηση, βελ-
τίωση της συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα ανάπτυξης επαγγελµα-
τικών ενδιαφερόντων στο χώρο του κινηµατογράφου και θετι-
κής αυτό-εικόνας  

7.IFI, 2012 Νέο µαθησιακό περιβάλλον συνεργατικής µάθησης και συλλο-
γικότητας, ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του βοηθού  

8.IFI, 2012 ·  
Kaltura, 2014, 2015, 2016 

Αξιοποίηση υφιστάµενων µαθητικών ψηφιακών εµπειριών  

9.Donaldson et al., 2006 Καλλιέργεια δεξιοτήτων τεχνολογικής και ψηφιακής φύσης, 
στρατηγικών αυτόνοµης µάθησης, υπευθυνότητας, ικανοτήτων 
υπέρβασης δυσκολιών, ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 
αποφάσεων 

10.Borotis et al., 2011a,b · 
Megalou, 2011a, b  

Αποσαφήνιση εννοιών, περιεχοµένων και φαινοµένων, υποκί-
νηση συζητήσεων, ενίσχυση γνωστικών αντικειµένων (π.χ. ξέ-
νες γλώσσες), υποστήριξη παιδιών µε ειδικές ανάγκης µέσω 
βίντεο  

11.Kaltura, 2014, 2015, 2016 Ανατροφοδότηση και εργασία σύµφωνα µε τον προσωπικό 
ρυθµό του µαθητή, αύξηση της αξιοποίησης του βίντεο στη δι-
δασκαλία και του βίντεο-εγγραµµατισµού ως πιθανές εξελίξεις 
στην εκπαίδευση  

12.Michel, Roebers 
& Schneider, 2007 

Συγκράτηση µεγαλύτερου και ποιοτικότερου όγκου πληροφο-
ριών µέσω του συνδυασµού ταινίας και διδακτικού σεναρίου  

13.Burn & Leach, 2004 Θετική επίδραση χρήσης ΤΠΕ κινούµενης εικόνας σε άλλους 
γραµµατισµούς 

14.City of Bradford MDC, Βελτίωση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής  
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2014 · 
Lipiner, 2011· 
Marsh & Bearne, 2008 
 Προκλήσεις 

15.Tornero et al., 2014 · 
Tornero, Martínez-Cerdá et 
al, 2015 

Έλλειψη δεξιοτήτων κινηµατογραφικής εγγραµµατοσύνης των 
εκπαιδευτικών,  ανεπαρκής δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων 
ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς σε θέµατα κινηµατογραφικής 
παιδείας  

16.Brooks, Cooper & Penke, 
2012 

Αναγκαιότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών µέσω παροχής 
δυνατοτήτων κατάρτισης κατά τις ακαδηµαϊκές σπουδές και 
ανάπτυξης δικτύου συνεργασίας  

17.Brooks, Cooper & Penke, 
2012 ·  
Marsh & Bearne, 2008 

Αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών µε στόχο την εισα-
γωγή της κινηµατογραφικής παιδείας στο σχολείο  

18.Σεµεντεριάδης, Σιδηρο-
πούλου & Τσαµποδήµου, 
2013 

Ο κινηµατογράφος δε λειτουργεί ως µέσο βελτίωσης της συ-
µπεριφοράς των µαθητών  

19.Σεµεντεριάδης, Σιδηρο-
πούλου & Τσαµποδήµου, 
2013 

Η εφαρµογή κινηµατογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο είναι 
ανέφικτη, σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών  

20.BFI, 2013c ·  
Tornero et al., 2014 · 
Tornero, Martínez-Cerdá et 
al, 2015 

Η εικόνα αποσπασµατικών εθνικών πρακτικών δυσχεραίνει την 
ένταξη ενός αυτόνοµου µαθήµατος κινηµατογραφικής παιδείας 
στο σχολείο  

21.BFI, 2013c Αυξηµένο κόστος πρόσβασης σε κινηµατογραφικές ταινίες, 
«δυσκίνητο» νοµικό πλαίσιο διανοµής και χρήσης υλικού  

22.Tornero et al., 2014 · 
Tornero, Martínez-Cerdá et 
al, 2015 

Περιορισµένη συνεργασία µε εξωτερικούς παράγοντες από το 
χώρο του κινηµατογράφου  

23.Tornero et al., 2014 · 
Tornero, Martínez-Cerdá et 
al, 2015 

Άγνοια περί καλών πρακτικών και ανεπαρκής υλικοτεχνική υ-
ποδοµή σε πολλά σχολεία  

24.Barrance, 2010 ·  
Barratt & Thomas, 2016 

Ειδικό σώµα εµπειρογνώµων και διαρκής επιµόρφωσή τους µε 
στόχο την παροχή ΚΠ σε σχολεία  

25.Barrance, 2010 Γεωγραφικά µη προνοµιούχες περιοχές έχουν περιορισµένες 
ευκαιρίες κινηµατογραφικής παιδείας 
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Παράρτηµα III 

 

III. Μοντέλα Εκπαίδευσης στα Μέσα 

 

 

Σχήµα 1 Μοντέλο Γραµµατισµού στα Μέσα  

 

Πηγή: Ammann (2009:8-9) 
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Σχήµα 2 Μοντέλο Κινηµατογραφικού Γραµµατισµού  

 

Πηγή: Ammann & Roost (2012:5-7)  

Roost (2016:6-7) 
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Σχήµα 3 Film Literacy’s three C’s 

 

Πηγή: Moving Image Education Scotland 

http://movingimagescotland.org/posts/ 
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Σχήµα 4 Οι Τρεις Προσεγγίσεις του Κινηµατογραφικού Γραµµατισµού 

 

Πηγή: Moving Image Education Scotland 

http://movingimagescotland.org/posts/ 

Προσαρµογή: ∆ηµητριάδου Χριστίνα (2017) 

 

 

 

 

 



188 

Παράρτηµα IV 

 

IV. Νοµολόγιο περί Κινηµατογράφων 

 

Νοµοθεσίες 
1925 

Ν.∆. 13/9/1925 «Περί κινηµατογράφων» (ΦΕΚ Α΄ 261/21.9.1925) 
Άρθρο 4:  
• Σύσταση Επιτροπής προληπτικού ελέγχου κινηµατογραφικών ταινιών υπό τη ∆ιεύθυνση της 

Αστυνοµίας Πόλεων του Υπουργείου των Εσωτερικών (σύνθεση: Τµηµατάρχης της ∆ιευθύν-
σεως, ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας Πόλεως Αθηνών, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, δύο 
καθηγητές της φιλοσοφίας και της ιστορίας του Πανεπιστηµίου, Τµηµατάρχης Γραµµάτων και 
Καλών Τεχνών Υπουργείου Παιδείας, προϊστάµενος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου των 
Εξωτερικών). 

• Χορήγηση άδειας και έγκρισης δηµόσιας προβολής από την Επιτροπή. 
• Απαγόρευση σε περίπτωση ακατάλληλου περιεχοµένου (προσβολή δηµόσιων ηθών, προπαγαν-

διστικοί σκοποί, κίνδυνος διατάραξης της δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας). 
 Άρθρο 5:  
• Απαγόρευση εισόδου ανηλίκων (κάτω των 12 ετών) σε δηµόσιους κινηµατογράφους. 

1927 
Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας-1927 
Άρθρο 16:  
• ∆υνατότητα δηµοσίευσης οιασδήποτε µορφής (προφορικής, έγγραφης, δια του τύπου) · Ελευ-

θερία τύπου · Απαγόρευση λογοκρισίας & προληπτικών µέτρων. 
• ∆υνατότητα λήψης προληπτικών για τους κινηµατογράφους µέτρων για την προστασία της νε-

ολαίας. 
1930 

Ν.4767/1930 «Περί κινηµατογράφων» (ΦΕΚ Α S184/28-5-1930)  
Άρθρο 5:  
• Προϋπόθεση προβολής κινηµατογραφικής ταινίας: χορήγηση άδειας από την Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση Αθήνας ή Θεσσαλονίκης (συνοδεία περιληπτικής αναγραφής της υπόθεσης του έρ-
γου). 

Άρθρο 6:  
• ∆υνατότητα χαρακτηρισµού ταινίας ως κατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 16 ετών) από την 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αθηνών. 
• Ως κατάλληλες για ανηλίκους θεωρούνται: «αι παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεία, ι-

στορικάς σκηνάς, ήθη και έθιµα διαφόρων λαών, γεγονότα της φυσικής ιστορίας, φαινόµενα 
και πειράµατα επιστηµονικά, γεωργικάς εργασίας, εγκαταστάσεις και βιοµηχανικάς επιχειρή-
σεις, ή αι ταινίαι αι έχουσαι περιεχόµενον αποβλέπον εις την ανύψωσιν των αρετών, της οικο-
γενειακής εστίας, της αγάπης, της οικογενείας, της µητρικής στοργής, του πνεύµατος αυτοθυ-
σίας, των ηρωικών πράξεων και τέλος αι εµπνέουσαι την ενεργητικότητα, την ευθυµίαν, την 
καλωσύνην, και το θάρρος». 

Άρθρο 9:  
• Απαγόρευση εισόδου ανηλίκων (κάτω των 16 ετών) σε δηµόσιους κινηµατογράφους. 

1935 
Ν.∆. «Περί ιδρύσεως γραφείου Μορφωτικού Κινηµατογράφου» (ΦΕΚ Α’ 418/21-9-1935) 
Άρθρο 1:  
• Ίδρυση (από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων) Γραφείου Σχολικού Μορφωτικού 
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Κινηµατογράφου µε στόχο τη διάδοσή του στα σχολεία της Μέσης και ∆ηµοτικής Εκπαίδευ-
σης. 

1936 
Α.Ν. 210/1936 «Περί κυρώσεως ∆ιεθνούς συµβάσεως δια την διευκόλυνσιν της διεθνούς κυκλοφορίας των 
µορφωτικών κινηµατογραφικών ταινιών (ΦΕΚ Α’ 516/23-11-1936) 
Άρθρο 1:  
• Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας µορφωτικών κινηµατογραφικών 

ταινιών (όσες γνωστοποιούν το έργο και τους σκοπούς της Κοινωνίας των Εθνών και άλλων δι-
εθνών οργανισµών, συµβάλλουν στην εκπαίδευση σε όλα τα στάδια, στην κατάρτιση και τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό, παρουσιάζουν επιστηµονικές ή τεχνικές έρευνες, περιλαµβά-
νουν περιεχόµενο υγιεινής, φυσικής αγωγής, προνοίας και κοινωνικής αντίληψης).  

1937 
Α.Ν. 445 Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηµατογράφων διατάξεων 
(ΦΕΚ Α’ 22/25-1-1937) 
Άρθρο 5:  
• Προϋπόθεση προβολής κινηµατογραφικής ταινίας: υποβολή αίτησης άδειας στη ∆/νση Εσωτε-

ρικού Τύπου του Υφυπουργείου Τύπου και Τουρισµού (συνοδεία περιληπτικής αναγραφής της 
υπόθεσης του έργου)-∆ιαβίβαση της αίτησης σε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου. 

• ∆υνατότητα απαγόρευσης από την Επιτροπή (σε περίπτωση περιεχοµένου βλαβερού για τη νε-
ολαία, προπαγανδιστικού ή ανατρεπτικού). 

Άρθρο 6:  
• ∆υνατότητα χαρακτηρισµού (από την Αστυνοµική ∆/νση Αθηνών και την Επιτροπή) ταινίας ως 

κατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 14 ετών) 
• Ως κατάλληλες για ανηλίκους θεωρούνται: «αι παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεία, ι-

στορικάς σκηνάς, ήθη και έθιµα διαφόρων λαών, γεγονότα της φυσικής ιστορίας, φαινόµενα 
και πειράµατα επιστηµονικά, γεωργικάς εργασίας, εγκαταστάσεις και βιοµηχανικάς επιχειρή-
σεις, ή αι ταινίαι αι έχουσαι περιεχόµενον αποβλέπον εις την ανύψωσιν των αρετών, της οικο-
γενειακής εστίας, της αγάπης, της οικογενείας, της µητρικής στοργής, του πνεύµατος αυτοθυ-
σίας, των ηρωικών πράξεων, την διαφύλαξιν της δηµοσίας υγείας και την υπέρ της υγιεινής 
προπαγάνδαν και τέλος αι εµπνέουσαι την ενεργητικότητα, την ευθυµίαν, την καλωσύνην, και 
το θάρρος κλπ». 

1942 
Ν. ∆. 1108/1942 «Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί ελέγχου θεατρικών 
έργων, κινηµατογραφικών ταινιών, δίσκων, γραµµοφώνου, και βιβλίων διατάξεων»  (ΦΕΚ Α’ 48/6-3-42) 
Άρθρο 8:  
• Προϋπόθεση προβολής κινηµατογραφικής ταινίας: υποβολή αίτησης άδειας στη ∆/νση Λαϊκής 

∆ιαφωτίσεως της Γενικής ∆ιευθύνσεως Τύπου και Ραδιοφωνίας (συνοδεία περιληπτικής ανα-
γραφής της υπόθεσης του έργου)-∆ιαβίβαση της αίτησης σε Ειδική Επιτροπή Ελέγχου. 

Άρθρο 11:  
• ∆υνατότητα χαρακτηρισµού (από την Επιτροπή) ταινίας ως ακατάλληλης για ανηλίκους (κάτω 

των 14 ετών). 
• Ως κατάλληλες για ανηλίκους θεωρούνται: «αι τονώνουσαι την προς την πατρίδα αγάπην και 

εξυψώνουσαι τα Εθνικά Ιδεώδη εµπνέουσαι το θάρρος, την αυτοθυσίαν, την καλωσύνην, την 
ευγένειαν, την αισιοδοξίαν, τας ηρωικάς πράξεις, την αρετήν, αι πλουτίζουσαι τας πρακτικάς 
γνώσεις, αι παριστάνουσαι έργα τέχνης, πόλεις, τοπεία, ιστορικά γεγονότα, επιστηµονικάς ε-
φευρέσεις, και πειράµατα, ήθη και έθιµα διαφόρων λαών, αι κωµωδίαι ανεπιλήπτου χαρακτή-
ρος κλπ.». 

1952 
Νέο Σύνταγµα του Βασιλείου της Ελλάδος-1952 
Άρθρο 14:  
• ∆υνατότητα δηµοσίευσης οιασδήποτε µορφής (προφορικής, έγγραφης, δια του τύπου) · Ελευ-

θερία τύπου · Απαγόρευση λογοκρισίας & προληπτικών µέτρων. 
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• ∆υνατότητα κατάσχεσης δηµοσιευµάτων (προσβολή χριστιανικής θρησκείας, του προσώπου 
του βασιλιά, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά µε τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας, 
επαναστατικό περιεχόµενο). 

• Μη-εφαρµοστέες οι προστατευτικές του τύπου διατάξεις για τους κινηµατογράφους. 
1961 

Ν.∆. 4208/1961«Περί µέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηµατογραφίας εν Ελλάδι και άλλων τινών διατάξε-
ων» (ΦΕΚ ‘176/19-9-1961) 
Άρθρο 1:  
• Μέτρα για την ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας κινηµατογράφου. 
Άρθρο 2:  
• Κατηγοριοποίηση ταινιών: α)επίκαιρες (προβολή γεγονότων του εσωτερικού ή εξωτερικού, 

πληροφοριακές), β)µορφωτικές (εµπλουτισµός των γνώσεων του κοινού). 
1968 

Σύνταγµα του Βασιλείου της Ελλάδος-1968 
Άρθρο 14:  
• ∆υνατότητα δηµοσίευσης οιασδήποτε µορφής (προφορικής, έγγραφης, δια του τύπου) · Ελευ-

θερία τύπου · Απαγόρευση λογοκρισίας & προληπτικών µέτρων. 
• ∆υνατότητα κατάσχεσης δηµοσιευµάτων (προσβολή χριστιανικής θρησκείας, του προσώπου 

του βασιλιά, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά µε τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας, 
επαναστατικό περιεχόµενο, απόψεις ασυµβίβαστες µε το νόµο, προσβολή της δηµόσιας αι-
δούς). 

• Μη-εφαρµοστέες οι προστατευτικές του τύπου διατάξεις για τους κινηµατογράφους. 
1973 

Ν.∆. 58/1973 «Περί µέτρων προς ανάπτυξιν της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας και περί αντικαταστήσεως 
και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.∆. 4208/1961 περί µέτρων δια την ανάπτυξιν της κινηµατογραφίας εν 
Ελλάδι…» 
Άρθρο 1:  
• Ταινίες = κινηµατογραφικές & τηλεοπτικές 
Άρθρο 10:  
• ∆υνατότητα απαγόρευσης δηµόσιας προβολής από την Επιτροπή (σε περίπτωση ανεπάρκειας 

καλλιτεχνικής ή τεχνικής αρτιότητας και επιβλαβούς επίδρασης στην αισθητική ανάπτυξη του 
λαού).  

1975 
Το Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας-1975 
Άρθρο 14:  
• ∆υνατότητα δηµοσίευσης οιασδήποτε µορφής (προφορικής, έγγραφης, δια του τύπου) · Ελευ-

θερία τύπου · Απαγόρευση λογοκρισίας & προληπτικών µέτρων. 
• ∆υνατότητα κατάσχεσης δηµοσιευµάτων (προσβολή χριστιανικής θρησκείας, του Προέδρου 

της ∆ηµοκρατίας, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά µε τις ένοπλες δυνάµεις της 
χώρας, προσβολή της δηµόσιας αιδούς). 

• Μη-εφαρµοστέες οι προστατευτικές του τύπου διατάξεις για τους κινηµατογράφους. 
1986 

Νόµος 1597/1986 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηµα-
τογραφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68/21-5-86) 
Άρθρο 1:  
• Κρατική προστασία της κινηµατογραφικής τέχνης· κρατική µέριµνα για την ανάπτυξη του κι-

νηµατογράφου· κρατική ενίσχυση της παραγωγής/διανοµής/προώθησης · κρατική ευθύνη η 
βελτίωση της κινηµατογραφικής παιδείας του λαού. 

Άρθρο 2:  
• Ελευθερία της κινηµατογραφικής τέχνης · απαγόρευση της λογοκρισίας και κάθε προληπτικού 

µέτρου. 
Άρθρο 4:  
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• Ορισµός κινηµατογραφικού έργου: 
• «Κινηµατογραφικό έργο είναι εκείνο, που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και 

ήχου και προορίζεται για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική 
µετάδοση, όποιο και αν είναι το περιεχόµενο και η διάρκειά του και όποιες και αν είναι οι µέ-
θοδοι, τα µέσα και τα υλικά, που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή την 
προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε θα εφευρεθούν στο µέλλον». 

Άρθρο 27:  
• Ίδρυση Εθνικού Κινηµατογραφικού Αρχείου (συγκέντρωση, διαφύλαξη, αρχειοθέτηση, συντή-

ρηση κινηµατογραφικών ταινιών καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειµέ-
νων που αναφέρονται στην τέχνη και στην ιστορία του κινηµατογράφου, καθώς και την ενί-
σχυση της µελέτης και της έρευνας πάνω στον ελληνικό κινηµατογράφο). 

2001 
Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας-2001 
Άρθρο 14:  
• ∆υνατότητα δηµοσίευσης οιασδήποτε µορφής (προφορικής, έγγραφης, δια του τύπου) · Ελευ-

θερία τύπου · Απαγόρευση λογοκρισίας & προληπτικών µέτρων. 
• ∆υνατότητα κατάσχεσης δηµοσιευµάτων (προσβολή χριστιανικής και κάθε άλλης θρησκείας, 

του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά µε τις ένοπλες 
δυνάµεις της χώρας, περιεχόµενο ανατρεπτικό, προσβολή της δηµόσιας αιδούς). 

Άρθρο 15:  
• Μη-εφαρµοστέες οι προστατευτικές του τύπου διατάξεις για τους κινηµατογράφους. 
Άρθρο 16:  
• Ελευθερία τέχνης, επιστήµης, έρευνας και διδασκαλίας · κρατική υποχρέωση η προαγωγή τους 

2008 
Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας-2008 
(βλ. Άρθρα 14, 15 & 16 Συντάγµατος 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

Παράρτηµα V 

 

V. Εθνικός ∆ιάλογος για την Παιδεία: Οπτικοακουστικός Εγγραµµατι-

σµός 

 

Συντάκτης Πρόταση Έτος 
Αγγελίδη  
και συν. 

Στρατηγικοί Άξονες για την Εισαγωγή της ΟΑ Εκπαίδευσης στο Σχο-
λείο 

2016 

Σύνοψη Η εισαγωγή ενός µαθήµατος Οπτικοακουστικής Παιδείας στο σχολείο στη σύγ-

χρονη εποχή αποτελεί πολιτική ευθύνη προστασίας ενός δηµοκρατικού κράτους 

ενεργούς πολιτειότητας. 
Ανδριοπούλου Εισαγωγή ενός Μαθήµατος «Αγωγή στα ΜΜΕ» στο Σχολείο 2016 
Σύνοψη Η Ελλάδα καλείται να εντάξει στο σχολείο την εκπαίδευση στα ΜΜΕ, είτε ως 

αυτόνοµο κύκλο µαθηµάτων, είτε διαθεµατικά, είτε ως συνδυασµό των δύο 

προηγούµενων προσεγγίσεων. 
Κωνστανταράκος Εισαγωγή Μαθήµατος για το Οπτικοακουστικό (ΟΑ) 2016 
Σύνοψη Η ένταξη µαθήµατος ΟΑ στο σχολείο είναι το προαπαιτούµενο για τον εκσυγ-

χρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Μάµαλη Εθνικός ∆ιάλογος για την Παιδεία-Προτάσεις 2016 
Σύνοψη Οι τέχνες του νεοελληνικού πολιτισµού πρέπει να αποκτήσουν µια ξεχωριστή 

θέση στα ΑΠΣ. 
Οµάδα ART  Πρόταση για την Εισαγωγή Νέου Γνωστικού Αντικειµένου Τέχνης 

και Πολιτισµού µε Τίτλο «Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Προσχολική, 
Π/θµια και ∆/θµια Εκπαίδευση 

2016 

Σύνοψη Η γνώση προσεγγίζεται όχι µόνο µέσω των υφιστάµενων γνωστικών αντικειµέ-

νων, αλλά και µέσω των Τεχνών, που θα έπρεπε να ενσωµατωθούν σε όλο το 

εύρος της εκπαίδευσης. 
Παπαδηµητρίου Εγγραµµατισµός στα Μέσα (Media Literacy)  2016 
Σύνοψη Η ένταξη του πεδίου «Μέσα Επικοινωνίας» στο σχολείο αποσκοπεί στην αύξη-

ση των αµυντικών δυνάµεων των µαθητών απέναντι στο σύγχρονο κόσµο της 

απανταχού παρούσης ψηφιακής επικοινωνίας. 
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Παράρτηµα VI 

 

VI. Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών 

 

Πίνακας 1 -  Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών για τα ∆ηµοτικά Σχολεία 

Ωρολόγια προγράµµατα ΦΕΚ 
2001 
Εφαρµογή ευέλικτης ζώνης διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριο-
τήτων σε σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Φ.12.1/720/Γ1/657/11-7-
2001 ΦΕΚ 917/2001 τ. 
Β’  

Γενίκευση εφαρµογής του προγράµµατος της ευέλικτης ζώνης στην πρω-
τοβάθµια εκπαίδευση 

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-
8-2005 ΦΕΚ 1280/2005 
τ. Β΄ 

2006 
Αναµόρφωση ωρολογίων προγραµµάτων των 28 ολοήµερων πειραµατι-
κών σχολείων 
Αναµόρφωση ωρολογίων προγραµµάτων στο δηµοτικό Σχολείο 

Φ.12/773/77094/Γ1/28-
7-2006 ΦΕΚ 1139/2006 
τ. Β΄ 
 

2010 
Ωρολόγια προγράµµατα δηµοτικών σχολείων µε ενιαίο αναµορφωµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) 
Ορισµός 800 δηµοτικών σχολείων µε ΕΑΕΠ 

Φ.12/620/61531/Γ1/31-
5-2010 ΦΕΚ 804 τ. Β΄ 
 
 

2011 
Τροποποίηση − συµπλήρωση της µε αριθµ. 
Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της µε αριθµ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια προγράµµατα 
δηµοτικών σχολείων µε ενιαίο αναµορφωµένο εκπ/ικό πρόγρ/µα−ΕΑΕΠ 

Φ.12/520/61575/Γ1/30-
5-2011 ΦΕΚ 1327 τ. Β΄ 

Τροποποίηση − συµπλήρωση των µε αριθµ. Φ.20/482/ 
95210/Γ1/9−9−2003, (ΦΕΚ 1325, τ.Β S) και Φ.12/773/77094/ 
Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ1139, τ.Β S) Υπουργικών Αποφάσεων 

Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-
2011 ΦΕΚ 1345 τ. Β΄ 

Ωρολόγιο πρόγραµµα ολοήµερων πιλοτικών δηµοτικών σχολείων Φ. 12/819/104706/Γ1/13-
9-2011 ΦΕΚ 2156 τ. Β’ 

2015 
Τροποποίηση της µε Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. 
Β΄) «Αναµόρφωση ωρολογίων προγραµµάτων στο δηµοτικό σχολείο» 
υπουργικής απόφασης όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την µε 
αριθµ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011(ΦΕΚ 1327/2011, τ. Β΄) 

Φ. 12/79/9662/∆1/23-1-
2015 ΦΕΚ 200 τ. Β’ 
 

2016 
Λειτουργία δηµοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017  ΥΠΠΕΘ, Αρ. Πρωτ.: 

139808/∆1/31-08-2016 

Ωρολόγιο πρόγραµµα ενιαίου τύπου ολοήµερου δηµοτικού (4/θέσια, κλπ) Φ. 12/657/70691/∆1/11-
5-2016 ΦΕΚ 1324 τ. Β’ 

1/θέσια & 2/θέσια Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-
8-2005 ΦΕΚ 1280/2005 
τ. Β΄ 

3/θέσια Φ.12/773/77094/Γ1/28-
7-2006 ΦΕΚ 1139/2006 
τ. Β΄ 

 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ 
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Πίνακας  2 - Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών για τα Γυµνάσια (Ηµερήσια & Εσπερινά) 

Ωρολόγια προγράµµατα ΦΕΚ 
2011 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των γυµνα-
σίων για την πιλοτική εφαρµογή του νέου προγράµµατος σπουδών 

Αριθµ. 104868/Γ2/6-
11-2011 ΦΕΚ 2240 τ. 
Β’ 
 

Ορισµός των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, για την πιλοτική εφαρµογή των νέων προγραµµάτων σπουδών 

Αριθµ. 97911 /Γ1/22-9-
2011 ΦΕΚ 2121 τ. Β’ 

2013 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του ηµερη-
σίου γυµνασίου 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του εσπερι-
νού γυµνασίου 

Αριθ. 115472/Γ2/28-8-
2013 ΦΕΚ 2121 τ. Β’ 
 

2016 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α’, Β’ , Γ’ τάξεων του ηµε-
ρησίου Γυµνασίου 

Αριθ. 93381/∆2/9-6-
2016 ΦΕΚ 1640 τ. Β’ 

Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του εσπε-
ρινού γυµνασίου 

Αριθ. 103540/∆2/6-7-
2016 ΦΕΚ 2078 τ. Β’ 

Τροποποίηση της αριθµ. 93381/∆2/07-06-2016 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1640) µε θέµα «Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξεων του ηµερησίου γυµνασίου 

Αριθµ. 
121072/∆2/9/8/2016 
ΦΕΚ 2449 τ. Β’ 
 
 

 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ 

 

Πίνακας 3 -Ωρολόγια Προγράµµατα Σπουδών για τα Γενικά Λύκεια & ΕΠΑ.Λ.                    

Ωρολόγια προγράµµατα ΦΕΚ 
2013 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων του εσπερι-
νού γενικού λυκείου 
Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων της Α΄ τάξης του γενικού λυκείου 

Αριθ. 115472/Γ2/28-8-
2013 ΦΕΚ 2121 τ. Β’ 
 

Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αριθ. 4186/17-9-2013 
ΦΕΚ 193 τ. Α’ 

2015 
Επείγοντα µέτρα για την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 

Αριθ. 4327/14-5-2015 
ΦΕΚ 50 τ. Α’ 

Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ τάξεων του 
εσπερινού γενικού λυκείου  
Προγράµµατα σπουδών των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης ηµερησίου γενικού 
λυκείου και της ∆΄ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου 

Αριθµ. 82437/∆2/25-5-
2015 ΦΕΚ 941 τ. Β’ 
 

Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων γενικής παιδείας της Α΄ τάξης ε-
σπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων ηµερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά ειδικότητα τοµέα οµάδας προσανατολι-
σµού 

Αριθµ. Φ2/88070/∆4/5-
6-2015 ΦΕΚ 1053 τ. Β’ 

Τροποποίηση της αριθµ. Φ2/88070/∆4/04−06−2015 (Β S 1053) υπουργι-
κής απόφασης µε θέµα «ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων γενικής 
παιδείας της Α S τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β S, Γ S τάξεων ηµερησί-
ων και Α S, Β S και Γ S τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά ειδικότητα τοµέα ο-
µάδας προσανατολισµού» 

Αριθµ.Φ2/141441/∆4/18-
9-2015 ΦΕΚ 2042/τ.Β΄/ 
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2016 
Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 88070/∆4/04-06-2015 (Β΄ 
1053) υπουργικής απόφασης µε θέµα: «ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθη-
µάτων γενικής παιδείας της Α΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ 
τάξεων ηµερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά ειδι-
κότητα τοµέα οµάδας προσανατολισµού» 

Αριθµ. Φ2/79006/∆4/25-
5-2016 ΦΕΚ 1481 τ. Β’ 
 
 
 
 

Ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων γενικής παιδείας, προσανατολι-
σµού και επιλογής της Α΄ τάξης και των µαθηµάτων των τοµέων της Β΄ 
τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

Αριθµ. Φ2/88938/∆4/2-
6-2016 ΦΕΚ 1567 τ. Β’ 
 
 

Τροποποίηση της µε αριθµ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β' 1567) υπουργικής 
απόφασης µε θέµα: «ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων γενικής παι-
δείας, προσανατολισµού και επιλογής της Α' τάξης και των µαθηµάτων 
γενικής παιδείας και τεχνολογικών - επαγγελµατικών µαθηµάτων των 
τοµέων της Β' τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016 (Α' 83)», ως προς το 
ωρολόγιο πρόγραµµα του τοµέα υγείας - πρόνοιας - ευεξίας της Β' τάξης 
ηµερήσιου και  εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 

Αριθµ. Φ2/127074/∆4/5-
8-2016 ΦΕΚ 2434/τ.Β’ 
 
 
 

 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ 
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Παράρτηµα VII 

 

VII. Ο Κινηµατογράφος στα ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ: Ενδεικτικές Αναφορές 

 

Προγράµµατα Σπουδών Ένταξη Κινηµατογράφου: Ενδεικτικά Παραδείγµατα 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ελληνικής 
γλώσσας για το ∆ηµοτικό 

Κριτική κινηµατογραφικού έργου, σελ. 25. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ελληνικής 
γλώσσας για το Γυµνάσιο 

Εποπτικό υλικό: Βιντεοταινίες για την ιστορία και τη διδασκαλία 
της νεοελληνικής γλώσσας, σελ. 63. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας για το Γυµνά-
σιο 

Παρακολούθηση ταινιών σχετικά µε τα ιστορικά περιστατικά 
στα οποία αναφέρονται τα λογοτεχνικά κείµενα, σελ. 68.  

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γλώσσας και Γραµ-
µατείας 

Μαθητές συζητούν τον τρόπο παρουσίασης των οµηρικών θεµά-
των από τον κινηµατογράφο, σελ. 88. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Εικαστικών Μαθητές κατανοούν ορισµένα χαρακτηριστικά  µορφικά στοι-
χεία της φωτογραφικής και της κινηµατογραφικής γλώσσας, σελ. 
121. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Θεάτρου Αυτοσχεδιασµός πάνω σε δεδοµένες µορφές, συµπεριφορές – 
καταστάσεις, από το θέατρο, τον κινηµατογράφο, την τηλεόρα-
ση, κλπ., σελ 132. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
Θρησκευτικών 

Συζήτηση µε θέµα: Η Παλαιά ∆ιαθήκη στις διάφορες µορφές 
τέχνης (κινηµατογράφο, κλπ), σελ. 163. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ιστορίας Σχέδιο εργασίας µε θέµα: Ο ψυχρός πόλεµος στην τέχνη. Πα-
ρουσίαση και σχολιασµός λογοτεχνικών & κινηµατογραφικών 
έργων, σελ. 225. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής 

Αξιοποίηση κινηµατογραφικών ταινιών, ντοκιµαντέρ, κλπ µε 
πολιτικό περιεχόµενο για σύγκριση και εξαγωγή συµπερασµά-
των, σελ. 246. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
Μαθηµατικών 

Εποπτικό υλικό: ταινίες βίντεο κ.ά., σελ. 305. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος 

Οι µαθητές παρακολουθούν βιντεοταινία σχετικά µε την ανά-
πτυξη ενός παιδιού, σελ. 321. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μουσικής Η προβολή βιντεοταινιών µπορεί να συµβάλει θετικά στη διδα-
σκαλία του µαθήµατος της Μουσικής καθώς µεταφέρει στη σχο-
λική αίθουσα την εικόνα και τον ήχο φαινοµένων, (…) των ο-
ποίων η πρόσβαση θα απαιτούσε, (…) µεταφορά στον τόπο διε-
ξαγωγής τους, σελ. 353. 

∆ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών - 
ΑΠΣ Αγγλικής Γλώσσας 

Παρακολούθηση αποσπασµάτων ταινιών (…) και µεταφορά των 
µηνυµάτων τους σε παράσταση παντοµίµας, σελ. 367. 

ΑΠΣ Γαλλικής Γλώσσας Για την υλοποίηση δραστηριοτήτων τίθενται ως παιδαγωγικά 
µέσα µηχανισµοί µέσα από τους οποίους ο µαθητής συνειδητο-
ποιεί τη διεπιδρασιακή διάσταση της γλώσσας (παραγωγή ται-
νιών, κλπ.), σελ. 385. 

ΑΠΣ Γερµανικής Γλώσσας Ένα ντοσιέ µε εκπαιδευτικό υλικό, (…), θα πρέπει να είναι το 
βασικό υλικό πολλαπλής χρήσης για µια διαφοροποιηµένη παι-
δαγωγική διαδικασία µάθησης: βιντεοταινίες, κλπ., σελ. 402.  

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Οικιακής 
Οικονοµίας 

Συνιστάται η χρήση εποπτικών µέσων, όπως διαφάνειες, 
φιλµ,…, σελ. 406. 
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∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
Πληροφορικής 

Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης και δη-
µιουργίας: δηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Σχολικού 
Επαγγελµατικού Προσανα-
τολισµού 

- 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Τεχνολογίας - 
∆ΕΠΠΣ Φυσικών 
Επιστηµών 

- 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Βιολογίας Η προβολή βιντεοταινιών µπορεί να συµβάλει θετικά στη διδα-
σκαλία του µαθήµατος της Βιολογίας καθώς µεταφέρει στη σχο-
λική αίθουσα την εικόνα και τον ήχο φαινοµένων, (…) των ο-
ποίων η πρόσβαση θα απαιτούσε, (…) µεταφορά στον τόπο διε-
ξαγωγής τους, σελ. 473. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Γεωλογίας - 
Γεωγραφίας 

(…) η παρακολούθηση µιας ταινίας δεν αποτελεί υποχρεωτικά 
συµβολή στην ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. Αν το περιε-
χόµενό της δε συνδέεται άµεσα  µε τους διδακτικούς στόχους 
του συγκεκριµένου µαθήµατος, υπάρχει φόβος να αντικαθιστά 
τον κλασικό βερµπαλισµό της προφορικής διδασκαλίας µε την 
παθητική παρατήρηση της εικόνας, σελ. 502. 

ΑΠΣ «Ερευνώ το Φυσικό 
Κόσµο» 

(Οι µαθητές) διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα σχετικά µε τη γέν-
νηση. Φέρνουν σχετικές φωτογραφίες ή παρακολουθούν ταινίες 
βίντεο, σελ. 519. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής - 
Χηµείας 

Το πείραµα του Τορικέλι (πείραµα επίδειξης ή παρακολούθηση 
από βιντεοταινία), σελ. 531. 

∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Φυσικής Α-
γωγής 

Βιντεοταινίες για τις παρακάτω κινητικές δραστηριότητες: Ψυ-
χοκινητική Αγωγή, Μουσικοκινητική Αγωγή, κλπ), σελ. 585. 

Νέα Προγράµµατα 
Σπουδών 

 

ΠΣ Φυσικής Α Γυµνασίου - 
Οδηγίες για τον Εκπαιδευτι-
κό - Φυσική Α’ Γυµνασίου  

- 

ΠΣ Τεχνολογίας Γυµνασίου  - 
Οδηγίες για τον Εκπαιδευτι-
κό - Τεχνολογία Γυµνασίου 

Η διασκέδαση επίσης ενισχύεται µε διάφορες τεχνολογίες πλη-
ροφοριών και επικοινωνιών. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο κι-
νηµατογράφος, τα παιχνίδια video είναι όλα προϊόντα της τεχνο-
λογίας. Οι µαθητές θα διερευνήσουν την ιστορική ανάπτυξη των 
διαφόρων µορφών  διασκέδασης, σελ. 109. 

Σενάρια εφαρµογής στην 
Τεχνολογία Γυµνασίου 

Κατά  την  περιγραφή  της  φύσης  των  βιοµηχανιών  παραγω-
γής  προϊόντων  σε  µεγάλη  ποσότητα, ο  καθηγητής  µπορεί  να  
χρησιµοποιήσει  ως  βοηθητικά  µέσα  ταινίες, σελ. 34. 

Προγράµµατα σχεδια-
σµού και ανάπτυξης 
διαθεµατικών δραστη-
ριοτήτων 

 

Ευέλικτη ζώνη Χρήση των ΜΜΕ, σελ. 619. 
Αγωγή Υγείας Προτείνεται διδακτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ (έντυπο, ψηφιακό, 

βιντεοκασέτες, κλπ), σελ. 632. 
Ολυµπιακή Παιδεία Προβολή βιντεοταινίας µε θέµα τους Ολυµπιακούς Αγώνες, σελ. 

637. 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευ-
ση 

- 

Συµπληρωµατικά προς τα 
ισχύοντα προγράµµατα 
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σπουδών 
Επιστηµονικό Πεδίο: 
Γλώσσα - Λογοτεχνία 

 

Νεοελληνική Γλώσσα και 
Λογοτεχνία, Αρχαία Ελλη-
νική Γλώσσα και Γραµµα-
τεία — ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

Παρουσίαση στην τάξη της υπόθεσης µιας κινηµατογραφικής 
ταινίας και συζήτηση των σηµείων ενδιαφέροντος, σελ. 126. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Ξένες Γλώσσες 

 

ΠΣ  Ξένων Γλωσσών (Επίπεδο Β2) Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Προφορική 
∆ιάδραση: (Οι µαθητές) παρουσιάζουν ένα βιβλίο ή ένα λογοτε-
χνικό, κινηµατογραφικό έργο  (…)  συνθέτοντας  πληροφορίες  
από  διαφορετικές  πηγές  και  αναφέροντας  την  προσωπική  
τους  εµπειρία, σελ. 40. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Θρησκευτικά 

 

ΠΣ Θρησκευτικών — 
∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

(Οι µαθητές) προσεγγίζουν έργα τέχνης (από τη λογοτεχνία, το 
θέατρο, τον κινηµατογράφο, τη µουσική κλπ.) που συνδέονται 
µε βιβλικές ή άλλες θρησκευτικές αφηγήσεις, σελ. 83. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Μαθηµατικά 

 

Μαθηµατικά — Συνολικό 
Υποχρ. Εκπαίδευσης 

- 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Φυσικές επιστήµες 

 

Γεωγραφία ∆ηµοτικού (Οι µαθητές) χρησιµοποιούν ποικίλες πηγές (κινηµατογραφικές 
ταινίες, κλπ) για να αντλούν  πληροφορίες και να απαντούν σε 
γεωγραφικά ερωτήµατα, σελ. 20. 

Φυσικά ∆ηµοτικού Μελέτη του βιβλίου του  Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου: 
«Η κινηµατογραφική  αφήγηση. Μια ιστορία µε εικόνες και ή-
χους» και σύνδεση της εικόνας και του ήχου στον κινηµατογρά-
φο, σελ. 101. 

Βιολογία Γυµνασίου Παρατήρηση, καταγραφή και  παρουσίαση (στο πεδίο, σε  
βιντεοταινία κλπ) των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των 
οργανισµών ενός οικοσυστήµατος, σελ. 32. 

Γεωγραφία Γυµνασίου Πόλεις και κινηµατογράφος. Αστικοποίηση και  Αθήνα. Η αλλα-
γή της Αθήνας του 1960 µέσα από τον ελληνικό κινηµατογράφο, 
σελ. 50. 

Φυσική Γυµνασίου ∆ιαθεµατικές εργασίες «Ατύχηµα σε ένα επιβατικό αεροπλάνο. 
Ξαφνική αποσυµπίεση του αέρα στην καµπίνα επιβατών.» Κε-
ντρικό ερώτηµα για την Φυσική : «Που οφείλεται η ατµοσφαιρι-
κή πίεση». Εµπλεκόµενα αντικείµενα: Τέχνη (κινηµατογράφος), 
κλπ., σελ. 38. 

Χηµεία Γυµνασίου Εκπαιδευτική Τηλεόραση: Βιντεοταινίες: «Ακολουθώντας τη 
γραµµή της παραγωγής», σελ. 30. 

Μελέτη Περιβάλλοντος Προβολή αποσπασµάτων της ταινίας “Modern Times” του Char-
lie Chaplin, σελ. 45. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Κοινωνικές επιστήµες και 
Ιστορία 

 

ΠΣ Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή — ∆ηµοτικό 

4η ∆ιδακτική Ενότητα: «Σέβοµαι τον Πολιτισµό και το Φυσικό 
Περιβάλλον»:  Προβολή ταινιών, σελ. 16. 

ΠΣ Κοινωνική και Πολιτική 2η ∆ιδακτική Ενότητα: «Πολιτεύµατα, ∆ηµοκρατία, και ο  Ρόλος 
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Αγωγή — Γυµνάσιο του Πολίτη»: Εκπαιδευτικό υλικό: Κινηµατογραφικές ταινίες, 
σελ. 9. 

ΠΣ Οικιακή Οικονοµία — 
Γυµνάσιο 

Ταινία-βίντεο µε θέµα: «Ποτό ή Μοτό…» του Ινστιτούτου Υγεί-
ας του Παιδιού, σελ. 11. 

Τοπική Ιστορία, Βιωµατική 
∆ράση — Γυµνάσιο 

Εκπαιδευτικό Υλικό: Το τελικό υλικό που θα παράγουν οι µαθη-
τές µπορεί να έχει διάφορες µορφές, π.χ. κατασκευή βίντε-
ο/ταινίας, κλπ., σελ. 8. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Πληροφορική και Νέες 
Τεχνολογίες 

 

ΤΠΕ ∆ηµοτικό Ο µαθητής πρέπει να είναι ικανός να χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο 
για να εκφράζεται και να επικοινωνεί  µε σύγχρονο και ασύγ-
χρονο τρόπο (γραπτά, ηχητικά ή µέσω βίντεο), σελ. 42. 

ΤΠΕ Γυµνάσιο Εκπαιδευτικό Υλικό: Βίντεο από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση, 
σελ. 15. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Πε-
ριβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυ-
ξη 

 

ΠΣ Περιβάλλον και Αειφό-
ρος Ανάπτυξη — Συνολικό 

Προβολή ταινιών/ ανάγνωση παραµυθιών  µε θέµα τη ∆ιαφορε-
τικότητα, σελ. 48. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Σχολική και Κοινωνική 
Ζωή 

  

Σχολείο & Κοινωνική Ζωή: 
Συνολικό 

Παιχνίδι    χωρίς    λόγια: Ο    εκπαιδευτικός    προβάλλει    από-
σπασµα    από    µια    ταινία    του    βωβού    κινηµατογράφου   
και    ζητά    από    τα    παιδιά    να     περιγράψουν    το    νόη-
µα, σελ. 49. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Φύ-
ση και Άσκηση 

 

Φυσική Αγωγή — ∆ηµοτικό Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν σενάριο ρόλων µε θέµα «επίλυση 
διαφωνιών», που µπορεί να βασίζεται σε πρόσφατες παιδικές 
ταινίες που γνωρίζουν τα παιδιά, σελ. 49.  

Φυσική Αγωγή — Γυµνάσιο Οι µαθητές σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες στους συµ-
µαθητές τους µε θέµα τα µη διαδεδοµένα αθλήµατα (µε βίντεο 
κλπ), σελ. 31. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Τέ-
χνες - Πολιτισµός — 
πρόταση α´ 

 

Εικαστικά — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

Οι µαθητές κατανοούν ορισµένα µορφικά χαρακτηριστικά της 
κινηµατογραφικής γλώσσας, σελ. 87. 

Μουσική — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

- 

Επιστηµονικό Πεδίο: Πο-
λιτισµός — ∆ραστηριό-
τητες Τέχνης — πρόταση 
β´ 

 

Εικαστικά — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

Βλ. Επιστηµονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισµός — πρόταση α´. 

Θέατρο — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

Οι µαθητές παρακολουθούν οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό µε 
αποσπάσµατα κάποιου έργου σε διαφορετικές παραστάσεις, 
ή/και κινηµατογραφικές ταινίες, σελ. 57. 

Μουσική — ∆ηµοτικό- Βλ. Επιστηµονικό Πεδίο: Τέχνες - Πολιτισµός — πρόταση α´. 
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Γυµνάσιο 
Χορός-Κίνηση — 
∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

Εποπτικό υλικό: Φωτογραφικό υλικό ή βίντεο όπου απεικονίζο-
νται: φορεσιές του τόπου, τοπία της περιοχής, παραδοσιακά   
όργανα, κλπ., σελ. 9. 

Oπτικοακουστική Έκφραση 
— ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

Σύγκριση έργων παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας µε τις αντί-
στοιχες µεταφορές τους στον κινηµατογράφο: Υποσυνείδητη 
εξοικείωση µε τον υποκειµενισµό που διέπει κάθε αφηγηµατική-
σκηνοθετική επιλογή: Οι µαθητές συγκρίνουν: σκηνές µε παρα-
γράφους, περιγραφές µε εικόνες, φράσεις µε πλάνα, τον τρόπο 
που διαφορετικοί σκηνοθέτες αποδίδουν το ίδιο λογοτεχνικό 
απόσπασµα σε διαφορετικές ταινίες, σελ. 16. 

Οδηγοί για τον Εκπαιδευτικό 
Επιστηµονικό Πεδίο: 
Γλώσσα - Λογοτεχνία 

 

Oδηγός Νεοελληνικής 
Γλώσσας για ∆ηµοτικό και 
Γυµνάσιο 

Ως προς το περιεχόµενο, το εκπαιδευτικό υλικό στο µάθηµα της 
λογοτεχνίας µπορεί να αποτελείται από ποικιλία κειµένων εισά-
γοντας τους µαθητές σε νέους γραµµατισµούς (κινηµατογραφι-
κές ταινίες, κλπ), σελ. 6. 

Οδηγός Λογοτεχνίας για 
∆ηµοτικό και Γυµνάσιο 

Σύγκριση λογοτεχνικής και κινηµατογραφικής αφήγησης, σελ. 
46.  

Οδηγός για Αρχαία Ελληνι-
κά Γυµνασίου 

- 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Ξένες Γλώσσες 

 

Οδηγός για Ξένες Γλώσσσες 
∆ηµοτικού και Γυµνασίου 

Εξετάσεις στο Γυµνάσιο: Κατανόηση γραπτού λόγου: Τα ερεθί-
σµατα είναι κείµενα αυθεντικού λόγου (π.χ. 
απόσπασµα παρουσίασης κινηµατογραφικής ταινίας), σελ. 201.  

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Θρησκευτικά 

 

Οδηγός για Θρησκευτικά 
∆ηµοτικού και Γυµνασίου 

∆ραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης: δηµιουργία ταινίας, 
σελ. 163. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Μαθηµατικά 

 

Μαθηµατικά — Οδηγός 
∆ηµοτικού 

Συνθετικές εργασίες: Σύνδεση µε το µάθηµα Μελέτη Περιβάλ-
λοντος: Παρακολούθηση φιλµ, κλπ, σελ. 49.  

Μαθηµατικά — Οδηγός 
Γυµνασίου 

- 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Φυσικές Επιστήµες 

 

Οδηγός για Γεωγραφία 
∆ηµοτικού 

Εργασία πεδίου και µάθηση έξω από τη τάξη: φέρνει τους µαθη-
τές σε άµεση επαφή µε τον πραγµατικό κόσµο. Περιλαµβάνει τη 
συλλογή δεδοµένων µε τη χρήση των ΤΠΕ (π.χ. χρήση ψηφιακής 
φωτογραφικής µηχανής και βιντεοκάµερας) κλπ, σελ. 5. 

Οδηγός για Μελέτη Περι-
βάλλοντος ∆ηµοτικού 

Οι µαθητές (…) παρακολουθούν σύντοµη ταινία (…) µε θέµα τις 
καθηµερινές οικογενειακές συνήθειες που σχετίζονται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος, σελ. 8. 

Οδηγός για Φυσικά 
∆ηµοτικού 

Ανάπτυξη σεναρίου: ∆ραστηριότητα «Η ακοή και οι υπόλοιπες 
ανθρώπινες σχέσεις»: παρακολούθηση επιλεγµένων αποσπασµά-
των από την ταινία «Πολίτικη Κουζίνα», σελ. 43. 

Οδηγός για Βιολογία 
Γυµνασίου 

Μελέτη ενός θέµατος Βιοηθικής: Ενέργειες των µαθητών κάθε 
οµάδας: καταγραφή δεδοµένων (από ταινίες, κλπ), σελ. 25.  

Οδηγός για Γεωγραφία 
Γυµνασίου 

Προβολή ταινίας animation µε 3D γραφικά για τον αρχαίο ∆ίολ-
κο στην Κόρινθο, σελ. 98.  
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Οδηγός για Φυσική 
Γυµνασίου 

Φύλλο αξιολόγησης: φωτογραφία από την ταινία «Ο πόλεµος 
των άστρων, σελ. 72. 

Οδηγός για Χηµεία 
Γυµνασίου 

Μέθοδος πρότζεκτ µε χρήση εποπτικών µέσων (βιντεοταινίες, 
κλπ), σελ. 41. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Κοινωνικές επιστήµες και 
Ιστορία 

 

Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή — Οδηγός ∆ηµοτι-
κού 

Οι µαθητές ερευνούν και εντοπίζουν µέσα από ποικίλο υλικό 
(ταινίες κλπ.) (…) τις σύγχρονες µορφές οικογένειας που απα-
ντώνται στη χώρα µας, σελ. 26. 

Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή — Οδηγός Γυµνασί-
ου 

∆ιδασκαλία µέσα από την τέχνη: η προβολή κινηµατογραφικής 
ταινίας δίνει µια άλλη προσέγγιση και αγγίζει το συναισθηµατι-
κό κόσµο των µαθητών. Επίσης καλλιεργείται η αισθητική τους 
και αντιλαµβάνονται ότι η τέχνη συνδέεται µε την πραγµατική 
ζωή, σελ. 24. 

Οικιακή Οικονοµία — 
Οδηγός Γυµνασίου 

Οι µαθητές συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία από επίκαι-
ρα παραδείγµατα (φιλµ, κινηµατογράφο, κλπ) για το ρόλο της 
παρέας των συνοµηλίκων, του σχολείου, των ΜΜΕ κ.ά., σελ. 16. 

Τοπική Ιστορία, Βιωµατική 
δράση — Οδηγός Γυµνασί-
ου 

Στην καθηµερινότητα, στα Μ.Μ.Ε. και στις δηµόσιες χρήσεις 
της η ιστορία εκφέρεται µέσω ελκυστικών µορφών αφηγήσεων / 
ιστοριών (φιλµ, κλπ), (…). Συνεπώς, πρέπει οι µελλοντικοί πολί-
τες να ενισχυθούν, να εξασκηθούν στο να κρίνουν και να απο-
φασίζουν σχετικά µε την ποιότητα και την εγκυρότητα αυτών 
των ‘προσφορών’ ιστορίας, σελ. 23. 

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Πληροφορική και Νέες 
Τεχνολογίες 

 

Oδηγός για ΤΠΕ ∆ηµοτικού - 
Oδηγός για TΠΕ Γυµνασίου Οι µαθητές συνεργάζονται για να σχεδιάσουν µια πολυµεσική 

παρουσίαση της αγαπηµένης τους ταινίας και να τη δηµοσιο-
ποιήσουν στο διαδίκτυο, σελ. 36. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Πε-
ριβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυ-
ξη 

 

Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
— Οδηγός ∆ηµοτικού 

Πρόταση εµπλουτισµού µε άλλα γνωστικά αντικείµενα: Ξένες 
Γλώσσες: ταινίες, κλπ, που δείχνουν την κοινή φύση και την πα-
γκοσµιότητα περιβαλλοντικών προβληµάτων, σελ. 14. 

Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
— Οδηγός Γυµνασίου 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το αντικείµενο και τους στόχους 
δραστηριότητας: (…). Μπορεί να γίνει αναφορά σε δηµοφιλείς 
ταινίες µε συναφές θέµα, (π.χ. κώδικας ντα Βίντσι, Χάρυ Πό-
τερ), σελ. 29.  

Επιστηµονικό Πεδίο: 
Σχολική και Κοινωνική 
Ζω 

 

Οδηγός ΣΚΖ για Πρωτο-
βάθµια Εκπαίδευση 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες και ο/η εκπαιδευτικός προ-
βάλλει απόσπασµα από µια ταινία του βωβού κινηµατογράφου 
(…) και ζητά από τις οµάδες να συζητήσουν και να περιγράψουν 
µε λόγια την υπόθεση, το νόηµα, σελ. 79. 

Οδηγός ΣΚΖ για ∆ευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση 

Οι µαθητές κατασκευάζουν βίντεο µιας ιστορίας, σελ. 82. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Φύ-
ση και Άσκηση 
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Οδηγός για Φυσική Αγωγή 
— Πλάνα µαθηµάτων 

- 

Οδηγός για Φυσική Αγωγή 
— ∆ηµοτικό 

Οι µαθητές αναζητούν βίντεο µε θέµα τις διαφωνίες, άσχηµες 
αθλητικές συµπεριφορές, µε σκοπό να τα χρησιµοποιήσουν στη 
σύνθεση εργασιών, σελ. 7. 

Οδηγός για Φυσική Αγωγή 
— Γυµνάσιο 

Οι µαθητές παρακολουθούν βιντεοκασέτα από αθλητικούς αγώ-
νες, κρατώντας σηµειώσεις από τις εκφράσεις των αθλητών, σελ. 
31. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Τέ-
χνες - Πολιτισµός — 
πρόταση α´ 

 

Οδηγός για Μουσική Α 
Πρόταση — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

Ενεργητική ακρόαση: Οι µαθητές παρακολουθούν ταινία και 
συµπληρώνουν φυλλάδιο εργασίας που τους δίνεται από τον εκ-
παιδευτικό, σελ. 44. 

Οδηγός για Εικαστικά Α 
Πρόταση — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

VIDEO ART: Η Βιντεοτέχνη χρησιµοποιεί την τηλεοπτική εικό-
να µε σκοπό να την ανατρέψει, σελ. 40. 

Επιστηµονικό Πεδίο: Πο-
λιτισµός — ∆ραστηριό-
τητες Τέχνης — πρόταση 
β´ 

 

Οδηγός για Οπτικοακουστι-
κή Έκφραση Β Πρόταση — 
∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

Όλες οι µορφές συλλογικής καλλιτεχνικής έκφρασης (π.χ. παρα-
γωγή µαθητικών ταινιών) προϋποθέτουν κατάθεση προσωπικών 
απόψεων στη δηµιουργική οµάδα, σελ. 6.  

Οδηγός για Θέατρο Β Πρό-
ταση — ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο 

Οι µαθητές βιντεοσκοπούν σκηνές από τη ζωή στο δάσος, σελ. 
60. 

Οδηγός για Χορό-Κίνηση Β 
Πρόταση — ∆ηµοτικό-
Γυµνάσιο 

Οι µαθητές παρακολουθούν αποσπάσµατα βίντεο για µεγάλους 
χορευτές, χορογράφους, κλπ, σελ. 18. 

 

Πηγή: ΥΠΠΕΘ: Ψηφιακό Σχολείο: ∆ιαδραστικά Σχολικά Βιβλία: 

http://ebooks.edu.gr/new/ps.php 
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Παράρτηµα VIII 

 

VIII. Φορείς, Προγράµµατα και ∆ράσεις Κινηµατογραφικής Παιδείας 

 

Πίνακας 1 Φορείς Προώθησης Κινηµατογραφικού Γραµµατισµού 

∆ιαγωνισµός µε 
θέµα: «Κύπρος: 
(1974-2015) ∆εν 
ξεχνώ, διεκδικώ, 
δηµιουργώ...»1 

Ο διαγωνισµός οργανώνεται από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Τµήµα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το 
Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην 
Ελλάδα για µαθητές δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων της Ελ-
λάδας, της Κύπρου και της Οµογένειας. Βασική επιδίωξη του προγράµµατος 
είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε το Κυπριακό πρόβληµα 
µέσα από δηµιουργικά έργα, όπως ταινίες µικρού µήκους2. 

1 http://dipeserron.gr/archives/1976 
2Ενδεικτικό παράδειγµα ταινίας µικρού µήκους µαθητών που συµµετείχε στο διαγωνισµό: 3ο Γυµνάσιο Κα-
βάλας «Κύπρος: 1974-2015 ∆εν ξεχνώ, διεκδικώ, δηµιουργώ…»  
https://www.youtube.com/watch?v=tHjx8oaJvQ0 
∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου       
Λάρισας 3 

Το φεστιβάλ µε τίτλο «artfools» οργανώνεται ετησίως µε τη στήριξη της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντάσσει στο διεθνές τµήµα ταινιών µικρού µή-
κους µαθητικό διαγωνισµό για ενδιαφερόµενους από Ελλάδα και εξωτερικό. 

3  http://www.artfoolsvideofestival.gr/termsandconsitions/ 
∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης4  

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης λει-
τουργεί από το 1960 ως ευκαιρία νέων σκηνοθετών να αναδείξουν το ταλέ-
ντο τους, αλλά µεριµνά και για νέους και παιδιά µε το ειδικά σχεδιασµένο 
πρόγραµµα «Νεανική Οθόνη», το οποίο παρουσιάζει ποιοτικές κινηµατο-
γραφικές ταινίες για µαθητές µε σκοπό τη µύηση των νέων στο χώρο του 
κινηµατογράφου. Το φεστιβάλ περιλαµβάνει ακόµη εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα, τα οποία στηρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και 
αποσκοπούν στη διείσδυση του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση και κατά 
συνέπεια στην εγγραµµατοσύνη της νέας γενιάς στα σύγχρονα µέσα πολιτι-
σµού. Τα προγράµµατα αυτά είναι: 
� «Τα σχολεία πάνε σινεµά», ένα πρόγραµµα προβολής ταινιών για 
µαθητές όλων των ηλικιών 
� Εκπαιδευτικά Σεµινάρια µε αντικείµενο την επιµόρφωση των εκπαι-
δευτικών όλων των βαθµίδων και τη δηµιουργία «πολλαπλασιαστών» για τη 
µετάδοση ιδεών και γνώσεων 
Το Φεστιβάλ περιλαµβάνει και το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονί-
κης5, που οργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα για µαθητές όλου του ηλι-
κιακού φάσµατος, όπως το σεµινάριο «Φιλµοτεχνία» για µαθητές δευτερο-
βάθµιας βαθµίδας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους µα-
θητές να αξιοποιήσουν τον κινηµατογράφο στο µάθηµα της λογοτεχνίας, 
ώστε να συγκρίνουν τις αφηγηµατικές στρατηγικές των δύο µέσων. 

4 http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=586 
5 http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=993 & 
http://www.cinemuseum.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=1122 
∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου 
Νάουσας6 

Το διεθνές φεστιβάλ, που το 2017 συµπλήρωσε τα δεκατέσσερα χρόνια ζωής 
του, διοργανώνεται κάθε χρόνο µε τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηµαθίας για τους λάτρεις της 7ης τέχνης από όλα τα µέρη 
της γης. Το 2015 αποτέλεσε για το φεστιβάλ έτος καινοτοµίας, καθώς ενέτα-
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ξε στο πρόγραµµα προβολών για πρώτη φορά το νέο τµήµα σχολικών ται-
νιών της Ηµαθίας µε σκοπό τη βράβευση της προσπάθειας και δηµιουργικό-
τητας των µικρών κινηµατογραφιστών. 

6 http://niff.gr/el/festival/profile-of-the-festival 
∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου 
Ολυµπίας για Παι-
διά και Νέους7 

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους 
προωθείται ενεργά από το Υπουργείο Παιδείας και άλλους φορείς του κινη-
µατογραφικού και του εκπαιδευτικού χώρου. ∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο την 
πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου στον Πύργο, πρωτεύουσα του νοµού Η-
λείας της περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Αποτελείται από διεθνές διαγωνι-
στικό µέρος µε ταινίες για νεανικό κοινό και παράλληλες εκδηλώσεις κινη-
µατογραφικών προβολών και εργαστηρίων8. 

7Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους (https://olympiafestival.gr/) διοργα-
νώνεται από την αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 
(http://www.neanikoplano.gr/toneanikoplano &  https://cinedraseis.wordpress.com/neanikoplano/) 
8Ενδεικτικά, στο School Cinema 2014, οργανώθηκε το Storylab, δύο εργαστήρια κινουµένου σχεδίου ολι-
γοήµερης διάρκειας για µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
∆ιεθνής Μαθητικός 
∆ιαγωνισµός Ται-
νιών Μικρού Μή-
κους «CINEMA… 
διάβασες;9 

Ο διαγωνισµός10 είναι ανοιχτός για µαθητές όλων των βαθµίδων εκπαίδευ-
σης, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Οµογένειας, και υλοποιείται µε τη 
στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της Ελλά-
δας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. 

9 http://dipeserron.gr/archives/1976 
10Οργανωτές: ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, 
Τµήµα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΕΡΤ ΑΕ, Πρεσβεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα-
Μορφωτικό Γραφείο-Σπίτι της Κύπρου. 
Εθνικό ∆ίκτυο Α-
γωγής Τηλεόρασης  
της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης        
Ν. Σερρών11 

Το πανελλαδικής εµβέλειας ∆ίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης12, που απευθύνεται 
σε σχολικές κοινότητες, αλλά και γονείς, αποτελεί µια συστηµατική και ορ-
γανωµένη προσπάθεια οπτικοακουστικής-κινηµατογραφικής αγωγής κυρίως 
τηλεθεατών νεαρής ηλικίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που υποστη-
ρίζονται από αναλυτικούς οδηγούς13, καλύπτουν το πεδίο της παραγωγής 
ποικίλων τηλεοπτικών προγραµµάτων, ανάµεσα στα οποία και του κινηµα-
τογράφου/ταινιών, ακολουθώντας τη διαθεµατικότητα που προωθείται µέσω 
των προγραµµάτων σπουδών για όλα τα µαθήµατα. Το δίκτυο διοργανώνει 
πανελλήνιο µαθητικό διαγωνισµό ταινιών µικρού µήκους14 σε ετήσια βάση, 
στον οποίο λαµβάνουν µέρος µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµι-
ας εκπαίδευσης. 

11 http://dipe.ser.sch.gr/ysd/wordpress/?page_id=50 
12Το ∆ίκτυο Αγωγής Τηλεόρασης (http://serreschools.blogspot.gr/.) µετονοµάστηκε το 2010 σε Εθνικό ∆ί-
κτυο Αγωγής Τηλεόρασης µε την έγκριση της ∆/νσης Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού & 
Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΕΠΕ∆) του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευµάτων.  
13Εκδόσεις του δικτύου: http://dipe.ser.sch.gr/ysd/wordpress/?page_id=50 
14Ενδεικτικά: 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης… µια 
ευκαιρία», 2013-14.  http://dipe.ser.sch.gr/ysd/wordpress/?page_id=17 
Επιστηµονική Έ-
νωση Νέα Παιδεία15 

Το περιοδικό «ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ» της Ένωσης συνεργάζεται µε το Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραµµα «Ιστορική Έρευνα, ∆ιδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου και την ΕΡΤ στη διοργάνωση του πανελλήνιου µαθη-
τικού και φοιτητικού διαγωνισµού Ιστορικού Ντοκιµαντέρ16 (για µαθητές 
γυµνασίου & λυκείου και φοιτητές) µε θέµα «προσεγγίζουµε κριτικά το πα-
ρελθόν: πρόσωπα, γεγονότα και ιδέες από τη νεότερη και σύγχρονη ελληνι-
κή, ευρωπαϊκή και παγκόσµια ιστορία». 

15http://www.neapaideia-glossa.gr/identity.htm 
16Παραδείγµατα ντοκιµαντέρ στο κανάλι της ΝΕΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ στο youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCLdXY52Bt4kVuGKzWJPuCiA 
Κάµερα  Ζιζάνιο17 Η Camera Zizanio, µε αφετηρία το 2001, είναι η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νε-
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ανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας. Ο διαγωνισµός έργων µικρού µή-
κους παιδιών και νέων έως 20 χρόνων αφορά δηµιουργίες είτε από το χώρο 
της εκπαίδευσης, είτε ως αποτέλεσµα ατοµικών πρωτοβουλιών. 

17Το πρόγραµµα Camera Zizanio (https://camerazizanio.net/) διοργανώνεται από το ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (βλ. 
υποσηµείωση 7), στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας 
ΚΑΡΠΟΣ18 

 
Κέντρο Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και ∆ιαπολιτισµικής Επικοινωνίας στην 
Αθήνα. ∆ράση: δηµιουργία προγραµµάτων πολιτισµού, συνεργασία µε φο-
ρείς και ευρωπαϊκά προγράµµατα, οργάνωση οπτικοακουστικών εργαστηρί-
ων για εκπαιδευτικούς, ενήλικες διαφόρων επαγγελµατικών κατευθύνσεων, 
παιδιά, νέους και σχολεία. Κύριος στόχος: κριτική και δηµιουργική έκφραση 
των νέων. Έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην ένταξη στο σχολείο του προαι-
ρετικού µαθήµατος «Οπτικοακουστική Έκφραση» (βλ. Παράρτηµα VII), για 
το οποίο έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό:  
Πρόγραµµα  Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση     
Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση 
http://www.karposontheweb.org/karpos-material-edu/ 
Παράδειγµα διακρατικής συνεργασίας: 
Σχολική δράση: EU Youth VideoMuseums project19 
Χώρες συνεργασίας: Ελλάδα-Γερµανία 
Σκοπός: Παραγωγή και ανταλλαγή οπτικοακουστικών έργων & δηµιουργία 
σχολικών «βιντεο-µουσείων».  
1ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Βιντεοµουσεία: 2014 (συµµετοχή 117 ταινιών 
από δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια της Ελλάδας). 

18
 http://www.karposontheweb.org/karpos-material-edu/ 

19Το project VideoMuseums επιλέχτηκε ως µελέτη περίπτωσης στη δηµοσίευση: Evens Foundation (2013). 
Media Literacy in Europe: Twelve Good Practices that Will Inspire You, pp. 54-57. Ανακτήθηκε 30 Σεπτεµ-
βρίου 2016 από https://issuu.com/joadriaens/docs/medialiteracymagazine 
Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα «Βιντεοµουσεία» για τη σχολική χρονιά 2010-11 στην ιστοσελίδα της ∆ιεύ-
θυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής: 
http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/politistika.htm 
Μαθήµατα στο 
Σκοτάδι20 

Τα «Μαθήµατα στο σκοτάδι» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ∆ιε-
θνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους, σχεδια-
σµένο για την επαρχία. Περιλαµβάνει παιδαγωγικές δράσεις που σχετίζονται 
µε τον κινηµατογράφο και εκπαιδευτικά κινηµατογραφικά εργαστήρια, τις 
«Cine-δράσεις» για µαθητές και εκπαιδευτικούς που σχεδιάζονται και υλο-
ποιούνται από επαγγελµατίες του κινηµατογράφου. 

20Το πρόγραµµα «Μαθήµατα στο Σκοτάδι»  διοργανώνεται από την αστική, µη κερδοσκοπική εταιρεία Νεα-
νικό Πλάνο (βλ. υποσηµείωση 7), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε 
την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). ∆ικτυακές πηγές: 
ΓΓΝΓ: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1464&cnode=30 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆): http://www.sch.gr/96-announces/2437-2012-09-13-09-38-43 
Cine-δράσεις: www.cinedraseis.wordpress.com 
Πάµε Σινεµά;21 

 
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Πάµε σινεµά;» εισάγει, µε τη στήριξη των 
Υπουργείων Πολιτισµού και Παιδείας, µαθήµατα κινηµατογράφου στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στοχεύοντας, ωστόσο, εκτός 
από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και σε µη ευνοούµενες περιοχές της περιφέ-
ρειας. Η παρακολούθηση µαθηµάτων κινηµατογράφου, η οποία αποσκοπεί 
στην επαφή των µαθητών µε τον κινηµατογράφο, καταλήγει σε παραγωγή 
µαθητικής ταινίας, η οποία συµµετέχει στο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών 
«Πάµε Σινεµά;», το οποίο πραγµατοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

21Ιστοσελίδα δράσης «Πάµε σινεµά;»  http://www.pamecinema.net/ & Εκπαιδευτική κλίµακα: 
Αρ.Πρωτ.198132102/Γ7/20-08-2015/ΥΠΠΕΘ: 
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/73-scholikes-
drasthriothtes/programmata/1836-pame-cinema-kinhmatografiko-programma.html 
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Πολιτιστική Εται-
ρία Κρήτης22 

 
 

Η πολιτιστική Εταιρία Κρήτης δραστηριοποιείται από το 2002 στο 
χώρο του κινηµατογράφου στην Κρήτη και διοργανώνει σε ετήσια 
βάση το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων, µέρος του οποίου απο-
τελεί η εκπαιδευτική δράση Cine-µαθήµατα23 µε προβολές ταινιών και 
εργαστήρια γνωριµίας & παραγωγής κινηµατογραφικής τέχνης για 
εκπαιδευτικούς και µαθητές. 

22 
http://www.pe-kritis.gr/ 

23 http://www.chaniafilmfestival.com/profile 
Ταινιοθήκη της Ελ-
λάδος24 

 

Το ίδρυµα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος είναι ένας πολιτιστικός φορέας µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε στόχο τη µελέτη, συλλογή, διατήρηση και 
παρουσίαση της εγχώριας και παγκόσµιας κληρονοµιάς κινηµατογράφου και 
την ανάπτυξη διασυνδέσεων µε συναφείς οργανισµούς του εξωτερικού. Α-
ποτελεί µια αστείρευτη πηγή έρευνας για κάθε ενδιαφερόµενο. Επιδιώκει 
την προσέλκυση νεανικού κοινού και για το λόγο αυτό οργανώνει εκπαιδευ-
τικές προβολές για µαθητές σχολείων της Αθήνας. 

24 http://www.tainiothiki.gr/v2/index/index/ 
Φεστιβάλ Κινηµα-
τογράφου ∆ράµας25 

 
 

Ιδρύθηκε το 1978 και συνεχίζει τη λειτουργία του υπό την αιγίδα των Υ-
πουργείων Πολιτισµού & Παιδείας. ∆ιοργανώνει κάθε χρόνο το εθνικό και 
το διεθνές φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους, ενώ παράλληλα έχει καθιερώ-
σει και το πανελλήνιο µαθητικό φεστιβάλ ψηφιακού βίντεο µικρής διάρκει-
ας.  

25 
http://www.dramafilmfestival.gr/ 

 
Πίνακας 2 ∆ράσεις µε Ένταξη Κινηµατογραφικής Αγωγής 
e-twinning26 Η κοινότητα για τα σχολεία της Ευρώπης. Μια ελεύθερη και ασφαλής πλατ-

φόρµα για εκπαιδευτικούς, για να συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά 
έργα και να µοιραστούν ιδέες στην Ευρώπη. Το e-twinning αποτελεί µέρος 
του Erasmus+27 Ευρωπαϊκού προγράµµατος για την εκπαίδευση, την κατάρ-
τιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό. 

26Ενδεικτικά παραδείγµατα δράσεων µε ελληνική συµµετοχή και ένταξη δραστηριοτήτων κινηµατογράφου: 
α)Μελέτη περίπτωσης: «2009 International Year of Astronomy» [2009 ∆ιεθνές έτος Αστρονοµίας, Χώρες 
συνεργασίας: Γαλλία, Ρουµανία, Εσθονία, Μάλτα, Σλοβενία, Ελλάδα]. Στο: Wastiau, P., Crawley, C., Gille-
ran, A. (Eds.) (2011). Pupils in etwinning: Case Studies on Pupil Participation. E-twinning Report 2011-
September 2011, pp. 47-52. Βrussels, Belgium: Central Support Service for eTwinning (CSS). Ανακτήθηκε 
16 Οκτωβρίου 2016 από 
 https://www.etwinning.net/el/pub/publications.htm 
β)Μελέτη περίπτωσης: 1st High School of Ilioupolis [1ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης]. Στο πλαίσιο επίσκεψης µα-
θητών από την Ολλανδία στην Ελλάδα, οι συµµετέχοντες παρακολούθησαν σκηνές από γνωστές ελληνικές 
ταινίες. Στο: Vuorikari, R., Kern, D., Tasch, C., Gilissen, S., Spassor, Y., Karaangova, M., et al. (2013). 1st 
High School of Ilioupolis  (Lower Secondary Education)  Greece. In: Crawley, C. (Ed.): eTwinning School 

Teams. Case Studies on Teacher Collaboration through etwinning, pp. 51-55. Brussels, Belgium: Central 
Support Service for eTwinning (CSS).  
27Erasmus +: https://www.iky.gr/el/erasmusplus 
Λέµε ΟΧΙ στο Σχο-
λικό Εκφοβισµό28 

∆ιαγωνισµός που απευθύνεται σε µαθητές της Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού και των 
τριών τάξεων του Γυµνασίου (10-15 ετών). Οι µαθητές, εργαζόµενοι σε ο-
µάδες, καλούνται να εµπνευστούν από τις ακόλουθες αρχές: διαφορετικότη-
τα, ίσες ευκαιρίες, κοινωνική ένταξη, επίλυση διαφορών, ειρήνη, συµφιλίω-
ση, και να δηµιουργήσουν ένα βίντεο29 ή µια παρουσίαση (σε PowerPoint). 

28Ο διαγωνισµός «Λέµε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισµό» είναι µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος του 
Βρετανικού Συµβουλίου και του ∆ιεθνούς Κέντρου Ολυµπιακής Εκεχειρίας µε τίτλο «Σέβοµαι τη ∆ιαφορετι-
κότητα», το οποίο είναι κατά της ενδοσχολικής βίας και βασίζεται στα ιδανικά και τις αξίες του Ολυµπισµού 
και της Ολυµπιακής Εκεχειρίας. ∆ικτυακές πηγές: 
British Council: https://www.britishcouncil.gr/events/respecting-diversity & 
Ιστοσελίδα του διαγωνισµού: https://respect-diversity.org/index.php/el/ 
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29Ενδεικτικά: αποτελέσµατα 2016: https://respect-diversity.org/index.php/el/ 
Μαθητικό Φεστι-
βάλ Ψηφιακής ∆η-
µιουργίας30 

Ετήσια εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, παρουσίασης ψηφιακών έργων που αναπτύσσονται σε σχολεία της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε τρεις κατηγορίες: 
α)προγραµµατισµός, β)ροµποτική, γ)πολυµέσα31. Προϋπόθεση συµµετοχής 
στο Φεστιβάλ αποτελεί η συµµετοχή εκπαιδευτικού Πληροφορικής στην 
οµάδα εργασίας που δηµιουργεί το ψηφιακό έργο. 

30 http://digifest-ira.blogspot.gr/ 
31Ενδεικτικά: ∆ηµιουργία ταινίας – 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου: «Οι Συµπέθεροι» 
http://digifest-ira.blogspot.gr/2014/03/1o.html 
Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαί-
δευσης του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας 
(ΕΚΕ∆ΙΣΥ)32 

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και ∆ιάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕ∆ΙΣΥ) και το Τµήµα Εκπαιδευτι-
κής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας συνδιοργανώνουν ∆ιεθνή 
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό, που απευθύνεται σε µαθητές νηπιαγωγείων, δηµοτι-
κών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων της Ελλάδας, της οµογένειας, δηµό-
σιων και ιδιωτικών. Σκοπός του είναι η µύηση στον κριτικό και δηµιουργικό 
οπτικοακουστικό γραµµατισµό33. 

32Εκπαιδευτικός και πολιτιστικός οργανισµός µε σκοπό την προαγωγή των αξιών της ελληνικής παιδείας, της 
ελληνικής εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισµού µέσω δραστηριοτήτων που αφορούν την παιδεία, την 
εκπαίδευση, τα γράµµατα, τον πολιτισµό. http://www.ekedisy.gr/ 
33Ενδεικτικά: αποτελέσµατα 3ου διαγωνισµού µε θέµα: «Το σχολείο µας. Το σχολείο που ζήσαµε – Το σχο-
λείο που ονειρευόµαστε»  http://www.ekedisy.gr/mathitikoidiagonismoi/ 
Open Discovery 
Space34 

Το πρόγραµµα υποστηρίζει κάθε ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό στο να δηµι-
ουργήσει εκπαιδευτικό υλικό, να το διαµοιράσει σε εκπαιδευτικές κοινότη-
τες διαδικτυακά και να ανταλλάξει. Στο πλαίσιο της δράσης, διαµοιράζεται 
οπτικοακουστικό υλικό, όπως βίντεο για χρήση στην τάξη35. 

34Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
http://www.opendiscoveryspace.eu/ 
35Ενδεικτικά: «Butterflies adaptations» [προσαρµογές πεταλούδων], ένα βίντεο στην αγγλική γλώσσα (έτος 
ανάρτησης: 2015): http://www.opendiscoveryspace.eu/edu-object/butterflies-adaptations-818379 
Teachers4Europe36 Η εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έχει διττό χαρακτήρα: αφενός εκπαιδεύει τους 
εκπαιδευτικούς σε θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου τα θέµατα 
αυτά µεταφέρονται δια των εκπαιδευτικών και καινοτόµων µεθόδων διδα-
σκαλίας στους µαθητές, οι οποίοι εµπλουτίζουν γνώσεις και εµπειρίες37. 
Στην Ελλάδα, το δίκτυο teachers4Europe ξεκίνησε το 2011, µε τη συµβολή 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα38. 

36http://www.teachers4europe.gr/ 
37Ενδεικτικό παράδειγµα κινηµατογραφικής δραστηριότητας: Πρόγραµµα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης 
της Ε’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Ναυπλίου (σχολ. Έτος 2011-12) µε τίτλο: «Μετανάστες χωρίς σύνο-
ρα»: Ύστερα από επίσκεψη στον κινηµατογράφο, οι µαθητές ανέλυσαν σε συζήτηση την ταινία  «Ο Νικό-
στρατος, ο πελεκάνος». Στο: Μπιλιούρη, Α. (2015). Μετανάστες χωρίς Σύνορα. Στο: Μπιλιούρη, Α. (Επιµ.). 
Σχέδια Εργασίας της ∆ράσης Teachers4Europe. Με Οδηγό τη Βιωµατική Μάθηση, Σελ. 51-60. Ναύπλιο: Εκ-
δόσεις ΙΚΟΝΑ Χριστόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
38Περουλάκης, Α. (2015). Το Teachers4europe Journal. Στο: Χουλιάρα, Ξ. (Επιµ.).  Teachers4Europe, Jour-

nal, News Letter No 2, Σεπτέµβριος 2015, Τόµος Β’, Σελ. 1. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Αντιπροσωπεία 
στην Ελλάδα. 
Φωτόγραµµα39 Εκπαιδευτικός µη κερδοσκοπικός οργανισµός στην Αθήνα µε αντικείµενο 

την οργάνωση και εφαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων που περιλαµβά-
νουν τη δηµιουργικότητα, την έρευνα και την καινοτοµία, όπως το εκπαιδευ-
τικό πρόγραµµα «διαδραστικός κινηµατογράφος», µε την έγκριση του Υ-
πουργείου Παιδείας, για µαθητές της Α’θµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης40. 

39 
http://www.fotograma.gr/el/ ή  www.e-yliko.gr 

40Ενδεικτικά: Βιωµατική κινηµατογραφική ταινία: «Αρχαία Ελλάδα». 
http://www.fotograma.gr/el/ekpaideytika-programmata/arxaia-ellada.html 
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Παράρτηµα IX 

 

IX. Το Νέο Σχολείο ως Πλατφόρµα Κινηµατογραφικής Παιδείας 

 

Ψηφιακό Σχολείο - Φωτόδεντρο 
Θεµελιώδης καινοτοµική υπο-ενότητα του Νέου Σχολείου είναι το «Ψηφιακό Σχολείο»1, ένας 
διαδικτυακός κόµβος του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος αποτελεί αποθετήριο ηλεκτρονικών 
διαδραστικών βιβλίων όλων των µαθηµάτων του δηµοτικού, του γυµνασίου και του λυκείου2. 
Για την καλύτερη διάθεση και διανοµή του εκπαιδευτικού υλικού έχει αναπτυχθεί το Φωτόδε-
ντρο2, µια υπο-δράση του Ψηφιακού Σχολείου, που αποτελεί τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαι-
δευτικού Υλικού για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και υποδιαιρείται σε: Αποθετήριο Μα-
θησιακών Αντικειµένων, Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο (βλ. παρακάτω), Αποθετήριο Εκ-
παιδευτικού Λογισµικού, Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών, Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές, 
Φωτόδεντρο Εξωτερικές Πηγές, ∆ράση «Συµµετέχω» και Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρµα 
e-me. 
1http://digitalschool.minedu.gov.gr/  
2http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο 
Το «Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο», ένα από τα αποθετήρια εκπαιδευτικού υλικού της οι-
κογένειας Φωτόδεντρο, είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο µικρής διάρ-
κειας για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση3, τα οποία είναι αξιοποιήσιµα και 
µπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (core-concept), καθώς 
συνάδουν µε τους παιδαγωγικούς στόχους των προγραµµάτων σπουδών (curriculum-related)4. 
Η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο πραγµατοποιήθηκε µε βάση την επιταγή της τα-
ξινοµίας ανάλογα µε τη διδακτική αξιοποίηση, όπως διαµορφώθηκε στο ευρωπαϊκό έργο  
EduTubePlus5

. 
3http://photodentro.edu.gr/video/ 
4Ενδεικτικό παράδειγµα βίντεο: «Το Ηφαίστειο της Θήρας»: Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από 
 http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/90?locale=el 
5EduTubePlus Project: Συνεργασία 17 Ευρωπαϊκών οργανισµών και εταιριών για τη δηµιουργία Ευρωπα-
ϊκής πολυγλωσσικής ηλεκτρονικής βιντεο-βιβλιοθήκης, αποτελούµενης από βίντεο µε αντιστοίχιση στα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα σπουδών. Το project υλοποιήθηκε µε συµµετοχή της Ελλάδας (Ελληνική Ραδι-
οτηλεόραση) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού eContentPlus προγράµµατος στο χρονικό 
διάστηµα Σεπτέµβριος 2008-Φεβρουάριος 2011: http://www.edutubeplus.info/project/edutubeplus.  
Ενδεικτικό παράδειγµα ελληνικής συµµετοχής: “Xenophobia” Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από 

http://www.edutubeplus.info/video/xenophobia 
Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) 

Αντίστοιχη προς το Φωτόδεντρο/Εκπαιδευτικά Βίντεο λειτουργία (βλ. πάνω) έχουν οι υπηρεσί-
ες βίντεο-βιντεοθήκης (βίντεο κατ' απαίτηση) του ΠΣ∆6, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα α-
νάρτησης, προβολής και κατηγοριοποίησης βίντεο µε ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτή-
ρα7. Τα βίντεο είναι διαθέσιµα προς χρήση για κάθε εκπαιδευτικό και αποτελούνται από οπτι-
κοακουστικό υλικό της ∆ιεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και από δηµιουρ-
γίες σχολείων8. 
6Το Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (ΠΣ∆) είναι το εθνικό δίκτυο υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων: www.sch.gr. Μια αναβαθµισµένη πλατφόρµα βίντεο υπηρεσιών 
λειτουργεί στο vod-new.sch.gr 
7Στο: ΠΣ∆ (χ.χ.). Υπηρεσία Βίντεο κατ΄ Απαίτηση. & ΠΣ∆ (2010). Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και η Αξιοποί-

ησή τους στη Σχολική Ζωή. Ανακτήθηκαν 17 Οκτωβρίου 2016 από http://www.sch.gr/aboutsch/2009-09-
28-09-06-25 
8Ενδεικτικό παράδειγµα σχολικής δηµιουργίας: «Εθισµός στο ∆ιαδίκτυο», Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας, 
2013-14  (Β' Λυκείου). ∆ιαφήµιση µε κοινωνικό µήνυµα. Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από 
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http://vod-new.sch.gr/asset/detail/A1GNKrhopZIeXLW25VyofQEm 
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση  

Εντός του θεσµού του Ψηφιακού Σχολείου, σηµαντική είναι η συµµετοχή της Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης9 της ψηφιακής Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ) στη διάθεση ποιοτικών 
οπτικοακουστικών - κινηµατογραφικών πόρων10, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπλη-
ρωµατικά στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης. Στόχος της είναι εκπαι-
δευτικοί και µαθητές να αξιοποιήσουν τους πόρους σε µαθησιακές δραστηριότητες µέσα από 
µια κριτική διαθεµατική προσέγγιση γνωστικών αντικειµένων11, αλλά και να παράγουν και να 
διαθέσουν δικούς τους πόρους (π.χ. ταινίες)12, καλλιεργώντας έτσι τη δηµιουργικότητά τους και 
εµπλουτίζοντας το ήδη υπάρχον οπτικοακουστικό αρχείο.  
9Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς, µαθητές και δείγµα κοινού για την καταγραφή της 
απήχησης της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης και τη διερεύνηση των αναγκών της κοινότητας των εκπαι-
δευτικών και των µαθητών σχετικά µε το περιεχόµενο, τη µορφή και τον τρόπο διάθεσης του εκπαιδευτι-
κού και επιµορφωτικού υλικού στη νέα ψηφιακή εποχή, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση έχει καταξιω-
θεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας «ως φορέας κύρους», στα προγράµµατα του οποίου 
προσδίδει αξία µε βάση το ποιοτικό τους περιεχόµενο. Στο: Hellastat (2009). ∆ελτίο Τύπου-∆ευτέρα 30 
Μαρτίου 2009: H Hellastat Ολοκλήρωσε µε Επιτυχία τη Μελέτη Αναδιοργάνωσης της Εκπαιδευτικής Ρα-

διοτηλεόρασης για την Είσοδό της στη Νέα Ψηφιακή Εποχή. Ανακτήθηκε 17 Οκτωβρίου 2016 από 
http://imentor.gr/company.html?activities 
10Η ∆ιεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (www.edutv.gr) παρέχει τη δυνατότητα θέασης οπτικο-
ακουστικού υλικού σε πραγµατικό χρόνο ή κατ’ απαίτηση µεταφόρτωσης στον υπολιστή. 
11Ενδεικτικό παράδειγµα στο θεµατικό πεδίο «Ιστορία-Μυθολογία» είναι το βίντεο µε τίτλο «∆ίας» από 
τη σειρά «Παραµυθολογίες»: Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από http://www.edutv.gr/index.php/istoria 
12Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Αρ.Πρωτ.Φ16/163813/∆2/04-10-2016/ΥΠΠΕΘ), εφαρµόζεται 
πιλοτικά η «∆ιαδραστική-Βιωµατική Εκπαιδευτική Τηλεόραση», ένα πρόγραµµα προβολής ολιγόλεπτων 
ταινιών-δηµιουργιών µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υλοποιείται σε συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και της ΕΡΤ. Ανακτήθηκε 5 Νο-
εµβρίου 2016 από https://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/ekpaidevtika-programmata/1758-
ekpaidevtikh-thleorash.html 

Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση:  i-create 
Τµήµα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης αποτελεί η πλατφόρµα νεανικής δηµιουργίας, i-
create13. Η πλατφόρµα προσφέρει ένα περιβάλλον υποστήριξης και δηµοσίευσης µαθητικών 
ψηφιακών δηµιουργιών-ταινιών. Τα έργα αναπτύσσονται για να προάγουν τον πειραµατισµό, 
τη δηµιουργικότητα, την ανταλλαγή και την παραγωγή ιδεών µέσα από διαδικτυακά σεµινάρια, 
οδηγούς µάθησης, συµβουλές, διαγωνισµούς ταινιών, συνδέσµους σε ιστότοπους συναφούς 
περιεχοµένου και βιντεο-µαθήµατα14. 
13i-create: http://www.i-create.gr/#sp-page-title 

14Ενδεικτικό παράδειγµα βιντεοµαθήµατος: «10 Βήµατα για την επεξεργασία βίντεο»: Ανακτήθηκε 2 
Αυγούστου 2016 από http://www.i-create.gr/index.php/item/2016-02-09-11-01-24/39-10 

Αίσωπος 

Η Πλατφόρµα Ψηφιακών ∆ιδακτικών Σεναρίων15
 που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής, και η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν, να αξι-
οποιήσουν, να παρουσιάσουν και να προσφέρουν σε µαθητές ψηφιακά διαδραστικά σενάρια16, 
φιλοξενεί και διδακτικές προτάσεις που σχετίζονται µε τον κινηµατογραφικό γραµµατισµό17. 
15 Αίσωπος: http://aesop.iep.edu.gr 
16Στο: Κεραµιδάς, Κ. (2016). Σχεδιασµός, Υλοποίηση και Αξιοποίηση Ψηφιακών ∆ιδακτικών Σεναρίων 
Φυσικής στην Πλατφόρµα Αίσωπος. Στο: Σαλονικίδης, Γ. (Επιµ.). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευ-

τικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοι-

νωνιών στη ∆ιδακτική Πράξη, Τόµος ∆’, Σελ. 260-266. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτι-
κών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» – 2003. 
17Ενδεικτικό παράδειγµα στο πεδίο «Πολιτισµός και ∆ραστηριότητες Τέχνης» των Βιωµατικών ∆ράσεων 
του Γυµνασίου: «Λογοτεχνία και κινηµατογράφος: δυο τέχνες συνοµιλούν»: Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 
2016 από http://aesop.iep.edu.gr/node/9516 

∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Κινηµατογράφου: Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων-
Πρωτοβάθµια/∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 



210 

Ο κινηµατογράφος18 αξιοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενθαρ-
ρύνονται προς την κατεύθυνση εφαρµογής κινηµατογραφικής παιδείας στην τάξη µέσω της δι-
αθεµατικής προσέγγισης γνωστικών αντικειµένων, η οποία διαπερνά τα προγράµµατα σπουδών 
του Νέου Σχολείου19. ∆ράσεις µπορούν να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν µέσα από τα Προ-
γράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων20, τα οποία για την πρωτοβάθµια βαθµίδα (δηµοτικό) και 
εντός του σχολικού ωραρίου είναι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), 
Πολιτιστικών Θεµάτων (ΠΘ), Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων (ERASMUS+, eTwinning, σχολεία 
Unesco) ή υλοποιούνται στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης21, ενώ για τη δευτεροβάθµια βαθµί-
δα (γυµνάσιο & λύκειο) και εκτός του σχολικού ωραρίου, πέρα των προαναφερθέντων (εκτός 
της Ευέλικτης Ζώνης), είναι και η Αγωγή Σταδιοδροµίας (ΑΣ) . 
18Το Υπουργείο Παιδείας προβλέπει την παρακολούθηση θεαµάτων (π.χ. ταινιών) εντός του σχολικού 
ωραρίου: ΥΠΠΕΘ, Γενική ∆ιεύθυνση Σπουδών Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης (2016, Οκτώβριος 29). 
Αρ.Πρωτ.Φ1/175673/∆2/20-10-2016/ΥΠΠΕΘ: Παρακολούθηση Ταινιών Θεαµάτων και Παραστάσεων 

από Μαθητές εντός Σχολικού Ωραρίου 2016-17. Ανακτήθηκε 31 Οκτωβρίου 2016 από  
https://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/964-mathites-theamata.html 
ΥΠΠΕΘ (2016, Οκτώβριος 2). Εγκεκριµένα Κινηµατογραφικά Έργα για Μαθητές. Ανακτήθηκε 31 Οκτω-
βρίου 2016 από  
https://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/779-egkekrimena-
kinhmatografika-erga-gia-mathhtes.html 
19Vos, I. Boshkov, A., Fotiade, N., Grousouzakou, E., Kirilov, A, Kovachev, L.et al. (2012). Charting 

Media and Learning in Europe 2011. Ανακτήθηκε 29 Ιουλίου 2016 από http://www.medeanet.eu/report/ 
20Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων [ΥΠΠΕΘ] (2016). Αρ. Πρωτ. 170596/Γ∆4/13-10-
2016 ΥΠΠΕΘ: Σχεδιασµός και Υλοποίηση Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων 2016-2017.  Ανα-
κτήθηκε 31 Οκτωβρίου 2016 από https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/ex_-_170596_-
_20161.pdf  
21Εισαγωγή θεσµού Ευέλικτης Ζώνης, 2001: ΦΕΚ Β’ 917/17-7-2001.Αριθ. Φ.12.1/720/Γ1/657. Ανακτή-
θηκε 2 Αυγούστου 2016 από http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
Γενίκευση Ευέλικτης Ζώνης, 2005:ΦΕΚ Β’ 1280/13-9-2005. Αριθ. Φ.12.1/545/85812/Γ1. Ανακτήθηκε 2 
Αυγούστου 2016 από http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
Κατάργηση Ευέλικτης Ζώνης στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη στο Ωρολόγιο Πρόγραµµα Ενιαίου Τύπου Ολοήµε-
ρου ∆ηµοτικού Σχολείου, 2016: ΦΕΚ: Β’ 1324/11-5-2016. Αριθµ. Φ12/657/70691/∆1. Ανακτήθηκε 2 
Αυγούστου 2016 από http://www.cnn.gr/images/news/2016/05/18/cnn-greece-fek-nea-oloimera-
sxoleia.pdf 

∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Κινηµατογράφου: Βιωµατικές ∆ράσεις 
Στο Γυµνάσιο, εισάγονται από το σχολικό έτος 2013-14 οι «βιωµατικές δράσεις-Συνθετικές 
∆ηµιουργικές Εργασίες (projects)» ως γενικό (generic) Μοντέλο Βιωµατικών παρεµβάσεων 
διαφοροποιηµένης µάθησης, όπου στοιχείο διαφοροποίησης αποτελεί και η προσφυγή σε σύγ-
χρονα οπτικοακουστικά µέσα, βίντεο/ταινίες, κινηµατογράφο22. Στις βιωµατικές δράσεις, ανά-
µεσα σε άλλα (Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Σχο-
λικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, Φύση και Άσκηση, Σχολική και Κοινωνική Ζωή) 
περιλαµβάνεται και το επιστηµονικό πεδίο «Πολιτισµός και ∆ραστηριότητες Τέχνης»23 το ο-
ποίο όµως υλοποιείται µονάχα στη β’ γυµνασίου24 και περιλαµβάνει ένα σύνολο πέντε υπο-
ενοτήτων: Μουσική, Εικαστικά, Οπτικοακουστική Έκφραση, Θέατρο και Χορός-κίνηση. Μά-
λιστα, το επιστηµονικό πεδίο «Πολιτισµός και ∆ραστηριότητες Τέχνης» ισχύει και για την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση-προσχολική ηλικία και δηµοτικό25. Η µελέτη των Προγραµµάτων 
Σπουδών ή των Οδηγών Εκπαιδευτικού των ως άνω επιστηµονικών πεδίων αποδεικνύει πως σε 
πολλά (Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Φυσική Αγωγή, Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαί-
δευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Μουσική, Οπτικοακουστική Έκφραση, Χορός-Κίνηση Θέα-
τρο), προβλέπονται ενδεικτικές δραστηριότητες κινηµατογραφικής παιδείας26.  
22Ματσαγγούρας, Η. (2012). Φάκελος Επιµορφωτικού Υλικού για τις Βιωµατικές ∆ράσεις: Από τη Βιωµα-

τική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωµατικών ∆ράσεων. Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από  
http://docplayer.gr/2311177-Epimorfotikoy-ylikoy-gia-tis-viomatikes-draseis-apo-ti-viomatiki-mathisi-
sto-synergatiko-montelo-viomatikon-draseon.html 
23Το ΦΕΚ Β’ 2121/28-8-2013 τροποποιεί προηγούµενα προγράµµατα σπουδών του γυµνασίου (ΦΕΚ Β’ 
2240/6-10-2011. Αριθµ. 104868/Γ2), στα οποία το πεδίο «Πολιτισµός και ∆ραστηριότητες Τέχνης» δεν 
συµπεριλαµβανόταν στις βιωµατικές δράσεις-δηµιουργικές-συνθετικές εργασίες. Ανακτήθηκε 2 Αυγού-



211 

στου 2016 από http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
24Αρ.Πρωτ.144968/∆2/16-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ. Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από 
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/gymnasia/1565-odhgies-mathimata-viwmatikes-draseis-
gymnasio.html 
Με τα Νέα Ωρολόγια Προγράµµατα Γυµνασίων 2016-17, οι βιωµατικές δράσεις-συνθετικές εργασίες 
καταργούνται ως διακριτό µάθηµα, αλλά ενσωµατώνονται ως µεθοδολογία εργασίας σε άλλα γνωστικά 
αντικείµενα: Αριθµ. 93381/∆2/9-6-2016 ΦΕΚ 1640 τ. Β’. Ανακτήθηκε 2 Αυγούστου 2016 από 
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
25Βλ. Παράρτηµα VII : Ο Κινηµατογράφος στα ∆ΕΠΠΣ-ΑΠΣ: Ενδεικτικές Αναφορές  

26Βλ. υποσηµείωση 25. 
∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Κινηµατογράφου: Ερευνητική Εργασία (project)-Λύκειο 

Εξετάζοντας τη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του λυκείου, διαπιστώνει κανείς ότι 
η κινηµατογραφική παιδεία προσεγγίζεται διαθεµατικά κυρίως στο υποχρεωτικό γνωστικό α-
ντικείµενο Γενικής Παιδείας της Ερευνητικής Εργασίας, το οποίο ενσωµατώθηκε στα Προ-
γράµµατα Σπουδών του γενικού και επαγγελµατικού λυκείου το 2011-1227. Στο πλαίσιο του 
µαθήµατος, οι µαθητές επιλέγουν θέµατα προς έρευνα από τις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές 
Επιστήµες, τις Τέχνες & τον Πολιτισµό, τα Μαθηµατικά, τις Φυσικές Επιστήµες & την Τεχνο-
λογία, το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη. Εντός των θεµατικών αυτών πεδίων, παράγο-
νται περιστασιακά εργασίες που έχουν ως θέµα τον κινηµατογράφο ή αξιοποιούνται τα νέα µέ-
σα και ο κινηµατογράφος για να διερευνηθούν, να παρουσιαστούν και να δηµοσιευτούν οι συν-
θετικές εργασίες. Η αγκίστρωση της Ερευνητικής Εργασίας στα προγράµµατα σπουδών του 
λυκείου έχει βοηθήσει σηµαντικά στην προαγωγή της κινηµατογραφικής παιδείας σε αυτή τη 
βαθµίδα. Ωστόσο, και εδώ η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς στην εφαρµογή 
δράσεων οπτικοακουστικής φύσης είναι η κύρια κινητήριος δύναµη πίσω από την προώθηση 
της κινηµατογραφικής αγωγής σε περαιτέρω βαθµό28. 
27Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ∆ΒΜΘ) (2011). Αριθ. Πρωτ.  
97364/Γ2/30-8-2011: Οδηγίες για τη ∆ιδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου 

για το Σχολ. Έτος 2011-12.  Ανακτήθηκε 2 Νοεµβρίου 2016 από  
http://users.sch.gr/iriniper/projects/projects_instructions_2011-2012.pdf & 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠ∆ΒΜΘ)  (2011). Αριθ. Πρωτ. 113182 
/Γ2/30-9-2011: Οδηγίες για τη ∆ιδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ Τάξης Επαγγελµατ. Λυκείου 

για το Σχ. έτος 2011-12.  Ανακτήθηκε 2 Νοεµβρίου 2016 από  
https://projectinsch.files.wordpress.com/2012/04/ereynhtikh_ergasia_epal_110930.pdf 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ) (2016). Αριθ. Πρωτ. 1795/44/∆2/26-10-
2016: Οδηγίες για τη ∆ιδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ και Β’ Τάξης Γενικού Λυκείου και Α’ 

Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολ. Έτος 2016-17.  Ανακτήθηκε 2 Νοεµβρίου 2016 από  
https://drive.google.com/file/d/0B3sOOZaW1dRGZ240T1FJa05fQlU/view 
28Ενδεικτικό παράδειγµα στο Υπόδειγµα Ερευνητικής Εργασίας: Ευθυµίου, ∆. (2011). Ερευνητική Ερ-
γασία µε θέµα: Καταγραφή και Ανάδειξη Προτάσεων για την Αναβάθµιση του Καθηµερινού Χώρου. 
Στο: Ματσαγγούρας, Η. (Ε.Υ.). Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαι-

δευτικού, Σελ. 103-122. Αθήνα: ΟΕ∆Β: (οι µαθητές) «Αποτυπώνουν µε βίντεο την προσωπική τους ε-
µπειρία για την πόλη και συνθέτουν µικρές ταινίες στη µορφή ντοκιµαντέρ, µυθοπλασίας ή και πιο πει-
ραµατικής γραφής» (σελ. 114). 

∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Κινηµατογράφου: Καλλιτεχνική Παιδεία-Λύκειο 
Το επιλεγόµενο µάθηµα της Καλλιτεχνικής Παιδείας της Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου (εικαστι-
κά, µουσική, στοιχεία θεατρολογίας)29 επιδιώκει να επιτύχει τρεις στόχους: την παροχή γόνιµων 
γνώσεων, την αισθητική κρίση και την απόκτηση στάσεων και συµπεριφορών. Η κατανόηση 
µιας τέχνης στηρίζεται µέσα από τη σύνδεσή της µε άλλες τέχνες, µε έννοιες διαθεµατικές. Στο 
επίκεντρο βρίσκεται η δηµιουργικότητα των µαθητών και η κριτική τους ικανότητα, που καλλι-
εργείται µε την προσεκτική παρατήρηση, την ανάλυση, τον ιστορικό και πολιτιστικό προσδιο-
ρισµό έργων. Στον πυρήνα των επιδιώξεων βρίσκεται επίσης η ολοκλήρωση της προσωπικότη-
τας των µαθητών, ώστε ως αισθητικά ώριµοι πολίτες να µπορέσουν να εκτιµήσουν την πολιτι-
σµική τους κληρονοµιά. Στις δραστηριότητες της Καλλιτεχνικής Παιδείας γίνεται σε περιορι-
σµένο βαθµό και αναφορά σε αξιοποίηση του κινηµατογράφου30. 
29ΦΕΚ Β’ 155/22-1-2015. Αριθµ. 8604/∆2. Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος «Καλλιτεχνική Παιδεία» 

της Α' τάξης Γενικού Λυκείου. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από http://www.et.gr/index.php/2013-01-
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28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
30Ενδεικτικό παράδειγµα στο µάθηµα της µουσικής: «Η µουσική στον ευρωπαϊκό και αµερικάνικο κινη-
µατογράφο»: προβολή στην τάξη αποσπασµάτων επιλεγµένων ταινιών. Στο : ΦΕΚ Β’ 155/22-1-2015, 
σελ. 1780.  

∆ιαθεµατική Προσέγγιση του Κινηµατογράφου: Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 
Η εφαρµογή του θεσµού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)31 µε στόχο την 
προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε µειονεκτικές περιοχές που παρουσιάζουν 
υψηλούς δείκτες όσον αφορά την κοινωνική φτώχεια, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
και τις χαµηλές επιδόσεις µαθητών32 συνδέεται µε την κατάρτιση ευέλικτων προγραµµάτων 
σπουδών, στα οποία η µάθηση προσεγγίζεται ολιστικά, ώστε να επιτευχθεί η ενεργητική συµ-
µετοχή µαθητών που βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση εξαιτίας του χαµηλού επιπέδου γνώ-
σεων (Ροµά, κλπ). Εντός των διδακτικών παρεµβάσεων, επιλέγεται περιστασιακά και η κινηµα-
τογραφική παιδεία33.  
31Υπουργική Απόφαση 131024/∆1/2016 - ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016. Ανακτήθηκε 4 Οκτωβρίου 2016 από 
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-131024-
d1-2016.html 
32Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (χ.χ.). ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης: Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.). Ανακτήθηκε 3 Ιανουαρίου 2017 από http://www.moec.gov.cy/dde/ep-zep.html 
33Ενδεικτικό παράδειγµα δράσης: ΖΕΠ Πατησίων: Τίτλος 11ης Επιµέρους ∆ράσης: «Animation». Περι-
γραφή εργαστηρίου Α. Θεωρητικό µέρος (βασικές αρχές τεχνικής & δηµιουργίας του animation - Β. 
Πρακτικό µέρος (∆ηµιουργία σεναρίου & ∆ηµιουργία ταινίας). Στο: Λάλουσης, Κ., Μπέσιος, Α., Βα-
σαρµίδου, Ε., Πήλιουρας, Π. (2012). Πράξη Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας –Άξονας Προτεραιότη-

τας 2, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση. ΖΕΠ Πατησίων Σχολικό Έτος: 2011-

12. Σχέδιο ∆ράσης. Αθήνα: ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Ανακτήθηκε 29 Ιουλίου 
2016 από http://blogs.sch.gr/?get_group_doc=1010/1390478247-Sxedio-Drasis-ZEP-Patision-2013.pdf 

Η Κινηµατογραφική Παιδεία στα Σχολεία Ειδικού Τύπου 
1. ∆ιαπολιτισµικά Σχολεία 

Τα Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης34 έχουν µεν ωρολόγια προγράµµατα συναφή µε αυτά 
των γενικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ωστόσο, παρουσιάζουν 
απόκλιση, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των µαθητών που φοιτούν σε αυτά, οι οποίοι 
είναι κατά βάση µαθητές µε διαφορετικό εκπαιδευτικό, µορφωτικό, πολιτιστικό, γλωσσικό ή 
και κοινωνικό υπόβαθρο (παλιννοστούντες, αλλοδαποί, κλπ). Για το λόγο αυτό παρέχεται επί-
σης διαφοροποιηµένη διδασκαλία (π.χ. για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας), η οποία συ-
νοδεύεται από διαφοροποιηµένο εκπαιδευτικό υλικό35, µέσα από το οποίο προσεγγίζεται θεµα-
τικά και ο κινηµατογράφος36. 
34 

Νόµος υπ’ αριθ. 2413 ΦΕΚ 124/17-6-1996 τ Α’: Η Ελληνική Παιδεία στο Εξωτερικό, η ∆ιαπολιτισµική 

Εκπαίδευσης και άλλες ∆ιατάξεις. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από http://www.et.gr/index.php/2013-
01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
35 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: http://repository.edulll.gr/edulll/ 
36Ενδεικτικά: Κείµενα: «Καταλαβαίνω και γράφω: Παρουσιάζω πρόσωπα και πράγµατα». Αναγνωριστι-
κά τεκµηρίου: http://hdl.handle.net/10795/869 & http://repository.edulll.gr/869 : Οι µαθητές προτείνεται 
να διαβάσουν µια σύντοµη παρουσίαση ταινίας, συµπληρώνουν σε δραστηριότητα στοιχεία για την ται-
νία και καλούνται να παρουσιάσουν ανάλογες πληροφορίες για άλλη ταινία. Στο: Παπακωνσταντίνου, Θ.  
(Ε.Υ.) (2004). Κείµενα: Καταλαβαίνω και Γράφω: Παρουσιάζω Πρόσωπα και Πράγµατα. Αθήνα: Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σελ. 16-18. Ανακτήθηκε 15 Οκτωβρίου 2016 από 
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/869 

2. Εκκλησιαστικά Σχολεία 
Στη δευτεροβάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση37 (Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Λύκεια) ακο-
λουθούνται τα προγράµµατα σπουδών των γενικών γυµνασίων και λυκείων38, στα οποία, ωστό-
σο, εντάσσονται ειδικά µαθήµατα που σχετίζονται µε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας. Τα 
σχολεία εφαρµόζουν κατά τα άλλα δράσεις (ενίοτε προγράµµατα που σχετίζονται µε τον κινη-
µατογράφο39) που υλοποιούνται αντιστοίχως σε όλα τα σχολεία. 
37Νόµος 3432/2006 - ΦΕΚ 14/Α/3-2-2006 : ∆οµή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.  
Για περισσότερες πληροφορίες: α) e-nomothesia.gr: Τράπεζα Πληροφοριών Νοµοθεσίας: Νοµοθεσία για 
την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ekklesiastike-ekpaideuse/ 
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& edu.klimaka.gr: Ανακοινώσεις για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-
sxoleivn/ekklhsiastika.html 
38Λαλάγκου, Α. (2016). Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Πρόληψη Ενδοσχολικής Βίας: Το Παράδειγµα 
της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης Στο: Γρόσδος, Σ., Κόπτσης, Α., Ρουµπίδης, Χ., Τσι-
βάς, Α. (Επιµ.) (2016). Σχολική Βία και Εκφοβισµός, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, 8-10 Απριλίου 

2016, Σελ. 201-209. Θεσσαλονίκη: Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Π.Ε. & ∆.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 
39Ενδεικτικό παράδειγµα: Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυµνάσιο Λαµίας: «Υλοποίηση Πολιτιστικών 
Προγραµµάτων-Σχολ. Έτος: 2011-12: Κινηµατογραφική Λέσχη». Ανακτήθηκε 15 Οκτωβρίου 2016 από 
http://lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr/autosch/joomla15/ 

3. Εκπαίδευση των Παίδων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη Θράκη 
Η υλοποίηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράµµατος40 για τους µαθητές της µουσουλµανικής 
µειονότητας της Θράκης αφορά την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αποσκο-
πεί στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των µειονοτικών µαθητών στο µέγιστο δυνατό βαθ-
µό41. Στο πλαίσιο πολιτικής της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, αναπτύσσε-
ται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, εντός του οποίου εντάσσεται ως θεµατική και ο κινηµατογρά-
φος42. 
40Η νέα φάση του προγράµµατος θα ολοκληρωθεί το 2018: http://www.museduc.gr/el/ 
41Τσιτσελίκης, Κ. (2007). Η Μειονοτική Εκπαίδευση της Θράκης: Νοµικό Καθεστώς, Προβλήµατα, Προο-

πτικές. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
42Ενδεικτικό παράδειγµα: Πασχαλίδης, Γ., ∆ανιήλ, Χ. (Επιµ. ) (2004). Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 

2002-2004: Λόγος και Εικόνα. Το Οπτικο-ακουστικό Αφήγηµα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών. 

4. Καλλιτεχνικά Σχολεία 
Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των µαθητών για τις τέχνες προωθείται από το 2004 µε την κα-
θιέρωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων43, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν για τη δευτερο-
βάθµια βαθµίδα του γυµνασίου και του λυκείου44 µε σκοπό την υποστήριξη των νέων που επι-
θυµούν µια σταδιοδροµία στους τοµείς του θεάτρου-κινηµατογράφου, του χορού και των εικα-
στικών τεχνών, έχοντας παράλληλα καταρτιστεί σε µαθήµατα γενικής παιδείας. Ο ειδικός σκο-
πός των Καλλιτεχνικών Σχολείων45 προάγεται αφενός µέσω των Ωρολογίων Προγραµµάτων 
των Μαθηµάτων του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου και Λυκείου και αφετέρου µε τα ειδικά Προ-
γράµµατα Σπουδών Καλλιτεχνικής Παιδείας για το Γυµνάσιο και για το Λύκειο46. Στα µαθήµα-
τα Καλλιτεχνικής Παιδείας διδάσκεται, εκτός των εικαστικών τεχνών και του χορού, και η κα-
τεύθυνση του θεάτρου-κινηµατογράφου47. Εκτός του πεδίου της Καλλιτεχνικής Παιδείας, το 
µάθηµα Γενικής Παιδείας Λυκείου της Ερευνητικής Εργασίας (Α’ & Β’ τάξη λυκείου) επικε-
ντρώνεται επίσης σε θέµατα µαθηµάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας (εικαστικές τέχνες, χορός, 
θέατρο-κινηµατογράφος48), ενώ στη Γ’ Λυκείου προσφέρονται επιλεγόµενα µαθήµατα που επί-
σης σχετίζονται µε τον κινηµατογράφο49. 
43 Eurydice (2009). Eurybase. The Information Database on Education Systems in Europe: Οργάνωση του 

Εκπαιδευτικού Συστήµατος στην Ελλάδα, 2007-8. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=20&ep=427 & 
Τσίντζος, Π., Τσιόκνη, Μ. (2015). Ένα Άλλο Σχολείο. Πειραµατικό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό, Εκκλησιαστι-

κό, ∆ιαπολιτισµικό. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από  
http://www.e-yliko.gr/SEP/attachments/EnaAlloSxoleio-Maios2016.pdf 
44ΦΕΚ Β’ 1497/10-10-2003. Απόφαση Γ7/107922/03-10-2003. Σκοπός Ίδρυσης και Λειτουργίας Γυµνα-

σίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων). Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 
http://users.sch.gr/cevag/nomos/index1.php 
ΦΕΚ Β’ 786/26-5-2004. Απόφαση Γ7/45781/26-5-2004. Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυµνασίων. Ανακτή-
θηκε 4 Αυγούστου 2016 από https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ya-45781-g7-2004.html 
ΦΕΚ Β’ 1417/26-9-2006. Απόφαση Γ7/88739/06-09-2006. Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων. Απόφα-
ση 88740/Γ7. «Ωρολόγιο Πρόγραµµα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων». Ανακτήθηκε 
4 Αυγούστου 2016 από http://users.sch.gr/cevag/nomos/readlaw.php?id=797&par=2295 
45Πληροφορίες: edu.klimaka.gr: http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/kallitechnika.html & 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Καλλιτεχνικά Σχολεία 
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=20&ep=426 
46 ΦΕΚ Β’ 166/1-2-2016. Απόφαση 7888/∆2/19-1-2016. Προγράµµατα Σπουδών των Μαθηµάτων Καλλι-

τεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυµνασίων. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 
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http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 &  
ΦΕΚ Β’ 2107/7-7-2016. Αριθµ. 106486/∆2. Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α', Β' και Γ' τά-

ξεων Καλλιτεχνικού Γυµνασίου και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Ανακτήθηκε 
4 Αυγούστου 2016 από 

https://app.box.com/s/fimwef5bb5zayekig3hmpk7sqcjh0et0 
47Στην κατεύθυνση θέατρο-κινηµατογράφος της Καλλιτεχνικής Παιδείας διδάσκονται: ιστορία κινηµατο-
γράφου, αισθητική κινηµατογράφου, βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηµατογράφου. 
48∆ιδάσκονται µεταξύ άλλων: τεχνική σεναρίου-ντεκουπάζ, κινηµατογραφική τεχνολογία-µοντάζ, κινού-
µενο σχέδιο. 
49ΜΜΕ, ντοκιµαντέρ, κινηµατογραφική τεχνολογία, κινηµατογραφική φωτογραφία. 

5. Μουσικά Σχολεία 
Το πρόγραµµα σπουδών των Μουσικών Σχολείων (γυµνάσιο-λύκειο) περιλαµβάνει µαθήµατα 
γενικής και µουσικής παιδείας50. Όπως και στην περίπτωση των Εκκλησιαστικών Σχολείων, 
υλοποιούνται παράλληλα και προγράµµατα πολιτιστικού χαρακτήρα (κινηµατογράφος51, κλπ). 
50Αριθµ. 130085/∆2-ΦΕΚ/Β/1817/21-8-2015: Ωρολόγιο Πρόγραµµα των Μαθηµάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Τάξεων Μουσικού Γυµνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ Τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου. & 

Αριθ.108340/∆2 - ΦΕΚ/Β’/2182/14-7-2016: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 130085/∆2/18.8.2015 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 1817/τ.Β΄/21.08.2015) µε θέµα «Ωρολόγιο Πρόγραµµα των Μαθηµάτων των Α΄, Β΄ και Γ 

Τάξεων Μουσικού Γυµνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου. Ανακτήθηκε 15 
Οκτωβρίου 2016 από http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/moysika.html 
51Ενδεικτικό παράδειγµα: Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης: ∆ράση: «Κινηµατογραφική Οµάδα». Ανα-
κτήθηκε 17 Οκτωβρίου 2016 από http://msth.gr/index.php/activities/cinema-group 

6. Πειραµατικά Σχολεία 
Ένας άλλος τύπος σχολείου µε τον οποίο ενθαρρύνονται κινηµατογραφικές δράσεις είναι τα 
Πειραµατικά Σχολεία52. Ένας από τους στόχους λειτουργίας των σχολείων αυτών αναφέρεται 
στην υποστήριξη της δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας και της αριστείας53, µε τη δηµιουργία 
οµίλων54, και στην ενδυνάµωση µαθητών µε ιδιαίτερες κλίσεις. Αν και οι όµιλοι λειτουργούν 
πέρα του σχολικού ωραρίου, ωστόσο, προωθούνται µέσω των σχολείων αυτών για να σχηµατί-
σουν εστίες δηµιουργικότητας. Οι όµιλοι αξιοποιούνται κατά καιρούς για να προωθήσουν τον 
κινηµατογραφικό γραµµατισµό55. 
52ΦΕΚ Α’ 50/14-5-2015. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327. Επείγοντα Μέτρα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτερο-

βάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Άλλες ∆ιατάξεις. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 

http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
53ΦΕΚ Α’ 118/24-5-2011. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966. Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι-

στών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 
http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
54Αρ.Πρωτ.Γ1/146715/09-10-2013/ΥΠΑΙΘ: Κανονισµός Λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Οµίλων και των 
Τµηµάτων Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από 
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/peiramatika-scholeia/2117-kanonismos-leitourgias-
ekpaidevtikoi-omiloi-enisxytikh.html 
55Ενδεικτικό παράδειγµα αποτελεί το 2ο Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Αθήνας: Στο: Καρκάνης, Β. 
(2014). Σχολικό Έτος 2013-14. Για τον Κινηµατογράφο, Τεύχος 3. Κινηµατογραφικός Όµιλος  2ου Πρότυ-
που Πειραµατικού Λυκείου Αθήνας. Ανακτήθηκε 4 Αυγούστου 2016 από το 2ο Πειραµατικό Γενικό Λύ-
κειο Αθηνών. http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/wp/?page_id=207 
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Παράρτηµα X 

 

X. Στρώµατα ∆ειγµατοληπτικού Πλαισίου Ποσοτικής Έρευνας 

 

Οµαδοποίηση δηµοτικών σχολείων βάση της  
υπαγωγής τους σε δηµοτικές ενότητας (∆Ε) της Ηµαθίας 

• ∆ήµος Αλεξάνδρειας 
Στρώµα 1: ∆Ε ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  1ο -7ο ∆ηµοτικό Αλεξάνδρειας 
 Ειδικό Αλεξάνδρειας 
 ∆ηµοτικό Καµποχωρίου-Βρυσακίου 
 ∆ηµοτικό Καψόχωρας-Νησελίου 
 ∆ηµοτικό Νησίου 
 ∆ηµοτικό Νεοχωρίου-Σχοινά 
 ∆ηµοτικό Λουτρού 

 Σύνολο: 13 
Στρώµα 2: ∆Ε ΑΝΤΙΓΟΝΙ∆ΩΝ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Σταυρού 
 ∆ηµοτικό Καβάσιλας 
 ∆ηµοτικό Ξεχασµένης-Κεφαλοχωρίου-Επισκοπής 

 Σύνολο: 3 
Στρώµα 3: ∆Ε ΜΕΛΙΚΗΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  1ο-2ο ∆ηµοτικό Μελίκης 
 ∆ηµοτικό Νεοκάστρου 
 ∆ηµοτικό Αγκαθιάς-Κυψέλης 
 ∆ηµοτικό Π. Προδρόµου-Αγ. Τριάδας 

 Σύνολο: 5 
Στρώµα 4: ∆Ε ΠΛΑΤΕΟΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Πλατέος 
 ∆ηµοτικό Κλειδίου 
 ∆ηµοτικό Κορυφής 
 ∆ηµοτικό Λιανοβεργίου-Αράχου 
 ∆ηµοτικό Πλατάνου-Πρασινάδας 
 ∆ηµοτικό Τρικάλων 

 Σύνολο: 6 
• ∆ήµος Βέροιας 

Στρώµα 5: ∆Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό ∆ιαβατού-Μέσης 

 ∆ηµοτικό Κουλούρας 
 1ο-3ο ∆ηµοτικό Μακροχωρίου 
 ∆ηµοτικό Ν. Νικοµήδειας-Ν.Π Λυκογιάννης-Λαζοχωρίου-

Ταγαροχωρίου 
 Σύνολο: 6 

Στρώµα 6: ∆Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ 
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∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Βεργίνας-Παλατιτσίων 
 Σύνολο: 1 

Στρώµα 7: ∆Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 
∆ηµοτικά Σχολεία  1ο -14ο ∆ηµοτικό Βέροιας 

 16ο ∆ηµοτικό Βέροιας 
 Ιδιωτικό ∆ηµοτικό Σαφαρίκα Βέροιας 
 Ειδικό ∆ηµοτικό Βέροιας 
 ∆ηµοτικό Αγ. Βαρβάρας-Ασωµάτων-Άµµου 
 ∆ηµοτικό Τριποτάµου-Ράχης 

 Σύνολο: 19 
Στρώµα 8: ∆Ε ∆ΟΒΡΑ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Αγ. Μαρίνας-Τριλόφου 
 ∆ηµοτικό Αγ. Γεωργίου 
 ∆ηµοτικό Πατρίδας 

 Σύνολο: 3 
Στρώµα 9: ∆Ε ΜΑΚΕ∆ΟΝΙ∆ΟΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό ∆ασκίου-Ριζωµάτων-Σφηκιάς 
 Σύνολο: 1 

• ∆ήµος Νάουσας 
Στρώµα 10: ∆Ε ΑΝΘΕΜΙΩΝ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Επισκοπής 
 ∆ηµοτικό Κοπανού 
 ∆ηµοτικό Λευκαδίων 
 ∆ηµοτικό Μαρίνας-Πολλών Νερών-Γιαννακοχωρίου 
 ∆ηµοτικό Μονοσπίτων-Χαρίεσσας 

 Σύνολο: 5 
Στρώµα 11: ∆Ε ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  ∆ηµοτικό Αγγελοχωρίου 
 ∆ηµοτικό  Άνω και Παλ. Ζερβοχωρίου 
 ∆ηµοτικό Πολυπλατάνου-Αρχαγγέλου 

 Σύνολο: 3 
Στρώµα 12: ∆Ε ΝΑΟΥΣΑΣ 

∆ηµοτικά Σχολεία  1ο -10ο ∆ηµοτικό Νάουσας 
 Ειδικό ∆ηµοτικό Νάουσας 
 ∆ηµοτικό Ροδοχωρίου 
 ∆ηµοτικό Στενηµάχου 

 Σύνολο: 13 
Σύνολο ∆ηµοτικών  
Σχολείων Ηµαθίας 

78 

Σύνολο στρωµάτων 12 

 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευης Ηµαθίας 

http://dipe.ima.sch.gr/?page_id=104 
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Παράρτηµα XI 

 

XI.1 Εργαλείο Ποσοτικής Έρευνας: Ερωτηµατολόγιο 

 

"Η Κινηµατογραφική Παιδεία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

(∆ηµοτικό) της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας" 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο έχει συνταχθεί ως µέρος έρευνας του Μεταπτυχιακού Προ-

γράµµατος Σπουδών «Επιστήµες της Εκπαίδευσης και της ∆ια Βίου Μάθησης» του Τµή-

µατος «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής», της Σχολής «Κοινωνικών, Ανθρωπι-

στικών Επιστηµών & Τεχνών» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Στο πλαίσιο της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» του 

ως άνω Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, το ερωτηµατολόγιο έχει σκοπό να ερευ-

νήσει τα τρέχοντα δεδοµένα αναφορικά µε την αξιοποίηση του κινηµατογράφου και άλλου 

οπτικοακουστικού περιεχοµένου στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµοτικό) της Ηµαθίας, 

να εντοπίσει εµπόδια και δυσκολίες στην πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων κινηµατογρα-

φικής παιδείας στη διδασκαλία και να ανιχνεύσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 

µε την αξία του κινηµατογράφου για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η συµµετοχή σας κρίνεται πολύ σηµαντική, καθώς εξασφαλίζει την αρτιότητα του 
ερευνητικού σχεδιασµού. 

• Σηµειώνεται ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και τα δεδοµένα θα αξιοποιη-
θούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. 

Η ολοκλήρωση του ερωτηµατολογίου είναι µια σύντοµη διαδικασία.  

Προσδοκώ στην ανταπόκριση και στην ειλικρίνειά σας.   

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και το χρόνο.  

Ερευνήτρια: ∆ηµητριάδου Χριστίνα spyridonas2@gmail.com 
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Ερωτηµατολόγιο 

Υλικοτεχνική υποδοµή 

1. ∆ιαθεσιµότητα εξοπλισµού και υποδοµής για την παρακολούθηση ταινιών.  

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Συσκευή ανάγνωσης DVD  

o Συσκευή Προβολής (projector)  

o ∆ιαδραστικός πίνακας  

o Τηλεοράσεις  

o Φορητοί ή επιτραπέζιοι υπολογιστές  

o Πρόσβαση στο διαδίκτυο  

2. Πού παρακολουθούν ως συνήθως οι µαθητές τις ταινίες / το οπτικοακουστικό 

περιεχόµενο; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Σε τηλεοράσεις στην τάξη  

o Μέσω συσκευής προβολής (projector) & φορητού ή επιτραπέζου υπολογι-

στή στην τάξη  

o Σε εργαστήριο ΤΠΕ  

o Σε προσωπικούς υπολογιστές των µαθητών  

o Σε διαδραστικό πίνακα στην τάξη  
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3. ∆ιαθεσιµότητα ειδικού εξοπλισµού για την παραγωγή και την επεξεργασία ται-

νιών. Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Αναλογικές/ψηφιακές βιντεοκάµερες  

o Μικρόφωνα  

o Εξοπλισµός φωτισµού  

o Ειδικό λογισµικό επεξεργασίας βίντεο  

o Καταγραφικό ήχου (voice recorder)  

Πρακτική και περιεχόµενο κινηµατογραφικής παιδείας στο 

σχολείο σας  

4. Σε ποιο βαθµό γίνεται χρήση ταινιών ή άλλου οπτικοακουστικού περιεχοµένου 

στο σχολείο σας; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Ποτέ  

o Περιστασιακά  

o Συχνά  

o ∆ε γνωρίζω  

5. Ο κινηµατογράφος/το οπτικοακουστικό υλικό που προβάλλεται στο σχολείο σας 

είναι κυρίως: Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Κλιπ ή αποσπάσµατα  

o Ταινίες µικρού µήκους  

o Ταινίες µεγάλου µήκους  

o ∆ε γνωρίζω  

6. Ποια κατηγορία ταινιών χρησιµοποιείται κυρίως στο σχολείο σας; Επιλέξτε όλα 

όσα ισχύουν. 

o Έργα µυθοπλασίας (Fiction)  

o Ντοκιµαντέρ  

o Κινούµενα Σχέδια  

o Ειδικό οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό περιεχόµενο  
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o ∆ε γνωρίζω  

7. Τί προέλευσης είναι η πλειοψηφία των οπτικοακουστικών παραγωγών που προ-

βάλλονται στο σχολείο σας; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Εθνικής παραγωγής  

o Ηνωµένων Πολιτειών  

o Ευρωπαϊκής παραγωγής (όχι εθνικής)  

o Λατινικής Αµερικής  

o Αφρικής  

o Ασίας και Ωκεανίας  

o Αραβικών Χωρών  

8. Όσον αφορά τη χρήση ταινιών στην εκπαίδευση, σε ποιο βαθµό λαµβάνεται υ-

πόψη η αξία του εθνικού ή ευρωπαϊκού κινηµατογράφου σε σχέση µε την πολιτι-

στική κληρονοµιά; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Είναι ένας βασικός παράγοντας που λαµβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη  

o Πρόκειται για µια σηµαντική πτυχή, αλλά δευτερεύουσα  

o ∆ε λαµβάνεται υπόψη / αγνοείται  

9. Ποιες είναι οι πιο κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο σχολείο σας που 

σχετίζονται µε τον κινηµατογράφο; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Επίσκεψη κινηµατογράφου  

o Εργαστήριο κινηµατογράφου (σεναριογραφία, µοντάζ, κλπ)  

o Προβολή ταινίας στην τάξη  

o ∆ραστηριότητες παραγωγής ταινιών  

o Συµµετοχή σε κινηµατογραφικό φεστιβάλ/διαγωνισµό  

o Βραχυπρόθεσµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (project)  

o Μακροπρόθεσµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (project)  

o Ένταξη σε γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα)  

10. Σε ποια µαθήµατα υλοποιούνται δραστηριότητες κινηµατογραφικής παιδείας 

στο σχολείο σας; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά. 
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Ναι Όχι ∆ε γνωρίζω 

Θρησκευτικά 
   

Γλώσσα 
   

Μαθηµατικά 
   

Ιστορία 
   

Μελέτη Περιβάλλοντος 
   

Γεωγραφία 
   

Φυσική 
   

Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή    

Αισθητική Αγωγή 
   

Φυσική Αγωγή 
   

Αγγλικά 
   

Γαλλικά 
   

Γερµανικά 
   

Ευέλικτη Ζώνη 
   

ΤΠΕ 
   

 

11. Με ποιους στόχους για τους µαθητές υλοποιούνται στο σχολείο σας δράσεις κι-

νηµατογραφικής παιδείας; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Καλλιέργεια αντίληψης πως ο κινηµατογράφος είναι τέχνη  

o Καλλιέργεια κατανόησης και σεβασµού για τον κινηµατογράφο ως εθνική 

και διεθνή πολιτιστική κληρονοµιά  

o Ανάπτυξη δεξιοτήτων δηµιουργικότητας  

o Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης  

o Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου  

o Βελτίωση επιδόσεων στα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος  

o Ανάπτυξη της δεξιότητας χρήσης των ΤΠΕ στις οποίες βασίζεται ο κινηµα-

τογράφος  
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o Ενεργοποίηση στο µάθηµα (αύξηση κινήτρων, συµµετοχή, ενδιαφέρον, 

προσοχή, συγκέντρωση)  

o Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (ικανότητα συνεργασίας, οργάνωσης ερ-

γασιών, διαχείρισης χρόνου, αυτοπεποίθησης)  

12. Αξιοποιείται/εκπονείται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση κινηµα-

τογραφικών δράσεων στο σχολείο σας; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Ναι, αξιοποιείται έτοιµο διδακτικό υλικό  

o Ναι, εκπονείται νέο διδακτικό υλικό  

o Όχι  

o ∆ε γνωρίζω  

Προώθηση της κινηµατογραφικής παιδείας στο σχολείο σας  

13. Η στρατηγική για την προώθηση και ενίσχυση της κινηµατογραφικής παιδείας 

στο σχολείο σας εξαρτάται κυρίως: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Από το πρόγραµµα σπουδών των γνωστικών αντικειµένων  

o Από τις περιφερειακές ή τοπικές σχολικές αρχές  

o Από εξωτερικούς φορείς που προσφέρουν σχετικά προγράµµατα καθώς και 

πρόσβαση σε ταινίες  

o Από πρωτοβουλία της διευθυντικής ηγεσίας  

o Από συγκεκριµένες πρωτοβουλίες εκ µέρους των εκπαιδευτικών  

14. Παρακαλώ, αναφέρετε τις πρωτοβουλίες του σχολείου σας για την υλοποίηση 

κινηµατογραφικών δράσεων. Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Κατάρτιση εκπαιδευτικών στην κινηµατογραφική παιδεία  

o Αγορά/προµήθεια/παροχή υλικού (ταινίες, εξοπλισµός, κλπ) για την προώ-

θηση της κινηµατογραφικής/οπτικοακουστικής παιδείας  

o ∆ιάδοση/προώθηση on-line εθνικών/διεθνών αποθετηρίων ται-

νιών/οπτικοακουστικού υλικού  

o Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων που εντάσσουν δράσεις κινηµα-

τογραφικής παιδείας  
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o Συµµετοχή σε διαγωνισµούς/φεστιβάλ κινηµατογραφικής/ οπτικοακουστι-

κής δηµιουργίας  

o Επικοινωνία/συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς που ενθαρρύνουν την 

κινηµατογραφική παιδεία  

15. Συνεργασία του σχολείου σας µε εξωτερικούς φορείς όσον αφορά την παροχή 

της κινηµατογραφικής εκπαίδευσης: Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά. 

 

 
Ποτέ Περιστασιακά Συχνά 

Ταινιοθήκες / Οπτικοακου-
στικό αρχείο    

Κινηµατογραφικές λέσχες 
   

Κινηµατογράφοι 
   

Συντελεστές κινηµατογράφου 
(σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παρα-
γωγοί, κλπ.) 

   

Εκπαιδευτικοί ή/και πολιτι-
στικοί φορείς    

 

16. Παρακαλώ, αναφέρετε ιδρύµατα / οργανισµούς/φορείς µε τους οποίους συνερ-

γάζεται/έχει συνεργαστεί το σχολείο σας σχετικά µε την κινηµατογραφική παιδεία.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 17. Τι προσφέρουν γενικά οι εξωτερικοί φορείς στα σχολεία; Επιλέξτε όλα όσα ι-

σχύουν. 

o Εκπαιδευτικό υλικό  

o Μεθόδους διδασκαλίας  

o Κατάρτιση εκπαιδευτικών  

o Πρόσβαση σε ταινίες  

o Ειδικά σχεδιασµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα  

o Επαγγελµατική εµπειρία/καθοδήγηση  
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Εµπόδια και δυσκολίες στην εφαρµογή δράσεων κινηµατογρα-

φικής παιδείας 

18. Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν δράσεις κινηµατογραφικής παιδείας στο σχο-

λείο σας: Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Έχουν ειδική ακαδηµαϊκή (κολλεγιακή ή πανεπιστηµιακή) κατάρτιση  

o Έχουν επαγγελµατική εµπειρία στον κινηµατογράφο  

o Έχουν επιµορφωθεί στην κινηµατογραφική παιδεία  

o Είναι αυτοδίδακτοι  

19. Από πού προµηθεύεται το σχολείο σας ταινίες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό; 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Από την ταινιοθήκη του σχολείου  

o Από τους εκπαιδευτικούς  

o Από τηλεοπτικές εκποµπές  

o Από ιστοσελίδες (youtube, vimeo, εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, πανελλή-

νιο σχολικό δίκτυο, κλπ)  

o Από συλλόγους εκπαιδευτικών  

20. Από τη δική σας οπτική γωνία, σε ποιο βαθµό σχετικότητας εµπίπτουν τα πα-

ρακάτω είδη εµποδίων για την ορθή εφαρµογή της κινηµατογραφικής παιδείας στο 

σχολείο; Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη ανά σειρά. 

 

 
Μη 

σχετικό 
Αρκετά  
σχετικό 

Πολύ  
σχετικό 

Η έλλειψη της δηµόσιας εκπαιδευτικής πολιτι-
κής – η κινηµατογραφική παιδεία δεν αναγνωρί-
ζεται ως υποχρεωτικό µάθηµα 

   

Η µη ελαστικότητα στα τρέχοντα προγράµµατα 
διδασκαλίας και η προτεραιότητα στη διδασκα-
λία θεµάτων 

   

Η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών στον 
τοµέα της κινηµατογραφικής παιδείας    
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Μη 

σχετικό 
Αρκετά  
σχετικό 

Πολύ  
σχετικό 

Η άρνηση των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν 
ταινίες και οπτικοακουστικό υλικό για τη διδα-
σκαλία 

   

Η έλλειψη κινήτρων ανάµεσα στους δασκάλους 
   

Η έλλειψη κινήτρων ανάµεσα στους µαθητές 
   

Η έλλειψη υποδοµών και τεχνικών πόρων στα 
σχολεία    

Η έλλειψη πρόσβασης σε σχετικές ταινίες και 
άλλο οπτικοακουστικό υλικό    

Η έλλειψη συνοδευτικού διδακτικού υλικού 
   

Οι περιορισµένες δεξιότητες των εκπαιδευτικών 
στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας    

 

Η αξία της Κινηµατογραφικής Παιδείας: απόψεις εκπαιδευτι-

κών 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την Κινηµατογραφική Παιδεία (ΚΠ) ως «το επίπεδο 

κατανόησης µιας ταινίας, την ικανότητα για συνειδητή και γεµάτη περιέργεια επι-

λογή των ταινιών, την αρµοδιότητα για την παρακολούθηση µιας ταινίας µε κριτικό 

πνεύµα και την ανάλυση του περιεχοµένου της, την κινηµατογραφία και τεχνικές 

πτυχές της και την ικανότητα χειραγώγησης της γλώσσας και των τεχνικών πόρων 

στη δηµιουργική παραγωγή κινούµενης εικόνας». Κινηµατογραφική Παιδεία ση-

µαίνει εκπαίδευση στην εικόνα, δηλαδή την εκµάθηση παρακολούθησης και ερµη-

νείας ταινιών και οπτικοακουστικού υλικού τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτι-

κό επίπεδο.  

 

21. Το σχολείο µου είναι επαρκώς εξοπλισµένο για την υλοποίηση δράσεων κινη-

µατογραφικής παιδείας. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  



226 

o ∆ιαφωνώ πολύ  

22. Η κινηµατογραφική εκπαίδευση εκπαιδευτικών θα έπρεπε να διδάσκεται ως υ-

ποχρεωτικό µάθηµα σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να δι-

δάξουν κινηµατογραφική παιδεία στο σχολείο. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

23. Η ολική ή µερική λύση προβληµάτων θα οδηγούσε στην αύξηση κινηµατογρα-

φικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική διαδικασία. Να ε-

πισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

24. Η έκθεση σε µεγάλη κλίµακα ταινιών βοηθάει, ώστε οι µαθητές να εµπλουτί-

ζουν τις γνώσεις τους για το δικό τους και για άλλους πολιτισµούς. Να επισηµαίνε-

ται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

25. Η κινηµατογραφική εκπαίδευση συνεισφέρει στην ανάπτυξη δηµιουργικών δε-

ξιοτήτων (π.χ. κινηµατογραφικής δηµιουργίας) των µαθητών. Να επισηµαίνεται 

µόνο µία έλλειψη. 
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o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

26. Η κινηµατογραφική εκπαίδευση συµβάλλει στην κριτική θέαση ταινιών από 

τους µαθητές. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

27. Ο κινηµατογράφος αποτελεί ένα χρήσιµο εποπτικό εργαλείο για τα µαθήµατα 

του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

28. Ο κινηµατογράφος αποτελεί ένα µέσο ικανό να υποκινήσει τον ενθουσιασµό 

των µαθητών. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

29. Οι µαθητές του δηµοτικού θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες κινηµα-

τογραφικής εκπαίδευσης στο σχολείο. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 
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o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

30. Είναι σηµαντικό οι µαθητές του δηµοτικού να αποκτήσουν κινηµατογραφική 

παιδεία στο σχολείο. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

31. Σκοπεύω να αξιοποιήσω µελλοντικά τον κινηµατογράφο στη διδασκαλία. Να 

επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  

32. Η κινηµατογραφική εκπαίδευση θα έπρεπε να εισαχθεί (ως ανεξάρτητο µάθηµα 

ή διαθεµατικά) στα προγράµµατα σπουδών του δηµοτικού. Να επισηµαίνεται µόνο 

µία έλλειψη. 

o Συµφωνώ πολύ  

o Συµφωνώ  

o Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ  

o ∆ιαφωνώ πολύ  
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∆ηµογραφικά Στοιχεία 

 

33. Φύλο . Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 
o Άντρας  
o Γυναίκα  

 
34. Ηλικία . Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o κάτω των 25  
o 26-35  
o 36-45  
o 46-55  
o άνω των 56  

 
35. Χρόνια υπηρεσίας. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o 0-6  
o 7-12  
o 13-20  
o άνω των 20  

 
36. Υπηρετώ σε περιοχή. Να επισηµαίνεται µόνο µία έλλειψη. 

o Αστική  
o Ηµιαστική  
o Αγροτική 

 
37. Ειδικότητα. Παρακαλώ, σηµειώστε µία απάντηση.  
 
________________________________________ 
 
38. Επιµόρφωση/κατάρτιση στην κινηµατογραφική παιδεία. Να επισηµαίνεται µόνο 
µία έλλειψη. 

o Ναι  
o Όχι  

 
39. Αν η απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση ήταν "ναι", αναφέρετε τον φορέα.  
 
___________________________________________________________________ 
 

 

 

Σας ευχαριστώ για τη συµµετοχή σας 
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XI.2 Τυπολογία και Τιµές Στοιχείων Ερωτηµατολογίου 

 

Πίνακας 1-Τυπολογία και Τιµές Κυρίως Ερωτηµατολογίου 

Πρώτο Θεµατικό Πεδίο: Η Πραγµατικότητα της ΚΠ στην Τυπική Εκπαίδευση 

Θεµατικός άξονας Στοιχείο  Τύπος Στοιχείου/Τιµή 
1.Υλικοτεχνική  
υποδοµή σχολείων 

Ε1-3 Κλίµακα πολλαπλής επιλογής  
Ε1, Ε2, Ε3 (τιµές: όχι=0, ναι=1) 

2. Πρακτική &  
περιεχόµενο ΚΠ  
στα σχολεία 

Ε4-12 Κλίµακα απλής επιλογής: 
Ε4 (τιµές: ποτέ=1, περιστασιακά=2, συχνά=3, δε γνωρίζω=9)  
Ε5 (τιµές: κλιπ=1, ταινίες µικρού µήκους=2, ταινίες µεγάλου µή-
κους=3, δε γνωρίζω=9) 
Ε7 (τιµές: Εθνικής παραγωγής=1, ΗΠΑ=2, Ευρωπαϊκής παραγω-
γής=3 Λατινικής Αµερικής=4, Αφρικής=5, Ασίας & Ωκεανίας=6, 
Αραβικών Χωρών=7) 
Ε8 (τιµές: αγνοείται=1, δευτερεύων παράγοντας=2, βασικός πα-
ράγοντας=3) 
Ε12= (τιµές: αξιοποιείται έτοιµο υλικό=1, εκπονείται υλικό=2, 
όχι=0, δε γνωρίζω=9) 
Κλίµακα πολλαπλής επιλογής: 
Ε6, Ε9, Ε11 (τιµές: όχι=0, ναι=1) 
Τεχνική Grid (κλίµακα-πλέγµα): 
Ε10 (τιµές: όχι=0, ναι=1, δε γνωρίζω=9) 

3. Προώθηση ΚΠ 
στα σχολεία 

Ε13-17 Κλίµακα πολλαπλής επιλογής  
Ε13, Ε14, Ε17 (τιµές: όχι=0, ναι=1) 
Τεχνική Grid (κλίµακα-πλέγµα) 
Ε15 (τιµές: ποτέ=1, περιστασιακά=2, συχνά=3) 
Κλίµακα ανοιχτού τύπου 
Ε16 -ερώτηση συνάφειας σε σχέση µε την Ε15-µετατροπή σε µε-
ταβλητές: αρχεία, βιβλιοθήκη, ∆ΗΠΕΘΕ, δήµος, e-σχολείο, θέα-
τρο Νάουσας, κινηµατογραφική λέσχη, κινηµατογράφος, Μου-
σείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, NIFF, Στέγη, Φωτόγραµµα 
(τιµές: όχι=0, ναι=1) 

4. Εµπόδια στην  
εφαρµογή δράσεων 
ΚΠ στα σχολεία 

Ε18-20 Κλίµακα πολλαπλής επιλογής 
Ε18, Ε19 (τιµές: όχι=0, ναι=1) 
Τεχνική Grid (κλίµακα-πλέγµα) 
Ε20 (τιµές: µη σχετικό=1, αρκετά σχετικό=2, πολύ σχετικό=3) 

∆εύτερο Θεµατικό Πεδίο: Οι αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών 
5. Η αξία της ΚΠ 
για το σχολείο-
απόψεις εκπ/ών 

Ε21-32 Πενταβάθµια κλίµακα Likert 
Ε21-32 (τιµές: Συµφωνώ πολύ=1, Συµφωνώ=2, Ούτε συµφωνώ 
ούτε διαφωνώ=3, ∆ιαφωνώ=4,  ∆ιαφωνώ πολύ=5) 

 

 

 

 

 

 



231 

Πίνακας 2-Τυπολογία ∆ηµογραφικών Ερωτήσεων  

∆ηµογραφική  
Πληροφορία 

Στοιχείο  Τύπος Στοιχείου/Τιµή 

Φύλο 33 Ε33 απλής επιλογής (τιµές: άντρας=1, γυναίκα=2) 
Ηλικία 34 Ε34 απλής επιλογής (τιµές: 1=κάτω των 25/2=26-35/3=36-45/ 

4=46=55/5=άνω των 55) 
Χρόνια υπηρεσίας 35 Ε35 απλής επιλογής (τιµές: 1=0-6/2=7-12/3=13-20/4=άνω των 20) 
Περιοχή σχολείου 36 Ε36 απλής επιλογής (τιµές: αστική=1,  ηµιαστική=2, αγροτική=3) 
Ειδικότητα 37 Ε37 ανοιχτού τύπου (τιµές: αγγλικών=1, γαλλικών=2, γερµανι-

κών=3, δάσκαλος=4, ειδικής αγωγής=5,   εικαστικών=6, θεατρι-
κής αγωγής=7, µουσικής=8, ΤΠΕ=9, φυσικής αγωγής=10 

Επιµόρφωση στην 
ΚΠ 

38 Ε38 διχοτοµική (τιµές: όχι=0, ναι=1) 
 

Φορέας  
επιµόρφωσης 

39 Ε39 ανοιχτού τύπου: ερώτηση συνάφειας σε σχέση µε την 38 -
µετατροπή σε µεταβλητές: NIFF, κινηµατογράφος, πανεπιστήµιο, 
φορέας κινηµατογραφικής αγωγής (τιµές: όχι=0, ναι=1) 

 

Πίνακας 3- Σύνοψη Επεξεργασίας Υποθέσεων και Στατιστικά Αξιοπιστίας 

Υπό-κλίμακα 21-32 

Υποθέσεις Ν 

Έγκυρες 145 

Αποκλείστηκε 0 

Σύνολο 145 

Cronbach's a Ν Προτάσεων 

0,86 12 
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Παράρτηµα XII 

 

XII.1 Εργαλείο Ποιοτικής Έρευνας: ∆ελτίο Ηµιδοµηµένης Συνέντευξης 

 

1. Ταυτότητα κινηµατογραφικής παραγωγής.  

 

• Ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας που έχει παραχθεί; 

• Ποια είναι η χρονική της διάρκεια; 

• Σε ποιους χώρους έγινε η παραγωγή; 

• Ποια τάξη συµµετείχε στην παραγωγή; 

• Πόσοι µαθητές ενεπλάκησαν στη δράση; 

• Τι είδους ταινία έχει δηµιουργηθεί; 

• Ποια θέµατα διαπραγµατεύεται η ταινία; 

2. Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνδέθηκε η πα-

ραγωγή µε τη διδασκαλία γνωστικού αντικειµένου του ΑΠΣ, την υλοποίηση ενός ευρύτε-

ρου εκπαιδευτικού προγράµµατος, τη συµµετοχή σε µαθητικό διαγωνισµό/φεστιβάλ οπτι-

κοακουστικής δηµιουργίας; 

 

• Αν ναι, µε ποιο (γνωστικό αντικείµενο, εκπαιδευτικό πρόγραµµα, διαγωνισµό); 

• Με ποιους στόχους υλοποιήθηκε η δράση κινηµατογραφικής δηµιουργίας; 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο.  

 

• ΤΠΕ & εξοπλισµός. Ποια ήταν η απαίτηση σε τεχνολογική ή ψηφιακό εξοπλισµό 

για να επιτευχθεί η παραγωγή της ταινίας; 

• Συνεργασία. Υπήρξε κατά την οπτικοακουστική παραγωγή συνεργασία µε άλλους 

εκπαιδευτικούς ή εξωτερικούς φορείς (π.χ. από το χώρο του κινηµατογράφου); Αν 

ναι, δώστε µια συνοπτική περιγραφή του είδους της συνεργασίας. 

• Παραγωγική διαδικασία. Ποια βήµατα εργασίας περιέλαβαν τα στάδια της Προ-

παραγωγής (π.χ. συγγραφή σεναρίου), της Παραγωγής (π.χ. «γυρίσµατα») και της 

Μετα-παραγωγής (π.χ. διανοµή/δηµοσίευση); 
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• Παρέµβαση/καθοδήγηση εκπαιδευτικού ή εξωτερικού φορέα. Απαιτήθηκε η δική 

σας παρέµβαση ή η παρέµβαση εξωτερικού φορέα κατά την κινηµατογραφική πα-

ραγωγή; Αν ναι, σε ποιο στάδιο, µε ποιον τρόπο, για ποιο λόγο; 

4. Αξιολόγηση.  

 

• Πιστεύετε ότι επετεύχθησαν οι στόχοι που είχατε θέσει κατά την έναρξη της δρά-

σης; 

• Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσµατα της δράσης; Αν ναι, µε ποιον τρόπο; 

• Κατά τη γνώµη σας, ανέπτυξαν οι µαθητές δεξιότητες µέσω της συµµετοχής τους 

στην παραγωγή µιας ταινίας; Αν ναι, σε ποιους τοµείς; 

• Πώς θα αποτιµούσατε τη στάση των µαθητών απέναντι στη δράση; 

• Πώς θα αποτιµούσατε την προσωπική σας στάση απέναντι στη δράση; 

• Πώς θα αξιολογούσατε τη στάση συναδέλφων απέναντι στη δράση; 

• Πώς θα αξιολογούσατε τη στάση της διευθυντικής ηγεσίας απέναντι στη δράση; 

5. Ανασταλτικοί παράγοντες.  

 

• Υπήρχαν εµπόδια (π.χ. προβλήµατα τεχνολογικής φύσεως) που αντιµετωπίσατε στη 

διάρκεια της δηµιουργικής εργασίας; Αν ναι, ποια ήταν η φύση των δυσκολιών και 

µε ποιο τρόπο παρακάµφθηκαν ή αντιµετωπίστηκαν; 

6. Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας.  

 

• Κατά την άποψή σας, ενισχύει η δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου την 

καλλιέργεια της φαντασίας και της δηµιουργικότητας των µαθητών του δηµοτικού; 

• Θεωρείτε ότι οι µαθητές του δηµοτικού θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 

κινηµατογραφικής δηµιουργίας; Πώς αιτιολογείτε την απάντησή σας; 

• Πώς θα µπορούσαν να βελτιωθούν οι συνθήκες στην πρωτοβάθµια τυπική εκπαί-

δευση για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων κινηµατογραφικής δηµιουργίας από 

ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς και µαθητές µελλοντικά; 

 

Σηµειώσεις: 
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∆ηµογραφικά Στοιχεία 

 

Αριθµός Συνέντευξης: Ψευδώνυµο: 

Ηµεροµηνία: /_/2017 

Ονοµατεπώνυµο ερευνητή:      ∆ηµητριάδου Χριστίνα 

Τρόπος καταγραφής: Digital Voice Recorder Σηµειώσεις:  

Ολοκληρώθηκε οµαλά: Ναι Όχι 

 

Κοινωνικά στοιχεία Συνεντευξιαζόµενου 

Φύλο: Άντρας Γυναίκα 

 

Ηλικία: 

Κάτω των 25 46-55 

25-35 Άνω των 56 

36-45  

Ειδικότητα:  

Εκπαιδευτική υπηρεσία: 0-6 13-20 

 7-12 Άνω των 20 

Σχολείο υλοποίησης  

Περιοχή Σχολείου  

Παρατηρήσεις: 
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XII.2 Αποµαγνητοφώνηση Συνεντεύξεων 

 

XII.2 Συνέντευξη Πρώτη 

 

Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ1    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 30/1/2017 
 

Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 
Χριστίνα: Λοιπόν,… έχουµε βρεθεί στο χώρο αυτό για να µας µιλήσετε λίγο για µία εκπαιδευτική 
ταινία, που έχετε δηµιουργήσει µε µαθητές, στην οποία εµπλέκεστε κι εσείς και θα θέλαµε καταρ-
χήν να µας πείτε κάποια πράγµατα… για την ταυτότητα της κινηµατογραφικής αυτής παραγωγής, 
ας πούµε για τον τίτλο, τη χρονική της διάρκεια,… 
Σ1: Ωραία.  
Χριστίνα: … κλπ. 
Σ1: Ωραία, να ξεκινήσουµε για τον τίτλο της ταινίας, είναι «Τ1». Η χρονική της διάρκεια είναι δε-
καοκτώ λεπτά, νοµίζω, είκοσι λεπτά ολόκληρη. Η παραγωγή της έγινε στη Σχολή του Αριστοτέλη, 
στη Μίεζα και συµµετείχε όλο το δηµοτικό σχολείο Λ., 78 παιδιά και… 17 παιδιά από το Σχολείο 
Ειδικής Αγωγής.  
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ1: Όλοι οι δάσκαλοι του σχολείου και… όλοι οι δάσκαλοι του Ειδικού Σχολείου.  
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ1: Αυτή ήτανε… 
Χριστίνα: Πολύ ενδιαφέρον. Θα… ήθελα πάρα πολύ… Ναι; Σας έχω διακόψει; 
Σ1: Όχι, όχι. Πέστε µου. 
Χριστίνα: Θα ήθελα πάρα πολύ να µας πείτε τι είδους … ταινίας έχει δηµιουργηθεί και ποια θέµατα 
διαπραγµατεύεται αυτή η ταινία. 
Σ1: Η ταινία δηµιουργήθηκε σαν… αποτέλεσµα µιας διαδικασίας που είχε, µιας συνεργασίας µε το 
αρχαιολογικό µουσείο, µε την αρχαιολογική υπηρεσία, που ήτανε…, που είχε τίτλο για το περιβάλ-
λον, αειφόρο ανάπτυξη, για τον πολιτισµό και τον φυσικό πολιτιστικό πλούτο µέσα στους αρχαιο-
λογικούς χώρους.  
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ1: Είχαµε πάει σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, διαβάσαµε κάποιους µύθους για 
τους αρχαιολογικούς χώρους και επειδή αυτός ήταν ανεξερεύνητος, είχε πολύ ωραία φύση, ήτανε 
δίπλα στα ποτάµια κλπ, µας δηµιουργήθηκε η αίσθηση να βγάλουµε µια ταινία που να προκαλεί 
τον επισκέπτη να προσέχει και το χώρο που βρίσκεται. Ήταν περιβαλλοντικής, αρχαιολογικής, πο-
λιτιστικής χροιάς και µυθοπλαστικής, έτσι; Ήταν ένας µύθος. 
Χριστίνα: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή η ταινία, λοιπόν συνδέθηκε µήπως µε κάποιο γνωστικό αντικεί-
µενο, ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, … 
Σ1: Ναι, συνδέθηκε… 
Χριστίνα: … µε κάποιο διαγωνισµό; 
Σ1: Ναι, συνδέθηκε µε όλα τα… ήταν διαθεµατική. Συνδέθηκε µε την ιστορία… ήταν ο Αλέξαν-
δρος, όπου διδάχτηκε µέσα στη φύση, και το περιβάλλον. Και, βέβαια και η οικολογία στο ότι θα 
προσέχω τη συµπεριφορά µου σε αρχαιολογικούς χώρους, να µην πετάω σκουπίδια… 
Χριστίνα: Κάτι αντίστοιχο δηλαδή, ουσιαστικά έγινε και µε τους µαθητές που συµµετείχανε… 
Σ1: Έτσι, περιβάλλον και πολιτισµός, αυτά ήταν τα δύο. Ήταν µια προσπάθεια, η φύση να ενωθεί 
µε τον πολιτισµό και την προστασία του. Αυτό ήταν το… 
Χριστίνα: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά τον απώτερο σκοπό και τους ειδικότερους στόχους 
µε τους οποίους υλοποιήθηκε η κινηµατογραφική παραγωγή είναι, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι 
αυτά που µας λέτε, για επιβεβαίωση ρωτώ περισσότερο, ότι το πώς θα συµπεριφέρονται οι µαθητές 
στη φύση… 
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Σ1: Έτσι, στους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι. 
Χριστίνα: …αλλά και σε έναν αρχαιολογικό πολιτιστικό χώρο… 
Σ1: Έτσι.  
Χριστίνα:… µεγάλης αξίας. 
Σ1: Ακριβώς. Αυτό.  
Χριστίνα: Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο, η εργασία αυτή, η δηµιουργία 
αυτής της ταινίας είναι πάρα πολύ απαιτητική, απ’ ό, τι αντιλαµβάνοµαι. Για παράδειγµα απαιτητι-
κή όσον αφορά τον εξοπλισµό τον ψηφιακό, την υλικοτεχνική υποδοµή που χρειάζεται µια τέτοια 
παραγωγή ενός εικοσάλεπτου. Ποια ακριβώς ήταν η απαίτηση σε τεχνολογικό εξοπλισµό; 
Σ1: Θα σας πω. Συνεργαστήκαµε µε επαγγελµατία βιντεολήπτη, δύο, δικάµερο, κοντινό και µακρι-
νό πλάνο ταυτόχρονα, και επίσης επαγγελµατίας ήταν ο συνάδελφος, ήταν συνάδελφος, αλλά εί-
χε…, δουλεύει σε ένα µαγαζί το απόγευµα και κάνει µοντάζ ταινιών. 
Χριστίνα: Όταν λέµε, ήταν συνάδελφος, ήταν εκπαιδευτικός… 
Σ1: Εκπαιδευτικός, ο οποίος, και αυτοί που τραβούσαν µε βίντεο, ήταν δάσκαλοι που τραβούσαν 
βίντεο, δηλαδή δουλεύουνε… , (γελά) σα δεύτερη δουλειά… 
Χριστίνα: Ήτανε αυτοδίδακτοι ή είχανε… 
Σ1: Αυτοδίδακτοι. 
Χριστίνα: Α, αυτοδίδακτοι.  
Σ1: Αυτοδίδακτοι. Με τα χρόνια, είχανε µεράκι, τραβάνε βίντεο και σε εκδηλώσεις διάφορες και 
βοηθάνε…, ήτανε εθελοντική, όλη ήταν εθελοντική η δουλειά.  
Χριστίνα: Οπότε διέθεσαν το δικό τους εξοπλισµό, ουσιαστικά… 
Σ1: Ναι, γιατί τους ήξερα, είχαµε συνεργαστεί και σε άλλε δουλειές, µίλησα στον καθένα, τους είπα 
ότι αν βγει καλή η ταινία, θα αφήσουµε… την ταινία µας εκεί, και όλοι θέλησαν να το κάνουν εθε-
λοντικά, να δοκιµάσουµε. Βασικά ήταν µια πειραµατική δουλειά, να δούµε… Έτσι ξεκινήσαµε. Να 
δούµε πώς θα βγει και να – ξεκινήσαµε για πεντάλεπτο, ένα µικρό πεντάλεπτο βιντεοκλίπ και τελι-
κά µας βγήκε ταινία.  
Χριστίνα: Μάλιστα. Ωραία.  
Σ1: Έτσι ήτανε. Ήταν… 
Χριστίνα: Είναι µια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, γιατί είναι ακριβώς µια παραγωγική διαδικασία, 
η οποία αποτελείται από τρία στάδια, γνωρίζουµε, της προ-παραγωγής… 
Σ1: Ναι. 
Χριστίνα:… της κύριας παραγωγής, π.χ. τα γυρίσµατα, και της µετα-παραγωγής. Τι φάσεις εργασί-
ας περιλάµβανε το κάθε στάδιο; Για παράδειγµα, κάπου ξεκίνησε όλο αυτό, ξεκίνησε από µια ιδέα, 
γράφτηκε ένα σενάριο, υποθέτω 
Σ1: Ναι. Έτσι ξεκίνησε. Βασικά δουλεύαµε πάνω στο πρόγραµµα των αρχαιολογικών χώρων. Μα-
θαίναµε τους µύθους που συνδέονται µε κάθε αυτό, την ιστορία, και βλέπαµε και το πώς συµπερι-
φέρονται οι άνθρωποι µέσα σε αυτό το χώρο. Επίσης, είχαµε ένα παιδάκι που ήταν σε αναπηρικό 
καροτσάκι και είδαµε ότι στους αρχαιολογικούς χώρους δεν µπορούν να µπουν αναπηρικά καρο-
τσάκια, συνήθως έχει…, δεν υπάρχουν διαβάσεις, έχει πέτρες, ανάγλυφα,… και ήρθαµε σε συνεν-
νόηση µε το Ειδικό Σχολείο και τους είπαµε «έχετε πάει στη Μίεζα; Ελάτε να σας πάµε.». Πήγαµε 
µαζί µε το Ειδικό Σχολείο και κατάλαβαν ότι πραγµατικά η πρόσβαση του Ειδικού Σχολείου ήταν 
πάρα πολύ δύσκολη, δεν µπορούσε να µπει. Βοηθήσαµε τα παιδιά να το δουν και είπαµε όλοι µαζί 
«κάνουµε κάτι για να αναδείξουµε …;». Έτσι ξεκίνησε.  
Χριστίνα: Α, η ιδέα ξεκίνησε στον ίδιο το χώρο δηλαδή. 
Σ1: Στον ίδιο το χώρο. 
Χριστίνα: Μάλιστα.  
Σ1: Γιατί ήµασταν οµάδες εργασίας που υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας που είχε αυτό 
το πρόγραµµα «Π. και Π.» και συνεργαστήκαµε σαν οµάδες µε τα παιδιά. 
Χριστίνα: Οπότε η σύλληψη της ιδέας έγινε στο φυσικό χώρο. 
Σ1: Οπότε µετά, η σύλληψη της ιδέας ήταν δικιά µου, το σενάριο ήταν δικό µου, γιατί βρεθήκαµε 
εκεί, είπαµε πώς να το κάνουµε, ξαφνικά µας ήρθε ο µύθος µε τις νύµφες γιατί µας έλεγαν ότι εκεί 
οι νύµφες βγαίναν, διδάσκαν κλπ τους µαθητές του… Αριστοτέλη που ήταν εκεί, τη Σχολή του Α-
ριστοτέλη,… 
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Χριστίνα: Ναι, ναι, ναι. 
Σ1: … και τελικά έγραψα αυτό το κείµενο, το οποίο το έδωσα στην αρχαιολόγο µετά να δω αν αγ-
γίζει και τη µυθοπλασία µεν, αλλά είναι ως και πραγµατικά µυθοπλασία, (χαµογελά) από αυτά που 
ξέρουµε απ’ τους µύθους. Στην αρχή είχε περισσότερα λόγια. Μετά, επειδή δε θέλαµε να απορρί-
ψουµε κάποιο παιδί, σκεφτήκαµε πώς να µπουν περισσότερα παιδιά… . Έτσι, µε το χορό, βάλαµε 
λιγότερα λόγια, κάποιες σκηνές µε λόγια, τα πιο…, τα παιδιά που ήταν στην πέµπτη-έκτη κυρίως, 
και τα άλλα παιδιά κάνανε έτσι… δράσεις, αν προσέξετε, είναι αυτό που φυσάει µε τη σκόνη µέσα 
απ’ τις σπηλιές, …πολλά µαζί. Πήγαµε στο χώρο, έτσι ξεκίνησε, είδαµε το σενάριο. Προσπαθήσα-
µε να το παίξουµε οι δάσκαλοι να δούµε πόση ώρα θέλει… 
Χριστίνα: Έγιναν πρόβες δηλαδή… 
Σ1: Οι πρόβες… όχι µε παιδιά, δάσκαλοι, να δούµε αν κάθεται. Εµείς, οι δάσκαλοι του σχολείου 
µαζί µε του Ειδικού Σχολείου πήγαµε και είδαµε εκεί τι ανάγκες θα έχουν τα παιδιά του Ειδικού 
Σχολείου, πού µπορούν να χορέψουν, πού µπορούν να βρουν, πού είναι… . Το παίξαµε εµείς, πώς 
περίπου το φανταζόµαστε. 
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ1: Κι εκεί στη διάδραση, όλοι µαζί αλλάξαµε το σενάριο. Και είπαµε θα κάνουµε αυτό, το χωρί-
σαµε σε σκηνές, εκεί, οµαδική δουλειά, δεκαπέντε ατόµων. Μετά το ξαναπήρα εγώ το σενάριο, 
γιατί εγώ είχα αυτό το ρόλο (χαµογελά), το ξαναέκανα µε τις ιδέες και οι πρόβες στο σχολείο, κάθε 
δάσκαλος είχε την τάξη του, είχε ένα στόχο, ας πούµε, είχε ένα χορό, είχε ένα… διάλογο, δούλευε 
αυτό το διάλογο σε µη πραγµατικές συνθήκες, µέσα στην τάξη ή στην αυλή του σχολείου, προσπα-
θώντας να δούνε το χώρο. Έτσι, γιατί είχαµε πάει εκδροµή στο χώρο, οπότε ανακαλούσαν το χώρο 
κλπ. Όλη η διαδικασία κράτησε… 10 µέρες περίπου πρόβες στα παιδιά. Όχι όµως εντατικές. Καθέ-
νας µία ώρα την ηµέρα …µισή ώρα…, ό, τι χρειαζόταν. Στο τέλος, µε τη γυµνάστρια, ήταν στην 
ώρα της γυµναστικής που χόρευαν. Συνεργαστήκαµε και µε µια γυµνάστρια που ήταν εξαιρετική 
στο χορό, αυτοδίδακτη. Ήρθε κι αυτή και µας έβαλε λίγο στις κινήσεις γιατί δεν το ξέραµε πώς να 
κάνουµε, και, πήραµε και την άδεια από την αρχαιολογία, γιατί δεν µπορείς να γυρίσεις…, (µε χα-
µηλωµένη φωνή) και µας δώσανε τέσσερις ώρες. (η φωνή επανακτά την κανονική της ένταση). 
Από τις εννιά το πρωί µέχρι τις µία το µεσηµέρι. Έπρεπε να τη γυρίσουµε µόνο σε τόσες ώρες.   
Χριστίνα: Πράγµα πάρα πολύ δύσκολο. 
Σ1: Πολύ δύσκολο. Βέβαια, το εξηγήσαµε στα παιδιά, γιατί έπρεπε να έχουµε ησυχία. Αυτό ήταν 
το µεγαλύτερο πρόβληµα. Γιατί περνούσαν τρακτέρ, ήταν άνοιξη, ήταν αγροτική περιοχή και το 
λύσαµε αυτό, ένας συνάδελφος έβαλε κάθετα το αυτοκίνητό του (γελά) από τη µία µεριά (γελά µε 
ένταση) και καθότανε µέσα και περίµενε να σταµατάει τα αυτοκίνητα. Τους ζήτησε συγνώµη, ότι 
κάνουµε µια…, και εντάξει, κατάλαβαν, οι περισσότεροι…, πολλοί ήρθανε να δούνε… 
Χριστίνα: Από περιέργεια… 
Σ1: Από περιέργεια, τι ήτανε. Ήταν όµως δύσκολα τα πράγµατα. ∆ηλαδή αν δεν ήταν όλο αυτό 
µεράκι, η πλάκα και όλο αυτό που δεθήκαµε δάσκαλοι και παιδιά, δε θα έβγαινε. Γιατί ένας συνά-
δελφος κρατούσε το… αυτό, πώς το λένε, που τραβάνε το… 
Χριστίνα: Το µικρόφωνο; 
Σ1: Το µικρόφωνο που έρχεται από πάνω κιόλας: το κρατούσε επί τρεις ώρες. Κι έτρεχε πίσω από 
τα παιδιά. Γιατί δεν είχε… κάτι … ήταν πάρα πολύ πρόχειρο στην αρχή. Εµείς νοµίζαµε ότι δε θα 
βγει τίποτα. 
Χριστίνα: Πόσο δύσκολο θεωρείτε τέτοιους ρόλους να τους αναλαµβάνουν οι ίδιοι οι µαθητές, για-
τί µιλάµε για µαθητές δηµοτικού, έτσι; 
Σ1: ∆εν ξέρω. 
Χριστίνα: ∆ηλαδή το να αναλαµβάνει ένας ένα µικρόφωνο ή να κρατήσει την κάµερα…. 
Σ1: Είναι δύσκολο. Γιατί το ζήσαµε αυτό. Υπάρχει ο αδελφός µου που δουλεύαµε µαζί σα συνά-
δελφοι και γύρισε ο ίδιος, µετά, σε επόµενη φάση, µία ταινία που είχε τα παιδιά σε ρόλο σκηνοθέ-
τη, οπτικής γωνίας,… τα πάντα, τα πάντα. Τα κάναν τα παιδιά. Ακόµη και το µικρόφωνο. Ζορίστη-
καν πάρα πολύ, αλλά στο τέλος τα κατάφεραν και το αποτέλεσµα είναι εξαιρετικό.  Την είχαν στεί-
λει, νοµίζω και στο φεστιβάλ Ολυµπίας; ∆εν είµαι σίγουρη. Από το δηµοτικό σχολείο Β. 
Χριστίνα: Επίσης για το στάδιο της µετα-παραγωγής, που περιλαµβάνει και την επεξεργασία, το 
µοντάζ, την ηχητική επεξεργασία, ακόµα και τη δηµοσίευση και τη διανοµή της ταινίας, γιατί µια 
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ταινία δηµιουργείται για να την δει η κοινωνία, είτε η τοπική, είτε η ευρύτερη. Εδώ, κατά πόσο 
µπόρεσαν να συνεισφέρουν τα παιδιά; 
Σ1: Τα παιδιά όχι στο µοντάζ.  
Χριστίνα: Είναι δύσκολο, θεωρείτε; 
Σ1: Όχι, ήτανε δουλειά δασκάλου το µοντάζ. 
Χριστίνα: Είναι δύσκολο, έτσι; 
Σ1: Ήτανε δύσκολο. Καταρχήν δεν είχαµε το… ψηφιακό… 
Χριστίνα: Λογισµικό; 
Σ1: … λογισµικό να κάνουµε το µοντάζ. Το µοντάζ έγινε στο χώρο του συναδέλφου που, σας είπα, 
δουλεύει εν µέρει σαν επαγγελµατίας, γιατί έχει προχωρήσει. Ήµασταν πάλι και στο µοντάζ µεγάλη 
οµάδα. Φάγαµε τουλάχιστον δύο µέρες, µέρα-νύχτα, για να δούµε τι θα µείνει, γιατί ήταν δύο κά-
µερες και είχαµε τις δύο κάµερες για να, ότι ο ήχος, για να µπορέσουµε να το καλύψουµε, δύσκο-
λα… 
Χριστίνα: Οπότε υπήρχε ψηφιακό  υλικό από δύο κάµερες… 
Σ1: …και το ενώσαµε µαζί… Αυτός έκανε τη βασική δουλειά, εµείς τις προτάσεις, πώς θα είναι, 
πώς θα είναι η εικόνα, σας αρέσει, δε σας αρέσει, έτσι είχαµε στη διαδικασία. Η µουσική…, δεν 
είχαµε πρόβληµα, γιατί ήταν ζωντανή η µουσική µέσα στην… . Κι εκεί ήταν ζωντανή η µουσική. 
Ήταν άνθρωποι πάλι δάσκαλοι, οι οποίοι παίζαν όργανα, τα οποία είχαν σχέση µε την αρχαιότητα. 
Και κάνανε µία µουσική µε κάποιο συγκρότηµα – δε το θυµάµαι τώρα – που έµοιαζε µε κάποια 
συγκροτήµατα που παίζουν αρχαϊκή µουσική κλπ. Προσπάθησαν να βγάλουµε πρωτογενή µουσική 
για να µην έχουµε δικαιώµατα και παίζαµε… µόνοι τους, οπότε, µετά αυτό που παίξανε το κατα-
γράψαµε και σε… µουσική και το είχαµε, αν κάπου χαθεί, να βάλουµε τον ήχο. 
Χριστίνα: Μάλιστα. Ωραία. 
Σ1: Αυτή ήταν η πρόταση. Και µάλιστα θεωρώ (γελά), τώρα αυτό που…, επειδή εµείς έχουµε µια 
σκηνή, εκεί έξω από τον Αριστοτέλη, που χορεύουν µες στα δέντρα όλα τα παιδιά, στο τέλος µε 
τους µουσικούς, που παίζουν. Νοµίζω ότι αυτή την ταινία πρέπει να την έχουν δει και έχουν βγάλει 
τη διαφήµιση για ένα απορρυπαντικό.  
Χριστίνα: Αλήθεια; 
Σ1: Είναι ακριβώς τα δέντρα όπως είναι και τρέχουνε και λέω κάποια στιγµή… 
Χριστίνα: (γελώντας) Αλήθεια; 
Σ1: Ναι, είναι ακριβώς. Ίδιο. ∆ηλαδή προϋπήρχε η δικιά µας και αργότερα, µετά όταν το είδαµε, δε 
θυµάµαι, τρέχουνε τα παιδιά µέσα στα δέντρα χαρούµενα και ακούγεται ένας που παίζει άρπα κλπ. 
Χριστίνα: Αυτό αγγίζει το ζήτηµα των πνευµατικών δικαιωµάτων (γελά). 
Σ1: ∆ε µας πειράζει. Εµείς δε θέλουµε… Και γι’ αυτό, επειδή… Γι’ αυτό δε θέλαµε ούτε λεφτά 
ούτε τίποτε. Γιατί ήταν µια τόσο συλλογική δουλειά, που είπαµε, εφόσον είναι συλλογική δουλειά, 
θα τη χαρίσουµε στο δήµο. Να είναι χρήσιµη σε όλα τα σχολεία. Από απλό µεράκι. 
Χριστίνα: Ναι, διότι, θεωρώ, ότι ό, τι και να δηµιουργείται, καλό είναι να υπάρχει… 
Σ1: Ναι, την αναπαραγωγή την έκανα εγώ. Στο σπίτι. Και το εξώφυλλο όλα αυτά της ταινίας τα 
κάναµε εµείς. Εγώ το έκανα το εξώφυλλο, µία φίλη το ζωγράφισε πάλι που είναι και… καλλιτεχνι-
κή φύση (γελάει) …,κάπως έτσι έγινε η ταινία.  
Χριστίνα: Πώς, θεωρείτε ότι έγινε η αξιολόγηση…, αν µπορούµε να µιλήσουµε για…, όχι µε το 
στενό όρο της αξιολόγησης, δηλαδή της βαθµολόγησης, γιατί εδώ… 
Σ1: Ξέρω τι εννοείτε. 
Χριστίνα: Ναι, ναι. 
Σ1: Ξέρω γιατί και µεις στο τέλος µαζευτήκαµε και είπαµε… Βασικά, η αξιολόγηση έγινε από τη 
συµπεριφορά των παιδιών. Αυτό ήταν το πρώτο: ότι επί τρεις-τέσσερις ώρες, ακόµη και παιδιά µε 
σύνδροµο Down, µε νοητική υστέρηση, κλπ, που δεν κατάλαβαν, ήταν άψογα! ∆ε χρειαζόταν, δε 
φωνάξαµε, δε χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα, δηλ. ήµασταν πολύ χαλαροί. Γιατί δεν ξέραµε τι θα 
παραχθεί. Το ξεκινήσαµε για πλάκα, δεν είχαµε κάτι που θα πάει στο διαγωνισµό και να έχουµε το 
άγχος. 
Χριστίνα: Γιατί, συγνώµη, επειδή έχω δει την ταινία, φαίνεται άκρως επαγγελµατική, δηλαδή. Αυτό 
που λέτε, το «χαλαροί», δε θυµίζει σε τίποτα… 
Σ1: Ναι, είχαµε πει στα παιδιά, τους εξηγήσαµε πάνω από δύο φορές δε θα τη γυρίσουµε. Το πολύ 
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τρίτη αν είναι κάτι, δε θα επαναλαµβάνουµε, γιατί χάνουµε το, αυτό το αυθόρµητο. Κι εµείς δεν 
είµαστε ηθοποιοί. Άρα: την πρώτη φορά, αν ξεχάσει κάποιος κάτι, καλά, δικαιολογείται, τη δεύτε-
ρη θα είναι έτσι: θα είναι µε το σφάλµα που θα έχει κάνει, αν θεωρηθεί σφάλµα, έτσι κι αλλιώς κα-
νείς δεν ήξερε το σενάριο. ∆εν είχε µια πλοκή, οπότε, εκεί που έρχονταν τα παιδιά, τους είπαµε, 
γιατί, αν ξεκινάει η ταινία, ερχόµενα κάποια παιδιά, στην υπόθεση έρχονται κάποια παιδιά, και αρ-
χίζουν να πετάνε σκουπίδια παντού. Κι αφού έχουν γεµίσει το χώρο σκουπίδια και πατατάκια, έ-
χουν φτάσει στο κεντρικό σηµείο της Σχολής του Αριστοτέλη, κι εκεί αποφασίζουν να δράσουν οι 
Ν., που έχει καταστραφεί το περιβάλλον τους, τους ακινητοποιούν και θέλουν να τους ταξιδέψουν 
στο παλιό…, όπως ήταν στα παλιά χρόνια, για να δουν ότι αυτός ο τόπος έχει χρόνια µπροστά του, 
ζει εκεί και ήρθε ο άνθρωπος για να τον καταστρέψει. Αυτή ήταν η ταινία. Και µετά φεύγοντας… 
Χριστίνα: ∆εν υπήρχε δηλαδή ένα αυστηρό περίγραµµα, ένα καλούπι,… 
Σ1: Έτσι, για να έχει συνέχεια κλπ. Και µετά τα παιδιά, φεύγοντας, έχουν ξυπνήσει από το µαγικό 
αυτό όνειρο που είδανε, µαζεύουν τα σκουπίδια τους φεύγοντας και επίσης, ενώ στην αρχή µπαί-
νουν σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον, αφήνοντας το συµµαθητή τους µε το αναπηρικό καροτσάκι 
κάτω, να µην µπορεί να ανέβει, µετά έρχονται, τον µαζεύουν και υπάρχει µια αλληλεγγύη, βοηθάει 
ο ένας τον άλλον, κλείνουν την πόρτα στο χώρο, τον κοιτάν και φεύγουν. Αυτό ήταν το… 
Χριστίνα: Ωραία. Πιστεύετε, συνήθως γίνεται µια δράση µε σκοπό να υπάρχουν κάποια µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Κι όταν µιλάµε για αξιολόγηση, βασικά εννοούµε ακριβώς αυτό. Θεωρείτε, λοιπόν, 
ότι οι µαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες µέσω της συµµετοχής τους; Τώρα, οι δεξιότητες µπορεί να 
είναι διαφόρων ειδών. Από τη συνεργασία π.χ. µέχρι την καλύτερη οργάνωση χρόνου, για να ανα-
φέρω κάποια παραδείγµατα.. Κι αυτές είναι δεξιότητες επίσης. 
Σ1: Εγώ πιστεύω ότι ανέπτυξαν δεξιότητες. Και µαθησιακές…, Καταρχήν, η συνεργασία και η ο-
µαδική αυτή προσπάθεια που έκαναν τους  έδειξε το σκοπό ότι το «συναγωνιστικός» είναι «συνερ-
γατικός». Πάρα πολλά παιδιά άρχισαν να βλέπουν αλλιώς τα πράγµατα, γι’ αυτό την επόµενη χρο-
νιά κάναµε άλλη µια ταινία. Τότε υπήρχε το ινστιτούτο, ΙΟΜ λεγόταν, Ινστιτούτο Οπτικοακουστι-
κών Μέσων, και είχε σεµινάρια µε τη ∆ιεύθυνση Σερρών, κάναµε σεµινάρια και γυρίσαµε µια ται-
νία, ο «[τίτλος ταινίας]».  
∆ύο. Και µια περιβαλλοντική, µε τα ίδια παιδιά. Και θεωρώ, βλέποντας τώρα που πέρασαν τα χρό-
νια, ότι όλοι έχουνε κατευθυνθεί, έχουν πάει και σε κινηµατογράφο πολλοί (γελά), σε σχολή κινη-
µατογράφου, και στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας τελείωσαν Ειδική Αγωγή, … Είναι τα παιδιά µε-
γάλα πια. 
Χριστίνα: Άρα τους δώσατε ουσιαστικά µια ώθηση.. 
Σ1: Νοµίζω ότι, επειδή ήτανε χωριό, ήτανε στόχος. Βρήκαν µια άλλη διέξοδο.  
Χριστίνα: Βρήκαν διέξοδο και µάλιστα επαγγελµατική.  
Σ1: Και πολλά επαγγελµατική. 
Χριστίνα: Το θεωρείτε σηµαντικό αυτό; 
Σ1: Ναι, γιατί, όταν έχουµε βγάλει έναν που έχει σπουδάσει στην Κέρκυρα, ακουστική, βιντεολη-
ψία κλπ, και είναι φοβερός στη δουλειά του, είναι 25 χρονών τώρα, πιστεύω ότι κάτι…, το θεωρώ 
φοβερό! 
Χριστίνα: Ανακάλυψε το ταλέντο του, ή την κλίση του και προχώρησε παραπέρα. 
Σ1: Ναι, γιατί ένα σχολείο πρέπει να δίνει και κοινωνική διάσταση, και στόχο, και δουλειά, και ο-
µάδα,… 
µε διάφορα πράγµατα. Όχι, ήτανε ωραία πράγµατα γιατί ήτανε και χωριό. Έτσι το ξεκινήσαµε, στο 
χωριό… 
Χριστίνα: Στο Λ. Ηµαθίας. 
Σ1: Ναι, στο Λ. Ηµαθίας τα παιδιά δεν είχανε… διεξόδους, σε τίποτα. Μηχανάκια,… Να σκεφτείτε 
ότι όταν φτάσαµε σε εκείνο το σχολείο, το 2002 – έµεινα εκεί δέκα χρόνια – δινόταν ένα βραβείο 
για τον καλύτερο µαθητή που περνούσε στο ΑΠΘ από το χωριό. Όταν έφτασα και έδωσα το βρα-
βείο ως διευθύντρια τότε, ήταν 9 ο πρώτος µαθητής και είχε περάσει σε µια τεχνική σχολή, όχι ότι 
δεν ήτανε…, αλλά 9. Από κει και µετά όµως, είδαµε και τα δεκαεφτάρια, και τα δεκαοκτάρια, πέ-
ρασαν στη Νοµική πρώτοι κάποιος, δηλαδή είδαµε µια θέληση να αφήσουµε λίγο και τα χωράφια, 
καλά η πρωτογενή παραγωγή, αλλά… 
Χριστίνα: Άρα, µου λέτε ότι το σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να δίνουµε το έναυσµα το 
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πνευµατικό, την… 
Σ1: Φυσικά. Πρέπει να βάλεις το λιθαράκι… 
Χριστίνα: Το λιθαράκι. 
Σ1:… να πατήσει ο άλλος να αναπτύξει τον εαυτό του. Όχι µόνο στον κινηµατογράφο, σε όλα.  
Χριστίνα: Και όχι µόνο στα µαθήµατα.  
Σ1: Και όχι µόνο στα µαθήµατα, δεν είναι το φυσιολογικό ή τουλάχιστον το δηµοτικό. Το δηµοτικό 
πρέπει να ενισχύσει το κάθε παιδί µε τη δεξιότητα που έχει και να του δώσει και στόχο να µην είναι 
στην άκρη. Να είναι «ο χαζός του χωριού».  
Χριστίνα: Άρα, αποτιµώντας όλο αυτό το έργο, και µε βάση όλη αυτή την εµπειρία και τα βιώµατα 
που αποκοµίσατε µέσα από αυτή την παραγωγή, πώς θα αξιολογούσατε εσείς τη στάση, και τη δική 
σας, απέναντι σε αυτή την ωραία παραγωγή, στην οποία συµµετείχατε, και των συναδέλφων εκπαι-
δευτικών, της τοπικής κοινωνίας, γιατί φαντάζοµαι ότι η τοπική κοινωνία ενηµερώθηκε… 
Σ1: Ήταν ενθουσιασµένοι! 
Χριστίνα:… των µαθητών των ίδιων… 
Σ1: Ενθουσιασµένοι! Ναι, γιατί κάναµε την παρουσίαση στο δηµαρχείο της Αλεξάνδρειας, δείξαµε 
την ταινία,.. εντάξει, ήτανε µια πολύ ωραία…, όλοι νιώθανε περήφανοι, όλοι νιώθανε γεµάτοι. ∆ά-
σκαλοι, παιδιά… 
Χριστίνα: Οι ίδιοι οι µαθητές; 
Σ1: Και τα παιδιά. Ακόµα έχω σχέση…, ήταν µία δεκαετία, η «χρυσή εποχή» τη λέµε, (γελά), γιατί 
ταίριαξαν και οι συνάδελφοι. Ήτανε και τα πράγµατα όµως αλλιώς. Ήταν πιο ελεύθερα στο σχο-
λείο. Υπήρχαν οι δράσεις, είχαµε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, είχαµε την αγωγή, το «πάµε σι-
νεµά;»,…. Το πρόγραµµα «Μελίνα». 
Χριστίνα: Υπήρχαν προγράµµατα δηλαδή, υπήρχε ένα πλαίσιο. 
Σ1: Και δεν ήταν σφιχτό το πρόγραµµα του σχολείου, όσο είναι τώρα.  
Χριστίνα: Άρα, θεωρείτε, και µου δίνετε το έναυσµα να προχωρήσω και να ρωτήσω για τους ανα-
σταλτικούς παράγοντες. Ποια είναι τα εµπόδια, τι προβλήµατα συναντά κανένας, όταν έχει το ενδι-
αφέρον να µεταδώσει αυτό το ενδιαφέρον και στους µαθητές του, ενδεχοµένως να έχει και µερι-
κούς συναδέλφους δίπλα του, για να προχωρήσουν σε κάτι το οποίο στην ελληνική εκπαίδευση 
θεωρείται καινοτόµο; 
Σ1: Ναι, θα σου πω. Η υλικοτεχνική υποδοµή καταρχήν. Από την κρίση και µετά δεν υπάρχει τίπο-
τα, δραχµή στα σχολεία! Όχι για…, να πάρουµε βίντεο ή προτζέκτορα κλπ. Τότε υπήρχαν λεφτά 
στα σχολεία. 
Χριστίνα: Εδώ χρειάζεται και ειδικός εξοπλισµός: µικρόφωνο, φωτισµός, κάµερες,… 
Σ1: Έτσι. Είχαµε κάµερα…, κι εδώ έχουµε ψηφιακή βιντεοκάµερα, κι εδώ έχουµε µικρόφωνο, γιατί 
την υλικοτεχνική υποδοµή, πες, ότι τη βρίσκεις κάποια στιγµή και το κάνεις, αλλά είναι και ο σφι-
κτός… ας πούµε, τώρα:  τότε, µπορούσες να µιλήσεις σε ένα γονιό και να καταλάβει ότι αυτό ήταν 
πολύ σηµαντικό και ότι θα βιντεοσκοπήσω το παιδί. Τώρα, υπάρχουν προβλήµατα. Ενώ κάθε γο-
νιός βάζει το παιδί του στο facebook, όταν είναι να κάνουµε µία ταινία, ή κάτι άλλο, πρέπει να γο-
νατίσουµε για να πάρουµε µία άδεια από το γονιό.  
Χριστίνα: Και θέλει και υπεύθυνη δήλωση. 
Σ1: Υπεύθυνη δήλωση. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγµατα. Σ’ εµπιστεύονταν. Τώρα δεν εµπιστεύονται 
το δάσκαλο. 
Χριστίνα: ∆εν εµπιστεύονται για ποιο λόγο, γιατί πιστεύετε…; 
Σ1: Γιατί θεωρούν ότι θα βγάλουν κάποιοι χρήµατα από το παιδί τους, ας πούµε. Το πρώτο που έχω 
ακούσει κι έχει σταµατήσει εδώ. Το δεύτερο είναι ότι, την ταινία θέλαµε να τη στείλουµε, αργότε-
ρα, όχι αυτήν, στο Φεστιβάλ Ολυµπίας και είπανε «α, θα πάνε εκεί και θα το δει πολύς κόσµος και 
πού ξέρω ποιος θα το πάρει…». 
Χριστίνα: Που το Φεστιβάλ Ολυµπίας θεωρείται πάρα πολύ γνωστό, διεθνώς. 
Σ1: Ναι. Οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται µίζεροι, ο ένας µε τον άλλον… . Εντάξει, κι αυτό πες ότι 
το παραβλέπεις στο τέλος, ότι την κερδίζει την εµπιστοσύνη ο συνάδελφος: έχεις περάσει την υλι-
κοτεχνική, έχεις περάσει την εµπιστοσύνη στο γονιό, πάµε τώρα (χαµογελά) στο τρίτο κοµµάτι, 
που είναι το γνωστικό, που είναι σφιχτό, που είναι… 
Χριστίνα: Τα προγράµµατα σπουδών; 
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Σ1: Τα ελληνικά προγράµµατα, που είναι η πάρα πολύ ύλη που έχει. ∆εν υπάρχουν ώρες. Ήδη η 
ευέλικτη ζώνη καταργήθηκε από την πέµπτη-έκτη. 
Χριστίνα: Για την πέµπτη και την έκτη, ναι. 
Σ1: Στις ευέλικτες ζώνες των µικρών τάξεων υπάρχει συγκεκριµένη θεµατολογία, κυκλοφοριακή 
αγωγή κλπ. Κι εκεί θα µπορούσες να κάνεις κάτι, αλλά… 
Χριστίνα: Είναι και πιο δύσκολο, φαντάζοµαι, για τις µικρότερες τάξεις να κάνεις… 
Σ1: Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο δύσκολο. Κι επίσης τα 25 και 26 παιδιά ανά τάξη. 
Χριστίνα: Είναι πολλά… 
Σ1: Είναι πάρα πολλά.  
Χριστίνα:… για να συντονιστούν. 
Σ1: Να συντονιστούν, να δουλέψεις, να έρθεις σε επαφή…. Είναι πάρα πολλά παιδιά µε πολλά 
προβλήµατα… Νοσεί το εκπαιδευτικό σύστηµα σε πολλά, οπότε, εντάξει… Και στα καινοτόµα 
προγράµµατα. Εδώ βγαίνει… δεν έχουµε θέρµανση! 
Χριστίνα: Άρα, λοιπόν, εφόσον η κατάσταση είναι όπως την περιγράφετε, η πραγµατικότητα δυ-
στυχώς, υπάρχουν τόσα εµπόδια, προβλήµατα, ανασταλτικοί παράγοντες,… Κατά την άποψή σας, 
τι θα µπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση; Γιατί, όπως µου είπατε, έχουµε µια απελευ-
θέρωση της φαντασίας µέσω µιας τέτοιας παραγωγής. Συµφωνείτε µ’ αυτό… 
Σ1: Ναι, … 
Χριστίνα: … καταρχήν, ότι καλλιεργείται η φαντασία και η δηµιουργικότητα των παιδιών; 
Σ1: Ναι, ναι, φυσικά, η κριτική ικανότητα, το να µαθαίνεις να γνωρίζεις πίσω απ’ τις γραµµές,… 
Αυτό το είδαµε. Αυτό το αξιολογώ… το έχω αξιολογήσει και στην πράξη. ∆ηλαδή, µετά είναι πολύ 
πιο εύκολο να καταλάβουν, µου λέγανε, ας πούµε, δε θα το ξεχάσω ποτέ, αργότερα, όταν βλέπαµε 
σ’ ένα πρόγραµµα για τη διαφήµιση που µπήκαµε, που πάλι ήταν ένα καινοτόµο πρόγραµµα, πάλι 
απ΄ το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων πρέπει να ήτανε, αξιολογούµε τις διαφηµίσεις κλπ, 
όταν άκουσα κάποιο παιδί, που ήταν τότε πρώτη-δευτέρα, και ήταν στην έκτη τότε που έφτασε και 
µου λέει «θέλουµε να δούµε την οπτική γωνία µε την οποία το γύρισαν και σε ποιους απευθύνεται 
αυτή η διαφήµιση» (ξεσπά σε γέλια). Να, θέλει να επηρεάσει εµάς τα παιδιά, ήταν τότε κάτι µε σο-
κολατάκια κλπ, να τρώµε. 
Χριστίνα: Μιλάµε για κριτική θέαση εκ µέρους του παιδιού. 
Σ1;: Ναι, για κριτική θέαση (γελά) , οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι µόνο η πληροφόρηση, δεν είναι 
µόνο ότι θα µάθεις πράγµατα από άλλους πολιτισµούς, κόσµους, κλπ, γεωγραφία κλπ, είναι όµως 
και η κριτική θέαση της τέχνης, δηλαδή µαθαίνουν να κρίνουν και το θέατρο, και τον κινηµατο-
γράφο,… και µαθαίνουν και τον εαυτό τους, γιατί βιώνουν, βλέπουν την κατάσταση… Προχτές 
ήταν η µέρα του Ολοκαυτώµατος, και είδαµε το «παιδί µε τις ριγέ πυτζάµες». Το τι πράγµα είπαν 
τα παιδιά µετά…! Ήταν µάθηµα ιστορίας, χωρίς να έχουν κάνει ιστορία. ∆εν είπαµε τίποτα. Είδαµε 
την ταινία, τους δώσαµε «πού έγινε αυτό, πότε» έγινε, τι νοµίζετε» κλπ, κι αυτά απάντησαν τα πά-
ντα, τα συναισθήµατά τους, ό, τι…. Απίστευτο! Κι ήταν πέµπτη δηµοτικού παιδάκια!  
Χριστίνα: Άρα, το ιδανικό είναι να συνδυαστεί η κριτική θέαση και µε τη δηµιουργικότητα. 
Σ1: Για µένα, αυτό που πρέπει να καταλάβει η πολιτεία είναι ότι δε χρειάζεται να κάνουµε πεντα-
κόσιες ώρες µάθηµα µέχρι τις τρεις η ώρα το µεσηµέρι. Πρέπει τα µαθήµατα, τα αυστηρά µαθήµα-
τα, γλώσσα, µαθηµατικά, αυτά που πρέπει όντως να πάρουν, να τελειώνουν δωδεκάµισι η ώρα, και 
µέχρι τις τέσσερις η ώρα να υπάρχουν προαιρετικά κινηµατογράφοι, στο ολοήµερο σχολείο να δώ-
σουν έµφαση κι εκεί να είναι κινηµατογράφος, να είναι ενίσχυση, να είναι χορός, να είναι µουσική, 
να είναι ζωγραφική, να είναι ό, τι θέλει ο καθένας… 
Χριστίνα: Μιλάτε λοιπόν για µια επίσηµη θεσµοθέτηση εκ µέρους της πολιτείας. 
Σ1: Ναι. Επίσηµη θεσµοθέτηση όχι αναγκαστικά στο πρωινό πρόγραµµα, γιατί δεν αντέχουµε άλλο 
στο πρωινό. Όλα έχουν µπει στο πρωινό: κολύµβηση…, όλα-όλα στο πρωινό. Θα µπορούσε να 
µπει µετά τις δωδεκάµισι. Μέχρι τις τέσσερις η ώρα, εγώ που ασχολούµαι µε τα παιδιά στο ολοή-
µερο, θα ήταν µια πολύ δηµιουργική απασχόληση και θα ήταν γεµάτα τα σχολεία µας από παιδιά 
και µε δραστηριότητες και τέτοια καινοτόµα. Σίγουρα! 
Χριστίνα: Πιστεύετε, και µ’ αυτό θα κλείσω, ότι οι µαθητές αξίζει να έχουν περισσότερες ευκαιρίες 
κινηµατογραφικής παιδείας στο δηµοτικό; 
Σ1: Περισσότερες ευκαιρίες τέχνης, θα το έλεγα. ∆ε το βάζω σε κινηµατογράφο ή σε ζωγραφική ή 



242 

οτιδήποτε. Τα παιδιά θέλουν όλη τη βιωµατική δράση. Ό, τι έχει σχέση µε βίωµα. Ο κινηµατογρά-
φος έρχεται µετά…, έρχεται, µα το κάνουν, το ζουν τα παιδιά, παίζουν συνέχεια τη δασκάλα τους, 
παίζουν από µικρά παιδιά, παίζουν το θέατρο, οπότε περνάει και στην οπτική να δεις τον εαυτό σου 
κάπου. Εγώ πιστεύω σ’ αυτά τα µέσα. Και στη ζωγραφική, και στην ποίηση,… Ανεβάζει την κριτι-
κή ικανότητα των παιδιών και τους δείχνει, ακόµα κι αυτόν που δεν µπορεί, να κάνει κάτι. Γιατί, 
όποιος δεν µπορεί, εκεί θα δείξει την ικανότητά του. Υπάρχουν παιδιά που δεν µπορούν την ανά-
γνωση τόσο καλά και αποστηθίζουν…, και µπορούν να σου πουν ολόκληρους διαλόγους από ένα… 
Χριστίνα: Έργο. 
Σ1:… έργο. Παιδιά που δεν ξέρουν τα Αγγλικά, κι όταν βλέπουν µια ταινία στα Αγγλικά, έρχονται 
για το τραγούδι, µέχρι και το ξέρουν απ’ έξω το τραγούδι και ξέρουν καλύτερα από µας και την 
προφορά κιόλας. 
Χριστίνα: Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
Σ1: ∆εν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.  
Χριστίνα: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συµµετοχή… 
Σ1: Να ‘στε καλά. 
Χριστίνα: …και τη διαφωτιστική συζήτηση που είχαµε.  
Σ1: (χαµογελώντας) Εύχοµαι καλή επιτυχία στην εργασία. 
Χριστίνα: Ευχαριστώ πολύ.    

 
XII.2.2 Συνέντευξη ∆εύτερη 

 
Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ2    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 2/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, αφορµή αυτής της συνάντησης εποµένως, µια… µαθητική δηµιουργία, µια κι-
νηµατογραφική παραγωγή, στην οποία εµπλέκεσαι κι εσύ και σε πρώτη φάση θα ήθελα να µου πεις 
κάποιες βασικές πληροφορίες γύρω από τη δηµιουργία αυτή. Για παράδειγµα, τι είδος ταινίας έχει 
δηµιουργηθεί µε τους µαθητές, ποια είναι η χρονική της διάρκεια, κάποιες πληροφορίες, γενικά 
στοιχεία όσον αφορά την ταυτότητα της ταινίας.  
Σ2: Ωραία. Η ταινία είναι ένα ντοκιµαντέρ. Ο λόγος που δηµιουργήθηκε ήταν γιατί είχαµε τα προη-
γούµενα χρόνια µικρές αναφορές από ανθρώπους µεγάλης ηλικίας στο χωριό, στη Β., για το πώς 
ήταν η εποχή των ανακαλύψεων. Τον τάφο του Α. Έτσι λοιπόν η αφορµή ξεκίνησε από κει. Θέλο-
ντας να καταγράψουµε αυτούς τους παππούδες που δε θα ξαναβρίσκονταν στη ζωή ύστερα από 
χρόνια, γιατί ήταν ογδόντα-ογδόντα-πέντε χρονών, είπαµε, µε κάποιο τρόπο έπρεπε να τους φέρου-
µε κοντά στο σχολείο και να καταγράψουµε τη µαρτυρία τους. Έτσι λοιπόν, µπαίνοντας σε ένα δί-
κτυο το οποίο έχει σχέση µε το παρελθόν του τόπου µας, τοπικό δίκτυο, αποφασίσαµε να κάνουµε 
ένα ντοκιµαντέρ το οποίο θα λεγότανε «[Τ2]». Ο σκοπός µας δεν ήτανε να κάνουµε µία µυθοπλα-
στική, µία ταινία η οποία να δείχνει πώς ήτανε παλιά και πώς είναι τώρα, αλλά να καταγράψουµε 
τις µαρτυρίες µέσα από τους ίδιους τους συµµετέχοντες σε κείνα τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, η πρώ-
τη επαφή µε τα παιδιά, µε την έκτη τάξη του δηµοτικού σχολείου Β. ήτανε να βολιδοσκοπήσουµε, 
πόσοι άνθρωποι από αυτούς θα θέλαν να συµµετέχουν σ’ αυτή τη ταινία κι αν θα µπορούσαµε να 
δηµιουργήσουµε αυτή την ταινία. Τα πρώτα στοιχεία, ρωτώντας στο χωριό και µαθαίνοντας από 
κάποιους ανθρώπους, είπαν ήταν θετικά. Έτσι λοιπόν δεκαοκτώ µαθητές αποφασίσαµε ότι θα α-
σχοληθούµε µε αυτό το… 
Χριστίνα: Της έκτης τάξης. 
Σ2: Της έκτης τάξης. Μόνο της έκτης τάξης. Κάποιοι µαθητές οι οποίοι ήταν χαµηλού επιπέδου και 
δε θέλανε να ασχοληθούνε, τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ χρήσιµοι, γιατί µπήκαν σε διάφορες 
φάσεις ταινίας αργότερα, δηµιουργώντας κάτι δικό τους. Το θέµα ήταν πώς θα δηµιουργιόταν αυτή 
η ταινία. Έπρεπε µε κάποιον τρόπο να βρούµε την άκρη του νήµατος για να φτάσουµε από την ιδέα 
µέχρι την υλοποίηση. 
Χριστίνα: Πράγµα που θα συζητήσουµε αµέσως. Η διάρκεια της ταινίας; 
Σ2: Η διάρκεια της ταινίας… Το υλικό που µαζεύτηκε ήταν τρεισήµισι ώρες, το τελικό αποτέλεσµα 
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ήταν είκοσι εννιά µε τριάντα λεπτά, στο οποίο µέσα υπάρχουν, εκτός από τις µαρτυρίες, υπάρχουν 
µικρά αποσπάσµατα από το ηµερολόγιο του Α. µε αφήγηση των παιδιών. ∆ιάλεξαν τα ίδια τα παι-
διά τα αποσπάσµατα που θέλανε να πούνε και… επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φωτογραφίες από 
κείνη την εποχή που θέλαµε να τις βάλουµε, αλλά δεν µπορούσε να ακολουθήσει από πίσω κάποιο 
φωνητικό απόσπασµα, οπότε λοιπόν αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε τα αποσπάσµατα από τον 
Α.  
Χριστίνα: Μάλιστα. Ωραία. Ανέφερες προηγουµένως κάποιο δίκτυο τοπικό: Τι δίκτυο δηλαδή είναι 
αυτό τοπικό; 
Σ2: Ναι. Αυτό δηµιουργήθηκε µε την πρωτοβουλία µερικών εκπαιδευτικών και της υπευθύνου των 
πολιτιστικών θεµάτων, συν τη µουσειοπαιδαγωγό του… Μουσείου Β., τη Φ. Π., οι οποίοι µαζί µε 
µένα αποφασίσαµε ότι κάποια στιγµή έπρεπε να ενωποιήσουµε όλα τα µνηµεία της περιοχής µας, 
σαν ένα, και να το δούµε ότι να ψάξουµε το παρελθόν της πόλης και της περιοχής. Εγώ, εκείνο το 
διάστηµα, την πρώτη χρονιά, έτυχε να βρίσκοµαι στην πόλη, οπότε λοιπόν είχα κάποιο µνηµείο 
αυτής της πόλης, αλλά αυτή τη φορά ήµουν έξω απ’ τη Β.. Θεωρήθηκε όµως ότι είναι κοµµάτι του 
δήµου, άρα λοιπόν, µπορούσε να µπει και η Β. µέσα σ’ αυτό το κοµµάτι. Λεγότανε…, το δίκτυο 
αυτό λέγεται «[τίτλος δικτύου]» και ορµώµενοι απ’ αυτόν τον τίτλο, κάναµε το «[Τ2]».  
Χριστίνα: Που ταιριάζει κιόλας. 
Σ2: Που ταιριάζει κιόλας, ναι. Ήτανε λογοπαίγνιο. 
Χριστίνα: Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, αυτή η κινηµατογραφική παραγωγή δε συνδέθηκε µε κάποιο 
γνωστικό αντικείµενο, µε κάποιο µάθηµα, αλλά αποτέλεσε µέρος…, σα να λέµε, ένα αυτόνοµο 
project, ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αν καταλαβαίνω σωστά,… 
Σ2: Ναι, ναι,… 
Χριστίνα: … το οποίο πήγε µήπως και σε κάποιο διαγωνισµό; 
Σ2: Λοιπόν, να το πούµε λίγο διαφορετικά: ξεκίνησε έτσι: αυτόνοµα, σαν ένα project. Όµως, τελικά 
διαπιστώσαµε ότι αυτό άπτεται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα που υπήρχαν µέσα στην ύλη της 
έκτης τάξης.  
Χριστίνα: Της ιστορίας, της γεωγραφίας,… 
Σ2: Το χρησιµοποιούσαµε πρώτο και κύριον στη γλώσσα. Το χρησιµοποιούσαµε επίσης στη φυσι-
κή. Το χρησιµοποιήσαµε στα µαθηµατικά. Εντάσσοντας όλα αυτά, πλέον είδαµε ότι µπορούσαµε 
να το χρησιµοποιήσουµε ανά πάσα στιγµή το project αυτό και να φύγει απ’ την αίσθηση του project 
και να γίνει ένα διαθεµατικό περιβάλλον, το οποίο διαχέονταν σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. 
Χριστίνα: Ωραία. Άρα, στόχος, για να καταλάβω, ήταν ουσιαστικά το να µυηθούν τα παιδιά στην 
τοπική ιστορία… 
Σ2: Στην τέχνη… 
Χριστίνα:… αλλά και στην τέχνη του κινηµατογράφου; 
Σ2: Ακριβώς. Γι’ αυτό… 
Χριστίνα: Συνδυαστικά. 
Σ2: Συνδυαστικά. Ξεκίνησε πρώτα µ’ αυτό, βλέποντας όµως ότι τα περισσότερα παιδιά δεν είχανε 
ποτέ καµία αίσθηση και καµία εµπειρία από την τέχνη του κινηµατογράφου, αποφασίσαµε λοιπόν 
ότι έπρεπε πρώτα να µάθουµε για την τέχνη του κινηµατογράφου και µετά να φτάσουµε στην υλο-
ποίηση ενός έργου, είτε ντοκιµαντέρ θα ήταν, είτε θα ήτανε ένα κάποιο µικρό σκετσάκι. ∆εν ξέρα-
µε πού θα καταλήξει. Ξεκίνησε δηλαδή πολύ διαφορετικά.  
Χριστίνα: Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω τώρα: όσον αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο. Αλλά θα 
έρθω στα στάδια λίγο αργότερα. Απαιτεί κάποιον τεχνολογικό εξοπλισµό. Υλικοτεχνική υποδοµή, 
ψηφιακό λογισµικό, κλπ. Ποια λοιπόν ήτανε η απαίτηση σε τεχνολογικό και ψηφιακό εξοπλισµό 
για να δηµιουργηθεί αυτή ταινία; 
Σ2: Εάν το αφήναµε σε πιο απλή µορφή, δε θα χρειαζότανε ιδιαίτερα…, δηλαδή το σχολικό εργα-
στήριο µπορεί να καλύψει τις ανάγκες όσον αφορά τους υπολογιστές. Μια ψηφιακή κάµερα, είτε 
φωτογραφική είτε κάµερα η οποία µπορεί να τραβήξει βίντεο σε κάποιες φυσιολογικές διαστάσεις, 
1024*768, δηλαδή να µην είναι µικρές οι διαστάσεις,… 
Χριστίνα: Που κάθε σχολείο διαθέτει. 
Σ2: Που µπορεί να διαθέτει το κάθε σχολείο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Επίσης, µε το movie maker 
που διατίθεται µέσα στο λειτουργικό των υπολογιστών, µπορούσαµε να κάνουµε ένα µοντάζ, υπο-
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τυπώδες µοντάζ,… 
Χριστίνα: Αξιοπρεπέστατο. 
Σ2: Αξιοπρεπέστατο…. που θα µπορούσαν να υπάρχουν και οι διάλογοι και όλα τα κείµενα και όλα 
αυτά. Κι ο υποτιτλισµός. Βέβαια εµείς, επειδή εγώ είχα ήδη κάποια µικρή εµπειρία, αποφάσισα να 
το χρησιµοποιήσω λίγο παραπάνω, οπότε µπήκα σε κάτι πιο επαγγελµατικό όσον αφορά το µοντάζ, 
γι’ αυτό και κάναµε τρεις ταινίες στην ουσία µε τα παιδιά, όπου η τελική ταινία ήτανε αυτή η οποία  
παρήχθηκε µε το επαγγελµατικό λογισµικό. Είδαν τα παιδιά πώς γίνεται το µοντάζ, είδανε τα παι-
διά πώς συνθέτονται οι εικόνες κι όλα αυτά, αλλά η τελική παραγωγή έγινε…, γιατί θέλαµε να πά-
µε…, να το µορφοποιήσουµε και να το κάνουµε ένα αντικείµενο το οποίο θα παραµείνει στον πολι-
τιστικό σύλλογο του χωριού, αλλά και στην κοινωνία του χωριού, ένα ντοκιµαντέρ το οποίο θα εί-
ναι αξιόλογο και θα µπορεί να το χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε για οποιοδήποτε λόγο. 
Χριστίνα: Ένα ποιοτικό έργο. 
Σ2: Ένα ποιοτικό έργο.  
Χριστίνα: Άρα λοιπόν ο εξοπλισµός του σχολείου χρησιµοποιήθηκε… 
Σ2: Επαρκεί, βεβαίως.  
Χριστίνα: … αλλά επιπλέον προστέθηκε… 
Σ2: …χρησιµοποιήθηκαν και διάφορα άλλα υλικά τα οποία µας δώσαν καλύτερο αποτέλεσµα.  
Χριστίνα: Τα υλικά αυτά ήταν τα δικά σας προσωπικά; 
Σ2: Λοιπόν, η κάµερα ήταν δική µου προσωπική, συν είχαµε προσθέσει µία ακόµη κάµερα, γιατί 
έτυχε να είναι γονιός στο τµήµα µας, ένας φωτογράφος, οπότε µας προσέφερε µια δεύτερη βιντεο-
κάµερα, για να µπορέσουµε να τραβήξουµε δύο πλάνα, διπλά πλάνα. Να µην είναι µόνο µ’ ένα 
πλάνο η κάµερά µας. Τα παιδιά βέβαια δηµιουργήσαν κι άλλα πράγµατα: κάνανε ας πούµε µια 
κλακέτα, η οποία δεν υπήρχε.  Επίσης φωτισµό:  φωτισµό δηµιουργήσαµε µε δύο λαµπατέρ, κά-
ποιες στιγµές που χρειάστηκε. ∆ηλαδή είχαµε δύο φωτιστικά τα οποία τα βάζαµε σχετικά κοντά για 
να µπορέσουµε να κάνουµε…. Επίσης κάναµε ένα green room, το οποίο το δηµιουργήσαµε σ’ έναν 
τοίχο του σχολείου, βάζοντας µια τσόχα, το οποίο ήταν πιο δύσκολο για τα παιδιά.  
Χριστίνα: Που θέλει και ειδικό φωτισµό. 
Σ2: Έτσι. Θέλει ειδικό φωτισµό. Βέβαια, δεν µπορούσαµε να του κάνουµε ειδικό φωτισµό. Του 
κάναµε τα φώτα που υπήρχαν στο σχολείο, ανοίξαµε όλα τα παράθυρα, προσπαθήσαµε να το κά-
νουµε µέρες ηλιόλουστες, ώστε να µπορεί να περνάει αρκετό φως, να µη µας δηµιουργεί σκιές και 
φυσικά τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις είτε χρησιµοποιώντας τα αντικείµενα, είτε µαθαίνοντας µέσα 
από επισκέψεις που κάναµε στο µουσείο κινηµατογράφου ή όταν ήρθαν σκηνοθέτες και µας έδει-
ξαν µερικά πράγµατα στο σχολείο.  
Χριστίνα: Άρα, συνεργάτης ένας γονιός, ο οποίος παραβρέθηκε µε τη φωτογραφική του µηχανή, µε 
τη δική του κάµερα… 
Σ2: ∆εν παραβρέθηκε ο ίδιος, απλώς µας δάνεισε την κάµερά του. 
Χριστίνα: Α, δάνεισε την κάµερα. Άλλη συνεργασία υπήρχε; 
Σ2: Με τον Ν. τον Κ., σκηνοθέτης ταινιών µικρού µήκους και µεγάλου µήκους: του ζητήσαµε αφι-
λοκερδώς τη βοήθειά του και ήρθε δύο δίωρα, όπου µας παρουσίασε τι είναι η τέχνη του κινηµατο-
γράφου και πώς γίνονται οι λήψεις µε σωστό τρόπο. Με το δίκτυο το οποίο υπάρχει στην πρωτο-
βάθµια των Σερρών, που ασχολείται µε την τηλεόραση αλλά και µε τον κινηµατογράφο, την τέχνη 
του κινηµατογράφου, δίνοντάς µας υλικό, περισσότερο έντυπο υλικό, λόγω της απόστασης – δεν 
µπορούσαµε να επισκεφτούµε – και φυσικά και το µουσείο κινηµατογράφου, το οποίο µας µύησε 
λίγο στα µυστικά του κινηµατογράφου. 
Χριστίνα: Πάρα πολύ ωραία! Κι έρχοµαι τώρα σ’ αυτό που έλεγα προηγουµένως: µία κινηµατο-
γραφική παραγωγή αποτελείται ουσιαστικά από τρία στάδια:  της προ-παραγωγής, της κυρίως πα-
ραγωγής, της µετα-παραγωγής. Στην προ-παραγωγή, λίγο-πολύ µας έχεις περιγράψει ήδη πώς 
προέκυψε η ιδέα. Γράφτηκε σενάριο; Ποιες ακριβώς ήταν οι φάσεις, αυτό θα ήθελα να µάθω, σε 
κάθε ξεχωριστό από τα τρία αυτά στάδια εργασίας; 
Σ2: Ωραία! Στην προ-παραγωγή, πρώτον και κύριον, έγινε µια ενηµέρωση για το γονιό. ∆ηλαδή, 
καλέσαµε τους γονείς στο σχολείο, εγώ σαν εκπαιδευτικός µαζί µε το διευθυντή, όπου συζητήσαµε 
µαζί τους, τους είπαµε την ιδέα µας. Και αµέσως µετά δόθηκε σε όλους µία έγγραφη δήλωση, όπου 
δήλωναν ότι µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα παιδιά για την παραγωγή της ταινίας. Για να είµα-
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στε καλυµµένοι όσον αφορά τα προσωπικά δεδοµένα των παιδιών. Στη δεύτερη φάση, δηµιουργή-
σαµε το σενάριο, το οποίο σενάριο, για να φτάσουµε στην παραγωγή του σεναρίου, είχαµε κάνει 
κάτι καινούργιο. Κάτι διαφορετικό: χρησιµοποιώντας τα κείµενα της γλώσσας, όσον αφορά τα κι-
νούµενα σχέδια κι όλα αυτά, δηµιουργήσαµε µία µικρή ταινιούλα είκοσι δύο δευτερολέπτων, η ο-
ποία τι κάνει; Στην ουσία, τα παιδιά είχαν δηµιουργήσει ένα storyboard, στο οποίο περιγράφαν τι 
ακριβώς θα δούµε σ’ αυτή την ταινία, λέγανε σε πρώτη φάση είναι ένα παιδί, το οποίο πηγαίνει µε 
το ποδήλατο στο σχολείο, στο δρόµος, παρατηρώντας στο δρόµο, πέφτει πάνω σ’ ένα δέντρο, χτυ-
πάει, διαλύεται το ποδήλατό του. Μια κυρία δίπλα, µε το κινητό, παίρνει τηλέφωνο, έρχεται το α-
σθενοφόρο, παίρνει το παιδάκι, το πάει στο νοσοκοµείο, γίνεται καλά και ξαναγυρνάει στο σχολείο. 
Χριστίνα: Το storyboard ήταν σε ψηφιακή µορφή;  
Σ2: Ήταν γραµµένο πάνω σε χαρτί… το κάθε παιδί έκανε τη δική του σκηνή. 
Χριστίνα: Α, κείµενο. 
Σ2: Όχι κείµενο, εικόνες. 
Χριστίνα: Α, εικόνες. 
Σ2: Και κείµενο υπήρχε από κάτω. Σα λεζάντες στην κάθε εικόνα.  
Χριστίνα: Κατανοητό. 
Σ2: Κατόπιν, αυτό το κείµενο κι αυτές οι εικόνες, δηµιουργήσαµε τον ίδιο χαρακτήρα, ένα παιδί 
ζωγράφισε τον ίδιο χαρακτήρα, ώστε να υπάρχει στην ίδια µορφή, κάποιο άλλο παιδί ζωγράφισε τα 
δέντρα, κάποιο άλλο ζωγράφισε…, κι όλα αυτά αποτυπώθηκαν µε φωτογραφική µηχανή πάνω 
στην έδρα της τάξης. Αυτές οι φωτογραφίες παρθήκανε και την ώρα που κάναµε Ευέλικτη Ζώνη, 
µαζί µε τα παιδιά, τις βάλαµε στη σωστή σειρά σύµφωνα µε το storyboard, κι αποφασίσαµε πόσα 
δευτερόλεπτα θα πέφτει η µία πίσω από την άλλη, ώστε να µας κάνει µία κινούµενη εικόνα. Και 
καταλήξαµε ότι ήθελε 0,14 δευτερόλεπτα και στο τέλος κάναµε µια ταινία, η οποία έδειχνε µια αρ-
χή κι ένα τέλος, ακολουθώντας κατευθείαν το σενάριο που είχαν δηµιουργήσει. Έτσι λοιπόν, ξέρα-
µε λοιπόν πώς γίνεται ένα σενάριο. Αµέσως µετά καλέσαµε το σκηνοθέτη, το Ν. Κ., ο οποίος έδω-
σε το έναυσµα στα παιδιά και τους είπε να γράψουν ένα σενάριο εκείνη τη στιγµή. Ο καθένας από 
µία σκηνή. Και βάλαµε αυτό το σενάριο σε µια σειρά, για να τους δείξει πώς ακριβώς  γίνεται το 
σενάριο. Το ίδιο κάναµε όταν θέλαµε να δηµιουργήσουµε σε τρίτη φάση την ταινία µας. ∆ηλαδή, 
αφού έχουµε περάσει από αυτά τα προηγούµενα στάδια, αποφασίζουµε ότι το σενάριο πλέον της 
ταινίας ποιο θα είναι; Το σενάριο θα είναι λοιπόν συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πα-
ρόντες στα γεγονότα εκείνης της εποχής, συν εικόνες από το χωριό µας, αλλά και στιγµιότυπα που 
θα µπορούσαµε να κινηµατογραφήσουµε εµείς οι ίδιοι θέλοντας να δείξουµε την προσφυγιά, γιατί 
το χωριό µας ήταν προσφυγικό, οπότε έπρεπε να συνδέσουµε το παρελθόν µε τα επόµενα γεγονότα 
και φυσικά και πώς γίνονταν οι ανασκαφές, αλλά µιµούµενοι εµείς τους αρχαιολόγους. Έτσι λοιπόν 
γράφτηκε το σενάριο, µε τη βοήθεια τη δική µου, στην ώρα της γλώσσας µαζί µε τα υπόλοιπα τα 
παιδιά και κατόπιν αποφασίστηκε να χωριστούµε σε οµάδες. Χωριστήκαµε σε οµάδες για τον α-
πλούστατο λόγο, γιατί: δεκαοκτώ παιδιά δεν µπορούσαν ούτε όλα να τραβάνε την ταινία, ούτε όλα 
να γράφουν σενάριο, ούτε οτιδήποτε. Υπήρξαν λοιπόν τέσσερις µαθητές οι οποίοι αποφάσισαν ότι 
θα γυρίσουν την κάµερα, θα τραβούσαν τα πλάνα δεξιά και αριστερά µε τις δύο κάµερες που είχα-
µε πλέον…. Κάποια παιδιά τα οποία θα ψάχνανε φωτογραφίες από το χωριό, ώστε να µαζέψουµε 
το υλικό µας, που χρειαζόταν να σκανάρουµε τις φωτογραφίες…. Μία οµάδα παιδιών, η οποία έ-
γραψε τις συνεντεύξεις των ανθρώπων, παίρναν συνεντεύξεις απ’ τους ανθρώπους οι οποίοι θα 
συµµετείχαν στην ταινία, σαν προπαρασκευαστικό στάδιο, για να δούµε ποιες, µε ποια σειρά θα 
µπουν οι συνεντεύξεις, τι θα µας πείτε εσείς. ∆ηλαδή είχαµε κάνει ένα πλάνο, µια φόρµα, στην ο-
ποία λέγαµε: «ποιος είναι αυτός, τι ηλικία έχει, από ποιο χωριό είναι, γιατί υπήρχαν τρία χωριά 
στην περιοχή µας, και… µε λίγα λόγια τι θα µας έλεγε. Αφού λοιπόν τα µαζέψαµε όλα αυτά, απο-
φασίσαµε ότι πλέον πρέπει να περάσουµε στην παραγωγή. Το πρόβληµα ήταν ο χρόνος. Ο χρόνος 
ήταν το πρόβληµα γιατί δεν µπορούσαµε όλα τα παιδιά να βρεθούµε την ίδια στιγµή, µε κάποια 
παιδιά να βρεθούµε τ’ απόγευµα, µε κάποια άλλα το πρωί. Οπότε, εκεί παρενέβη εγώ και είπα το 
εξής: «µπορούµε να το κάνουµε τις ώρες του σχολείου». Οπότε, πηγαίναµε όλοι µαζί στη συνέ-
ντευξη, συµµετείχανε τα παιδιά τα οποία τραβούσαν την κάµερα κι αυτά που είχαν πάρει τη συνέ-
ντευξη, κάνοντας ερωτήσεις στους ανθρώπους αυτούς, και οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν. Για να 
είµαστε όλοι µαζί. Χωρίς να µιλάνε. Οπότε λοιπόν είχαµε: ένα άτοµο για την κλακέτα, είχαµε δύο 
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άτοµα τα οποία παίρναν τη συνέντευξη απ’ τους ανθρώπους αυτούς, και δύο άτοµα που είχαν τις 
κάµερες στα χέρια τους. Οπότε είχαµε οκτώ άτοµα που είχαν επαφή, εφτά-οκτώ άτοµα τα οποία 
είχαν επαφή µε τον άνθρωπο από τον οποίο παίρναν τη συνέντευξη. Έπρεπε λοιπόν να γραφτούν οι 
ερωτήσεις. Οπότε µία ακόµα οµάδα δηµιουργήθηκε για να γράψει τις ερωτήσεις που θα δίναµε σε 
όλους αυτούς που θα δίναν τη συνέντευξη. Οι ερωτήσεις όµως έπρεπε να είναι έτσι ώστε να µην 
καλύπτει η µία την άλλη. Οπότε έπρεπε να σκεφτούν τι θα ρωτήσουν τον πρώτο, ποια ήταν η δου-
λειά του, άρα πράγµατα που να έχουν σχέση µε τη δουλειά του και να µην επικαλύπτονται µε άλλες 
ερωτήσεις… Οπότε λοιπόν δηµιουργήσαµε πέντε διαφορετικά πακέτα ερωτήσεων για τον κάθε άν-
θρωπο που θα του παίρναµε συνέντευξη. Μετά έπρεπε να ψάξουµε τους χώρους. Πού θα γυριστούν 
αυτά. Στη αρχή κάναµε, για να µπορέσουµε να δούµε πώς λειτουργεί όλο αυτό, αποφασίσαµε να 
κάνουµε ένα δελτίο ειδήσεων. Να δούµε πώς είναι οι εξωτερικοί χώροι και πώς είναι οι εσωτερικοί 
χώροι. Οπότε στήσαµε ένα στούντιο µέσα στην τάξη – αυτά ξεκινάνε από τον Οκτώβρη και τώρα 
είµαστε περίπου…, µέχρι το ∆εκέµβριο τώρα – όπου τα παιδιά τώρα, βλέπουν τα πραγµατικά προ-
βλήµατα: ότι στούντιο δεν έχουµε. Οπότε λοιπόν, εάν γίνει µέσα, έχουµε πρόβληµα µε τον ήχο. 
Οπότε πρέπει να έχουµε ένα µικρόφωνο. Οπότε αναγκαστήκαµε να αγοράσουµε ένα µικρόφωνο – 
15 ευρώ – το οποίο όµως το φέραµε όσο γίνεται πιο κοντά, για να µπορεί να παίρνει τη φωνή των 
ανθρώπων. Οπότε αρχίζουµε και να λύνουµε και διάφορα προβλήµατα. Κάποιοι µαθητές δυσανα-
σχετούσαν, γιατί δεν είχαν πιάσει την κάµερα στα χέρια τους, οπότε λοιπόν ήταν ευκαιρία να πιά-
σουν κι αυτοί την κάµερα. Κάνοντας λοιπόν το δελτίο ειδήσεων, κάναµε και εξωτερικά πλάνα. Η 
κάθε οµάδα ανέλαβε να κάνει µία είδηση. Μία ήταν για ένα ατύχηµα στο δρόµο, ένας ποδοσφαιρι-
κός αγώνας, µία συζήτηση για το καινούργιο µουσείο της Β., ο καιρός, για τους πρόσφυγες,… κι 
όλα αυτά ενοποιήθηκαν σε ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο, αφού παρήχθηκε, το είδαµε στην τάξη, 
και είδαµε ποια είναι τα προβλήµατα: πότε δεν ακουγόµαστε, πότε ακουγόµαστε, πότε η φασαρία 
του δρόµου καλύπτει τον ήχο, οπότε έπρεπε να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα… Οπότε, µετά, αφού 
έχουµε φτάσει σ’ ένα αποτέλεσµα και βλέπουµε ότι ξέρουµε ότι είναι αυτό, αποφασίζουµε να πε-
ράσουµε στην παραγωγή. Η παραγωγή λοιπόν γίνεται ως εξής: καθαρίζουµε τρεις χώρους. Οι τρεις 
χώροι ήτανε: ο τύµβος της Β., το προαύλιο του σχολείου µας, τα σπίτια των ανθρώπων στους οποί-
ους θα πηγαίναµε στις συνεντεύξεις, και µερικά γενικά πλάνα απ’ το χωριό µας. Τα γενικά πλάνα, 
ενώ θέλαν τα παιδιά να συµµετέχουν, επειδή εκείνο το διάστηµα γίνονταν διάφορες εργασίες πάνω 
στο ανάκτορο, δεν τα πήραµε, ενώ το επισκεφτήκαµε, και πήγα εγώ άλλη στιγµή, ανέβηκα σε µια 
πλαγιά, γιατί έπρεπε να στήσω την κάµερα σε λόφο, και τράβηξα τα γενικά πλάνα της περιοχής – 
όλα τα υπόλοιπα πλάνα έχουν τραβηχτεί από τις κάµερες των παιδιών. ∆ηλαδή δύο κάµερες – η µία 
µάλιστα ήτανε και φωτογραφική µηχανή, ήταν µεγάλη φωτογραφική µηχανή, οπότε λοιπόν µας 
έδινε πολύ καλή ανάλυση, κι έτσι µπορούσαµε να έχουµε καλό αποτέλεσµα. Παράγουµε λοιπόν, 
µπαίνουµε στη διαδικασία, γίνονται οι συνεντεύξεις, πάµε σε τέσσερα-πέντε σπίτια…, Αυτό γίνεται 
στη διάρκεια…,  περίπου ενάµισι µήνα χρειάστηκε να κρατήσουµε, για να τραβήξουµε όλες τις 
συνεντεύξεις… Κι αφού έχουµε τραβήξει τις συνεντεύξεις, έχουµε το πρωτόλειο υλικό…., αποφα-
σίζουµε ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε και κάποιες εικόνες δικές µας. Οπότε, πηγαίνοντας µια µέ-
ρα – ένα απόγευµα – όπου αποφασίσαµε όλα τα παιδιά να συµµετέχουν, Απρίλιο µήνα, πάµε λοι-
πόν έξω στα χωράφια και τραβάµε µία σκηνή µε τα παιδιά πλέον ντυµένα σαν πρόσφυγες, που έρ-
χονται από κείνη την εποχή – απ’ το ’22 – σ’ ένα χωράφι, και ταυτοχρόνως µια άλλη οµάδα η ο-
ποία σκάβει σ’ ένα λάκκο, προσπαθώντας ν’ ανακαλύψει τα αρχαία. Κι αποφασίσαµε ότι δε θα έχει 
διάλογο, γιατί ένας µαθητής αποφάσισε ότι µπορούσε να κάνει συνδυασµό από γνωστές µουσικές 
που είχε ακούσει, να τις παίξει στο αρµόνιο. Κι έτσι να χρησιµοποιήσουµε µια µουσική υπόκρου-
ση. Αυτή ήταν η παραγωγή. Τελειώνοντας την παραγωγή, αποφασίσαµε ότι αυτό το πράγµα δεν 
µπορούσε να σταµατήσει εδώ, αλλά έπρεπε να πάει παραπέρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαµε πρώτον 
να το παρουσιάσουµε στο χωριό. Κάναµε προσκλήσεις – τα παιδιά κάνανε µόνα τους προσκλήσεις 
-  δηµιουργήσαν πέντε αφίσες – κάθε οµάδα έκανε τη δική της αφίσα µε τον τρόπο που ήθελε και 
µε τα υλικά που ήθελε – τις τυπώσαµε και δώσαµε σ’ όλο το χωριό, σ’ όλα τα µαγαζιά του χωριού. 
Καλέσαµε όλους και γράψαµε και στη σελίδα του σχολείου, στην ιστοσελίδα του σχολείου, όσοι 
θέλουν να ‘ρθούν να την παρακολουθήσουν, και τιµήσαµε τους ανθρώπους που δώσαν συνέντευξη, 
δίνοντάς τους ένα αντίγραφο από την ταινία. Και φυσικά, αυτό δεν έµεινε εκεί. Η επόµενη κίνηση 
ήταν να µπει σ’ ένα φεστιβάλ. Είχαµε χάσει όµως τις προθεσµίες για το φεστιβάλ της ∆ράµας και 
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το πρόβληµά µας ήταν ότι, επειδή ακριβώς εµείς είχαµε δηµιουργήσει µια ταινία µεγάλη, δεν µπο-
ρούσε να µπει σε κανένα παιδικό φεστιβάλ. Έτσι, είπαµε θα κάνουµε µια δεύτερη µικρή, θα κό-
ψουµε τα περισσότερα κοµµάτια απ’ αυτό – να κάνουµε µια µικρή, µικρού µήκους – για να µπορέ-
σει, την οποία την κάναµε δεκαπέντε λεπτά – δεν µπορούσαµε να την µικρύνουµε παραπάνω, γιατί 
χανότανε και το νόηµα της ταινίας. Την είδαµε µαζί µε τα παιδιά, αποφασίσαµε ποια κοµµάτια να 
κόψουµε και πλέον µπήκαµε σ’ αυτή τη διαδικασία να κάνω πλέον εγώ σα δάσκαλος σε πιο επαγ-
γελµατική µορφή το µοντάζ. Κάνοντας το µοντάζ και τελειώνοντας όλο αυτό, η ταινία που βγήκε – 
το δεκαπεντάλεπτο – πήγε σε ένα διαγωνισµό, εδώ στο νοµό, που έγινε στα πλαίσια των Παυλείων,  
όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο και παρουσιάστηκε στη Νάουσα, στο… 
Χριστίνα: Στο NIFF; 
Σ: Όχι στο NIFF, στο δηµοτικό θέατρο της Νάουσας, όπου εκεί ο Μητροπολίτης µας βράβευσε σαν 
την καλύτερη ταινία της περιοχής – υπήρχανε τέσσερις οι οποίες παίξανε – µετά εγώ το έστειλα 
στο Ζιζάνιο, στο διαγωνισµό στην Ολυµπία, και η τρίτη δόση ήταν – τό ‘χουµε στείλει ήδη – στο 
τρίτο φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους, παιδικών ταινιών µικρού µήκους στη ∆ράµα, το οποίο α-
κόµα δεν έχουµε…, ήδη προχωράει η υποψηφιότητά µας, αλλά δεν ξέρουµε… 
Χριστίνα: Είναι σε εξέλιξη. 
Σ2: Είναι σε εξέλιξη. Αυτό. Βέβαια, τα παιδιά επιθυµούν πάρα πολύ, και κάθε φορά έρχονται, βέ-
βαια, έχουν φύγει από το σχολείο, αλλά έρχονται και κάθε φορά µου λένε: «τι έγινε στην Ολυµπία; 
Τι γίνεται στη ∆ράµα;» Περιµένουν κι αυτοί ν’ ακούσουν τα νέα. Και δυο παιδιά απ’ αυτά έχουν 
καταφέρει να συνεχίσουνε την παραγωγή ταινιών. ∆ύο αδέρφια µάλιστα. Είναι…,  ο ένας µαθητής 
ήταν αυτός που είχε δηµιουργήσει και τη µουσική, όχι είχε δηµιουργήσει, είχε κάνει διασκευή τη 
µουσική που θέλαµε να βάλουµε στο τέλος της ταινίας, κι ο οποίος, µαζί µε τον αδερφό του, παρά-
γει τώρα µια ταινία στο γυµνάσιο.  
Χριστίνα: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτό που ακούω και πολύ µακροσκελές και ακούω σε µεγάλο 
βαθµό για αυτενέργεια των µαθητών. Αυτό ακριβώς είναι το επόµενο ερώτηµά µου, γιατί µιλάµε 
για µαθητές δηµοτικού. Σε ποιο βαθµό είναι καταρχήν δυνατό να αυτενεργήσουν οι µαθητές; Πόσο 
δύσκολο είναι;  Πόσο εύκολο είναι; Είναι ικανά; Πόσο χρειάζονται την καθοδήγηση και την εµπει-
ρία και τη συµβουλή και την παρέµβαση του εκπαιδευτικού; Ας πούµε, άκουσα κάτι σαν κάµερες, 
γύρισαν, γράψαν σενάριο, συνεντεύξεις, βγήκαν να κάνουνε δράση σε χώρους εξωτερικούς κλπ. 
Μιλάµε για πάρα πολύ… αυτονοµία των παιδιών, να πω! Πόσο εύκολο είναι, πόσο δύσκολο είναι 
ένα τέτοιο εγχείρηµα, η οργάνωση της όλης υπόθεσης; 
Σ2: Λοιπόν, πρώτον και κύριον, το βασικό είναι η επαφή του εκπαιδευτικού µε την τέχνη του κινη-
µατογράφου, δηλαδή να έχει µία, έστω και µικρή, εµπειρία, ώστε να µπορεί να δώσει καθοδήγηση 
στα παιδιά. Το πρώτο βασικό είναι έστω η µικρή εµπειρία του δασκάλου. Για µένα θα έπρεπε να 
υπάρχει µια µικρή επιµόρφωση, σε όσο βαθµό γίνεται και µπορεί να γίνει, τουλάχιστον στην περι-
φέρεια της Ηµαθίας, µπορεί να γίνει ακριβώς γιατί υπάρχουν οι δοµές στο ∆ΗΠΕΘΕ, υπάρχουν οι 
δοµές στο δήµο, που θα µπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον εκπαιδευτικό, αν ήθελε, να µάθει δυο 
πράγµατα για την τέχνη του κινηµατογράφου. ∆εύτερον, για µένα θα έπρεπε να είναι η επαφή και 
οι σχέσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί µε τα παιδιά. Θα πρέπει να δεχτούνε τις αντιρρήσεις, τον α-
ντίλογο και τη διαφορετική άποψη των παιδιών. Και τρίτον, για µένα, είναι τα παιδιά να καταλά-
βουν ότι αυτό που κάνουν είναι µια δηµιουργία η οποία έχει σχέση µε τα µαθήµατά τους, ακόµα κι 
αν δεν κάνουν µαθήµατα.  ∆ηλαδή, ότι δηµιουργώντας µια ταινία, έχουν ασχοληθεί µε τη γλώσσα, 
άρα έχουν κάνει παραγωγή λόγου, ή προφορικού είτε γραπτού, έχουν ασχοληθεί µε όλα τα άλλα 
γνωστικά αντικείµενα, από τη φυσική, την ιστορία, τη γεωγραφία,… οτιδήποτε µπορούµε να φα-
νταστούµε από τα µαθήµατα του σχολείου. Άρα, λοιπόν, σε όλα αυτά άπτεται, ειδικά αν είναι ντο-
κιµαντέρ, και φυσικά… διασκεδάζουν. Να αισθάνονται ότι διασκεδάζουν. Εάν δεν αισθανθούν ότι 
διασκεδάζουν οι µαθητές, δεν πρόκειται να δηµιουργήσουν κάτι. 
Χριστίνα: Άρα λοιπόν µιλάµε για ενεργοποίηση στα γνωστικά αντικείµενα και µέσω του κινηµατο-
γράφου.  
Σ2: Ακριβώς. Το βασικό µου πρόβληµα ήταν µια τάξη η οποία δεν είχε συνοχή. Ήταν δεκαοκτώ 
παιδιά τα οποία είχαν δεκαοκτώ διαφορετικές απόψεις και µεταξύ τους δεν είχαν επαφή. Γι’ αυτό κι 
εγώ, κάθε Παρασκευή, είχαµε την ολοµέλεια. Κάθε Παρασκευή συζητούσαµε τα προβλήµατα που 
έχουν µεταξύ τους τα παιδιά και τα δικά µου προβλήµατα που έχω µαζί τους, ώστε να υπάρχει µια 
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κοινή αποδοχή, λύση για όλα αυτά, και µια κοινή συµπεριφορά ολονών, ο ένας απέναντι στον άλ-
λον, να υπάρχει ένας αλληλοσεβασµός. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να µπορέσουµε να ξεπερά-
σουµε κάποια ζητήµατα – το ποιος θα τραβάει, ποιος δε θα τραβάει, ποιος θα µιλάει, ποιος δε θα 
µιλάει στο έργο κι όλα αυτά. Και φυσικά, έπρεπε ο δάσκαλος να µην είναι καθ’ έδρας, να µην είναι 
καθηγητής, δάσκαλος, από την έδρα. Να πρέπει να πέσει στο επίπεδο των παιδιών και να δεχτεί 
οτιδήποτε κι αν του λένε τα παιδιά. Είναι πολύ σηµαντικό για µένα η σχέση του δασκάλου µε τα 
παιδιά.  
Χριστίνα: Έγινε κάτι σαν ολοµέλεια στο τέλος της παραγωγής, αφού δηµιουργήθηκε η ταινία, µε 
σκοπό την αξιολόγηση; 
Σ2: Βεβαίως. Όταν τελείωσε το µοντάζ – το οποίο µοντάζ τελείωσε γύρω στα τέλη Απριλίου-αρχές 
Μαΐου – τέλη Απριλίου περισσότερο, παρουσιάσαµε την ταινία µόνο στην τάξη µας πρώτα. Πριν 
την παρουσιάσουµε σ’ όλους τους υπόλοιπους. Όπου εκεί θα βλέπαµε τι ακριβώς έχουµε κάνει. 
Εκεί, υπήρξε συζήτηση αµέσως µετά την παρουσίαση της ταινίας: ποια προβλήµατα διαπίστωσαν 
τα παιδιά, τι ακριβώς έπρεπε να είχαµε διορθώσει,… Επίσης συζητήσαµε πώς περάσαµε και τι 
προβλήµατα συναντήσαµε σ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, της δηµιουργίας,… Βγήκαν βέβαια, 
εκεί ανάµεσα φάνηκαν ότι κάποιοι µαθητές δε θέλαν να συµµετέχουν, οπότε λοιπόν δεν µπήκαν 
καν στη διαδικασία, αλλά δε δηµιούργησαν και πρόβληµα σε κάποιον, απ’ όλους αυτούς που πήραν 
µέρος. ∆ηλαδή είχαµε και τρεις µαθητές οι οποίοι πραγµατικά, όσο κι αν προσπαθήσαµε, κι όλοι οι 
υπόλοιποι, να τους εντάξουµε, το µόνο που καταφέραµε να τους κάνουµε ήταν να κρατάνε το φως 
ή το µικρόφωνο για να µπορούµε να κάνουµε τις λήψεις. ∆ε θέλαν να κάνουν τίποτε άλλο: ούτε να 
τραβήξουν την κάµερα, ούτε να συµµετέχουν σ’ όλα τα υπόλοιπα.  
Χριστίνα: Ίσως από ανασφάλεια; 
Σ2: Ίσως από ανασφάλεια, ίσως δεν είχανε δηµιουργήσει τις καλές σχέσεις µε τους υπόλοιπους µα-
θητές. Γιατί, σου είπα, το πρώτο πράγµα που συνάντησα σ’ αυτή την τάξη ήταν δεκαοκτώ µαθητές, 
ήταν δεκαοκτώ µονάδες.  ∆εν υπήρχε οµαδοσυνεργατική…. 
Χριστίνα:… πνεύµα. 
Σ2: …δεν υπήρχε καθόλου αυτό το πνεύµα. Και για να µπορέσουµε να το πετύχουµε κάναµε…, γι’ 
αυτό και το διευρύναµε τόσο πολύ αυτό το θέµα, ώστε να µπορέσουµε να το πετύχουµε. Ήταν ά-
πειρες φορές που εγώ αναρωτιόµουν αν έπρεπε να το συνεχίσω. Γιατί βρισκόµουν αντιµέτωπος 
πάντα µε τέτοιου είδους προβλήµατα κι όσο τα παιδιά ήταν αρνητικά απέναντι σ’ αυτό, τόσο µε 
τραβούσαν και µένα προς τα πίσω. ∆ηλαδή, δεν προχωρούσε αυτό το πράγµα. Όταν άρχισε σιγά-
σιγά τα ίδια να γίνονται θετικά, να βλέπουν µε άλλο µάτι όλη αυτή τη δηµιουργία και ότι δεν είναι 
µάθηµα, αλλά µέσα απ’ αυτό µπορούν να δηµιουργήσουν κάτι καινούργιο, ότι µπορούµε να δεί-
ξουµε αυτά που µπορούµε να κάνουµε, που δεν είναι ανάγκη να είναι µόνο ορθογραφία και γραµ-
µατική, τότε άλλαξε όλη η ψυχοσύνθεσή τους και δέχτηκαν να κάνουν πράγµατα και να αλλάξουνε 
και την όψη τους απέναντι στους υπόλοιπους και τη σκέψη τους απέναντι στους υπόλοιπους.  
Χριστίνα: Πώς αξιολογείς τα µαθησιακά αποτελέσµατα για τους µαθητές σε γενικές γραµµές; ∆η-
λαδή, απέκτησαν γνώσεις; Απέκτησαν δεξιότητες από µια κινηµατογραφική δηµιουργία;  
Σ2: Λοιπόν: Πρώτον και κύριον, αν ήταν τώρα να το ξανακάνω, θα το έκανα απ’ το Σεπτέµβριο. 
Θα ξεκινούσα απ’ το Σεπτέµβριο. Θέλοντας να δείξω µ’ αυτό το πράγµα ότι είναι πολύ σηµαντικό 
για τα παιδιά, γιατί ξεφεύγουν απ’ τα στενά πλαίσια του βιβλίου, πλέον καταλαβαίνουν, µπορεί και 
τα ίδια κάποιες στιγµές να µην το καταλαβαίνουν, αλλά βλέπουν στο τέλος το τι παράγουν τα ίδια, 
το ότι ο προφορικός τους λόγος βελτιώνεται καταπληκτικά, γιατί θα πρέπει να µιλήσουν σε µεγά-
λους, χωρίς φόβο και δε θα πρέπει να κοµπιάσουν, θα πρέπει να ακούγεται η φωνή τους καθαρή… 
Το ότι αφήνουν την εκφραστικότητά τους, είτε την καλλιτεχνική, είτε τη µουσική τους δηµιουργία 
να βγει προς τα έξω – κι όλα αυτά τους αλλάζει την άποψη για το σχολείο. Πιστεύω δηλαδή ότι αν 
θα µπορούσαµε να πούµε το πιο θετικό στοιχείο που είναι, είναι ότι πλέον η κινηµατογραφική ται-
νία θα έπρεπε να είναι ένα κοµµάτι συνδεδεµένο µε τα µαθήµατα. ∆ηλαδή θα έπρεπε να παράγο-
νται τέτοιες ιστορίες ανά πάσα στιγµή µέσα στην τάξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: εγώ έχω 
τρίτη φέτος τάξη και τώρα έχουµε ξεκινήσει και παράγουµε µία ταινία, το «Φρίξο και την Έλλη», 
µε εικόνες των παιδιών, όπου θα µιλάνε τα παιδιά, θα αφηγούνται την ιστορία του Φρίξου και της 
Έλλης, µέσα από τις ζωγραφιές τους. Σήµερα το πρωί κάναµε το storyboard στον πίνακα, βάζοντας 
µε ποια σειρά πρέπει να µπουν οι ζωγραφιές και πρέπει να αποτελέσει κοµµάτι της ταινίας. 
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Χριστίνα: ∆εν είναι πολύ µικρή βαθµίδα;  
Σ2: ∆ε νοµίζω ότι χρειάζεται… Η δηµιουργικότητα δεν παίζει ρόλο σε ποια βαθµίδα θα είναι τα 
παιδιά, αν θα είναι δέκα χρονών ή δώδεκα ή δεκατρία. Πιστεύω ότι από την πρώτη τάξη θα µπο-
ρούσαµε να δηµιουργήσουµε κάτι τέτοιο. Κάθε φορά στο πλαίσιο που µπορείς να το δηµιουργή-
σεις: µια δραµατοποίηση, η οποία θα µπορούσε να κινηµατογραφηθεί, ένα παραµύθι, το οποίο θα 
µπορούσαν να αφηγηθούν τα παιδιά. Θα µπορούσαν, ας πούµε, να κάνουν οτιδήποτε άλλο που έχει 
σχέση µε την ιστορία τους, µε τη γλώσσα τους… Έχει τόσα θέµατα που θα µπορούσαν να περά-
σουν στο οπτικοακουστικό… Άλλωστε τα µαθήµατα προσφέρονται όλα για οπτικοακουστική παι-
δεία, ακριβώς γιατί τα παιδιά µας πλέον έχουνε αυτή τη µόρφωση και αυτή την επαφή µε το αντι-
κείµενο. ∆ηλαδή τους βοηθάει πολύ περισσότερο η εικόνα απ’ ό, τι απλώς ένα κείµενο. 
Χριστίνα: Εξάλλου µεγαλώνουν στον 21ο αιώνα, που ο γραµµατισµός έχει πλέον αποκτήσει άλλες 
µορφές. 
Σ2: Ακριβώς. 
Χριστίνα: Μιλούσαµε για αξιολόγηση: αξιολόγηση σίγουρα δε γίνεται µόνο από µας τους ίδιους 
και από τους µαθητές. Γίνεται κι από γονείς, από εκπαιδευτικούς – συναδέλφους – από τη διευθυ-
ντική ηγεσία κλπ. Ακόµα κι από την τοπική κοινωνία. Πώς είδες λοιπόν τα πράγµατα; Ποια ήταν η 
στάση των γονιών, ακόµα κι αυτών που συµµετείχαν στη συνέντευξη, των συναδέλφων-
εκπαιδευτικών, του σχολείου όλου, της κοινωνίας…; 
Σ2: Λοιπόν, το πρώτο πράγµα ήταν η στήριξη πρώτον και κύριον από το διευθυντή. Ήταν αµέριστη 
η συµπαράστασή του…, από την πρώτη στιγµή που του ανακοίνωσα την ιδέα µου, ήταν πολύ θετι-
κός, ήθελε οπωσδήποτε να κάνουµε, και µάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος έψαξε ο ίδιος να βρει αν-
θρώπους που θα θέλαν να µιλήσουν. ∆εύτερον, όταν εγώ ανέφερα αυτό το πράγµα στους γονείς, σε 
πρώτη φάση µε κοιτούσαν λίγο σαν τον εξωγήινο, πιστεύοντας ότι αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν 
να γίνουν στο δηµοτικό, ότι τα παιδιά τους δεν µπορούν να κάνουν αυτό το πράγµα. Όταν όµως 
είδαν ότι όλη η χρονιά κι ότι όλη η ζωή των παιδιών περνούσε µέσα, σαν κινηµατογραφική ταινία 
πλέον, στο σχολείο, και ότι τα παιδιά χαίρονταν να έρχονται στο σχολείο και να απολαµβάνουν 
αυτό που παίρνουν, αλλά και να κερδίζουν όσον αφορά τις γνώσεις τους, γιατί µπορεί να µη µάθα-
νε ακριβώς όλα τα ρήµατα της β’ συζυγίας, αλλά αυτό που µάθανε ήτανε να µπορούν να χρησιµο-
ποιήσουν σωστά το λόγο. Και να µπορούν να ξέρουν ποια µορφή λόγου θα χρησιµοποιήσουν σε 
κάθε περίσταση. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σηµαντικό αυτό. Σίγουρα τα γραµµατικά φαινόµενα θα 
µπορούσαν να γίνουν και σε άλλες στιγµές και γίνονται σε άλλες στιγµές, αλλά ο σκοπός µας δεν 
ήταν αυτός. ∆εν ήταν δηλαδή να περάσουµε όλο το γνωστικό αντικείµενο µέσα από τον κινηµατο-
γράφο. Θέλαµε απλώς να επιµεριστεί όλος αυτός ο φόρτος και να γίνει κάτι πιο ευχάριστο για ό-
λους τους µαθητές. Και για τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι επίσης, αν και στην αρχή δεν πιστεύαν 
ότι θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύαν ότι χρειάζονται γνώσεις, όταν είδαν την πρώτη 
δηµιουργία των παιδιών – µε τα κινούµενα σχέδια – δεν µπορούσαν να το φανταστούν! Οπότε άρ-
χισαν να καταλαβαίνουν ότι τελικά µπορεί να εφαρµοστεί και σε πρώτες τάξεις, γιατί µου τό ‘παν 
και οι δασκάλες οι οποίες είχαν την τρίτη τάξη τότε ότι «θα θέλαµε να κάνουµε κάτι τέτοιο». Τους 
άρεσε σαν ιδέα. Και είπαµε ότι κάποια στιγµή ότι θα κάνουµε µια ενδοσχολική επιµόρφωση, να 
τους δείξω τι ακριβώς βήµατα ακολούθησα για να µπορέσω να τους βοηθήσω. Όσον αφορά τώρα 
την τοπική κοινωνία: ήταν πάρα πολύ έντονη η παρουσία τους στην παρουσίαση της ταινίας. ∆η-
λαδή, εγώ δεν το περίµενα ότι θα έρθει όλο το χωριό. Οι περισσότεροι ήταν αρκετά συγκινηµένοι, 
γιατί δε φαντάζονταν ότι αυτά θα µπορούσαν να βγουν στην τηλεόραση. Γιατί το βλέπαν σαν τη-
λεόραση, δηλαδή ήταν τόσο καλά δοµηµένο όλο αυτό, δεν είχε κενά, δεν είχε ελλείψεις σε λόγο και 
σε εικόνα, οπότε λοιπόν, όλο αυτό το αντικείµενο τους εξάρει τη φαντασία, ότι γίναν πλέον το κέ-
ντρο του κόσµου. Και τους άρεσε αυτό. Κι απ’ την άλλη µεριά, ήρθαν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι 
οποίοι δεν είχαν µιλήσει την πρώτη φορά, και µου ζήτησαν να υπάρξει συνέχεια. Και τους είπα: 
«θα µπορούσαµε να κάνουµε τη συνέχεια, αρκεί όµως να βάλουµε κι άλλους µέσα: τον πολιτιστικό 
σύλλογο». Να κάνει ένα τµήµα ο πολιτιστικός σύλλογος, ο οποίος θα µαζεύει πλέον όλες αυτές τις 
πληροφορίες κι αυτό το υλικό, ώστε να παραχθεί κάτι, σαν κινηµατογράφος, σαν ταινία, σαν ντο-
κιµαντέρ, και να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια, αυτό µένει λίγο στα χαρτιά, γιατί ο πρω-
ταρχικός ενθουσιασµός σε όλους τους ανθρώπους περνάει γρήγορα, ξεφτίζει. Και µένουν λίγα 
πράγµατα.  Αλλά το θέµα είναι ότι υπάρχουν ακόµη και τώρα άνθρωποι, που µ’ επισκέπτονται, µου 
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δίνουν το υλικό τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι µου λένε ότι «θέλουµε να συνεργαστούµε, θέ-
λουµε να πάρουµε το υλικό σας, να σας δώσουµε το δικό µας και να συνεχίσουµε»… Περιµένω 
τώρα…, απλούστατα τώρα µε την τρίτη τάξη δεν µπορώ να κάνω αυτή τη συνέχεια. Αλλά περιµέ-
νω κάποια στιγµή, αν κάποια από τις τάξεις τις µεγάλες θελήσει, να συνεχίσουµε και εκτός µαθη-
µάτων, µε την έννοια ότι δηµιουργώντας ένα τµήµα κινηµατογράφου στο σχολείο.  
Χριστίνα: Εγώ ακούω µια πολύ ωραία περιγραφή, στην οποία δεν µπορώ να φανταστώ ανασταλτι-
κούς παράγοντες, εµπόδια, προβλήµατα, γιατί τα ακούω τα βήµατα πάρα πολύ εύκολα κι απλά…, 
πέρα δηλαδή απ’ το γεγονός ότι στην αρχή υπήρχε κάποιος δισταγµός… 
Σ2: Ακριβώς. 
Χριστίνα: … από την πλευρά των γονιών ή και των µαθητών, οι οποίοι αρχικά ήταν συνεσταλµένοι 
και στην πορεία µετά έγιναν πιο θερµοί µε το θέµα. Ποιοι ανασταλτικοί παράγοντες…, δεν µπορώ 
να φανταστώ κάτι… 
Σ2: ∆εν υπήρξαν. Οι µόνοι παράγοντες που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε είναι τα «τοπικιστικά 
θέµατα», ας το πούµε σε εισαγωγικά. 
Χριστίνα: ∆ηλαδή; 
Σ2: ∆ηλαδή ότι «δεν ανέφερες για όλους, ανέφερες µόνο τη µία µερίδα των ανθρώπων που ήρθαν 
πρόσφυγες, δεν είπες γι’ αυτούς που ήταν ντόπιοι…». Αλλά αυτό ήτανε σε πολύ χαµηλό επίπεδο, 
δηλαδή µ’ επηρέασαν αρχικά, αλλά συζητώντας κάποια στιγµή και µε τους συναδέλφους και µε το 
διευθυντή του σχολείου, ίσως δε θα έπρεπε να είχα δώσει τόσο µεγάλη σηµασία. Αισθάνθηκα δη-
λαδή κάποια στιγµή ότι δεν είναι και κάτι φοβερό, πάντα υπάρχουν τέτοιοι ανασταλτικοί παράγο-
ντες. Το αποτέλεσµα όµως ήταν ότι όταν, ακόµα κι αυτοί που ήταν αρνητές αυτών των πραγµάτων, 
είδαν την ταινία, κατάλαβαν τελικά ότι αυτό δεν ήτανε τροχοπέδη στην κοινωνία τους, στην τοπική 
κοινωνία. Ήταν κάτι το οποίο εξυµνούσε αυτό που κατάφεραν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πριν 
από 40 χρόνια, πριν από 50 χρόνια. Κι αυτό τους βοήθησε να καταλάβουν ότι τελικά, αυτό που πα-
ράγεται δε θέλει να δείξει ανθρώπους, αλλά θέλει να αναδείξει ανθρώπους και καταστάσεις. ∆ηλα-
δή, δεν µπορώ να θεωρήσω ότι υπήρχαν τόσο µεγάλα προβλήµατα και ανυπέρβλητα προβλήµατα 
που θα µπορούσαν να σταµατήσουν το πρόγραµµα σε κάποια φάση. Τα µόνα προβλήµατα που θα 
µπορούσαν να σταµατήσουν… ήταν η µη θέληση των παιδιών να συνεχίσουν το πρόγραµµα. Γιατί 
εγώ δεν είχα σκοπό να δηµιουργήσω µια ταινία του δασκάλου για τα παιδιά. Ήθελα να δηµιουργή-
σω µια ταινία που να είναι τα παιδιά πρωταγωνιστές και δηµιουργοί.  
Χριστίνα: Λοιπόν, κι έρχοµαι σ’ ένα θέµα που… έχει να κάνει µε τη δηµιουργική προσέγγιση του 
κινηµατογράφου στην εκπαίδευση, γιατί συνήθως µιλάµε για κριτική θέαση, για προβολή ταινιών 
στην τάξη, κλπ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις, ειδικά στο νοµό, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, 
κάποιοι εκπαιδευτικοί να προχωρούνε παραπέρα, στο δηµιουργικό κοµµάτι. ∆ηµιουργική προσέγ-
γιση, εποµένως: γενικά, τι θα έλεγες, ποια είναι τα οφέλη για τους µαθητές;  
Σ2: Τα οφέλη για τους µαθητές, πρώτον και κύριον, είναι ότι καταφέρνουν να κατακτήσουν τα 
γνωστικά τους αντικείµενα, χωρίς κανέναν ενδοιασµό, χωρίς κανένα ζόρι, χωρίς να αισθανθούν ότι 
ζορίζονται από την καθηµερινή επαφή µε τα µαθήµατά τους. Γιατί είπαµε: η παραγωγή γραπτού 
λόγου µπορεί να περάσει µέσα από τη δηµιουργία µιας ταινίας. ∆εν είναι ανάγκη να είναι µια ται-
νία µεγέθους, µεγάλης ταινίας ή µια ταινία η οποία πρέπει να παρουσιαστεί οπωσδήποτε σ’ ένα 
φεστιβάλ. Αλλά µπορεί να είναι µία ταινία, η οποία να ανοίξει τις σχέσεις των παιδιών µε το δά-
σκαλο και µεταξύ τους. Μπορεί να είναι µια ταινία η οποία να τους δώσει ερεθίσµατα, ώστε να εκ-
φραστούν, είτε γραπτά, είτε προφορικά, είτε µουσικά, είτε εικαστικά,… Πιστεύω ότι…, για µένα 
θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των διδακτικών…, των γνωστικών αντικειµένων η διδα-
σκαλία της τέχνης του κινηµατογράφου. Τη χρησιµοποιούµε σα µέσο για να µπορούµε να δείξουµε 
στα παιδιά µας τι ακριβώς εννοούµε όταν θέλουµε να κάνουµε ένα µάθηµα, αλλά δε τη χρησιµο-
ποιούµε, όχι σα µέσο πλέον, αλλά σαν διδαχή, που θα τους βοηθήσει να ξεκλειδώσουν µόνοι τους 
το µάθηµα. ∆ηλαδή, να δηµιουργήσουν µόνοι τους τη γνώση µέσα από τη δηµιουργία µιας ταινίας. 
Χριστίνα: Αυτό που ακούµε συχνά «να µάθουν πώς να µαθαίνουνε». 
Σ2: Να µάθουν πώς να µαθαίνουνε, ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο, µέσα από τον κινη-
µατογράφο, ένα παιδί να µάθει τη γνώση, να δηµιουργήσει µόνο του τη γνώση.  
Χριστίνα: Πόσο θα βοηθούσε λοιπόν η θεσµοθέτηση… 
Σ2: Πάρα πολύ. 
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Χριστίνα: … η επίσηµη θεσµοθέτηση… 
Σ2: Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δηλαδή, το βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρξει µια θεσµοθέτηση όπως 
είναι η Ευέλικτη Ζώνη: θα µπορούσε στην Ευέλικτη Ζώνη να υπάρχει ώρα κινηµατογράφου, να 
είναι µέρα κινηµατογράφου ή να είναι µέρα δηµιουργίας. Επίσης, το πιο βασικό όµως για µένα: θα 
έπρεπε να υπάρχει µία επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ή να υπάρχει οπωσδήποτε ένας εκπαιδευτι-
κός σε κάθε σχολείο ο οποίος να µπορεί να λειτουργήσει σα τη µαγιά για όλους υπόλοιπους. Που 
να µπορεί να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να ξανοιχτούν στον κινηµατογράφο. 
Χριστίνα: Σαν πολλαπλασιαστής. 
Σ2: Σαν πολλαπλασιαστής. Βασικά θα έπρεπε να υπάρχει µια επιµόρφωση, ουσιαστική επιµόρφω-
ση, όχι απλώς µια επιµόρφωση στην οποία θα µάθουν πέντε πράγµατα για τον κινηµατογράφο, αλ-
λά µια βιωµατική επιµόρφωση που να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν από κοντά τι 
είναι ο κινηµατογράφος και πώς µπορούν µ’ αυτόν τον κινηµατογράφο να δηµιουργήσουνε και-
νούργια γνώση στα παιδιά τους.  
Χριστίνα: Τι γνώµη έχεις για κατάρτιση εκπαιδευτικών σε ακαδηµαϊκό επίπεδο; 
Σ2: Πιστεύω ότι θα µπορούσε να είναι µια πολύ µεγάλη βοήθεια αυτό το πράγµα, αρκεί να υπάρξει 
µέσα και το παιδαγωγικό στοιχείο. 
Χριστίνα: Το παιδαγωγικό, ναι. 
Σ2: Έτσι.  
Χριστίνα: Γιατί µιλάµε για µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 
Σ2: Έτσι. Εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ σηµαντικό, δηλαδή θα µπορούσε να είναι ένα µάθηµα για 
παράδειγµα στο παιδαγωγικό τµήµα αυτό. Αλλά θα µπορούσαµε και σε άλλα τµήµατα. ∆ηλαδή το 
τµήµα κινηµατογράφου θα µπορούσε να πάρει µια παιδαγωγική επάρκεια. Για µένα είναι απαραί-
τητη η παιδαγωγική επάρκεια, γιατί αυτό που ζούµε είναι, όταν έχεις το αντικείµενό σου, το κατέ-
χεις το αντικείµενό σου, είτε είσαι της πληροφορικής, είτε είσαι, ξέρω γω, εκπαιδευτικός, εάν δεν 
έχεις µια παιδαγωγική επάρκεια µε την έννοια να έχεις έρθει σε επαφή µε παιδιά και να έχεις κατα-
λάβει πώς λειτουργούν τα παιδιά, δεν µπορείς να αποδώσεις αυτό που θέλεις, που ξέρεις τόσο κα-
λά. ∆εν µπορείς να µεταδώσεις το αντικείµενο των γνώσεών σου. 
Χριστίνα: Με παιδαγωγική επάρκεια, για να καταλάβω, εννοείς να υπάρχει ένα παιδαγωγικό µο-
ντέλο… 
Σ2: Μπράβο! 
Χριστίνα: … που να εντάσσει… την κινηµατογραφική παιδεία. 
Σ2: …που να εντάσσει την κινηµατογραφική παιδεία µέσα στο δηµοτικό ή στο γυµνάσιο. Οπουδή-
ποτε. Να εντάσσει… 
Χριστίνα: Το οποίο να εξηγεί κιόλας, ας πούµε, σε κάθε βαθµίδα τι θα µπορούσε να γίνει,…; 
Σ2: Βεβαίως, βεβαίως. Θα µπορούσε, θα έπρεπε να υπάρχει… 
Χριστίνα: …τι δραστηριότητες…; 
Σ2:… πρόγραµµα σπουδών. Βέβαια. Πρόγραµµα σπουδών. 
Χριστίνα: Πρόγραµµα σπουδών. 
Σ2: Για την κάθε βαθµίδα.  
Χριστίνα: Τι άλλο θα µπορούσε να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτι-
κοί που ενδιαφέρονται. Υπάρχουν και µαθητές που ενδιαφέρονται για δηµιουργίες κινηµατογραφι-
κές. Τι θα µπορούσε να γίνει παραπέρα, πέρα από την επιµόρφωση και κατάρτιση που συζητήσαµε 
µόλις τώρα; 
Σ2: Για µένα θα ήταν µια πολύ ωραία…, µια, να υπήρξε µία, ας το πούµε, µία πλατφόρµα, ας το 
πούµε έτσι, η οποία θα µπορεί ο καθένας να ανεβάσει µία δουλειά, ό, τι είδους δουλειά και να είναι, 
η οποία θα τον βοηθούσε όµως, µε τη συµµετοχή όλων των υπολοίπων στην πλατφόρµα αυτή, δί-
νοντάς του πληροφορίες ή οδηγίες ή διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο…, να µπορέσει έτσι να αποκτή-
σει και αυτός γνώσεις και να διορθώσει τα κακώς κείµενα που έχει φτιάξει η ταινία του, και να δη-
µιουργεί, να βοηθήσει ακόµη και τους υπόλοιπους να µπουν σε αυτή την διαδικασία, δηµιουργώ-
ντας. 
Χριστίνα: Είναι αυτό που η Ευρώπη λέει δικτύωση. 
Σ2: ∆ικτύωση, ναι. 
Χριστίνα: ∆ικτύωση των εκπαιδευτικών… 
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Σ2: Μια πλατφόρµα που θα µπορούσε να κάνει τέτοιο πράγµα. 
Χριστίνα:… ώστε να υπάρχει ανταλλαγή ιδεών… 
Σ2: Βεβαίως. 
Χριστίνα: …και καλές πρακτικές να δούµε… 
Σ2: Βεβαίως. 
Χριστίνα:… κι άλλα παραδείγµατα που θα βοηθήσουν εµάς προσωπικά… 
Σ2: Βεβαίως. 
Χριστίνα: … και θα βοηθήσουµε και άλλους συναδέλφους.  
Χριστίνα: Ναι, ναι, είναι πολύ…, είναι απαραίτητο αυτό, πιστεύω, γιατί βοηθάει κι ανθρώπους οι 
οποίοι έχουν µια άλλη άποψη για τον κινηµατογράφο. Θα τους βοηθήσει  να δούνε κάτι διαφορετι-
κό. Και θα µπορέσει να τους ανοίξει τα µάτια, πώς θα χρησιµοποιήσουν αυτό… το καταπληκτικό 
µέσο στην εκπαίδευση. 
Χριστίνα: Με αυτό έχω ολοκληρώσει, έχω αποκτήσει µια πολύ καλή εικόνα για τη συγκεκριµένη 
κινηµατογραφική παραγωγή, που δηµιουργήσατε µε τους µαθητές και…, αν έχεις να προσθέσεις 
κάτι άλλο, σαν γενική παρατήρηση; 
Σ2: Όχι, το µόνο που θα µπορούσα να προσθέσω είναι πρώτη φορά που… βλέπω να υπάρχει ενδι-
αφέρον όσον αφορά σε επίπεδο ακαδηµαϊκό για την κινηµατογραφική εκπαίδευση, για την εκπαί-
δευση των µαθητών µας στον κινηµατογράφο, και είναι…, πιστεύω ότι είναι απ’ τα βήµατα που θα 
έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλαµε επιτέλους ο ελληνικός κινηµατογράφος να 
ξεφύγει απ’ αυτό το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Αν θέλαµε η κουλτούρα µας κι ο πολιτισµός µας 
να ανεβεί πολλά επίπεδα, γιατί η εικόνα… είναι ίση µε χίλιες λέξεις (χαµογελά). 
Χριστίνα: Εγώ ελπίζω να προχωρήσει η κινηµατογραφική παιδεία στην Ελλάδα, όπως έχει προχω-
ρήσει και σε πολλές άλλες χώρες και να µην θεωρούµε πια τον εαυτό µας ότι είµαστε… πίσω. 
Σ2: Πίσω. Ακριβώς, αυτό. Είναι πολύ σηµαντικό. 
Χριστίνα: Ευχαριστώ πολύ. 
Σ2: Κι εγώ. 

 
XII.2.3 Συνέντευξη Τρίτη 

 
Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ3    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 6/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, υποστηρίζεται ότι… αναπόσπαστο µέρος της κινηµατογραφικής παιδείας είναι 
σίγουρα και η δηµιουργική προσέγγιση δηλαδή … το να προσπαθούν τα παιδιά να προχωρήσουν 
και σε κάποια δηµιουργία κινηµατογραφικής ταινίας. Εδώ λοιπόν έχουµε µια τέτοια ακριβώς περί-
πτωση, µιας εκπαιδευτικού, η οποία όντως ώθησε µαθητές της, µαθητές του δηµοτικού, στο να δη-
µιουργήσουν µία µικρή ταινία, µία ταινία µικρού µήκους.  
Σ3: Έτσι. 
Χριστίνα: Θα ήθελα σε πρώτη φάση κάποιες βασικές πληροφορίες γύρω από την ταινία αυτή, την 
ταυτότητά της…. 
Σ3: Βεβαίως. 
Χριστίνα: …ας πούµε, ποιος είναι ο τίτλος της, η χρονική διάρκεια…, κάποια γενικότερα στοιχεί-
α… 
Σ3: Ωραία. 
Χριστίνα:… έτσι για να τη γνωρίσω λίγο καλύτερα, την ταινία των µαθητών. 
Σ3:  Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Τ3» και είναι εµπνευσµένος από ένα λογο-
τεχνικό βιβλίο, από το «[τίτλος βιβλίου].», που είναι εκδόσεις [τίτλος εκδόσεων: ΤΕ]. Η ΤΕ είναι 
[εξήγηση]. Είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε για την ενδοσχολική βία και είχε γίνει περί-
που, νοµίζω, το 2008 το βιβλίο…; ∆εν είµαι σίγουρη. Αλλά η ταινία βγήκε το 2009, κατόπιν δηλα-
δή της κυκλοφορίας του βιβλίου κι αφού εµπνευστήκαµε απ’ αυτό ως… τάξη. Εγώ ως εκπαιδευτι-
κός µαζί µε τους µαθητές µου. Έγινε ταινία. Τώρα, η χρονική της διάρκεια, πόσο κρατάει, είναι 9 
λεπτά. Είναι εννιάλεπτη ταινία. Η παραγωγή έγινε καθαρά στο σχολικό περιβάλλον, δηλαδή µέσα 
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στο χώρο του σχολείου. Η… τάξη που συµµετείχε ήταν η δευτέρα δηµοτικού -  και τα δύο τµήµατα 
. Γι’ αυτό λοιπόν είναι µία συλλογική δουλειά, γιατί, εργάστηκα µαζί µε την – συνεργάστηκα, όχι 
εργάστηκα, συνεργάστηκα – µε τη δασκάλα της παράλληλης τάξης, τη Χ. τη Φ., όπου είχαµε µια 
εξαιρετική συνεργασία, γι’ αυτό και το αποτέλεσµα ήταν εξαιρετικό, πιστεύω. Αυτό. Πόσοι µαθη-
τές ήτανε στη δράση, θα πρέπει να τους µετρήσουµε – είναι όλοι γραµµένοι στο πίσω µέρος της 
ταινίας, γιατί…, η ταινία έχει στο εξώφυλλό της, υπάρχει ένα εικαστικό µέρος όπου…, το φιλοτέ-
χνησε η ∆. η Π., και στο πίσω µέρος υπάρχουν γραµµένοι οι…, όλοι οι συντελεστές, µαζί µε όλα τα 
παιδιά, τους µαθητές της δευτέρας τάξης που πήραν µέρος. Και από τα δύο τµήµατα.  
Χριστίνα: Ωραία. Άκουσα προηγουµένως να λες ότι η ταινία εµπνεύστηκε από ένα βιβλίο. 
Σ3: Μµµ. 
Χριστίνα: Από ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο προϋπήρχε. Άρα λοιπόν να φανταστώ ότι η ταινία 
ουσιαστικά συνδέεται µε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που εκπονήθηκε;  
Σ3: Ναι. 
Χριστίνα: ∆ε συνδέεται δηλαδή µε κάποιο γνωστικό αντικείµενο από το αναλυτικό πρόγραµµα 
σπουδών…; 
Σ3: Ναι… λοιπόν… 
Χριστίνα: … αλλά µε κάποιο project, να το φανταστώ; 
Σ3: Ναι, µε ένα project, ακριβώς. Λόγω του ότι η αγάπη µου για τα λογοτεχνικά βιβλία, και για την 
τέχνη γενικότερα, είναι µεγάλη, αυτό µε ώθησε να δηµιουργήσω την ταινία. Όµως, δύο ήταν οι κύ-
ριοι άξονες στους οποίους κινηθήκαµε. Ήτανε: ο ένας ο άξονας ήταν η φιλαναγνωσία και ο άλλος ο 
άξονας ήταν η ενδοσχολική βία. Πώς ξεκίνησε: ξεκίνησε, σας είπα, µε το γεγονός ότι ως εκπαιδευ-
τικός είχα αντιληφθεί κάποια φαινόµενα ενδοσχολικής βίας. Όχι σε µεγάλο βαθµό, όµως αξιοπρό-
σεκτα, που µ’ ευαισθητοποίησαν πάνω στο φαινόµενο. Άρχισα να ψάχνω. Για να προσπαθήσω να 
µιλήσω στους µαθητές µέσα στην τάξη και να τους ευαισθητοποιήσω γύρω απ’ αυτό, βρήκα… το 
λογοτεχνικό βιβλίο. Πάντα ανατρέχω σε λογοτεχνικά βιβλία και ψάχνω. Έτσι λοιπόν παίρνω το 
βιβλίο στα χέρια µου και αρχίζω να το δουλεύω µαζί µε τους µαθητές µου. Κι εκεί ξεκίνησε η ιδέα 
στο να κάνουµε ένα έργο, το αποτέλεσµα όλης αυτής της δουλειάς να είναι ουσιαστικά µία φωνή 
που µπορεί να την ακούσει ο καθένας… στα πέρατα της γης, δηλαδή να φύγει παγκόσµια. Πώς θα 
γινόταν αυτό; Μ’ ένα θεατρικό ίσως ήταν µόνο πολύ τοπικό το… φάσµα τέλος πάντων, θα ήτανε 
µικρή η εµβέλεια του θεατρικού. Θα το άκουγαν οι γονείς, οι φίλοι,… 
Χριστίνα: Η τοπική κοινωνία. 
Σ3: Η τοπική κοινωνία. Όµως µε µία ταινία θα µπορούσε να φύγει πολύ πιο έξω όλο αυτό. Έτσι 
λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα. Μετά, στη συνέχεια όµως, σε συγκεντρώσεις γονέων που έκανα πολύ συ-
χνά και µε τη δουλειά που – τα παιδιά δούλευαν µες στο σπίτι, ερχόταν, και σε συνεργασία µε τους 
γονείς πάντα – ένας γονέας ήτανε σκηνοθέτης. Και… στη συγκέντρωση που είχαµε, µιλώντας, είπα 
ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω µία ταινία και είπε «βεβαίως και να βοηθήσουµε όλοι εµείς οι 
γονείς τα παιδιά και να κάνουµε όλοι µαζί µία ταινία. Εγώ θα προσφέρω… τη δουλειά µου κι όλα 
αυτά, δηλαδή τα µηχανήµατά µου, τον τεχνικό εξοπλισµό». Και τις γνώσεις, φυσικά. Οπότε, ξεκί-
νησε έτσι η ιδέα µαζί µε την παράλληλη τάξη, τη Χ. τη Φ. Συγκεντρωνόµασταν και δουλεύαµε µαζί 
µε τα παιδιά και καλώντας ως συνεργάτη… επιστηµονικό µέσα στην τάξη µε επισκέψεις, όπου µας 
έδινε ιδέες και µας έδινε… γνώσεις… 
Χριστίνα: Τεχνογνωσία. 
Σ3: Τεχνογνωσία για τον κινηµατογράφο, για τις κινηµατογραφικές ταινίες, πώς γυρίζεται µια ται-
νία, … ∆ηλαδή πριν γυριστεί µια ταινία, προϋπήρχε µια θεωρητική… 
Χριστίνα: …ενηµέρωση. 
Σ3:… ενηµέρωση… ναι, και, όπου τα παιδιά ήταν εξοικειωµένα πλέον µε όλο το κοµµάτι και µετά 
ήρθε η πράξη.  
Χριστίνα: Άρα, για να συνοψίσω και για να καταλάβω καλύτερα…, ο στόχος ο πρωταρχικός για τη 
δηµιουργία της ταινίας, ουσιαστικά, ήτανε η αντιµετώπιση µε κάποιον τρόπο… 
Σ3: Ναι. 
Χριστίνα: …του φαινοµένου… 
Σ3:… της ενδοσσχολικής… 
Χριστίνα:… της ενδοσχολικής βίας… 
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Σ3: Ναι. 
Χριστίνα:… του ενδοσχολικού εκφοβισµού κλπ, … 
Σ3: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα:… είτε σωµατικά, είτε λεκτικά,… 
Σ3: Λεκτικά, έµµεσα ή άµεσα, ναι. 
Χριστίνα: …και στην πορεία προέκυψε και η συνεργασία µε την εκπαιδευτικό… 
Σ3: Με την εκπαιδευτικό… 
Χριστίνα:… και µε το γονιό,… 
Σ3: Ναι, ναι. 
Χριστίνα:… ο οποίος έτυχε να είναι και σκηνοθέτης και προσέφερε και τις δικές του γνώσεις και 
δικό του εξοπλισµό. 
Σ3: Ακριβώς. Ακριβώς. 
Χριστίνα: Έτσι; Ωραία. Και ουσιαστικά περνάµε µ’ αυτό και στο µεθοδολογικό πλαίσιο για το ο-
ποίο θα ήθελα να ρωτήσω… 
Σ3: Μµµµ. 
Χριστίνα: Άρα, καλύφθηκα ως προς τον τοµέα της συνεργασίας. Η συνεργασία ήτανε αυτής της 
µορφής. Άλλοι εκπαιδευτικοί µήπως συµµετείχαν στο project αυτό; 
Σ3: Όχι. Όχι, µόνο εµείς οι δύο συµµετείχαµε.  
Χριστίνα: Ποια ήταν η απαίτηση σε τεχνολογικό ή ψηφιακό εξοπλισµό; Τι ακριβώς χρειάστηκε για 
να δηµιουργηθεί; 
Σ3: Χρειάστηκε…, ναι, για να δηµιουργηθεί αυτή η ταινία, η οποία είναι επαγγελµατικών προδια-
γραφών, θα έλεγα, δηλαδή είναι µία κάµερα, η οποία ήτανε µία οµάδα του πανεπιστηµίου, φοιτη-
τών και φοιτητριών, όπου ήρθανε για να καλύψουνε τα πλάνα και να βοηθήσουν τους µαθητές και 
να τους µυήσουν στο… 
Χριστίνα: Μια άλλη µορφή συνεργασίας. 
Σ3: Με άλλη µορφή, ναι, ακριβώς. Και…. ένα µικρόφωνο, αν θυµάµαι καλά. Αυτό. ∆εν είχε κάτι 
άλλο. Αυτό.  
Χριστίνα: Ωραία.  
Σ3: Μία κάµερα ουσιαστικά, ο υπολογιστής που χρειάστηκε αργότερα… 
(ταυτόχρονα) 
Σ3 & Χριστίνα: … για να γίνει το µοντάζ. 
Σ3:… για να γίνουν … όλα αυτά, ναι.  
Χριστίνα: Ωραία. Ουσιαστικά, βέβαια, η υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου δεν είναι πάντα ε-
παρκής… 
Σ3: Όχι, όχι,… 
Χριστίνα:… για να καλύψει κάτι τέτοιο.  
Σ3: Αυτό, ναι… 
Χριστίνα: Υπάρχουν προβλήµατα. 
Σ3: Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα, Βέβαια, τώρα µε τα κινητά που υπάρχουνε και είναι τελευταί-
ας τεχνολογίας και… τα παιδιά ίσως να έχουνε, ίσως να κάνουνε κάποια… τέτοια… µοντάζ και 
όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν…. Εµείς, όχι, δεν µπορούσαµε να το υποστηρίξουµε έτσι. Έτσι λοιπόν 
ζητήσαµε την τεχνολογική υποστήριξη από το πανεπιστήµιο.  
Χριστίνα: Ωραία. Συνήθως, γνωρίζουµε, ότι η δηµιουργία µιας ταινίας έχει τρία βασικά στάδια. 
Τρία κύρια στάδια: προ-παραγωγή, κυρίως παραγωγή, µετα-παραγωγή, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται. 
Ήδη για την προ-παραγωγή έχουµε µιλήσει, 
Σ3: Ναι. 
Χριστίνα:… έχουµε πει κάποια πράγµατα, για παράδειγµα από πού ξεκίνησε η ιδέα της ταινίας, η 
σύλληψη κλπ. Πώς ακριβώς έγινε η µύηση των παιδιών, πώς έγινε η µύηση των µαθητών µέσα… 
στο έργο αυτό; Πώς πληροφορήθηκαν; Έγινε κάποια συζήτηση στην τάξη; 
Σ3: Η ιδέα ξεκίνησε…, το έναυσµα, είπαµε, ήτανε από το βιβλίο και µετά ουσιαστικά τα παιδιά 
προωθήθηκαν και το αποτέλεσµα της… δηµιουργικής τους απασχόλησης ήταν αυτό. Και συζητού-
σαµε πώς µπορούµε να µιλήσουµε για το φαινόµενο στον κόσµο, πώς µπορούµε να εµπλέξουµε 
όλο αυτό που κάνουµε εδώ στην τοπική…, στην ευρύτερη κοινωνία. Ουσιαστικά, ήθελα να πετύχω 
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ένα άνοιγµα του σχολείου … προς την κοινωνία. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση µέσα στην τάξη και τα 
παιδιά µόνα τους…,  καταλήξαµε, όλοι µαζί, στο συµπέρασµα ότι µία ταινία θα µπορούσε να ήταν 
ένα πολύ καλός…, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος … 
Χριστίνα:… διάχυσης της πληροφορίας στην κοινωνία. 
Σ3: … πληροφορίας και γνώσης στην κοινωνία και προβληµατισµού και ευαισθητοποίησης πάνω 
στο φαινόµενο αυτό.  
Χριστίνα: Κάποιο σενάριο γράφτηκε;  
Σ3: Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως, γράφτηκε το…. σενάριο: αφού διαβάσαµε λοιπόν το βιβλίο όλοι 
µαζί στην τάξη, µαζί µε τη Χ. τη Φ., καθίσαµε και γράψαµε το σενάριο. Όµως προϋπήρχε ο… σκη-
νοθέτης, ο…, Γ. ο Κ., µας είχε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και µαθήµατα µέσα στην τάξη, στα 
µαθήµατα αυτά που σας λέω ότι προηγήθηκαν, οπότε ξέραµε λίγο-πολύ πώς να γράψουµε το σενά-
ριο. Όλα αυτά βέβαια είναι γραµµένα, και στο εξώφυλλο … της ταινίας.  
Χριστίνα: Μάλιστα. Στο στάδιο της κυρίως παραγωγής θα ήθελα κάποιες πληροφορίες: στα γυρί-
σµατα: πόσο δύσκολο ήτανε… πόσο δύσκολη ή πόσο εύκολη ήταν η καθοδήγηση των παιδιών; 
Είχανε…, προφανώς έπρεπε να αναλάβουνε κάποιους ρόλους, να υποκριθούν, να παίξουν µπροστά 
στην κάµερα… όλο αυτό ήτανε µια διαδικασία. Συµµετείχανε τα παιδιά καθόλου… στο γύρισµα, 
µε την έννοια ότι ανέλαβαν καθόλου ρόλους να τραβήξουνε µε την κάµερα, να κρατήσουν κάποιο 
µικρόφωνο, να συµµετέχουν δηλαδή ως… σκηνοθέτες,… 
Σ3: Συντελεστές. 
Χριστίνα: …(γελά) κάµεραµαν,… 
Σ3:… ως συντελεστές. 
Χριστίνα:… συντελεστές. 
Σ3: Ναι, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά συµµετείχαν ως συντελεστές, γιατί οι πρωταγωνιστές ήτα-
νε… λίγοι. Εντάξει, αυτοί που… λίγοι! Λίγοι σε σχέση µε τον αριθµό … το συνολικό αριθµό των 
παιδιών. Εποµένως, όλα τα παιδιά συµµετείχαν κι αυτό, νοµίζω, ήτανε η επιτυχία, στο ότι όλα συ-
νέβαλαν στο να δηµιουργηθεί µια ταινία: άλλος κρατούσε το µικρόφωνο, άλλος καθότανε κρυφά 
κάτω από… την έδρα και… η δασκάλα για να έχει το µικρόφωνο. Άλλοι, ο καθένας έκανε ένα… 
µία, ένα ρόλο, τέλος πάντων, είχε αναλάβει ένα ρόλο. Και… όλο αυτό ήτανε το µαγικό, τέλος πά-
ντων, της υπόθεσης. ∆εν ήταν δύσκολο. ∆εν ήταν καθόλου δύσκολο, δηλαδή αποδείχθηκε τελικά 
ότι πάρα πολύ εύκολο… έγινε σχετικά πάρα πολύ γρήγορα, µπορώ να πω… Γρήγορα! Απ’ όσο το 
φανταζόµασταν, βεβαίως. Γι’ αυτό και τα αναφέρουµε. Υπήρχε καθοδήγηση του σκηνοθέτη, είχαµε 
δηλαδή έναν µέντορα δίπλα µας. Το ζητήσαµε. Μόνοι µας, αν δεν είχαµε τις γνώσεις και την καθο-
δήγηση, ίσως να ήταν πολύ πιο δύσκολο και να ήταν πολύ πιο χρονοβόρο. Όµως, έτσι… καταφέ-
ραµε, νοµίζω…,  να πετύχουµε έτσι, και, όλη αυτή η συνεργασία ήταν πάρα πολύ, το αποτέλεσµα 
όλο αυτό, της συνεργασίας, ήταν επιτυχές, γιατί ακριβώς υπήρξε µια άριστη… σχέση και… αλλη-
λεπίδραση µεταξύ µας. Και µεταξύ των παιδιών, µεταξύ των εκπαιδευτικών και µεταξύ του σκηνο-
θέτη και της οµάδας των φοιτητών και φοιτητριών. 
Χριστίνα: Όσο διασκεδαστικά κι ακούγονται τα δύο πρώτα στάδια της προ-παραγωγής και της κυ-
ρίως παραγωγής, και ψυχαγωγικά, φαντάζοµαι και θεωρώ ότι της µετα-παραγωγής είναι το πιο δύ-
σκολο και το πιο απαιτητικό. Γιατί εκεί πια µπαίνει ένα ψηφιακό κοµµάτι, µπαίνει το µοντάζ, µπαί-
νει η επεξεργασία, µπαίνουν αποφάσεις και επιλογές ποιο υλικό θα κρατήσω, ποιο θα θα διώξω, 
τέλος πάντων,… Είναι κάποιες αποφάσεις, κάποιες επιλογές. Κατά πόσο είναι εύκολο, σε αυτό το 
στάδιο εργασίας να συµµετέχουνε παιδιά, γιατί µου είπες ότι συµµετείχαν παιδιά δευτέρας τάξης. 
Σ3: Ναι.  
Χριστίνα: Μικρά παιδιά. 
Σ3: Μικρά παιδιά.  
Χριστίνα: ∆ηµοτικού. 
Σ3: Κι αυτό είναι το… (χαµογελά) φοβερό, ας πούµε: ότι … 
Χριστίνα: Και φαντάζοµαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το µοντάζ από τα παιδιά. 
Σ3: Ναι.  
Χριστίνα: Εδώ και, ας πούµε, πέµπτη τάξη και έκτη τάξη και γυµνασίου παιδιά είναι δύσκολο να 
συµµετέχουνε σ’ αυτό, όσο και να ήθελαν, όσο και να θέλει ο εκπαιδευτικός να τους εντάξει. Τι 
έγινε ακριβώς εδώ; 
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Σ3: Όχι, όχι. Στο µοντάζ δεν συµµετείχαµε, φαίνεται κιόλα, το γράφουµε και στην ταινία, ότι τα 
παιδιά, ο… ο Κ. ο Γ., µαζί µε τον Γ. τον Τ., νοµίζω, ή ο Γ. ο Τ. µόνος του έκανε το µοντάζ. Το 
γράφουµε κιόλα, δηλαδή ήτανε…, τα παιδιά ήτανε πάρα πολύ µικρά και… εστιάσαµε περισσότερο 
στο γεγονός ότι βγάλαµε όλο αυτό το αποτέλεσµα, πέτυχα αυτό το αποτέλεσµα σε εξαιρετικό βαθ-
µό, αλλά το µοντάζ όχι, δεν έγινε, το ψηφιακό όχι, γιατί ήτανε δευτέρα δηµοτικού, ήταν ήδη (χαµο-
γελά) too much γι’ αυτά. Τώρα, το ωραίο ήταν ότι µέσα από το βιβλίο που διάβασαν, µέσα από την 
ιστορία, µέσα από τη λογοτεχνία, κατάφεραν και οδηγήθηκαν στην παραγωγή ενός κινηµατογραφι-
κού έργου, µιας κινηµατογραφικής ταινίας , έτσι που µόνα τους µπήκαν στο ρόλο, συνεργάστηκαν 
άψογα…, παρόλο το νεαρό, το πολύ µικρό της ηλικίας. ∆ηλαδή δευτέρα δηµοτικού. Μιλάµε για 
πολύ µικρά παιδιά.  
Χριστίνα: Τώρα που έχει ολοκληρωθεί το έργο, και το βλέπεις κι από κάποια απόσταση, πώς θα το 
αξιολογούσες; Πώς θα αξιολογούσες την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και τα µαθησιακά αποτελέ-
σµατα; Ας µιλήσουµε λίγο πιο συγκεκριµένα για δεξιότητες: τα παιδιά, τελικά, απέκτησαν κάποιες 
γνώσεις; Απέκτησαν δεξιότητες; Συγκεκριµένα, και σε ποιος τοµείς; Τι ακριβώς είδες; 
Σ3: Λοιπόν… Ναι, ναι, ναι. Νοµίζω, ήταν πάρα πολύ σπουδαία και µεγάλα τα αποτελέσµατα της 
εκπόνησης αυτού του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Να τα πάρουµε ένα-ένα πρώτον.  Ας πούµε, η 
αξιολόγηση µε βάση τους στόχους µε βάση τους στόχους που είχαµε θέσει στην αρχή. Ήτανε… 
τεράστιοι, θα έλεγα. ∆ηλαδή: οι στόχοι που είχαµε βάλει ήτανε: η φιλαναγνωσία, αρχικά, η ευαι-
σθητοποίηση πάνω στο φαινόµενο της ενδοσχολικής βίας…, µεγάλο, γιατί, αν αντιληφθεί κανείς το 
τι συνέβη µετά και πόσο µεγάλη έκταση πήρε το φαινόµενο, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να 
κινητοποιηθούν κοινωνίες, εκπαιδευτικοί – όλη η εκπαιδευτική κοινότητα – µαθητές, και να γνωρί-
σουν τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόµενο, θεωρώ και πιστεύω ότι ξεκίνησε από…  αν όχι από αυτή 
την ταινία, βέβαια, αλλά σίγουρα ήτανε κι αυτό ένα µικρό λιθαράκι, αν σκεφτούµε ότι η ταινία έγι-
νε το 2009 και… όλοι µετά στη συνέχεια, το φαινόµενο αυτό, κάπου πριν ένα-δύο χρόνια άρχισε να 
παίρνει έκταση, ας πούµε, και να γνωστοποιείται στο… στους εκπαιδευτικούς και να ευαισθητο-
ποιείται όλη η κοινωνία γενικότερα. Να ορίζεται η 6 Μαρτίου Πανελλήνια Ηµέρα κατά της σχολι-
κής βίας.., όλα αυτά ήτανε µε συµβολή και της ΤΕ, φυσικά, και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδι-
κού Βιβλίου… Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι πετύχαµε τους στόχους µας. Τα παιδιά, σήµερα, που συµµε-
τείχαν στην ταινία είναι τρίτη γυµνασίου. Το γεγονός ότι όταν βρίσκονται, λένε ακόµα για το πόσο 
πολύ τους έδεσε όλη αυτή η δηµιουργική φάση που είχανε  µεταξύ τους, οι σχέσεις και η ταινία, 
εννοείται, …Αυτό, λοιπόν, σε σχέση µε τους στόχους. Η εµπλοκή τους µε βιβλία: ότι στη συνέχεια 
θέλαν συνεχώς να διαβάσουνε βιβλία και µου λέγανε «τουλάχιστον διαβάσαµε βιβλία», και βέβαια 
το συνεχίσαµε κι ότι «θα θέλαµε να κάνουµε κι άλλα πράγµατα, κι άλλες ταινίες», όλο αυτό. Τώρα: 
έτσι λοιπόν ήταν µεγάλος ο βαθµός ανταπόκρισης στους στόχους του προγράµµατος. Ένα αυτό. 
Και ο βαθµός ανταπόκρισης του θέµατος στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Τώρα, επίσης, υπήρχε και 
µια επίτευξη ψυχοκινητικών στόχων. Γιατί: µαθητές οι οποίοι δεν είχανε µεγάλες επιδόσεις και εί-
χανε θέµατα, - δεν είχαν µεγάλες επιδόσεις, εννοώ, γνωστικές, σε αντικείµενα γνωστικά, λόγω δυ-
σκολιών -  σε όλη αυτή την δηµιουργία της ταινίας και σε όλο το πρόγραµµα, συµµετείχανε, χωρίς 
να κάνουνε ούτε µία απουσία, και να θέλουν συνεχώς να…, όλοι δηλαδή θέλαν πάρα πολύ να ε-
µπλακούν και τα κατάφεραν και µια χαρά. Και φαίνεται βέβαια αυτό. Υπήρχε ένας, µπορώ να πω 
ότι επετεύχθησαν και συναισθηµατικοί στόχοι, γιατί µετά από όλο αυτό, κι αφού το θέµα ήταν κι 
αυτά, γίναν όλα µια παρέα. Εποµένως, …. να βρω τη λέξη, µε συγχωρείτε (γελά), ξεδίπλωσαν και 
τα συναισθήµατά τους. Και ενώθηκαν περισσότερο. Αυτό βέβαια είχε αποτέλεσµα και στην επίδο-
σή τους, στα µαθήµατα αυτή, δηλαδή και στα µαθηµατικά και στη γλώσσα, και στις εργασίες που 
δουλεύαµε και βάζαµε µέσα στην ώρα του µαθήµατος, τέλος πάντων, των γνωστικών αντικειµέ-
νων,… Όλα αυτά, δούλευαν… τα παιδιά δούλευαν µε µεγαλύτερη όρεξη και µεγαλύτερη… έτσι µε 
µεγαλύτερο ζήλο. Με συνεργασία: έγιναν οµάδες, εργασίας, όπου εκεί πέρα φαινότανε πόσο καλά 
µπορούν και συνεργάζονται… Αναπτύχθηκαν λοιπόν πολύ καλές σχέσεις µεταξύ τους έµαθαν να 
είναι συνεπείς, συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, γιατί αυτό, απ’ τη στιγµή που λέγαµε ότι την τε-
λευταία ώρα – γιατί αυτό γινόταν τελευταίες ώρες όλο αυτό, σας λέω, πρέπει να ήταν οκτώ δίωρα, 
δεν ήταν πάρα πολύ, πολύ λίγος χρόνος – εποµένως, έπρεπε να είµαστε πολύ συνεπείς, και στα υ-
πόλοιπα µαθήµατά µας, και συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στους ρόλους 
που είχε αναλάβει ο καθένας. Έµαθαν λοιπόν να είναι… αναγνώρισαν ότι… Α! Έπρεπε… να… 
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αντεπεξέλθουν και σε διάφορα προβλήµατα που είχαµε λόγω έλλειψης υλικοτεχνικών υποδοµών. 
Έπρεπε λοιπόν αυτά τα ίδια να φροντίσουν «όχι, κυρία, θα σου φέρουµε εµείς», ξέρω γω, «ό, τι 
χρειάζεσαι …». Υπήρχε µία συνεργασία γενικότερη… Αυτό µπορώ να πω…, δε θυµάµαι. Υπήρχαν 
βέβαια σε όλη τη φάση…, θα µπορούσα να αναφέρω κάποια λάθη που έγιναν, εντάξει σε σχέση µε 
το χρόνο… Οι αδυναµίες όµως κυρίως που είχαµε ήταν η υλικοτεχνική υποδοµή που δεν υπήρχε 
καθόλου στο σχολείο και δεν ξέρω και αν υπάρχει σε κάποιο σχολείο. Ίσως, σε κάποια ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, µπορεί να υπάρχει. Ωστόσο, βέβαια, θέλω να το αναφέρω, γιατί ήτανε σηµαντικός 
παράγοντας.  
Χριστίνα: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούω. 
Σ3: Ναι. 
Χριστίνα: Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω, µια και µιλάµε για αξιολόγηση: εσύ τη δική σου 
προσωπική εµπειρία από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς θα την αξιολογούσες, δηλαδή, πήρες κάτι, 
απέκτησες και συ γνώσεις καινούργιες, δεξιότητες, είδες κάτι καινούργιο, το οποίο σε βοήθησε µε-
τά στην παραπέρα πορεία ως εκπαιδευτικός; 
Σ3: Τεράστια οφέλη! Προσωπικά έχω να πω ότι τα οφέλη ήταν τεράστια. Πρώτον: πρώτον, η προ-
σωπική µου αυτοπεποίθηση. (Γελά) Ανέβηκε! Εννοείται, γιατί κατάφερα, για έναν εκπαιδευτικό, 
πολύ σηµαντικό για έναν εκπαιδευτικό που αγωνίζεται και να βλέπει… τα παιδιά του να καταφέρ-
νουν τόσα πράγµατα και να κάνουν όλο αυτό, γιατί… συγχρόνως, θέλω να σας πω, ότι, πάλι µε τη 
συνάδελφο, τη Χ. τη Φ., παράλληλα, είχαµε ανεβάσει και ένα θεατρικό. Γιατί δεν ξέραµε πόσο θα 
πάει η ταινία κι αν θα γίνει στο τέλος. ∆ηλαδή, µε τα παιδιά δούλευα συγχρόνως, µία ταινία κι ένα 
θεατρικό µε διαφορετικό θέµα, το οποίο ανέβηκε στον κινηµατογράφο και είχε εξαιρετική επιτυχία, 
όπου κι κει πέρα δουλεύαµε σενάρια, δουλεύαµε άλλους ρόλους. Βλέποντας λοιπόν τα παιδιά να 
είναι τόσο χαρούµενα, εµείς οι εκπαιδευτικοί αυτό έχουµε, η αµοιβή µας είναι αυτό, η ηθική ικανο-
ποίηση. Βλέποντας λοιπόν όλο αυτό και βλέποντας και σήµερα, τα παιδιά που είναι τρίτη γυµνασί-
ου να σε χαιρετάνε στο δρόµο µε τόση εγκαρδιότητα και να µη σε ξεχνάνε, δε νοµίζω ότι έχει κάτι 
άλλο, καλύτερο, που µπορεί να νιώσει κάποιος εκπαιδευτικός. ∆ηλαδή όσα λεφτά και να σου προ-
σφέρουν κι αυτό… Οφείλουµε να πούµε ότι η ταινία, …πώς τώρα έγινε όλη αυτή η παραγωγή! 
Όλη αυτή η παραγωγή, αφού κάναµε την ταινία, µετά όµως, θα έµενε σε ένα συρτάρι.  
Χριστίνα: Αυτό θα ήταν η επόµενη ερώτησή µου (γελά).  
Σ3: (γελά) Α, ωραία! 
Χριστίνα: ∆εν ξέρω αν πάµε στο ίδιο πράγµα… 
Σ3: (γελά) Ναι. 
Χριστίνα: (γελά)…αν πάµε στο ίδιο θέµα, η ερώτησή µου, πάντως, θα ήτανε, γιατί, προηγουµένως 
µιλούσαµε και για το στάδιο της µετα-παραγωγής και εγώ είχα αναφέρει το θέµα του µοντάζ. Φυ-
σικά, µετα-παραγωγή δεν είναι µόνο το µοντάζ και η επεξεργασία. Είναι και το… αυτό για το οποί-
ο, ο σκοπός για τον οποίο δηµιουργείται µία ταινία, όχι να µείνει στο συρτάρι… 
Σ3: Ακριβώς, αυτό. 
Χριστίνα: Να γίνει µια διανοµή, να κυκλοφορήσει,… 
Σ3: Ναι. Ναι. 
Χριστίνα:  … να τη δει η τοπική κοινωνία, η ευρύτερη κοινωνία, …κλπ. Και να πάρει κάποια µη-
νύµατα,… 
Σ3: Ακριβώς. 
Χριστίνα: Να δώσει κάποια µηνύµατα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω: έγινε κάποια δηµοσίευση, κά-
ποια διανοµή ή συνδέθηκε µε κάποιο διαγωνισµό µε κάποιο φεστιβάλ, να προχωρήσει παραπέρα; 
Σ3: Ναι, βεβαίως. Πήγαµε την ταινία λοιπόν, τη στείλαµε στο Κάµερα Ζιζάνιο, στο φεστιβάλ Ολυ-
µπίας. Όπου εκεί πέρα είχανε πάρει, και δύο µαθητές είχανε πάει στην Ολυµπία. Παράλειψη, γιατί 
θα έπρεπε να το πούµε, η ιστορία βασίζεται στην ιστορία του Β.Η., του συγγραφέα: είναι τρεις ι-
στορίες µέσα στο «[τίτλος έργου]». Επιλέξαµε αυτή, γιατί ήταν µέσα στο χώρο του σχολείου κι 
οπότε µπορούσε εύκολα να δραµατοποιηθεί… Πήγε λοιπόν στο Κάµερα Ζιζάνιο. Επειδή εµείς, και 
η Χ. και εγώ, είχαµε την οικογένειά µας και είχαµε πάρα πολλά, ο σκηνοθέτης που θα κατέβαινε 
στην Αθήνα, του λέω, «κοίτα, Γ., µήπως θα µπορούσες να την πας στην ΤΕ», όπου η ΤΕ έχει το 
βιβλίο, το «[τίτλος βιβλίου]» κι επειδή ήταν δεν είναι ακριβώς εκδόσεις, αλλά ήτανε µία εταιρία, 
πρόεδρος ήτανε ο – και είναι – ο… καθηγητής παιδοψυχιατρικής, ο κύριος Γ. Τ., καθηγητής του 
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πανεπιστηµίου, και λέω «µήπως θα µπορούσες να την πας και να τη δούνε οι υπεύθυνοι, και ο συγ-
γραφέας βέβαια, αν  µπορούσες να κλείσεις κάποιο ραντεβού, για να µην χρονοτριβούµε;». Για να 
πάρουµε και την άδεια βέβαια, γιατί εµείς γυρίσαµε µία ταινία, «Τ3», ο τίτλος του βιβλίου ήτανε 
«[τίτλος βιβλίου]», να έχουµε και µία…. Κάλυψη. Πραγµατικά, πήγε ο Γ., ο σκηνοθέτης, κάτω 
στην Αθήνα. Μίλησε, βρήκε και το συγγραφέα και τη Μ. την Κ., οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι δηµοσί-
ων σχέσεων της ΤΕ, βλέπουν την ταινία, και στη συνέχεια γίνονται…, τους άρεσε πάρα πολύ και 
ήταν η πρώτη µαθητική ταινία, πρώτη µαθητική ταινία πανελληνίως, όπου… µιλάει για τα φαινό-
µενο αυτό, αλλά και το γεγονός, ώστε µία, που άρχισε να µιλάει για το φαινόµενο …, της ενδοσχο-
λικής βίας και τον εκφοβισµό. 
Χριστίνα: Γιατί µετά ακολούθησαν πάρα πολλές (ξεσπά σε γέλια). 
Σ3: Μετά ακολούθησαν πάρα πολλές. Ουσιαστικά, αυτός ήταν ο στόχος µας: δηλαδή στο να µπο-
ρούµε να εµπνεύσουµε τα παιδιά. Βέβαια, να εµπνεύσουµε τα παιδιά, όχι απαραίτητα γι’ αυτό το 
φαινόµενο. Θα µπορούσαν δηλαδή να εµπνευστούν και για άλλα πράγµατα, και για άλλα φαινόµε-
να, τα οποία, υπάρχουν πάρα πολλά: για τη φιλία,… µιλάµε για χίλια δυο. Ωστόσο, βέβαια, κι αυτό 
ήταν πάρα πολύ σηµαντικό, ότι ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες. Πάρα πολλές, δηλαδή αν ανοί-
ξεις το διαδίκτυο, και οι διαγωνισµοί που υπήρχανε. Και θεωρώ, και νοµίζω, ότι ήταν ένα… πρώ-
το… λιθαράκι, για να αρχίσουν να εµπλέκονται οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί µέσα µε την τέ-
χνη… του κινηµατογράφου και γενικότερα. 
Χριστίνα: Και ειδικά στην Ηµαθία που υπάρχει έλλειψη… 
Σ3: Υπάρχει έλλειψη στην Ηµαθία, ναι, ναι, ναι…. 
Χριστίνα:… στον τοµέα αυτό.  
Σ3:… εντάξει εµείς… 
Χριστίνα: Αλήθεια! 
Σ3: … γενικώς έχουµε κάποιες ελλείψεις, αλλά θα το προσπαθήσουµε, τι να κάνουµε; Γενικώς, 
θέλει προσπάθεια. 
Χριστίνα: Αλήθεια, η… στάση των γονιών των παιδιών που συµµετείχαν, αλλά κι όλου του σχο-
λείου πώς, ποια ακριβώς ήτανε απέναντι στο έργο αυτό, γιατί ήτανε και κάτι πρωτοφανές… 
Σ3: Πρωτοφανές, ακριβώς. Ναι, πρώτη φορά το άκουγαν. 
Χριστίνα: Πρώτη φορά το άκουγαν. 
Σ3: Η στάση ήταν πάρα πολύ θετική. Όµως, δεν ήτανε, «γεια σας, ήρθαµε να σας ενηµερώσουµε 
ότι θα γυρίσουµε µία ταινία για το… για την ενδοσχολική βία». ∆εν ήταν έτσι απλά τα πράγµατα. 
Προηγήθηκαν συναντήσεις… καθηµερινές όχι, εβδοµαδιαίες όµως συναντήσεις µε τους γονείς. 
Κάναµε συναντήσεις, έπρεπε να ενηµερωθούν για το φαινόµενο, το οποίο εγώ το είχα διαβάσει 
(γελά) και το είχα… άρχισα πλέον να το µελετώ για να µπορώ να τους το µεταφέρω και να µην υ-
πάρχει κάποια παρεξήγηση, να µην υπάρχει κάποια παρανόηση πάνω στο θέµα. Έτσι λοιπόν, συνα-
ντήθηκα µε τους γονείς, προηγήθηκε η ενηµέρωση, οπότε ήταν ήδη εξοικειωµένοι οι γονείς µε το 
θέµα αυτό, τους άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα και… όλοι µας, πιστεύω, εάν µυηθούν µε τον κατάλ-
ληλο τρόπο σε οτιδήποτε, θα µας αρέσει … τα παιδιά µας να κάνουν κάτι διαφορετικό. ∆εν υπήρξε 
καµία αντίδραση. ∆εν µπορώ να πω ότι είχαµε κάποιο πρόβληµα, αντιθέτως ήταν πάρα πολύ θετι-
κοί. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν γίνεται η ταινία, το Μάιο, όχι την επόµενη χρονιά, ναι µετά την 
έκδοση της ταινίας, ναι, κυκλοφορεί η ταινία, η… πρώτη της προβολή έγινε εδώ στον κινηµατο-
γράφο, το µοναδικό κινηµατογράφο που έχουµε στην Αλεξάνδρεια, «[όνοµα κινηµατογράφου]» 
λέγεται, και δεν έχει άλλον… Και µάλιστα, δε λειτουργεί, είναι και κλειστός, έπρεπε να ανοίξει 
µόνο για µας… Ναι, ήτανε δηλαδή και δύσκολη η όλη διαδικασία. Οπότε γυρίζουµε εκεί πέρα το 
θεατρικό µαζί µε τα παιδιά, παίζουµε το θεατρικό µαζί µε τα παιδιά και γίνεται και η προβολή της 
ταινίας. Έρχονται και καλούµε από την Αθήνα και την υπεύθυνη της ΤΕ, της [εξήγηση], θεωρώ-
ντας ότι µπορεί και να µην έρθει, γιατί εµείς δεν καλύψαµε ούτε έξοδα, ούτε κάτι…. Και… καλού-
µε τότε τον Μ. τον Α., που ήταν τότε στη Θεσσαλονίκη, ήτανε… έφορος του Κύκλου του Ελληνι-
κού Παιδικού Βιβλίου, τη Γ. τη Φ., η οποία ήτανε από το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, κάναµε 
κάποιες προσκλήσεις. Και ήρθαν όλοι και αγκάλιασαν όλοι µε χαρά. Και η τοπική κοινωνία, όλοι 
εδώ. ∆ηλαδή…, όλο αυτό ήτανε πολύ µεγάλο… πιστεύω έτσι… 
Χριστίνα: Ένα µεγάλο γεγονός. 
Σ3:… µεγάλο γεγονός, ναι, το οποίο ξεκίνησε από ένα σχολείο, από µία τάξη στα πολύ…, από τους 
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γονείς µε τα παιδιά µια συνεργασία, µια συλλογική δουλειά λοιπόν, γονέων, µαθητών, εκπαιδευτι-
κών, κοινότητας, όλο και… νοµίζω … αυτή ήταν η επιτυχία περισσότερο. Το αποτέλεσµα της ται-
νίας…, σαφώς θα υπάρχουν λάθη, σαφώς θα υπάρχουν και σκηνοθετικά λάθη ή… στο σενάριο ή 
οτιδήποτε. Αυτά, εννοείται, αφού είναι µια δουλειά από παιδιά. Όµως, το αποτέλεσµα ήταν το πιο 
σπουδαίο. Την επόµενη χρονιά, µας καλούνε, µας καλούν από το… ο συγγραφέας. Ο Β.Η. του βι-
βλίου, της ιστορίας του βιβλίου µαζί µε την ΤΕ να παρουσιάσουµε την ταινία στη ∆ιεθνή Έκθε-
ση… Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, όπου έρχονται οι µαθητές, που τους συνόδευσαν οι γονείς… Και 
πάλι δεν υπήρχε, ας πούµε, υλικοτεχνική υποδοµή. ∆ηλαδή, θέλω να πω, η οργάνωση έγινε καθαρά 
από τους γονείς. Οι γονείς φέραν τα παιδιά τους… Εµείς οι εκπαιδευτικοί πήγαµε µόνοι µας… ∆η-
λαδή, θέλω να πω, εντάξει, εγώ ήµουνα ήδη στην… έκθεση, όπου βοηθούσα την ΤΕ, γιατί… Α! 
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι ήµουνα εθελόντρια στην ΤΕ. Ευαισθητοποιήθηκα, ώστε… προσφέ-
ραµε λοιπόν την…, για να µη µείνει η ταινία στο συρτάρι, όπως είπαµε. Μετά τη συγκατάθεση και 
του σκηνοθέτη και της εκπαιδευτικού, της Χ. της Φ., σκέφτηκα «θέλετε να προσφέρουµε αυτή τη 
δουλειά που κάναµε στην ΤΕ, και αν συµφωνήσει και ο κύριος Τ. κι η οµάδα τους εκεί, να την 
προωθήσουν και τα έσοδα όλα να πάνε … στην ΤΕ;» Έτσι, λοιπόν, προσφέραµε την πνευµατική 
µας… ιδιοκτησία στην ΤΕ, και γι’ αυτό και βγήκε αυτό το… ταινιάκι που είδατε, για να γίνει, να 
αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια όλων όσων το χρειάζονταν. ∆ηλαδή των εκπαιδευτι-
κών, συλλόγων γονέων που θα µπορούσαν να το πάρουν, να προβάλλουν την ταινία, να προκαλέσει 
η ταινία προβληµατισµό και στη συνέχεια να ακολουθήσει συζήτηση και ενηµέρωση για το φαινό-
µενο… Ουσιαστικά, αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός: να αποτελέσει… αφορµή και αιτία για… ευαι-
σθητοποίηση και… σε όλη την κοινωνία, ώστε να µάθουν γι’ αυτό φαινόµενο.  
Χριστίνα: ∆εν άκουσα πολλά προβλήµατα, πέρα από υλικοτεχνική υποδοµή. Άλλα εµπόδια υπήρ-
χαν; Άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες στην όλη διαδικασία; 
Σ3: Όχι, (χαµογελά) ήµασταν ευλογηµένοι, πραγµατικά, γιατί δεν υπήρχαν (γελά), δεν µπορώ να 
πω. Υπήρχε η υλικοτεχνική υποδοµή. Στην εκπαιδευτική διαδικασία οι συνάδελφοι δε γνώριζαν…, 
γνώριζαν βεβαίως ότι γυρνούσαµε ταινία, αλλά λίγο το είχανε πάρει πιο… αδιάφορα και ότι δε φα-
νταζόντουσαν ότι θα γίνει και κάτι τέτοιο. ∆ηλαδή στο ότι «τι παιδεύεστε τώρα! Τι κάνετε!» Υπήρ-
χε έτσι ένα τέτοιο κλίµα… δεν υπήρχε κάποια… δε ζητήσαµε… τη βοήθειά τους, αλλά… δεν… τι 
βοήθεια… ; Περισσότερο σε θέµατα… προσπαθούσαµε να κάνουµε τα εξτρά µόνοι µας. Σας λέω, 
ήµασταν δύο εκπαιδευτικοί στη δευτέρα δηµοτικού και… πιστεύω… η άριστη συνεργασία ήταν 
που κατάφερε πολλά πράγµατα, οπότε ήµασταν δύο, δεν ήταν µόνος του κάποιος για να πεις ότι… 
θα κάνει… Καταφέραµε δηλαδή να… συνεργαστούµε, και… η µία…,έδινε κουράγιο στην άλλη, 
έδινε δύναµη…, υπήρχε µία πολύ καλή αλληλεπίδραση στη σχέση µας.  
Χριστίνα: Από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου υπήρχε στήριξη; 
Σ3: Από τη διεύθυνση του σχολείου, βεβαίως, υπήρξε στήριξη στο γεγονός ότι είχαµε ελεύθερο να 
κάνουµε ό, τι θέλουµε, δηλαδή υπήρχε θέµα εµπιστοσύνης. Μας παραχώρησε και το γραφείο του ο 
διευθυντής κάποια στιγµή, για να…γυρίσουµε µία σκηνή…, και γενικώς, ήταν ένας διευθυντής α-
νοιχτός σε όλα αυτά τα καινοτόµα που εγώ… σκεφτόµουνα. ∆εν είχα κάποιο φρενάρισµα από µέ-
ρους του. Απλά δεν υπήρχαν οι υλικοτεχνικές δοµές που θα έπρεπε να έχει ένα σχολείο, όχι γιατί… 
έφταιγε ο διευθυντής, απλά γιατί δε θα τα είχε κανένα ελληνικό δηµόσιο σχολείο. Όταν έγινε…, 
αξίζει να πω, όταν έγινε η… προβολή της ταινίας στον κινηµατογράφο και του θεατρικού έργου, 
χρειάστηκα κάποια σκηνικά, όπου εκεί πέρα πραγµατικά, δηλαδή αν δεν είχαµε τη στήριξη του δι-
ευθυντή, να φέρει κάποια πράγµατα… Ναι, µας είχε µεταφέρει, τώρα που θυµάµαι καλά, τα σκηνι-
κά…, ναι. Αυτό.  
Χριστίνα: Μάλιστα. Και έρχοµαι στο τελευταίο κοµµάτι, το οποίο είναι λίγο πιο θεωρητικό. Έχει 
να κάνει δηλαδή µε προσωπικές απόψεις όσον αφορά την κινηµατογραφική παιδεία. Και το πρώτο 
που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι τελικά η κινηµατογραφική παιδεία, και πολύ περισσότερο η δη-
µιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου τελικά έχει δυνάµεις απελευθερωτικές για τη φαντασία 
και η δηµιουργικότητα και µικρών ακόµα µαθητών; 
Σ3: Τώρα, ξέρετε, µιλάτε σε µένα, έναν άνθρωπο, που είµαι λάτρης της τέχνης, γενικότερα. Οπότε, 
δεν υπάρχει περίπτωση να πω… ότι βεβαίως και… εννοείται… ότι είναι πάρα πολύ δηµιουργικό το 
να ασχολούνται τα παιδιά µε τον κινηµατογράφο, µε τις ταινίες, µε την τέχνη γενικότερα, µε όποια 
µορφή τέχνης, όπου όλες οι τέχνες συνδέονται. Εποµένως, η εµπλοκή µε τις τέχνες είναι πάρα πολύ 
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σπουδαίο πράγµα. Εδώ τώρα είχαµε µία ταινία, όπου είχαµε µουσική, όπου είχαµε…, υπήρχε και 
µουσική επένδυση µέσα στην ταινία. Όπου κι αυτό ήταν επιλογή ενός κοµµατιού που ήτανε… µε… 
ραπ που ήτανε παλιό και έπρεπε… Όλο αυτό, κι αυτό ενέπνευσε τα παιδιά, γιατί… άρχισαν να ψά-
χνουν τα ίδια, γενικώς να προβληµατίζονται και να ψάχνουν, οπότε ήταν πολύ σηµαντικό. Μετά… 
από το βιβλίο. Λογοτεχνία. Είχαµε λοιπόν πολλές µορφές τέχνης, για να δηµιουργηθεί µία ταινία. 
Και η φαντασία τους, και εικαστικά ακόµη, γιατί σκεφτόµασταν: «τι να κάνουµε εδώ, και πού να 
στηθούµε και πώς να κάνουµε και… τι θα ζωγραφίσουµε…» Γιατί µετά κάναµε και έκθεση ζω-
γραφικής, νοµίζω. ∆ηλαδή κάναµε  … και από τις τρεις ιστορίες του βιβλίου που µας ενέπνευσε, 
συλλέξαµε έργα, ζωγραφικά. Εποµένως λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να εµπλέκο-
νται τα παιδιά µε την τέχνη γενικότερα, γιατί έτσι µαθαίνουν και πιο εύκολα και πιο αποδοτικά. 
Και πιο δηµιουργικά.  
Χριστίνα: Κι αµέσως έρχεται η επόµενη ερώτηση: θα έπρεπε λοιπόν οι µαθητές του δηµοτικού να 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής παιδείας και δηµιουργικότητας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, στο σχολείο; Στην τυπική εκπαίδευση; Θα έπρεπε; 
Σ3:  Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερες ώρες δηµιουργικότητας, πράγµα που δεν έχουν. 
∆εν έχουν, ας µην κρυβόµαστε. Το σχολείο µας δεν είναι όσο δηµιουργικό θα έπρεπε για την ηλι-
κία ιδίως του…, γενικώς και στη µεγαλύτερη ηλικία και στο γυµνάσιο και στο λύκειο, αλλά ακόµη 
περισσότερο στο δηµοτικό που δεν έχουνε έτσι ευκαιρίες δηµιουργίας. ∆εν έχουν δηµιουργικότητα, 
όχι. Εποµένως, θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίο να έχουν και κινηµατογραφική παιδεία, όπως λέτε,  
και όποια µορφή άλλη δηµιουργίας. Γιατί έτσι µπορούν να εµπνευστούν και να µάθουν πολλά 
πράγµατα µέσα από…. Μία έτσι καλλιτεχνική έκφραση. Και µπορούν µέσα από κει διεπιστηµονικά 
και διαθεµατικά να µάθουν και γιατί όχι και µαθηµατικά και γλώσσα και… περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και χίλια δυο άλλα πράγµατα. Γιατί µπορούν να εµπλακούν. Ναι, βεβαίως. Και… αυτό που 
θα ‘θελα να τονίσω, ότι στις µέρες µας, αφού η τεχνολογία έχει τόσο µεγάλη εξέλιξη και πρόοδο, 
είναι πάρα πολύ σπουδαίο να εµπλέξουµε τα παιδιά σ’ αυτό όχι µε στείρα γνώση, ότι, «ξες, πατάς 
το enter και…» Γιατί όχι να µπορούν να χρησιµοποιούν την τεχνολογία δηµιουργικά µ’ αυτόν τον 
τρόπο. Και όχι παίζοντας βίαια παιχνίδια, ξέρω γω, στους υπολογιστές. Έτσι θά ‘πρεπε να ‘ναι.  
Χριστίνα: Άρα λοιπόν, ποιες προτάσεις… έχεις κατά νου για κείνους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
δεν έχουν επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και οι οποίοι ενδεχοµένως θα ενδιαφέρονταν, αλλά δεν τολ-
µούν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται και 
σκοπεύουν να προχωρήσουνε σε κάτι αντίστοιχο µελλοντικά; Πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί η 
κατάσταση; Τι θα βοηθούσε; Θα βοηθούσε για παράδειγµα µια επίσηµη θεσµοθέτηση ή να υπάρ-
χει, να αναπτυχθεί κάποιο επίσηµο παιδαγωγικό µοντέλο κινηµατογραφικής προσέγγισης; Κάποιο 
αναλυτικό πρόγραµµα… Τι ακριβώς θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να προωθηθεί 
η κινηµατογραφική παιδεία, η δηµιουργική προσέγγιση στην κινηµατογραφική παιδεία στο σχολεί-
ο; 
Σ3: Ναι. ∆ύσκολο θέµα. Βεβαίως θα βοηθούσε, όµως εδώ τώρα τίθεται ένα µεγάλο… ερώτηµα: το 
πώς, το ποιος θα είναι ο τρόπος όπου, ναι βέβαια θα θεσµοθετούσε, αλλά συγχρόνως, αν θεσµοθε-
τούσε, θα… ξεσήκωνε πολλές φωνές αντίδρασης για κάποιους οι οποίοι δε θα ‘θελαν και θα ‘ναι 
βολεµένοι. Εδώ, µία ώρα φιλαναγνωσίας είχαν και καταργήθηκε κι αυτή η ώρα. Μία ώρα φιλανα-
γνωσίας όπου στην ώρα της φιλαναγνωσίας, εκεί θα µπορούσαν να γίνουν δηµιουργικά πράγµατα.  
Και ευέλικτη ζώνη. ∆υστυχώς, έχουµε δει ότι καταργήθηκαν. Το Υπουργείο µας την κατήργησε. 
Χριστίνα: Στην πέµπτη και την έκτη τάξη. 
Σ3: Στην πέµπτη και την έκτη τάξη. Και στις υπόλοιπες τάξεις, δεν υπάρχει ώρα φιλαναγνωσίας 
πλέον για τα παιδιά. Πράγµα το οποίο είναι… εγκληµατικό, θεωρώ. Πού είναι η δηµιουργία των 
παιδιών και πού είναι η φαντασία και πού είναι… ; Μόνο η στείρα γνώση, δηλαδή να βγάζουνε τα 
παιδιά ροµποτάκια, να µαθαίνουν πάρα πολύ καλά µαθηµατικά, να µαθαίνουν πάρα πολύ καλά, 
ναι, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. ∆υστυχώς είµαστε… ∆υστυχώς! Ευτυχώς η ζωή µας δεν είναι µόνο 
αυτό. Αλλά, δυστυχώς εµείς προσπαθούµε να κάνουµε τα παιδιά έτσι, σ’ έναν κόσµο που τρέχει 
η… πληροφορία και η τεχνολογία µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Εµείς εξακολουθούµε να τά ‘χουµε περι-
ορισµένα σ’ ένα θρανίο και σ’ ένα καθισµατάκι και να παπαγαλίζουν. Ε, δεν είναι παιδί αυτό, όχι! 
Και δεν ξέρω πώς θα µπορεί αυτό να γίνει αν θεσµοθετηθεί η ώρα; Να θεσµοθετηθεί, αλλά εδώ 
µιλάµε, θέλει ριζική αλλαγή στην εκπαίδευση στο αναλυτικό πρόγραµµα και στην παιδεία µας γε-
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νικότερα, γιατί από µικρά αρχίζουν τα παιδιά, από µικρά πρέπει να τα εµπλέξουµε σ’ όλο αυτό. Σ’ 
όλη τη δηµιουργία. Από το νηπιαγωγείο και αργότερα να φτάσουµε στα τελευταία πάνω στρώµατα 
που είναι το γυµνάσιο και το λύκειο. Και αργότερα η τριτοβάθµια. Είναι κρίµα δηλαδή. Σκοτώνου-
µε και… στραγγαλίζουµε τη δηµιουργικότητά τους προσπαθώντας να τα… κάνουµε παπαγαλάκια. 
Πώς θα γίνει αυτό; Θεωρώ ότι η λύση, η µόνη λύση είναι η κριτική παιδαγωγική. Η κριτική να κά-
νουµε παιδιά, κριτικούς, κριτικά παιδιά, µε κριτική σκέψη. Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Πρέπει να…, 
σας λέω, να γίνει µία αναθεώρηση (γελά) όλου του αναλυτικού προγράµµατος… ,ξανά, και να κα-
θίσουνε κάτω για να δούµε τι… Ίσως βολεύει και πολλούς αυτό, να µην έχουν κριτική σκέψη, τα 
παιδιά µας να µην έχουν κριτική σκέψη, γιατί θα τα κάνουµε πάρα πολύ έξυπνα και δεν µας βολεύ-
ει αυτό το πράγµα, η αλήθεια είναι. Προς το παρόν όµως χρειαζόµαστε αλλαγές που επιβάλλεται να 
γίνουν, για να… κάνουµε κυρίως ευτυχισµένα παιδιά και χαρούµενα παιδιά. Το ζητούµενο είναι να 
έχουµε παιδιά χαρούµενα, ευτυχισµένα, να βγούνε σε µία κοινωνία και να έχουν όραµα. Και να 
έχουνε στόχους. Βλέπουµε τα παιδιά µας δεν έχουνε στόχους. ∆ηλαδή το να πετύχεις ένα πανεπι-
στήµιο, δεν είναι και…, και δεν είναι και πλέον δύσκολο. Το θέµα είναι να πετύχεις την πρώτη σου 
επιλογή. Το πετυχαίνεις; ∆ηλαδή είναι αυτό που πραγµατικά θες κι αυτό που πραγµατικά αγαπάς κι 
αυτό που θα σε κάνει ευτυχισµένο στη ζωή σου; ∆ηλαδή το ζητούµενο είναι να κάνουµε ευτυχι-
σµένα παιδιά. Και θα τα κάνουµε µόνο µε δηµιουργική έκφραση. Αν βάλουµε τη δηµιουργία: είτε 
αυτό λέγεται κινηµατογράφος, είτε λέγεται φιλαναγνωσία, είτε λέγεται µουσική ή θέατρο… όλα 
αυτά σίγουρα αρέσουν στα παιδιά. Η τέχνη αρέσει στα παιδιά και τους κάνει… τα κάνει πολύ πιο 
δηµιουργικά και… χαρούµενα. Και από κει πέρα και οι µαθησιακές δυσκολίες πλέον ξεπερνιού-
νται. Και τα δυσλεκτικά παιδιά ξεπερνιούνται. ∆ε, δε, συγνώµη, λάθος έκφραση, καταφέρνουν να 
ξεπεράσουν τη δυσκολία τους, και όλα γίνονται πιο εύκολα. Αλλά και (χαµογελά) ο εκπαιδευτικός 
περνά πιο καλά. (Γελά) Γιατί πραγµατικά δηλαδή, το να µπαίνουν σε µια τάξη και να λες µόνο 
«Α+Β=Γ», και δεν ξέρω τι, δηλαδή αυτό δε φτάνει. Ούτε θα βλέπουµε χαρούµενα πρόσωπα.  
Χριστίνα: Και κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω µόνο και µόνο επειδή το ανέφερες: είπες, µίλησες 
για αλλαγές, ριζικές, για µεταρρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Θε-
ωρείς ότι είµαστε σε καλό δρόµο µε την αλλαγή προς το ψηφιακό σχολείο; Προς το Νέο Σχολείο; 
Είναι µια αρχή; Ή δε φτάνει; 
Σ3: Αν είναι µία αρχή… Σαφώς είναι µία αρχή. Είναι µία αρχή. Όµως, από µόνη της δε φτάνει. Όχι, 
από µόνη της δε φτάνει. Γιατί ένα ψηφιακό σχολείο…, µε τον τρόπο που θα δοθεί δεν ξέρω, πώς θα 
στηριχτεί, δηλαδή το ποιος θα το στηρίξει, ποιος θα το… αυτό δεν µπορώ να…, αυτό θέλει πάρα 
πολύ δουλειά. Σίγουρα είναι µία αρχή. Είµαστε σε µία νέα τάξη πραγµάτων. Πρέπει να πάρουµε…, 
να καταλάβουµε όλοι µας ότι πέρασε πια εκείνο το στείρο, σας λέω, το … παπαγαλιώδη, θέλω αυτό 
να µάθω. Πρέπει τα παιδιά να µάθουν να κρίνουν περισσότερο. Πράγµα το οποίο δεν το κάνουν. 
Και πώς θα γίνει αυτό; Εάν εγώ απλά τους λέω, «ψάξε, ψάξτε µέσα στο ίντερνετ», ξέρω γω, ναι, 
αυτό, ναι ψάξτε, αλλά να ξέρει και τι ψάχνει, να ξέρει πού… τον τρόπο, να ξέρει πώς να βαδίσει, να 
υπάρχει µια καθοδήγηση. Όχι, έτσι…,  θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Σαφώς, 
είναι ένα σπουδαίο… βήµα, γιατί είπαµε, ζούµε στην κοινωνία… σε µια διαφορετική κοινωνία απ’ 
ό, τι µεγαλώσαµε εµείς κι απ’ ό, τι µεγάλωσαν οι γονείς µας. Το βλέπεις τώρα… τους…µαθητές, 
από τα µικρά παιδιά µέχρι τους, εννοείται, του λυκείου, µ’ ένα κινητό και να µην έχουν µάθει να 
επικοινωνούν παρά µόνο µέσω sms, µέσω µηνυµάτων, µέσω facebook, µέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, instagram κλπ. Όλο αυτό θα πρέπει, εννοείται, σαν κοινωνία να µας προβληµατίσει, και σαν 
σχολείο και σαν παιδεία… Τι κάνουµε; Εµείς καθόµαστε…και περιµένουµε απλά να αλλάξουν τα 
παιδιά; Όχι, δε θ’ αλλάξουν, γιατί προχωράνε µπροστά. Άρα λοιπόν, σίγουρα το ψηφιακό σχολείο 
είναι απαραίτητο, να µπορεί η γνώση να διαχέεται παντού και να µπορεί ένα παιδί να επικοινωνεί 
και µε τους συµµαθητές του και… η γνώση…, τέλος πάντων, … Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
ενηµερωθούν πάρα πολύ καλά. Πρέπει να… είναι- είναι πολλά τα θέµατα. ∆εν είναι ένα και δύο. 
∆εν είναι έτσι εύκολα. ∆εν είναι εύκολα, όχι καθόλου εύκολα. Απλά θα πρέπει να γίνει, έτσι, από 
µία… χαµηλή βάση, δηλαδή από το νηπιαγωγείο… 
Χριστίνα: Εγώ θα ήθελα να σ’ ευχαριστήσω πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνέντευξη και εύχοµαι το κα-
λύτερο στα επόµενα (χαµογελώντας) άλλα… 
Σ3: Κι εγώ εύχοµαι καλή συνέχεια σ’ αυτό που ονειρεύεσαι και σ’ αυτό που οραµατίζεσαι να κά-
νεις, και στο σχολείο σου, αλλά και στην προσωπική σου… εξέλιξη, αφού… ασχολείσαι… µε την 
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έρευνα… 
Χριστίνα: Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ (χαµογελά).  
Σ3: Μπράβο σου! 

 
XII.2.4 Συνέντευξη Τέταρτη 

 
Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ4    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 9/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, αντικείµενο της συζήτησης αυτής είναι η… δηµιουργική προσέγγιση του κινη-
µατογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία και… είσαι µια εκπαιδευτικός… από τους λίγους εκ-
παιδευτικούς σε όλο το νοµό Ηµαθίας, που έχει ακριβώς χρησιµοποιήσει τον κινηµατογράφο, τη 
δηµιουργική του διάσταση, εντός της διδακτικής διαδικασίας, µε παιδιά το δηµοτικού. Που σηµαί-
νει δηλαδή ότι έχουν δηµιουργήσει κάποιες κινηµατογραφικές… ταινίες. Θα ήθελα λίγο να µου 
πεις καταρχήν κάποιες βασικές γενικές πληροφορίες όσον αφορά τις διάφορες κινηµατογραφικές 
παραγωγές των παιδιών. Για παράδειγµα τίτλους ταινιών που έχουν δηµιουργηθεί, χρονική διάρ-
κεια, σε ποιους χώρους έχουν παραχθεί, κλπ. Κάποια βασικά στοιχεία.  
Σ4: Είναι πολλά. Αφορούν σε τρεις συνεχόµενες σχολικές χρονιές. Η πρώτη χρονιά που ήρθαν τα 
παιδιά σε επαφή µε’ αυτό το θέµα ήτανε … το ’12-’13. Όταν, για να παρουσιάσουµε συνολική τη 
δουλειά της ευέλικτης που είχε γίνει εκείνο το έτος, µπήκα εγώ στη διαδικασία να δηµιουργήσω 
µία ταινία, η οποία αποσπασµατικά παρουσίαζε τη δουλειά των παιδιών σε όλα τα επίπεδα. Ένα 
µέρος εκείνης της ταινίας δηµιουργήθηκε µέσα στην τάξη, στο διαδραστικό πίνακα, και βλέποντας 
τα παιδιά το τελικό προϊόν, διαπίστωσαν ότι… όλα αυτά που ζούσαν κι έκαναν κι αισθάνονταν και 
µάθαιναν, έµπαιναν σε µία ταινία η οποία είχε πολύ µεγαλύτερη δύναµη από αυτή που είχε ο λόγος 
τους όταν τα ρωτούσες «µε τι ασχολήθηκες αυτή τη χρονιά;». Μπορούσε να σου πει το κάθε πιτσι-
ρίκι µε τι ασχολήθηκε, αλλά δεν µπορούσε να σου µεταδώσει το συναίσθηµα, να σου µεταδώσει σε 
όλο του το µεγαλείο αυτό που έζησε εκείνη τη χρονιά. Και είναι πολύ σηµαντικό αυτό που ζήσαν 
τα παιδάκια εκείνη τη χρονιά, γιατί αποφασίσαµε να ασχοληθούµε µε ένα θέµα που δεν το γνώρι-
ζαν και που τελικά τους συγκίνησε βαθιά:  µε το Μακεδονικό Αγώνα. ∆ιαβάσαµε µέσα στην τάξη 
όλο το βιβλίο της Πηνελόπης ∆έλτα, «στα µυστικά του βάλτου», ήρθαν σε επαφή µε κοµµάτια της 
ιστορίας του που ούτε καν φανταζόταν ότι θα µπορούσαν να διαδραµατιστούν σ’ αυτό το χώρο. 
Και µέσα από τους ήρωες του βιβλίου, µεταφέρθηκαν στην εποχή εκείνη κι όταν τελικά έφτασε το 
βιβλίο να τελειώνει, είχα µια τάξη µε 23 παιδιά - δε θυµάµαι πόσα ήταν -  που κλαίγαν όλα, γιατί 
τέλειωσε το βιβλίο. Και όταν όλα αυτά που είπαν, ζωγράφισαν, ένιωσαν,… τα είδαν στο τελικό 
προϊόν της ταινίας που είχα κάνει εγώ για να παρουσιάσω τη δουλειά τους, δεν πίστευαν ότι αυτά 
ήταν δικά τους. ∆ηλαδή φτάσαν στο σηµείο να πούνε, «κυρία, εµείς τα κάναµε αυτά;». Και κοιτού-
σαν τη ζωγραφιά τους ή άκουγαν τη φωνή τους ή… διάβαζαν τα κείµενά τους, αυτά που µου είπα-
νε. Και το πρώτο που είπαν την επόµενη χρονιά, όταν τους είπα «µε τι θέλετε να ασχοληθούµε;», 
ήταν «θέλουµε να κάνουµε ταινίες. ∆ηλαδή, αυτό που πέρσι κάναµε µαζί, κυρία, και µεις είχαµε 
πολύ µικρή…, εµείς σου προσφέραµε υλικό και συ δηµιουργούσες ταινία, θέλουµε να µας δείξεις  
φέτος πώς θα το κάνουµε εµείς. Να κάνουµε δικές µας ταινίες». 
Χριστίνα: Για ποια τάξη µιλάµε; 
Σ4: Τότε ήταν πέµπτη, όταν πρωτοήρθαν σ’ επαφή µε τη δύναµη της ταινίας. Στην έκτη αποφάσι-
σαν µόνα τους ότι θέλουν αυτά να κάνουν ταινίες. ∆εν ήθελαν να εµένα πια ως… χέρι βοηθείας. 
Οπότε µπήκαµε σ’ αυτή τη διαδικασία. Σκέφτηκα πώς θα µπορούσα αυτό να το προσαρµόσω και σ’ 
ένα πρόγραµµα που να είναι… διαθεµατικό… να πιάνει κι άλλα, γιατί το να κάνω ταινία από µόνο 
του… δε θα µπορούσε να σταθεί µέσα σε µια χρονιά. Τους δείχνεις το movie maker, µετά τι;  Και 
τότε σκέφτηκα ότι θα ήταν ίσως µια καλή επιλογή ένα θέµα µε τίτλο «φτιάχνω το δικό µου 
project». Ένα σχέδιο εργασίας το οποίο τελικά, εκ των πραγµάτων φαινόταν, τα παιδιά θα επέλεγαν 
µε ταινία να την παρουσιάσουν. Και κάθε φορά που ένα µάθηµα µας έδινε τη δυνατότητα να κά-
νουµε ένα µικρό σχέδιο εργασίας και να το παρουσιάσουµε, γινόταν η αιτία να κάνουµε την ταινία 
µας. Κάπως έτσι γεννήθηκε µετά το προϊόν της επόµενης χρονιάς, ’13-’14, όπου τα πιτσιρίκια, κά-
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νοντας ταινίες µε άφηναν µε το στόµα ανοιχτό. ∆ηλαδή παίρναν πρωτοβουλίες που δε θα µπορού-
σα ποτέ να φανταστώ ή να σχεδιάσω και παρήγαγαν έργο που ξεπερνούσε κάθε µου προσδοκία!  
Χριστίνα: Άρα, λοιπόν, έχουµε στην έκτη τάξη την παραγωγή πολλών διαφορετικών δηµιουρ-
γιών… 
Σ4:… ταινιών µε πολύ διαφορετικά θέµατα. Το πρώτο, για να καταλάβεις, βγήκε µέσα από ένα µά-
θηµα της γλώσσας που µιλούσε για τη διατροφή. Ασχοληθήκαµε διαθεµατικά µε το θέµα και στην 
ευέλικτη, και ξαφνικά ήρθε ένα πιτσιρίκι και µου είπε «κυρία, εγώ την υγιεινή συνταγή που σου 
παρουσίασα την προηγούµενη µέρα, στη µαγείρεψα». Βέβαια, δεν ήταν και τόσο υγιεινή – τρουφά-
κια ήταν – αλλά εγώ στάθηκα στη χαρά της δηµιουργίας, στην ταινία. Με το που πρόβαλλε την 
ταινία, που τελείως µόνος του δηµιούργησε, βάζοντας τη µαµά του να τον µαγνητοσκοπεί την ώρα 
που µαγείρευε, προσθέτοντας ο ίδιος στην ταινία του µουσική υπόκρουση κλπ, µας έφερε κι ένα 
ταψί µε τα τρουφάκια που έφτιαχνε, µας κέρασε, … Αυτό ήτανε το…, πώς να το πούµε τώρα; Το 
πρώτο πολύ σηµαντικό ερέθισµα να πουν τα άλλα «πάρα πολύ µας άρεσε, κι εµείς µπορούµε».  Κι 
έτσι άρχισε η πρώτη-πρώτη χρήση των πρώτων…  ταινιών µε το movie maker.  
Χριστίνα: Ωραία. Άρα, λοιπόν, όσον αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο, ουσιαστικά, όπως ανέφερες, 
και για να…, για επιβεβαίωση ρωτώ περισσότερο, συνέδεσες τον κινηµατογράφο και τις κινηµατο-
γραφικές δηµιουργίες των παιδιών µε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα κάθε φορά που υπήρχε 
το έναυσµα,… που… 
Σ4:… προέκυπταν.    
Χριστίνα: … που προέκυπτε. 
Σ4: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα: Οπότε µιλάµε για συγκεκριµένο project. Εµµµ, ποιοι ακριβώς, εποµένως, ήτανε οι στόχοι 
αυτών των δηµιουργιών; Με ποιους στόχους… για την ενίσχυση, παράδειγµα, του γνωστικού αντι-
κειµένου του µαθήµατος; Για την ενεργοποίηση των µαθητών; Κάτι άλλο; 
Σ4: Ο πρώτος στόχος, που δεν ήταν ακριβώς στόχος, αλλά ήταν… όχι « στόχο» θα τον πω, ήταν η 
χαρά της δηµιουργίας. Προέκυψε στην πορεία, σαν στόχος, η ανάγκη να µάθουν µέσα από αυτή τη 
χαρά της δηµιουργίας και κάποια πράγµατα που ήταν απαραίτητα για να «στήσουν» τη δηµιουργία 
τους. Παράδειγµα, όταν αργότερα θελήσαν να κάνουν ταινίες για την επανάσταση του ’21, γιατί 
είχαµε αναλάβει εκείνη τη χρονιά να παρουσιάσουµε τη γιορτή, για να κάνουν την ταινία, παρά-
δειγµα,  για τον  Κολοκοτρώνη, έπρεπε να µάθουν για τον Κολοκοτρώνη. Εάν, σε οποιαδήποτε άλ-
λη στιγµή τους έλεγα «θέλω πληροφορίες γι’ αυτόν τον… τον αρχιστράτηγο της επανάστασης», 
µπορεί να έπαιρνα κάποιες εργασίες τυπικές, γραµµένες σ’ ένα χαρτί, προφορικές, … Η ανάγκη 
τους να το παρουσιάσουν αυτό µέσα από ταινία όµως, τους οδήγησε στο να εµβαθύνουν ακόµα πιο 
πολύ στο… γνωστικό κοµµάτι της ιστορίας που αφορούσε στον Κολοκοτρώνη. 
Χριστίνα: Έπρεπε να κάνουν έρευνα. 
Σ4: Μπράβο: Μπήκαν λοιπόν στην ανάγκη να κάνουν έρευνα, χωρίς να τους ζητηθεί καν. Μπήκαν 
στην ανάγκη να, να ψάξουν τις πληροφορίες που µάζευαν, γιατί εγώ τους είπα ότι το διαδίκτυο εί-
ναι µεν πηγή… πληροφοριών, αλλά την πληροφορία, αν δεν τη διασταυρώσω, δεν µπορώ να θεω-
ρήσω ότι είναι και σωστή. Ξεκινώντας λοιπόν… ένα µάθηµα το οποίο σα στόχο είχε την παραγωγή 
µιας ταινίας, µπήκα και σε κοµµάτια άλλα, όπως, παράδειγµα, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η δια-
σταύρωση πληροφοριών στο διαδίκτυο,… Και έγινε…, µπλέχτηκαν οι στόχοι.  Κι όπως τα αποτε-
λέσµατα µε εξέπλητταν, µε εξέπληττε και το πού, πού µε πάει όλη αυτή η ιστορία, γιατί τα ίδια τα 
παιδιά µε οδηγούσαν. Όταν ξεκίνησα εκείνη τη χρονιά να κάνω µαζί τους ταινίες, δεν είχα ιδέα πού 
θα πήγαινα. Γιατί είπα, « θα το αφήσω πάνω σας και θα κάνετε αυτό που εσείς θέλετε». Γιατί η δη-
µιουργία δεν µπορεί να είναι, έτσι όπως προέκυψε, αν δεν βγει από µέσα τους ως δική τους ανάγκη.  
Χριστίνα: Πολύ σωστό. Μπορούµε να έχουµε µερικούς τίτλους ταινιών; 
Σ4: Ναι. Η πρώτη που ήτανε συν-δηµιουργία, πιο πολύ δική µου δηµιουργία µε δικό τους υλικό, 
είναι µια ταινία που υπάρχει στο κανάλι του σχολείου µας, «Τ4α». Αυτή είναι η ταινία µε την οποία 
πήραµε µέρος στα… στα Παύλεια, στα «100 χρόνια ελεύθερη Ηµαθία». Ήταν µία εκδήλωση της 
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία σχολεία παρουσίαζαν τη δουλειά τους, τη 
σχετική µε τα 100 χρόνια ελεύθερης Ηµαθίας. Εκεί λοιπόν παρουσιάσαµε την εργασία µας, που 
στηρίχτηκε πάνω στο βιβλίο της Πηνελόπης ∆έλτα, «τα µυστικά του βάλτου», κάναµε αναφορά σε 
όλα τα βιβλία της ∆έλτα που έχουν σχέση µε το Μακεδονικό Αγώνα, και συναισθήµατα, εργασίες, 
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πορείες, κλπ, ενσωµατώθηκαν σ’ αυτή την  
ταινία. Πρέπει να σου πω ότι την ηµέρα που την παρουσιάσαµε, είχε τέτοια αποδοχή η ταινία αυτή, 
ήταν κάτι που δεν είχε ξαναδεί το εκπαιδευτικό κοινό, µας πιάνανε και καθηγητές της Μέσης Εκ-
παίδευσης,… ∆ε θα ξεχάσω µία καθηγήτρια, φιλόλογο, η οποία µε σταµάτησε όταν ξεκίνησα να 
φύγω µε τα παιδιά µου, και µου είπε ότι «δεν µπορούσα ποτέ να φανταστώ τέτοια προσέγγιση, ι-
στορική, σ’ αυτό το γεγονός, και τέτοια απόδοση τελική του προγράµµατος». Έδωσε συγχαρητήρια 
στα παιδιά, αυτά ένιωσαν, µου είπανε, παραπάνω από (γελά) µέτρο, και τους επηρέασε πολύ κι αυ-
τή η αποδοχή. ∆ηλαδή είδαν «δεν συγκινούνται µόνο εγώ που το ‘κανα, συγκινείται κι ο άλλος που 
πρώτη φορά το βλέπει!» 
Χριστίνα: Η χρονική της διάρκεια; 
Σ4: Εκείνη ήτανε, νοµίζω…., δέκα, εννιά λεπτά; Εννιά λεπτά; 
Χριστίνα: Τώρα, όσον αφορά το µεθοδολογικό κοµµάτι, λίγο-πολύ µου έχεις πει πώς ξεκινούσε η 
ιδέα, κλπ. Φυσικά για κάθε δηµιουργία χρειάζεται κάποιος α’ τεχνολογικός εξοπλισµός, υλικοτε-
χνική υποδοµή, κλπ. 
Σ4: Ναι, ναι. 
Χριστίνα: Χρησιµοποιήθηκε εξοπλισµός του σχολείου…; 
Σ4: Όχι. Στη φάση εκείνη δεν είχαµε εξοπλισµό. Είχα το διαδραστικό πίνακα και τον υπολογιστή 
της τάξης. Για να δείξω το movie maker, το οποίο κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, έπρεπε να 
ζητήσω απ’ τα παιδιά να µου φέρουν τα laptop από το σπίτι τους, να απεγκαταστήσω και να εγκα-
ταστήσω ξανά την έκδοση του movie maker που είχα εγώ στην τάξη µου, αυτό µας πήρε… δυο 
βδοµάδες; Να ζητήσω την άδεια των γονέων, γιατί θα µπαίναµε στο διαδίκτυο, έπρεπε οι γονείς να 
είναι ενήµεροι, να ‘ναι σύµφωνοι,… Αφού λοιπόν εγκατέστησα το movie maker, την ίδια έκδοση 
για να µπορούµε να συνεννοούµαστε µε τα πιτσιρίκια, έκανα ένα δικό µου αρχείο PowerPoint, ό-
που µε αναλυτικές οδηγίες και εικόνες µε το print screen µέσα από το ίδιο το πρόγραµµα τους έλε-
γα ποιο κουµπί θα πατήσουν, κάνουµε εισαγωγής εικόνας ή ήχου ή πώς θα κάνουµε περικοπή 
κλπ… Είχα δηµιουργήσει…, είχα πάρει τα email των γονιών και είχα δηµιουργήσει για τα παιδιά 
που δεν είχαν email, στο όνοµα των γονιών τους, για να µπορούµε να επικοινωνούµε όλο το εικοσι-
τετράωρο. Οπότε έµπαινε το πιστιρικάκι στο σπίτι στη διαδικασία να κάνει το δικό του movie 
maker κι όταν προέκυπτε κάτι, που δεν του το έλυνε το PowerPoint, µ’ έστελνε µήνυµα. Εγώ ήµουν 
online συνέχεια, γιατί περίµενα µηνύµατα απ’ τα πιτσιρίκια, και , όσο δεν ήµασταν σχολείο, έλυνα 
απορίες έτσι, όταν επέστρεφα στο σχολείο, ερχόταν το πιτσιρικάκι µε το laptop και µού ‘λεγε «κυ-
ρία, σ’ αυτή τη φάση είµαι, βοήθα». Ή µου έφερνε στο στικάκι… Στην αρχή µου φέρναν τα έργα 
απ’ το movie maker… σκέτο έργο. Το βάζαµε λοιπόν και χωρίς το φάκελο µε παραποµπές σε εικό-
να, σε ήχο, δε δούλευε, δεν άνοιγε. Μας πήρε άλλη µια εβδοµάδα, δυο, να τους εξηγώ ότι δε θα µου 
φέρνετε το έργο, το movie maker, µόνο του: θα βάλετε σ’ ένα φάκελο το υλικό, τις εικόνες, τους 
ήχους, κλπ, για να µπορεί να ανοίγει. Τέλος πάντων. ∆ύσκολα!  
Χριστίνα: (χαµογελώντας) Έφερναν το προσχέδιο, χωρίς να φέρνουν τα υλικά που έπρεπε να µπουν 
µέσα στο προσχέδιο αυτό. 
Σ4: Ναι. Ναι ,ναι, ναι, ναι. Έφερναν το έργο του movie maker, αλλά η εικόνα, ο ήχος, κλπ στο ο-
ποίο παρέπεµπε η κάθε εισαγωγή, ήταν στο σπίτι τους. Ήτανε αλλού. Όταν το φέρναν σε φλασάκι. 
Γιατί όταν φέρναν τον υπολογιστή, µια χαρά. Ανοίγαµε το έργο… Πολλές δυσκολίες, αλλά…. Με 
κινητοποιούσε το µεράκι τους και η χαρά τους, όταν τελικά κατάφερναν και κάναν τη δουλειά που 
κάναν.  
Χριστίνα: Ωραία. Συνεργασία υπήρχε άλλη ή ήσουνα µονάχα εσύ; Η συνεργασία… 
Σ4: Εγώ και η διευθύντρια. 
Χριστίνα: Α! 
Σ4: Η οποία δεν είπε ποτέ όχι σε τίποτα. Οτιδήποτε κι αν χρειαζόµουν ήταν δίπλα µου, ήταν…, µε 
στήριζε…, τα πάντα, δεν µπορώ να φανταστώ καλύτερες συνθήκες. Αν δεν την είχα δίπλα µου, δε 
θα µπορούσα να κάνω τίποτα. Θα µπορούσε να σταµατήσει στο «θέλω  υπεύθυνες δηλώσεις των 
γονιών», για να… µπαίνουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Αν ήταν για παράδειγµα ευθυνόφοβη, θα 
έλεγε «όχι, δεν το επιτρέπω». Κι αν δεν γινόταν αυτό, δε θα γινόταν τίποτα απ’ τα υπόλοιπα.  
Χριστίνα: Μ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ να µάθω και για τα στάδια… της παραγωγής. Γιατί, όπως ξέ-
ρουµε, κάθε δηµιουργική κινηµατογραφική διαδικασία, ουσιαστικά, έχει τρία στάδια: προ-
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παραγωγής, κυρίως παραγωγής, µετα-παραγωγής, κλπ. Στην προ-παραγωγή, φαντάζοµαι ότι ξεκι-
νούσε η ιδέα µέσα από τη συζήτηση; 
Σ4: Μέσα από τη, µµµ, … 
Χριστίνα: Χρειαζόταν να γραφτεί κάποιο σενάριο, κάποια κείµενα; Ήδη µου ανέφερες ότι γινόταν 
έρευνα.  
Σ4: Ναι. 
Χριστίνα: Ότι τα παιδιά συνέλεγαν πληροφορίες… 
Σ4: Υλικό. 
Χριστίνα:… υλικό από το διαδίκτυο, κλπ. 
Σ4: Ναι. Ναι, ναι. 
Χριστίνα: Γνόταν και παραγωγή γραπτού λόγου, ας πούµε, για το τι θα έπρεπε να ειπωθεί…; 
Σ4: Ναι, ναι. Παράδειγµα, η ταινία µε την οποία πήραµε µέρος στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληρο-
φορικής, ένα µικρό… ντοκιµαντέρ που έκανε µαθήτρια. Όταν ασχοληθήκαµε µε την προσφυγιά 
στο κοµµάτι της ιστορίας και µιλήσαµε για µικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες, κλπ, αποφάσισε 
η ίδια να πάρει συνέντευξη από τον παππού και τη γιαγιά της και να παρουσιάσει την προσωπική 
οικογενειακή ιστορία τους, πώς.., τι τους έκανε πρόσφυγες, τι κάνανε µετά που…, µετά την εισβο-
λή στην Κύπρο, πώς ήρθαν στην Ελλάδα, τι δυσκολίες αντιµετώπισαν, … Σε κείνη τη φάση λοιπόν 
συνεργάστηκα µαζί της αρχικά στο να στήσει τη συνέντευξη: τι ερωτήσεις θα κάνω στον παππού, 
τι υλικό, προσωπικό, οικογενειακό πρέπει να ζητήσω από τον παππού,… Αγγάρεψε τη µανούλα 
της, η οποία µαγνητοσκοπούσε κάθε κοµµάτι της συνέντευξης και µάζεψε σ’ ένα φάκελο όλα αυτά 
τα…. Της είχα πει τότε. Οτιδήποτε παραχθεί πρέπει να µπει σ’ ένα φάκελο, είτε χρησιµοποιηθεί, 
είτε όχι, γιατί θα πάρουµε αποσπάσµατα απ’ το ένα, απ’ το άλλο, µπήκαν στη σκέψη του µοντάζ – 
µέχρι τότε δεν ήξεραν τι είναι µοντάζ. Και βήµα-βήµα προχωρούσαµε µαζί. Πάντως, η µεθοδολο-
γία βασίζονταν στη µεθοδολογία ενός project. Τι κάνω για να κάνω ένα project; Κάνω έρευνα, βρί-
σκω υλικό, το κοιτώ ξανά, το αξιολογώ, ανατοποθετούµαι πάνω στο αντικείµενο, καταλήγω σ’ ένα 
προϊόν, το βάζω σε µία σειρά, κι όταν είµαι σίγουρος ότι αυτό είναι - γιατί πολλές φορές χρειαζό-
ταν και δυο και τρεις φορές να δούµε και να ξαναδούµε και να σχεδιάσουµε αυτό που κάναµε – 
όταν καταλήγαµε, µπαίναµε στη σκέψη πώς θα το παρουσιάζουµε: προφορικά; Με PowerPoint; Με 
ταινία; Εκεί δεν έµπαινε θέµα συζήτησης. Ήταν ξεκάθαρο σε όλους: «εγώ θέλω να κάνω ταινία». 
Αφού, να καταλάβεις, την επόµενη χρονιά, όταν πια αυτά τα πιτσιρίκια φύγαν και πήγαν γυµνάσιο, 
πήρα πάλι έκτη. Στην ερώτηση που κάνω πάντα, κάθε χρόνο: «µε τι θέλετε να ασχοληθούµε στην 
ευέλικτη;» Κι αυτά είπαν οµόφωνα αυτό: «ταινίες». Γιατί είχαν ήδη παρακολουθήσει τη δουλειά 
της έκτης… 
Χριστίνα: Της προηγούµενης. 
Σ4: … που είχε φύγει, ναι. 
Χριστίνα: Στην κυρίως παραγωγή, γυρίσµατα έγιναν από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή; 
Σ4: Οι ταινίες είναι άπειρες, είναι πολλές. Σε κάποιες ταινίες γίναν απ’ τα ίδια τα παιδιά στους χώ-
ρους που εκείνα επέλεγαν. Μια ταινία που παρουσιάζει το ιστορικό της επανάστασης, τα γυρίσµα-
τα έγιναν µέσα στην τάξη. Φωνάξαµε ηχολήπτη και εικονολήπτη επαγγελµατία… 
Χριστίνα: Α! 
Σ4:… γιατί πια ήτανε µια δουλειά η οποία θα προβάλλονταν στο ευρύ κοινό, θέλαµε να είναι… 
Χριστίνα: Υπήρχε λοιπόν και µια τέτοια µορφή συνεργασίας. 
Σ4: Υπήρχε, ναι. Ναι, ναι, υπήρχε, υπήρχε. 
Χριστίνα: Μάλιστα. Στην µετα-παραγωγή, µετά, µια ταινία δηµιουργείται για να µη µείνει στο συρ-
τάρι. 
Σ4: Ναι. 
Χριστίνα: Πρέπει να τη δει κάποιο κοινό. Απευθύνεται σε κάποιο κοινό, γιατί µεταδίδει κάποια 
µηνύµατα.  
Σ4: Ναι. 
Χριστίνα: Και… στη µετα-παραγωγή υπάρχει µετά η διανοµή, η δηµοσίευση, κυκλοφορία, παρου-
σίαση, κλπ. Στην τοπική κοινωνία. 
Σ4: Ναι, ναι. 
Χριστίνα: Πώς ακριβώς παρουσιάστηκαν οι ταινίες. Τι ακριβώς περιέλαβε η µετα-παραγωγή; Και 
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επίσης, όσον αφορά το κοµµάτι της επεξεργασίας: µου είπες προηγουµένως ότι τα παιδιά µπήκαν 
στη διαδικασία να κάνουν µοντάζ, γιατί ακριβώς τους έδειξες το movie maker. Μπήκαν λοιπόν σ’ 
αυτή τη διαδικασία της αυτενέργειας και της αυτόνοµης δράσης να επεξεργαστούν τα δικά τους, τις 
δικές τους δηµιουργίες και να µπουν µετά στη διαδικασία να τις παρουσιάσουν; 
Σ4: Ναι, ναι. Ναι, µπήκανε και το πρώτο που συνειδητοποίησαν ότι «µπορεί εγώ να βλέπω παρά-
δειγµα ένα λεπτό µιας…, ένα απόσπασµα, ένα λεπτό σε µια ταινία, αλλά αυτό το λεπτό έχει από 
πίσω του, µπορεί, και µιας µέρας δουλειά». Γιατί το κόψε-ράψε των κοµµατιών, ακόµα και της 
µουσικής, της συνέντευξης  ή και της εικόνας που πρέπει να πέσει την ώρα που πέφτει η µουσική, 
διαπίστωσαν ότι δεν είναι κάτι απλό. Έχει πολύ δουλειά και πάρα πολύ κόπο. Κι επειδή το movie 
maker δεν είναι και το πιο εύκολο εργαλείο δηµιουργίας ταινίας – εγώ αυτό ήξερα, αυτό τους έµα-
θα – διαπίστωσαν αυτό στη διάρκεια της παραγωγής, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγµατα, ότι τρία 
λεπτά µπορεί να θέλουν δουλειά τριών µηνών για να βγουν. Γιατί µπήκαν στη διαδικασία και το 
είδαν. Τώρα, για τη µετα-παραγωγή, που λες, όλες αυτές οι ταινίες δηµιουργήθηκαν για να παρου-
σιαστούν σ’ ένα κοινό. Πιο µικρό, στην αρχή, της στενής κοινωνίας του σχολείου µας, της ευρύτε-
ρης, µετά, όταν πήγαµε στην Κεντρική Μακεδονία, στο Συνέδριο, και ήξεραν ότι όταν όλα αυτά 
ολοκληρωθούν, οι ταινίες τους θα δηµοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου. Και το ήξεραν 
και το περίµεναν. Βέβαια, πήρα και πάλι την έγκριση των γονιών τους, γιατί κάπου φαινόταν ονό-
µατα, κάπου φαινόταν πρόσωπα, και… ήταν κοµµάτι και της χαράς τους αυτό. Απενεργοποίησα τα 
σχόλια σε κάθε ταινία παιδιών που δηµοσίευα, γιατί δεν ήθελα σε καµία περίπτωση να µπούµε στη 
διαδικασία ενός ανούσιου διαλόγου µε κακοπροαίρετους, δεν έχει κανένα νόηµα. ∆εν είχε για µένα 
κανένα νόηµα αυτό, αλλά τα ίδια µπήκαν στη διαδικασία να τη βλέπουν και να την ξαναβλέπουν, 
να αυξάνουν τα views κλπ. Αυτό που χάρηκα εγώ ήταν ότι µέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είδαν 
ότι ο υπολογιστής τελικά… δεν είναι µόνο ένα µέσο για να στείλω ένα µήνυµα µ’ ένα κινητό ή για 
να µπω να χαζέψω ή να… να παίζω µε τις ώρες και να… να χαλάω εγκεφαλικά κύτταρα. Είδαν ότι 
είναι εργαλείο. Και τον χρησιµοποίησαν και σαν εργαλείο. Και µέσα απ’ αυτό το εργαλείο δε χά-
ρηκαν µόνο, έµαθαν κιόλας. Κι αυτό που µε χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι… αυτήν την τάξη, που 
την είχα τρία χρόνια – γι’ αυτό και είχα και το περιθώριο να πλατειάσω τόσο πολύ: γνωριστήκαµε 
µε τα παιδιά, είχα µάθει τις δυνατότητές τους, ήξερα µέχρι πού µε παίρνει, αν και µε εξέπληξαν 
ευχάριστα, δηλαδή ξεπέρασαν τις προσδοκίες µου -  ξέχασα τι θα σ’ έλεγα. Τι θα σ’ έλεγα; 
Χριστίνα: ∆εν πειράζει. Εγώ θα ήθελα να µάθω και κάτι ακόµα: υπήρχε δική σου παρέµβαση και 
δική σου καθοδήγηση οπωσδήποτε… 
Σ4: Σε κάθε βήµα. 
Χριστίνα: Σε κάθε βήµα. Είναι απαραίτητη; 
Σ4: Ναι.  
Χριστίνα: Είναι απαραίτητη. 
Σ4: Σ’ αυτή την ηλικία, νοµίζω, ναι. 
Χριστίνα: Η πλήρης αυτενέργεια των παιδιών; 
Σ4: Υπήρξε κι αυτή. 
Χριστίνα: Υπήρξε κι αυτή… 
Σ4: Αλλά υπήρξε σε πιο ανώδυνα θέµατα. ∆ηλαδή τα βιντάκια της µαγειρικής, αν µπεις και τα δεις, 
είναι όλα δικά τους, 100% δικά τους. Σε κάποια πρόσθεσα εγώ µουσική υπόκρουση. Σε κάποια. 
Όλα τα υπόλοιπα όµως ήταν δική τους δουλειά. Κι ήταν αυτά που µού δώσαν τη δυνατότητα να 
επεκταθώ στις δυνατότητες του movie maker για κόψε-ράψε: το µοντάζ δηλαδή, εκεί, στην ουσία, 
το διδάχτηκαν. Και το ‘καναν µόνα τους, γιατί ήθελαν αυτά να παρουσιάσουν το δικό τους. 
Χριστίνα: Τη δική τους επιλογή και τις δικές τους αποφάσεις. 
Σ4: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα: Αξιολόγηση έγινε µε κάποιο τρόπο; Γιατί µιλάµε για projects, µιλάµε για σύνδεση µε 
κάποια γνωστικά αντικείµενα,… Αξιολόγηση µπορεί να µην εννοούµε τη στενή έννοια της αξιολό-
γησης, τη βαθµολόγηση,..κλπ. 
Σ4: Κατάλαβα τι λες. Γινότανε καθ’ όλη τη διάρκεια της δηµιουργίας. Και πριν και µετά και γίνεται 
ακόµα και σήµερα – αυτό ήθελα να σου πω, το θυµήθηκα. Βλέποντας αυτά τα παιδιά, των τριών 
χρόνων, που υπήρξαν µαθητές µου, βλέπω να ακολουθούν αυτή την τακτική και στο γυµνάσιο.  
Χριστίνα: ∆ηλαδή, δηµιουργούν ταινίες. 
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Σ4: Ναι, παρακολουθώ τη δουλειά τους και βλέπω ότι το movie maker είναι γι’ αυτούς εργαλείο. 
Το PowerPoint επίσης. ∆ηλαδή, συνεχίζουν, είναι κι αυτό αξιολόγηση. ∆εν αξιολογείς απ’ τη δια-
χρονικότητα τ’ αποτελέσµατα; Πρόσφατα είδα µία ταινία, µία διαφήµιση. Κάνανε µία διαφήµιση 
στο µάθηµα της µουσικής και βάλανε µέσα…., πώς τα λένε αυτά που βάζουν στο τέλος… τις α-
στείες σκηνές απ’ το µοντάζ; 
Χριστίνα: Τα highlights;  
Σ4: Αυτά.  
Χριστίνα: Τα στιγµιότυπα που… 
Σ4: Τα στιγµιότυπα που δεν ενσωµατώνονται στην ταινία, αλλά βγάζουν γέλιο και τά ‘χουµε στο 
τέλος… µέχρι και τέτοιο είδα µέσα. Και δεν µπορείς παρά να χαίρεσαι και να λες ότι «έβαλα και 
γω το λιθαράκι µου σ’ αυτό το πράγµα».  
Χριστίνα: Άρα, λοιπόν, θα έλεγες εσύ ότι αποκόµισαν δεξιότητες από την όλη… Αποκοµίζουν γε-
νικώς…  
Σ4: Αποκοµίζουν. 
Χριστίνα: …οι µαθητές από τη χρήση του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση; 
Σ4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικές δεξιότητες.  
Χριστίνα: ∆εξιότητες και όσον αφορά τον ίδιο τον κινηµατογράφο και τη δηµιουργία του, αλλά και 
τα γνωστικά αντικείµενα; 
Σ4: Ναι, ναι. Γιατί εκείνη τη χρονιά δεν… υπήρξε ένα σεµινάριο; Τι ήτανε…; Μια διοργάνωση του 
δήµου… όπου καλούνταν τα σχολεία να πάρουν µέρος σε κάτι σεµινάρια παραγωγής ταινιών… 
νοµίζω, ποια χρονιά είναι; Την επόµενη χρονιά που άφησα αυτά τα παιδιά… και είχα την τελευταία 
έκτη, που την είχα ένα χρόνο µόνο, και δε θυµάµαι τι ήταν αυτό που µας σταµάτησε απ’ το να πάµε 
να παρακολουθήσουµε… Α, ήµουν στο Β’ επίπεδο των υπολογιστών και την περίοδο εκείνη θα 
δίναµε εξετάσεις… Υπήρξε επιθυµία απ’ τα παιδιά να πάµε να δούµε κι από επαγγελµατίες που 
ασχολούνται µε την ταινία-ταινία, όχι µε το απόσπασµα όπως είναι το βίντεο. Και υπήρξε απ ‘τα 
παιδιά που ασχολήθηκαν πολύ πάνω-πάνω µαζί µου, πόσο µάλλον απ’ τα προηγούµενα. 
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες το δικό σου όφελος… Τα παιδιά επωφελήθηκαν,απέκτησαν δεξιό-
τητες, κλπ. Εσύ, σαν εκπαιδευτικός, πήρες κάτι;  Έχεις εισπράξει κάτι απ’ όλη τη διαδικασία; Είδες 
κάτι διαφορετικό στον εαυτό σου;  
Σ4: Ναι, είδα ότι διαθέτω κι άλλα µέσα να µεταδώσω τη γνώση, πέραν των παραδοσιακών και των 
κλασσικών. Κι ότι µε τα µέσα αυτά, που δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι έτσι κι αλλιώς στη ζωή των 
παιδιών µας, µπορούµε, αν τα εκµεταλλευτούµε όπως πρέπει, να συµβαδίσουµε µ’ αυτά, µε την 
εξέλιξη της εποχής, και να τα χρησιµοποιήσουµε ως εργαλεία µάθησης πια. Αυτό είδα εγώ.  
Χριστίνα: Επίσης, πώς θα αποτιµούσες τη στάση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, … 
Σ4: Θετικότατη. 
Χριστίνα: … της διευθύντριας,… 
Σ4: Θετικότατη. 
Χριστίνα: … της τοπικής κοινωνίας, των γονιών,…; 
Σ4: Θετική, γιατί µε το που τελείωνε η παρουσίαση σε κάθε γιορτή, πλησίαζαν οι συνάδελφοι και 
µου έλεγαν: «αυτό το movie maker θέλουµε να µας το δείξεις (γελά). Θέλουµε να µας το δείξεις».  
Χριστίνα: Άρα πρέπει να τους κάνεις επιµόρφωση κάποια στιγµή. 
Σ4: Εγώ τους είπα ότι είµαι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε θέλουν, όποτε θέλουν. 
Χριστίνα: Ανασταλτικοί παράγοντες υπήρχανε; Προβλήµατα; Ουσιαστικά προβλήµατα; 
Σ4: Ουσιαστικά όχι. Τα προβλήµατα υπήρχαν, αλλά… είµαι και γω λίγο µ’ αυτό το θέµα… τρελα-
µένη. Ήταν και δική µου επιλογή δηλαδή. Κι όταν αγαπάς κάτι πολύ εσύ, και βλέπεις και στα παι-
δάκια στα οποία απευθύνεσαι την ίδια αγάπη, ενώνονται η αγάπη και το µεράκι και µπαίνει στην 
άκρη η κούραση. Γιατί αυτό έχει πάρα πολύ κούραση! Θέλει το 100% του χρόνου σου. ∆ηλαδή µε 
θυµάµαι εκείνο το διάστηµα να λέω: (απαριθµεί µε ταχύτητα) «να µαγειρέψω, να σιδερώσω, να 
τελειώνω, να ασχοληθώ µ’ αυτά». Κι αυτό ήταν εις βάρος της προσωπικής µου ζωής, έβγαζε και 
κάτι ψιλογκρίνιες, … Όταν τελικά και το οικογενειακό µου περιβάλλον έβλεπε το αποτέλεσµα, µού 
‘λεγε «χαλάλι, πολύ ωραία δουλειά!», κλπ… Αυτό µόνο µπορώ εγώ να σκεφτώ σαν αρνητικό, αλλά 
θα το βάλω µέσα σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν είναι αρνητικό, 
εντάξει. Κάποια θα ‘ρθούν σε δεύτερη… 
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Χριστίνα: Κι έρχοµαι λοιπόν στο τελευταίο κοµµάτι που… στο οποίο θα ήθελα να ακούσω προσω-
πικές σου απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας, δηλαδή, κατά την άποψή σου, 
ενισχύει τελικά η δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου την καλλιέργεια της φαντασίας και 
της δηµιουργικότητας των µαθητών; Αυτής της ηλικίας. 
Σ4: Ναι. Ναι. Σε πάρα πολύ ψηλό βαθµό. Σου λέω ότι έβλεπα τα παιδιά να απορούν µε τη δουλειά 
τους. ∆ηλαδή να βγαίνει η δουλειά µέσα από σένα και να τη βλέπεις σαν ταινία και ν’ απορείς: 
«µα, εγώ το ‘κανα αυτό;» 
Χριστίνα: Περισσότερες ευκαιρίες θα έπρεπε να έχουν οι µαθητές για δηµιουργική… 
Σ4: Θα έπρεπε. 
Χριστίνα: …προσέγγιση του κινηµατογράφου;  
Σ4: Θα έπρεπε, θα έπρεπε. 
Χριστίνα: Και πώς θα µπορούσε να βοηθηθεί αυτή η κινηµατογραφική παιδεία περισσότερο για 
όποιον εκπαιδευτικό ενδιαφέρεται, γιατί, να, βλέπεις, οι συνάδελφοί σου ενδιαφέρονται… υπάρ-
χουν όµως ελλείψεις προφανώς. Αισθάνονται κάποια ανεπάρκεια. Τι θα µπορούσε να γίνει, κατά 
την άποψή σου, τι θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή;  
Σ4: Μια αναδιάρθρωση της ύλης που πρέπει να διδαχθεί στο δηµοτικό, πρώτον και κύριον. ∆ηλα-
δή, είναι τόσα πολλά τα ανούσια και τα άχρηστα που καλούµαι να διδάξω στα παιδάκια µου, που… 
εκ των πραγµάτων, ο χρόνος που µένει για δηµιουργική δουλειά είναι ελάχιστος. Εγώ σαν Σ4 έχω 
αποφασίσει να τα βάζω στην άκρη τα ανούσια και να µην τα κάνω. ∆εν είναι όµως µια επιλογή που 
την κάνει οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός µε την… ευκολία που την έκανα εγώ, γιατί εµπεριέχει κι 
ευθύνη αυτό το πράγµα. ∆ηλαδή δεν µπορείς να πεις «βάζω στην άκρη το γνωστικό αντικείµενο 
που µου ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, για να κάνω αυτό που εγώ θεωρώ δηµιουργικό». Εκτός κι 
αν τους στόχους του Υπουργείου σε κάθε µάθηµα και σε κάθε ενότητα, εσύ τους ενσωµατώσεις σ’ 
αυτό που κάνεις. Κι εγώ έτσι προσπάθησα να δουλέψω, δηλαδή, είτε κάνοντας ιστορία, είτε κάνο-
ντας… γλώσσα, προσπαθούσα να βάλω αυτή τη δηµιουργική δουλειά µέσα στα µαθήµατα. Και να 
κάνω τελικά αυτό που προβλέπει το Υπουργείο, αλλά µ’ έναν άλλο τρόπο. Πιο δηµιουργικό. 
Χριστίνα: Άρα αυτό που λες είναι ότι µια µεταρρύθµιση των προγραµµάτων σπουδών θα ήταν ανα-
γκαία προς την κατεύθυνση… 
Σ4: Αναγκαιότητα και όχι µόνο µεταρρύθµιση: ξαλάφρωµα. Να φύγει αυτό το πολύ το ανούσιο. 
∆ηλαδή… άσχετο τώρα βέβαια, αλλά ένα παράδειγµα θα σου πω στα µαθηµατικά: σήµερα τα µα-
θηµατικά του δηµοτικού είναι δυσκολότερα απ’ του γυµνασίου. Πάνε τα παιδιά γυµνάσιο και αντι-
λαµβάνονται ότι «α, είναι εύκολη υπόθεση τελικά τα µαθηµατικά!». Και στο δηµοτικό είναι ό, τι 
χειρότερο καλούµαστε να διδάξουµε. Από την πρώτη µέχρι και την πέµπτη. Το βιβλίο της έκτης 
είναι µόνο όπως πρέπει να είναι. Κι αυτό είναι δυσκολία σε κάθε µάθηµα. Το βιβλίο της ιστορίας 
στην έκτη δηµοτικού… είναι τόσο συµπυκνωµένο και τόσο δύσκολο να το προσεγγίσουν τα παι-
διά… κι εγώ τότε αυτό έκανα. Είπα: «µπορεί ναι µεν το βιβλίο αυτό να έχει τα προβλήµατα που 
έχει, εγώ θα το χρησιµοποιήσω ως πηγή, όπως και άλλες πηγές, και µέσα απ’ αυτό θα αφήσω τα 
παιδιά να διαβάσουν, να µάθουν, να κρατήσουν ό, τι τους χρειάζεται και ό, τι θέλουν και θα παρά-
ξουν αυτό που επιθυµούν, την ταινία που κάναµε για την επανάσταση του ’21.  
Χριστίνα: Ήσουνα ξεκάθαρη και πολύ κατατοπιστική, σε όσα σε ρώτησα, γι’ αυτό θέλω να σ’ ευ-
χαριστήσω πάρα πολύ γι’ αυτή τη συζήτηση.  
Σ4: Κι εγώ σ’ ευχαριστώ, Χριστινάκι µου, που µ’ έδωσες την ευκαιρία να θυµηθώ τρεις πολύ δηµι-
ουργικές χρονιές.  
Χριστίνα: Να ‘σαι καλά.  

 
XII.2.5 Συνέντευξη Πέµπτη 

 
Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ5    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 9/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, το αντικείµενο αυτής της συζήτησης είναι ότι… έχεις προχωρήσει κάποια στιγ-
µή µε κάποια τάξη σε κάποια…κινηµατογραφική παραγωγή, σε µία ταινία µικρού µήκους. Θα ήθε-



269 

λα καταρχήν κάποια βασικά στοιχεία γύρω από την ταινία αυτή, ας πούµε, να µάθουµε ποιος είναι 
ο τίτλος της ταινίας, τη χρονική διάρκεια, σε ποιους χώρους έγινε η παραγωγή, ποια τάξη συµµε-
τείχε, πόσοι µαθητές περίπου, τι είδους ταινία είναι και ποια θέµατα διαπραγµατεύεται. Ας τα πά-
ρουµε ένα-ένα. Ο τίτλος της ταινίας. 
Σ5: Είναι «Τ5». Η επιλογή του θέµατος αυτού έγινε για να… καταρχάς, όχι µόνο η επιλογή, αλλά 
και η συµµετοχή µας στο πρόγραµµα της NIFF, για να µπορέσουµε να παράγουµε µία, ένα µικρό 
ντοκιµαντέρ… ήτανε… να δώσουµε κίνητρο στα παιδιά τα οποία δεν είχαν καµία συµµετοχή µέσα 
στο µάθηµα. Είχαµε πολλά παιδιά τα οποία ήταν πολύ καλοί µουσικοί – η περιοχή µας εδώ φηµίζε-
ται ότι… έχει καλούς µουσικούς. Από πολύ µικρά τα παιδιά ασχολούνται µε διάφορα όργανα, κυ-
ρίως παραδοσιακά. 
Χριστίνα: Η περιοχή της Νάουσας.  
Σ5: Ναι. Έχουµε, ας πούµε, ταλέντα, τα οποία όµως δεν ήταν καλοί µαθητές. Ή τουλάχιστον δεν 
ενδιαφέρονται για τα µαθήµατα για τον άλφα ή βήτα λόγο. Και θέλαµε να τους εντάξουµε… να 
τους ανεβάσουµε την αυτοπεποίθηση. Εποµένως, καλέσαµε τη NIFF, όταν ακούσαµε ότι υπάρχει 
ένα πρόγραµµα σχετικό, παραγωγής ντοκιµαντέρ, επιλέξαµε το θέµα – γενικά το θέµα, έτσι; Ας 
πούµε. Ειδικότερα µετά το θέµα το βγάλαν τα παιδιά µαζί µε τους υπεύθυνους της NIFF. Απλά ε-
µείς προσανατολίσαµε, και τη NIFF και τα παιδιά, στο θέµα της µουσικής. Από κει και πέρα, µόνοι 
τους επέλεξαν τα υπόλοιπα. Πέρα από αυτό, υπήρχε και µια γενικότερη κατεύθυνση στο σχολείο, 
όταν ξεκινάµε τη σχολική χρονιά, κάποια χρόνια δίναµε µια κατεύθυνση στις δραστηριότητες του 
σχολείου για να υπάρχει ένα κεντρικό θέµα, πάνω στο οποίο όλες οι δραστηριότητες του σχολείου 
θα κινούνται. Την προηγούµενη χρονιά είχαµε την κλασική µουσική, γενικότερα τη µουσική και 
ήτανε… αφορµή η επίσκεψη της λυρικής σκηνής στη Νάουσα, την είχαµε καλέσει. Τη δεύτερη 
χρονιά είχαµε σα θέµα τον κινηµατογράφο. Και όταν, ας πούµε, ξεκίνησε η NIFF τα προγράµµατα 
µε τα σχολεία, ήρθαµε σ’ επαφή µαζί τους, µε την υπεύθυνη, ορίσαµε… την πρώτη συνάντηση, 
κάναµε την ανάλογη προετοιµασία που µας… ζητήθηκε, οπότε… ήρθαν τρία µέλη της οµάδας αυ-
τής – η συντονίστρια, ο σκηνοθέτης και ο ηχολήπτης – µιλήσανε µε τα παιδιά και τα παιδιά επέλε-
ξαν το θέµα αυτό. Σαν τίτλο… 
Χριστίνα: Το θέµα, ναι… 
Σ5: Ναι.  
Χριστίνα: Και το θέµα της µουσικής. 
Σ5: Και της µουσικής. Γιατί δεν ήταν όλα τα παιδιά, ας πούµε, σε καλή σχέση µε τη µουσική… 
Εποµένως, µπορούσαν να µάθουν κάποιο χορό. Μπήκε κι ο χορός µέσα, για να ενταχθεί όλο το 
τµήµα µέσα στο πρόγραµµα αυτό, έτσι;  
Χριστίνα: Η χρονική διάρκεια του ντοκιµαντέρ; 
Σ5: Το ντοκιµαντέρ ήτανε περίπου τρία λεπτά, αν θυµάµαι καλά; ∆εν ήταν µεγάλο.  
Χριστίνα: Και ποια τάξη… συµµετείχε; 
Σ5: Η έκτη τάξη. 
Χριστίνα: Η έκτη τάξη. Μιλάµε περίπου για πόσους µαθητές τότε; 
Σ5: Είκοσι… πέντε; 
Χριστίνα: Α, εικοσιπέντε λεπτά; 
Σ5: Μαθητές. 
Χριστίνα: (διορθώνοντας το λάθος) Ε, µαθητές. Και η παραγωγή έγινε εδώ στο χώρο του σχολείου;  
Σ5: Στο χώρο του σχολείου. 
Χριστίνα: Στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. 
Σ5: Και στην τάξη: στην αίθουσα της µουσικής έγιναν οι συνεντεύξεις και κάτω στο γυµναστήριο 
έγινε ο χορός, µετά στη γιορτή που κάναµε τραβήχτηκαν πλάνα… Ό, τι πλάνο τραβήχτηκε, ας πού-
µε, επεξεργάστηκε από το σκηνοθέτη της NIFF. Στην ουσία… 
Χριστίνα: Αυτό είναι το µεθοδολογικό πλαίσιο το οποίο θα το ρωτήσω αµέσως παραπέρα. Άρα, για 
να καταλάβω, συνδέθηκε, αποτέλεσε µάλλον το όλο project, γιατί περί project πρόκειται στην ου-
σία, αποτέλεσε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα… 
Σ5: ∆εν πιστεύω να µπορούµε να το πούµε έτσι. Ίσως… να ήταν ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα, αλλά εµείς δεν είχαµε αυτό το σκοπό. Σκοπός µας ήταν να δραστηριοποιήσουµε τα παιδιά. 
Από κει και πέρα, ό, τι άλλο προέκυψε (χαµογελά) ήταν… 
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Χριστίνα: …προέκυψε στην πορεία. 
Σ5: Ναι.  
Χριστίνα: Συνδέθηκε µε κάποιο φεστιβάλ, µε κάποιον διαγωνισµό; 
Σ5: Όχι. Α, στο τέλος, ναι. Όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή αυτού του µικρού ντοκιµαντέρ, η 
NIFF το παρουσίασε, όχι σε διαγωνισµό, στο φεστιβάλ που οργανώνει κάθε χρόνο, που είναι πα-
γκόσµιας εµβέλειας, το πρόβαλλε µαζί µ’ ένα άλλο ντοκιµαντέρ απ’ το σχολείο της Αλεξάνδρειας.  
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ5: Ένα αντίστοιχο θέµα.  
Χριστίνα: Άρα, κι ερχόµαστε τώρα στο µεθοδολογικό πλαίσιο, αυτό το οποίο ξεκίνησες να… να 
αναλύεις. Χρειάστηκε κάποιος εξοπλισµός. Κάποιος τεχνολογικός εξοπλισµός, ψηφιακός εξοπλι-
σµός, υλικοτεχνική υποδοµή… Οι εξωτερικοί φορείς, δηλαδή οι άνθρωποι του NIFF ήταν αυτοί 
που παρείχαν αποκλειστικά τον εξοπλισµό… 
Σ5: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα:… ή χρησιµοποιήθηκε και ο εξοπλισµός… 
Σ5: ∆εν ήταν κάτι σηµαντικό ο εξοπλισµός τους… 
Χριστίνα: Τι ακριβώς απαίτηση… υπήρχε; 
Σ5: Υψηλής ευκρίνειας φωτογραφική µηχανή, ψηφιακή, η οποία τραβούσε και καλής ποιότητας… 
βίντεο. 
Χριστίνα: Βίντεο, ναι.  
Σ5: Είχε καλό ήχο… προσθέσαν κι ένα µικρόφωνο ακόµη… αυτά, δεν είχανε κάτι… ιδιαίτερο. 
Χριστίνα: Κι ούτε υπήρχανε ελλείψεις ή προβλήµατα στο θέµα, στο κοµµάτι αυτό του εξοπλισµού. 
Σ5: Όχι. Όταν υπήρχε, ας πούµε, µια οµαδική δραστηριότητα όπως η γιορτή που κάναµε στο τέλος, 
τραβούσε πλάνο ο σκηνοθέτης. Όταν γινόταν οι συνεντεύξεις, υπήρχε στηµένη η φωτογραφική µη-
χανή σ’ ένα σταθερό σηµείο, κάθονταν τα παιδιά σ’ ένα… σε µια συγκεκριµένη θέση, κι άλλαζαν ο 
ένας πίσω απ’ τον άλλον. Οπότε, στη συνέχεια, παρεµβλήθηκαν οι συνεντεύξεις αυτές µέσα στο… 
αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις, έτσι; Όχι απ’ όλα τα παιδιά, τα καλύτερα κοµµάτια επιλέξαµε 
και τα βάλαµε.  
Χριστίνα: Λοιπόν, εποµένως µιλάµε για ένα στάδιο προ-παραγωγής, για να καταλάβω, στο οποίο 
στάδιο, εσύ, ως εκπαιδευτικός, ήρθες σε επαφή µε τον εξωτερικό φορέα, το NIFF, … 
Σ5: Έτσι. 
Χριστίνα: Το NIFF, να εξηγήσουµε, είναι το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας,… 
Σ5: Μµµµ. 
Χριστίνα: Και σε συνεννόηση µ’ αυτόν τον εξωτερικό φορέα, οι υπεύθυνοι άνθρωποι ήρθανε στο 
χώρο του σχολείου, και µέσω συζήτησης κινητοποιήθηκαν τα παιδιά… 
Σ5: Μέσω συζήτησης µε τα παιδιά. 
Χριστίνα: Με τα παιδιά… 
Σ5: Τα παιδιά κάνανε το σενάριο… 
Χριστίνα: Υπήρχε σενάριο λοιπόν.  
Σ5: Υπήρχε σενάριο… 
Χριστίνα: Γράφτηκε σενάριο. 
Σ5: Όχι σπουδαίο. Υπήρχε ένα… µια κατεύθυνση. Τα παιδιά ήταν όµως που χάραξαν το δρόµο, σε 
συζήτηση µε τους υπόλοιπους της οµάδας. Η οµάδα κατηύθυνε τα παιδιά, τα παιδιά δείξανε το 
δρόµο, κι όλοι µαζί προχώρησαν στην παραγωγή του ντοκιµαντέρ.  
Χριστίνα: Το σενάριο να το φανταστώ σαν κανονικό γραπτό κείµενο… 
Σ5: Όχι, όχι. 
Χριστίνα: … ή ένα πλαίσιο; Όχι… 
Σ5: Μέσω συζήτησης. 
Χριστίνα: Α, µέσω της συζήτησης, υπήρχε, ας πούµε, ένα περίγραµµα… 
Σ5: Ένα περίγραµµα. 
Χριστίνα: … προφορικό… Μάλιστα. 
Σ5: ∆εν έγινε γραπτό σενάριο. ∆εν υπήρχανε θεατρικές, ας πούµε,… 
Χριστίνα: … υποδείξεις, οδηγίες. 
Σ5: Όχι. Ένα ντοκιµαντέρ ήταν. Τραβούσαµε αυθόρµητες απαντήσεις των παιδιών και τις κάναµε 
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κολλάζ µετά. 
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ5: Κυρίως ήτανε αυθόρµητο όλο το ντοκιµαντέρ αυτό. Έτσι; ∆εν υπήρχε κάποια συγκεκριµένη… 
Χριστίνα: Κατεύθυνση. 
Σ5: … κατεύθυνση, να του πει ο σκηνοθέτης «κάνε αυτό», να το κάνει. Τραβούσε πλάνα απ’ αυτά 
που κάναν τα παιδιά. Ό, τι θέλαν. Βέβαια, αποφασίστηκε στη γιορτή να χορέψουν κάποιους χο-
ρούς, συγκεκριµένα. ∆ιδάχτηκαν τους χορούς αυτούς, τα παιδιά που δεν τους ξέρανε, από τη γυ-
µνάστρια. Συµµετείχε η γυµνάστρια. Στην επεξεργασία µετά, ζητήθηκε η γνώµη των παιδιών. Τι θα 
θέλατε να µπει και να µην µπει, ας πούµε. Και τελικά, οι αποφάσεις οι τελικές ήταν από την οµάδα 
της NIFF. Αυτοί επεξεργάστηκαν, ως επαγγελµατίες, ας πούµε, … 
Χριστίνα: Και στο στάδιο της µετα-παραγωγής φυσικά ήταν η παρέµβαση των ανθρώπων αυτών 
απαραίτητη στο θέµα της επεξεργασίας, του µοντάζ και της δηµοσίευσης-παρουσίασης στο ∆ιεθνές 
Φεστιβάλ. 
Σ5: Μµµ. 
Χριστίνα: Κατά πόσο λοιπόν θεωρείς ότι η παρέµβαση και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ή… 
κάποιου εξωτερικού φορέα είναι απαραίτητη στο κοµµάτι παραγωγής µιας κινηµατογραφικής ται-
νίας από µαθητές; Είναι απαραίτητη; Ή… 
Σ5: Ασφαλώς και είναι απαραίτητη.  
Χριστίνα: Κατά πόσο δηλαδή είναι εύκολη ή δύσκολη η αυτενέργεια και η αυτόνοµη δραστηριο-
ποίηση των παιδιών στην όλη υπόθεση: από την προ-παραγωγή στην κυρίως παραγωγή στη µετα-
παραγωγή; 
Σ5: Στο συγκεκριµένο… Ήτανε αυθόρµητα τα παιδιά, δεν υπήρχε, όπως είπαµε κάποια κατεύθυν-
ση… 
Χριστίνα: Ναι, ναι. Ναι , ναι, ναι. 
Σ5: Έτσι; Εδώ πέρα δηλαδή, ο ρόλος αυτής της οµάδας ήταν πιο διακριτικός. 
Χριστίνα: Ναι. 
Σ5: Σε αντίθεση µε το άλλο ντοκιµαντέρ που συµµετείχε στο φεστιβάλ από την Αλεξάνδρεια, εκεί 
πέρα υπήρχαν κάποιοι ρόλοι, υπήρχε κάποιο στήσιµο, υπήρχαν κάποιοι διάλογοι. Κι εκεί τα παιδιά 
µόνοι τους, ας πούµε, τα επιλέξαµε τι θα πούνε. Γιατί εκεί υπήρχε ένα, µία ιστορία. Έτσι; Εµείς δεν 
είχαµε ιστορία. Εµείς είχαµε ντοκιµαντέρ, ήµασταν αυθόρµητοι. Καθόλα. Αυτό.  
Χριστίνα: Ξεκάθαρο. Κάποιο, κάποιο είδος αξιολόγησης υπήρχε; Ας πούµε, αφού δηµιουργήθηκε 
µια τέτοια ταινία µικρού µήκους, παρουσιάστηκε, έγινε κάποια συζήτηση µε τους µαθητές ώστε να 
αξιολογηθεί, γιατί… 
Σ5: Όχι, γιατί όταν παρουσιάστηκε το ντοκιµαντέρ, οι µαθητές ήταν στο γυµνάσιο. Πλέον. Είχανε 
φύγει απ’ το σχολείο. Αλλά ήταν όλοι παρόντες εκεί, στην παρουσίαση του ντοκιµαντέρ, ενθουσι-
ασµένοι που είδαν τον εαυτό τους… (χαµογελά) να γίνονται διάσηµοι… έτσι; Τους άρεσε πάρα 
πολύ.  
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες τη στάση των συναδέλφων εκπαιδευτικών, της διευθυντικής ηγεσί-
ας, της τοπικής κοινωνίας…; Γιατί… φαντάζοµαι ότι µεταφέρθηκε το µήνυµα της ταινίας και στην 
τοπική κοινωνία.  
Σ5: Ε, ναι, σ’ όλους, εντάξει. 
Χριστίνα: Πώς θ’ αποτιµούσες, πώς θ’ αξιολογούσες τη στάση τους απέναντι σε µία κινηµατογρα-
φική δηµιουργία; 
Σ5: ∆εν… αδιάφοροι. 
Χριστίνα: Αδιάφοροι. Τη δική σου προσωπική στάση απέναντι στην όλη υπόθεση; ∆ηλαδή, θεω-
ρείς, ας πούµε, ότι τα παιδιά απέκτησαν κάποιες δεξιότητες µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία; 
Σ5: Εγώ πιστεύω ότι.. Ναι, ναι. Πέρα από το ότι µάθανε χορούς όλα τα παιδιά, αν το θεωρήσουµε 
δεξιότητα αυτό, ναι. 
Χριστίνα: Ασφαλώς και είναι δεξιότητα. 
Σ5: ∆ε µ’ ενδιέφεραν δεξιότητες, µ’ ενδιέφερε περισσότερο ν’ αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αυτά τα 
συγκεκριµένα παιδιά. Όντως, ο σκοπός επιτεύχθηκε µε το παραπάνω. Έτσι; Ξεκάθαρα. 
Χριστίνα: Για να θυµηθούµε και τον αρχικό στόχο, ο οποίος ήταν η κινητοποίηση…  
Σ5: Αυτός ο στόχος επετεύχθη περισσότερο απ’ όσο περιµέναµε. Περισσότερο απ’ όσο περιµέναµε. 
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Χριστίνα: Υπήρχαν ανασταλτικοί παράγοντες σ’ όλη τη διαδικασία, προβλήµατα, εµπόδια τύπου 
υλικοτεχνικής υποδοµής ή, ας πούµε, παρέµβαση γονέων; 
Σ5: Όχι, όχι. Το σχολείο δεν είχε τίποτε, η οµάδα αυτή ήταν οργανωµένη, οπότε δεν είχαµε πρό-
βληµα.  
Χριστίνα: Τώρα θα ήθελα να έρθω και στο τελευταίο κοµµάτι, που αφορά κάποιες προσωπικές α-
πόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας. Κατά την άποψή σου, ενισχύει η δηµιουργι-
κή προσέγγιση του κινηµατογράφου την καλλιέργεια της φαντασίας και της δηµιουργικότητας των 
µαθητών; Του δηµοτικού; 
Σ5: Ενισχύει. Απλά, δεν είναι… δεν ενδείκνυται για όλα τα τµήµατα. Πρέπει, αν αποφασιστεί να 
γίνει κάτι σχετικό, να σταθµιστεί καλά ο παράγοντας ο ανθρώπινος. Το ανθρώπινο δυναµικό του 
τµήµατος. Αν µπορεί να ακολουθήσει, αν µπορεί να συµµετέχει σε κάτι τέτοιο, αν έχει την ωριµό-
τητα, αν έχει τις δεξιότητες, αν έχει… την όλη διάθεση. Έτσι; ∆εν γίνεται σε όλα τα τµήµατα. Αυτό 
είναι βέβαιο. Η εµπειρία µου, τόσο χρόνια στην εκπαίδευση – τριάντα τρία χρόνια – αυτό µου λέει. 
Όταν έχεις παιδιά τα οποία µπορούν να δουλέψουν, το επιχειρείς και έχεις πολύ καλό αποτέλεσµα. 
Και παιδιά που δεν µπορούν να δουλέψουν, αν τα κατευθύνεις σωστά, µπορείς κάτι να πετύχεις, 
αλλά ίσως όχι αυτό που θα ‘πρεπε.  
Χριστίνα: Θεωρείς ότι εξαρτάται κι από την ηλικία ή καθαρά από το «ποιόν», εντός εισαγωγικών 
των παιδιών; 
Σ5: Όχι, όχι.  
Χριστίνα: Όχι πάντα απ’ την ηλικία; 
Σ5: Όχι, όχι. 
Χριστίνα: Θα έπρεπε γενικώς οι µαθητές του δηµοτικού να έχουν περισσότερες ευκαιρίες κινηµα-
τογραφικής δηµιουργίας;  
Σ5: Στο σηµερινό αναλυτικό πρόγραµµα… δύσκολο. ∆ύσκολα µπορεί να ενταχτεί και δύσκολο…, 
δύσκολα µπορούµε να πούµε ότι… πρέπει να έχουν. Αν το αναλυτικό πρόγραµµα γίνει πιο ελεύθε-
ρο, πιο χαλαρό, τότε ναι. Τότε επιβάλλεται.  
Χριστίνα: Άρα λοιπόν, για να βελτιωθεί η κατάσταση, και για εκπαιδευτικούς και για µαθητές εν-
διαφερόµενους, που θα ήθελαν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να δοκιµάσουν κάτι 
ανάλογο, να εντάξουν… 
Σ5: Πρέπει να απαλλαγεί ο εκπαιδευτικός και το τµήµα από το… από τα υποχρεωτικά µαθήµατα, 
δηλαδή από την υποχρεωτική ύλη, όχι µαθήµατα, ύλη. Όταν έχεις ένα τµήµα το οποίο πρέπει να 
µάθει κάποια πράγµατα σ’ ένα συγκεκριµένο χρόνο, µέσα σ’ ένα σχολικό έτος, άλφα-βήτα-γάµα, κι 
ασχολείσαι µε κινηµατογραφική παραγωγή, θα φτάσεις µέχρι το βήτα, δε θα φτάσεις στο γάµα. Θα 
κόψεις δηλαδή κάτι από την εκπαίδευση, για να πετύχεις – κι αυτό εκπαίδευση είναι και ίσως καλύ-
τερη από την άλλη – αλλά θα µείνεις πίσω σ’ αυτά που πρέπει. Τα παιδιά αυτά θα πάνε σε µια επό-
µενη τάξη την επόµενη χρονιά, οπότε θα έχουν κενά. Είναι µια αλυσίδα, δεν µπορείς να την κόψεις 
εσύ και να πεις ότι «να, εγώ θα κάνω αυτό, γιατί έτσι θέλω». Όλα είναι ωραία. Σπουδαία. 
Χριστίνα: Μπορεί να ενισχύσει τα γνωστικά αντικείµενα ο κινηµατογράφος; 
Σ5: Βεβαίως ενισχύει. Βεβαίως ενισχύει. Αλλά γίνεται εις βάρος της ύλης που πρέπει να διδαχθεί. 
Γιατί µια σωστή δουλειά θέλει χρόνο, έτσι; Το ξέρεις. Το ξέρεις. 
Χριστίνα: Άρα, µιλάµε ότι ένας παράγοντας βοήθειας… 
Σ5:… ανασταλτικός… 
Χριστίνα:… ανασταλτικός είναι τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών; 
Σ5: Είναι τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών.  
Χριστίνα: Θα βοηθούσε µια θεσµοθέτηση επίσηµη; 
Σ5: Αν υπήρχε θεσµοθέτηση, ναι, τότε δε θα υπήρχε πρόβληµα. Έτσι; 
Χριστίνα: Μάλιστα. Εγώ έχω καλυφθεί… Μήπως θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο στο όλο ζή-
τηµα; 
Σ5: Όχι. 
Χριστίνα: Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη συζήτηση. 
Σ5: (γελά)  
Χριστίνα: Ευχαριστώ πολύ.  
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XII.2.6 Συνέντευξη Έκτη 
 

Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ6    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 15/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, αντικείµενο αυτής της συνέντευξης είναι µία κινηµατογραφική δηµιουργία στην 
οποία έχεις προχωρήσει µε µαθητές δηµοτικού. 
Σ6: Ακριβώς. 
Χριστίνα: Σε πρώτη φάση, θα ήθελα κάποια γενικότερα στοιχεία γι’ αυτή την κινηµατογραφική 
δηµιουργία, ας πούµε, ποιος ήταν ο τίτλος της ταινίας, η χρονική της διάρκεια, σε ποιος χώρους 
έγινε η παραγωγή, ποια τάξη ενεπλάκη, πόσοι µαθητές περίπου, τι είδους ταινίας δηµιουργήθηκε, 
ποια θέµατα διαπραγµατεύεται η ταινία αυτή. …. Ας τα πάρουµε ένα-ένα µε τη σειρά,… 
Σ6: Ο.κ. 
Χριστίνα: Ο τίτλος της ταινίας που έχει παραχθεί; 
Σ6: …∆υστυχώς, δε το θυµάµαι ακριβώς, αλλά το θέµα σχετιζόταν µε το bullying, τον εκφοβισµό 
µαθητών απέναντι σε άλλους µαθητές τους, πιο αδύναµου σε χαρακτήρα και σε συναισθηµατικό 
κυρίως επίπεδο.  
Χριστίνα: Ο εκφοβισµός των µαθητών, η βία των µαθητών που αντιµετωπίζουν δηλαδή στο σχολι-
κό περιβάλλον… 
Σ6: Ναι. Λεκτική ή σωµατική απέναντι σε κάποιο άλλο παιδί που δείχνει χαρακτηριστικά πιο αδύ-
ναµα σε σχέση µε τους ίδιους. 
Χριστίνα: Άρα λοιπόν η ταινία ήθελε να µεταδώσει κάποια συγκεκριµένα µηνύµατα. 
Σ6: Ακριβώς.  
Χριστίνα: Ενάντια στο bullying, ενάντια στον σχολικό εκφοβισµό. 
Σ6: Ακριβώς. Ναι, νοµίζω ότι παρόµοιο ήταν και το θέµα κιόλας. 
Χριστίνα: Λοιπόν, και η τάξη η οποία συµµετείχε στην παραγωγή; 
Σ6: Η έκτη τάξη ήτανε, ενός δηµοτικού σχολείου, … σε περιοχή της Ηµαθίας. 
Χριστίνα: Και πόσοι µαθητές ενεπλάκησαν περίπου; 
Σ6: ∆έκα µε δεκαπέντε µαθητές ήτανε… κάποιοι είχανε ρόλους πρωταγωνιστικούς, κάποιοι απλά 
συµµετείχαν και εµφανιζόντουσαν στην ταινία ως, … 
Χριστίνα: Κοµπάρσοι; 
Σ6: Κοµπάρσοι, ναι. 
Χριστίνα: Α, δεν ενεπλάκησαν δηλαδή ολόκληρη η τάξη… 
Σ6: Όχι, όχι. Έξι-εφτά µαθητές ήτανε αυτοί που συµµετείχανε ενεργά. 
Χριστίνα: Μάλιστα. Άρα, είδος ταινίας: είναι ντοκιµαντέρ; Όχι! Είχε κάποια ιστορία; 
Σ6: Όχι, µικρού µήκους… θεωρώ ότι είναι µια ταινία µικρού µήκους, µε κυρίως κοινωνικό περιε-
χόµενο.  
Χριστίνα: Με κοινωνικό… Σα ντοκιµαντέρ; Σα µυθοπλασία; 
Σ6: Ναι. Μυθοπλασία είναι περισσότερο, νοµίζω. Βέβαια, όχι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγµα-
τικότητα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τα πρόσωπα, οι ρόλοι δεν υπάρχουν, απλά µιµούνται κάποι-
ους ρόλους που ήδη υπάρχουν.  
Χριστίνα: Και η χρονική διάρκεια της ταινίας 
Σ6: Γύρω στα είκοσι λεπτά, βαριά-βαριά µισή ώρα. 
Χριστίνα: Η παραγωγή της ταινίας έγινε; 
Σ6: Κράτησε περισσότερο, γιατί… 
Χριστίνα: Σε ποιους χώρους έγινε; 
Σ6: Στην τάξη µέσα. Η τάξη ήτανε ο κύριος χώρος… Τα γυρίσµατα κράτησαν αρκετές µέρες, γιατί 
κάποια πλάνα ξαναγυρίστηκαν από την αρχή, για να πετύχουµε ακριβώς αυτό που θέλαµε να δεί-
ξουµε.  
Χριστίνα: Η δηµιουργική αυτή διαδικασία συνδέθηκε µε κάποιο γνωστικό αντικείµενο ή µήπως 
εντάχθηκε σε κάποιο ευρύτερο εκπαιδευτικό project;  Ή µήπως συνδέθηκε µε κάποιο διαγωνισµό, 
κάποιο φεστιβάλ, δηλαδή έγινε αρχής-εξαρχής για να συµµετέχει σε φεστιβάλ; 
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Σ6: Ήταν ένας συνδυασµός όλων. Ξεκινήσαµε αρχικά από το µάθηµα των γερµανικών, θέλοντας 
ακριβώς να δείξουµε ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο ελληνικό, αλλά το συναντάµε παντού. Κάνα-
µε κάποιες εργασίες, κάποια βιωµατικά και στις δυο γλώσσες, και στα γερµανικά και στα ελληνικά, 
θέλοντας να δείξουµε ότι το λεξιλόγιο το αντίστοιχο, όπως εκβοβισµός,… φοβία, …, κλπ, υπάρ-
χουν και στις δυο γλώσσες… Τα παιδιά µάθαν αρκετό λεξιλόγιο γύρω από τις έννοιες του εκφοβι-
σµού… 
Χριστίνα: Γερµανικό λεξιλόγιο; 
Σ6: Γερµανικό λεξιλόγιο. ∆ιασκεδάσαν πάρα πολύ το γύρισµα της ταινίας, όπου µιλούσαν στα 
γερµανικά, δηµιουργήσαµε υπότιτλους για να µπορεί οποιοσδήποτε άλλος να καταλάβει το περιε-
χόµενο της ταινίας, παρόλο που, και µόνο η εικόνα µαρτυρούσε το περιεχόµενο της. Οπότε ήταν 
εύκολο και για κάποιον Έλληνα, που δε γνωρίζει γερµανικά, να κατανοήσει το περιεχόµενο. Και 
στην πορεία, επειδή έγινε αρκετά καλή δουλειά, αποφασίσαµε να πάρουµε µέρος και σ’ ένα φεστι-
βάλ, στο NIFF της Νάουσας, ένα τοπικό φεστιβάλ, στο οποίο παρουσιάζονται προσπάθειες παιδιών 
και δασκάλων και καθηγητών, βραβεύονται και γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία η εµπειρία όλη! ∆η-
λαδή και τα παιδιά το διασκεδάσαν, γιατί νιώσαν ότι κάναν µια δουλειά, η οποία είχε αντίκρισµα. 
Την είδε κόσµος, τη θαύµασε κόσµος και άρεσε σε πολλούς… γιατί το περιεχόµενό της είναι όσο 
ποτέ άλλοτε επίκαιρο.  
Χριστίνα: Καταλαβαίνω δηλαδή, εφόσον είπες ότι εντάχθηκε σ’ ένα project και συνδέθηκε µε το 
µάθηµα των γερµανικών, ανέφερες επίσης κάποιες εργασίες, περισσότερες που γίναν στο project 
αυτό, … Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες ήτανε αρκετές. Μήπως λοιπόν θα µπορούσα-
µε να έχουµε µία συνοπτική περιγραφή αυτών των δραστηριοτήτων… πριν καταλήξετε στην ταινί-
α; 
Σ6: Το πρόγραµµα… καταρχάς ήταν πριν δύο χρόνια, οπότε ακριβώς να θυµάµαι είναι λίγο δύσκο-
λο.  ΑΛΛΑ: Θυµάµαι το σκελετό του προγράµµατος… Ξεκινήσαµε το Σεπτέµβριο µ’ έναν προ-
γραµµατισµό του τι θα κάνουµε… Ασχοληθήκαµε στην αρχή µε ελληνική λογοτεχνία, τον «[τίτλος 
βιβλίου]», µέσα στο οποίο βιβλίο φαίνεται καθαρά ο εκφοβισµός, ο σχολικός εκφοβισµός… 
Χριστίνα: Του Μ. Α.. 
Σ6: Ακριβώς, του Μ. Α., που είναι  και εδώ τοπικός συγγραφέας µας… Από κει πήραµε το ερέθι-
σµα για να ζωγραφίσουν τα παιδιά κάποιες εικόνες που τους άρεσαν µέσα απ’ το βιβλίο ή ακόµα 
και τις εικόνες που δεν τους άρεσαν… ∆ηµιουργήσαµε µόνοι µας και στις δύο γλώσσες την εξέλι-
ξη, µια άλλη εξέλιξη της ιστορίας… ∆ηµιουργήσαµε επίσης… ιστορίες όπου το κείµενο ήταν στα 
γερµανικά γραµµένο, χρησιµοποιώντας το λεξιλόγιο που είχε σχέση µε το συγκεκριµένο θέµα, κά-
ναµε δυο κούκλες, τον «Ευτύχη» και τον… (χαµογελά) τον άλλον δεν τον θυµάµαι. Ο ένας ήταν 
ευτυχισµένος και ο άλλος ήταν ο τροµαγµένος, όπου χρησιµοποιήσαµε τα παιδιά για πατρόν… το 
οποίο το διασκεδάσαν πάρα πολύ τα παιδιά…. Και πάνω στις φιγούρες αυτές γράψαµε τις έννοιες 
στα γερµανικά: ζήλια, φθόνος, µίσος, φιλία, αγάπη, αξιοπρέπεια, … διάφορα άλλα… Σε µια δεύτε-
ρη φάση, προχωρήσαµε σε βιωµατικά εργαστήρια,  είπαµε πράγµατα… «βρες ένα κοινό…», για 
παράδειγµα, «βρες ένα κοινό φαγητό που σου αρέσει» και να συµφωνήσει κάποιος µαζί, δείχνοντας 
στα παιδιά µ’ αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι διαφορετικά, αλλά έχουν κοινά στοιχεία… άρα δεν υ-
πάρχει και λόγος να διαφοροποιούνται… Και µετά, σε τρίτη φάση, ξεκινήσαµε… το σενάριο της 
ταινίας, το οποίο µαζί µε τα παιδιά το διαµορφώσαµε, είδαµε και τι θα µπορούσαν να πουν τα παι-
διά στην ξένη γλώσσα, γιατί η αλήθεια είναι για να µεταφέρεις ένα ελληνικό κείµενο στα γερµανι-
κά είναι πολύ δύσκολο, οπότε πρέπει να απλοποιηθεί η γλώσσα… Μοιράσαµε τους ρόλους, κάναµε 
αρκετές πρόβες και τελικά βγήκε το προϊόν αυτό, που βραβεύτηκε κι απ’ το NIFF.  
Χριστίνα: Μου είπες αρκετά στοιχεία ήδη για το επόµενο θέµα, για το επόµενο θεµατικό πεδίο που 
θα σε ρωτούσα, που αφορά το µεθοδολογικό πλαίσιο, γιατί, όπως ξέρουµε, κάθε κινηµατογραφική 
δηµιουργία αποτελείται από διάφορα στάδια, ας πούµε, της προ-παραγωγής, της κυρίως παραγω-
γής, όπου έχουµε τα γυρίσµατα, και της µετα-παραγωγής, που αφορά παράδειγµα κάποια δηµοσί-
ευση, κάποια συµµετοχή…, σε φεστιβάλ, ακόµα και  την επεξεργασία, κλπ. Μου έχεις δώσεις αρ-
κετές πληροφορίες όσον αφορά το προ-παραγωγικό στάδιο, στο οποίο µου είπες πώς ξεκίνησε η 
ιδέα, πώς µετεξελίχτηκε, ποιες δραστηριότητες υπήρχανε, σε ποιες ενεπλάκησαν τα παιδιά, γρά-
φτηκε σενάριο, µου είπες, κλπ… Τώρα, θα ήθελα να πάρω λίγα πράγµατα, στα άλλα δύο στάδια τα 
παραγωγικά: πώς ακριβώς έγινε η κυρίως παραγωγή και πώς ακριβώς η µετα-παραγωγική φάση 
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αυτής της εργασίας. Στην κυρίως παραγωγή: ας πούµε, η ηµέρα γυρισµάτων: πώς να τη φανταστώ 
αυτή τη µέρα, τι ακριβώς έγινε; 
Σ6: Αποφασίσαµε στο τρίτο τρίµηνο της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς, να ασχοληθούµε µε την 
ταινία. Βέβαια, µεγαλύτερη ευθύνη είχε η άλλη συνάδελφος, που το συνέλαβε και σαν ιδέα, µάλλον 
το προσέλαβε σαν ιδέα, αλλά από κει και πέρα, κινηθήκαµε ανάλογα µε το πρόγραµµά µας. Επειδή 
στο συγκεκριµένο σχολείο πηγαίναµε µία φορά την εβδοµάδα, τα γυρίσµατα αναγκαστικά περιορι-
ζόντουσαν σ’ αυτή τη µία ηµέρα. Και οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Στην αρχή µοιράσαµε τους ρό-
λους, αφού δοκιµάσαµε δύο-τρία παιδιά, για να δούµε ποιοι µπορούν να τα πουν στα γερµανικά, 
ποιοι µπορούν να βγάλουν το εκφραστικό στοιχείο, γιατί, όταν παίζουµε σε ταινία, σηµαντικό είναι 
να βγάλουµε και το συναίσθηµα…. Κάποια παιδιά ήταν εντελώς άψυχα, κάποια άλλα έπαιζαν πολύ 
καλά το ρόλο τους, οπότε η επιλογή των ρόλων έγινε µε κριτήριο αυτό: ποιος µπορεί να αποδώσει 
καλύτερα το κείµενο. Από κει και πέρα, µετά, αρχίσαµε τις πρόβες την ηµέρα που είχαµε το µάθη-
µα των γερµανικών, ήταν ένα δίωρο την εβδοµάδα, συνήθως τις τελευταίες ώρες… ∆εν µπορούσα-
µε να πάρουµε άλλη ώρα τα παιδιά για να κάνουµε κάτι επιπλέον, οπότε αναγκαστικά περιοριστή-
καµε σ’ αυτό το δίωρο. Οι πρόβες γινόντουσαν παράλληλα… Και η συνάδελφος και εγώ δουλεύα-
µε, η κάθε µία, το κοµµάτι της µέσα στην τάξη, και µετά από αρκετό καιρό, αφού θεωρήσαµε ότι 
είναι έτοιµα τα παιδιά για τους ρόλους τους, ενώσαµε τις οµάδες και κάναµε την πρόβα µας κανο-
νικά. Αφού βγήκε το σενάριο όπως θέλαµε, η εκφραστικότητα όπως θέλαµε, τα συναισθήµατα ό-
πως θέλαµε, αρχίσαµε να γυρίζουµε τµηµατικά την ταινία.  
Χριστίνα: Τµηµατικά σηµαίνει; 
Σ6: Τµηµατικά, το πρώτο στάδιο… που εµφανίζεται το παιδί… 
Χριστίνα: Ανά σκηνή δηλαδή. 
Σ6: Ναι, ανά σκηνή. Ουσιαστικά, είχε πέντε σκηνές η συγκεκριµένη ταινία, οπότε τα γυρίσµατα 
χωρίστηκαν σ’ αυτές τις πέντε σκηνές, µε µοντάζ, µε «τι µου αρέσει, τι κρατάω, τι δεν είπαµε καλά 
να το ξαναπούµε,…» οπότε είχε πάρα πολύ δουλειά και εκτός σχολείου µετά από µας τις ίδιες. Για-
τί έπρεπε να δούµε… αν… φαίνονται τα παιδιά που µιλάνε, αν δείχνουµε τη συγκεκριµένη στιγµή 
αυτό που πρέπει να φανεί, και γενικώς, να δείξουµε την ελληνική τάξη µε γερµανικές, υπό γερµα-
νικές συνθήκες. Μας πήρε χρόνο. ∆εν ήταν εύκολο. Αλλά το καταφέραµε και στο τέλος ενώσαµε 
τις σκηνές µε το πρόγραµµα movie maker, το οποίο ήταν πάρα πολύ βοηθητικό µε την έννοια ότι 
µπορέσαµε να δώσουµε και το χρόνο για να ενώσουµε τις σκηνές κι όλα αυτά, και βγήκε ένα πάρα 
πολύ ωραίο αποτέλεσµα, το οποίο ενθουσίασε πραγµατικά όλο το σύλλογο, γιατί σε πρώτη φάση 
παρουσιάσαµε το αποτέλεσµα του προγράµµατός µας µπροστά στους µαθητές και τους συναδέλ-
φους. Στην τελική γιορτή της χρονιάς.  
Χριστίνα: Αυτό πλέον στη µετα-παραγωγική… 
Σ6: Στη µετα-παραγωγική διαδικασία… Τα παιδιά βέβαια δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο σα σκηνικό: ή-
ταν το θρανίο, ήταν οι µαθητές, η δασκάλα που διδάσκει και δεν παίρνει χαµπάρι τι γίνεται, εγώ 
(γελά), ήµουν η δασκάλα αυτή που δεν παίρνει χαµπάρι. 
Χριστίνα: Έπαιξες δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο; 
Σ6: Ναι, έπαιξα δευτεραγωνιστικό ρόλο, γιατί, θεωρώ ότι πρωταγωνιστής στη συγκεκριµένη ταινία 
ήταν ο µαθητής… Εγώ απλά ήθελα να δείξω ότι οι εκπαιδευτικοί, ακόµα και οι ίδιοι, που νοµίζουν 
ότι µπορούν να παρατηρήσουν µια τάξη, µπορούν να µην πάρουν χαµπάρι τι γίνεται µέσα στην τά-
ξη τους. Αυτό ήθελα, θέλαµε να δείξουµε. Γιατί τα παιδιά συµπεριφέρονταν µε πάρα πολύ άσχηµο 
τρόπο στο συµµαθητή τους κι εγώ δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Αν δε το έβλεπα στο µοντάζ. Οπότε, 
θεωρώ ότι αυτή είναι και η µαγεία της ταινίας. Ότι βλέπεις τα πράγµατα από διαφορετική οπτική 
και… σου ανοίγει ορίζοντες προς άλλες κατευθύνσεις. Να δεις τι γίνεται γύρω σου.  
Χριστίνα: Μου έδωσες το έναυσµα να ρωτήσω δύο πράγµατα: το πρώτο αφορά τη συνεργασία: 
ανέφερες µία συνεργάτιδα εκπαιδευτικό, η οποία ήτανε επίσης γερµανικής φιλολογίας: του άλλου 
τµήµατος; 
Σ6: Ακριβώς.  
Χριστίνα: Άλλη συνεργασία υπήρχε; Ανέφερες επίσης το NIFF: το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου Νάουσας, στο οποίο παρουσιάσατε και την ταινία στο τέλος. 
Σ6: Είχαµε… βοήθεια ιδιαίτερη από κάποιον άλλον δεν είχαµε. ΑΛΛΑ: ό, τι ζητούσαµε, ήταν στη 
διάθεσή µας από µέρους της διευθύντριας. ∆ηλαδή, υπήρχε µια συνεργασία, όχι όµως σε βασικά, 
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σε ουσιαστικά πράγµατα που αφορούσαν το περιεχόµενο της ταινίας µας. Αλλά στο να µας προµη-
θεύσει κάποια µέσα, να µας δώσει υλικά, … Σ’ αυτό το επίπεδο µας βοήθησε η διεύθυνση και οι 
άλλοι δάσκαλοι, οι οποίοι πραγµατικά είδαν το αποτέλεσµα στην τελική γιορτή.  
Χριστίνα: Ποια ήταν η απαίτηση σε εξοπλισµό;  Τεχνολογικό και ψηφιακό; 
Σ6: Ήθελε σίγουρα την… 
Χριστίνα: Το movie maker, όπως µου ανέφερες ήδη… 
Σ6: Τον υπολογιστή δηλαδή, ήθελε σίγουρα την κάµερα που έκανε τις λήψεις, ήθελε (γελά) τις φω-
νές µας, οι οποίες… κάποιες αντικαταστάθηκαν κι από… τίτλους µέσα στην ταινία. Γιατί θεωρή-
σαµε ότι µε τη σιωπή πολλές φορές δίνεις περισσότερα νοήµατα, απ’ ό, τι µιλώντας. Εντάξει και 
πέρα απ’ αυτό, χρησιµοποιήσαµε τα µέσα που χρειάζεται µια τάξη: τα θρανία, τις καρέκλες, µαρ-
καδόρους, πίνακα, βιβλία... 
Χριστίνα: Σαν σκηνογραφία. 
Σ6: Σαν σκηνογραφία, ναι. Κάτι ιδιαίτερο, πέρα από την τεχνολογία της κάµερας και του υπολογι-
στή και ενός µικροφώνου, δεν χρειαστήκαµε στην αρχή.  
Χριστίνα: Η παρέµβαση και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, θεωρείς ότι είναι απαραίτητη σε 
όλα αυτά τα στάδια παραγωγής; 
Σ6: Ναι. Ειδικά όταν συνεργάζεσαι µε τέτοιες ηλικίες. Ίσως, µε µεγαλύτερα παιδιά λυκείου, να ή-
ταν λιγότερη η συµµετοχή µας. Αλλά τα παιδιά του δηµοτικού έχουν ανάγκη από µεγαλύτερη κα-
θοδήγηση. Γενικώς, δεν έχουνε προσωπικότητα για να αποφασίσουν κάποια πράγµατα από µόνοι 
τους. Οπότε, πρέπει εσύ να τους δείξεις το δρόµο, πώς θα κινηθούµε, τι πρέπει να αλλάξει. Και γε-
νικά θεωρώ ότι οποιαδήποτε στιγµή παίξεις κάποιο θεατρικό ρόλο, χρειάζεσαι κάποιον για να σου 
υποδείξει πώς θα παίξεις το ρόλο. Αυτό αφορά και τα µεγάλα θέατρα. ∆εν αφορά δηλαδή µόνο την 
ταινία µας.  
Χριστίνα: Θεωρείς λοιπόν ότι η µικρή χαµηλή εκπαιδευτική βαθµίδα είναι και ο λόγος για τον ο-
ποίο εσείς ουσιαστικά αναλάβατε βιντεολήψεις, µοντάζ,… 
Σ6: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα:… επεξεργασία και όλα αυτά…; 
Σ6: Ναι. Θεωρώ ότι παιδιά λυκείου ίσως θα µπορούσαν να το αναλάβουν µόνοι τους.  
Χριστίνα: Ωραία. Κάποιο είδος αξιολόγησης υπήρχε; Με την έννοια ότι θέσατε κάποιους στόχους 
στην αρχή. Στόχοι, ας πούµε, ήταν να µεταδοθούν κάποια κοινωνικά µηνύµατα, ζητήµατα, όπως 
µου είπες. 
Σ6: Ναι, ναι. Ωραία, όσον αφορά την αξιολόγηση, αξιολόγηση µε τη στενή έννοια της βαθµολογί-
ας, όπως είπες και συ, δεν υπήρξε. Οι στόχοι µας στην αρχή ήτανε να στείλουµε ένα κοινωνικό µή-
νυµα, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ έντονο το φαινόµενο του εκφοβισµού στα ελληνικά 
σχολεία, και σε δεύτερη µοίρα, να ενσωµατώσουµε και τα γερµανικά στο συγκεκριµένο κοινωνικό 
πρόβληµα. Τελειώνοντας λοιπόν αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά µάθαν πάρα πολλά, διασκέδασαν µε 
τη δηµιουργία της ταινίας, και στο τέλος είδαµε ότι έµεινε ένας προβληµατισµός, µε την έννοια ότι 
τα παιδιά αναγνώριζαν παρόµοιες καταστάσεις, βιώνοντάς τες µέσα από τα βιωµατικά, µέσα από 
την ταινία που είχαµε γυρίσει, ήταν σε θέση πλέον να αναγνωρίσουν ποιος είναι ο θύτης, ποιο είναι 
το θύµα και ποιοι είναι οι θεατές. Και µ’ αυτόν τον τρόπο, ελπίζουµε να αποφύγαµε κάποιες κατα-
στάσεις χειρότερες στο µέλλον.  
Χριστίνα: Θεωρείς λοιπόν ότι µέσα από όλη αυτή τη δηµιουργική διαδικασία, οι µαθητές απέκτη-
σαν τελικά δεξιότητες µέσω της συµµετοχής τους στην παραγωγή µιας ταινίας ή και γνώσεις γενι-
κότερες; Αν ναι, σε ποιους τοµείς; 
Σ6: Πιστεύω πως ναι. Αν πάρω το πρακτικό θέµα, απέκτησαν λεξιλογική δεξιότητα, δηλαδή µάθαν 
λεξιλόγιο, στα γερµανικά. Άρα, βοηθηθήκαν στο αντικείµενό µας. Σε δεύτερη µοίρα, αναγνώρισαν 
ένα κοινωνικό πρόβληµα, το οποίο θεληµένα ή άθελά τους, µπορεί να το εφάρµοσαν και πολλές 
φορές οι ίδιοι, βλέποντας ότι κάτι που τους φαίνεται τόσο απλό, µπορεί τελικά να είναι πολύ-πολύ 
σηµαντικό.  
Χριστίνα: Όσον αφορά την κινηµατογραφική παραγωγή; 
Σ6: Στην κινηµατογραφική παραγωγή επίσης θεωρώ ότι κατάλαβαν ότι τίποτα δε γίνεται τυχαία. 
Και όλα θέλουν τη δουλειά τους. ∆εν µπορώ να πω «ξεκινάω µια ταινία σήµερα και την τελειώνω 
αύριο». Μία ταινία έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολλά στάδια, και αυτό το καταλάβαν τα 
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παιδιά. Γιατί δουλεύοντας µε στάδια, δηλαδή πρώτα το ρόλο, µετά τη σκηνή, µετά την επιλογή, 
µετά το σενάριο, µετά τη βιντεολήψη, κατάλαβαν ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγµατα, «ό-
ταν είµαι πρωταγωνιστής σε µια ταινία».  
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες τη στάση των µαθητών λοιπόν απέναντι στη δράση; Ήδη µου ανέ-
φερες ότι το διασκέδασαν πάρα πολύ. 
Σ6: Ναι, η διασκέδαση ήτανε σίγουρα το µεγαλύτερο µέρος των παιδιών… 
Χριστίνα: Θεωρείς ότι είναι και πλεονέκτηµα αυτό; 
Σ6: Όταν έχεις να συνεργαστείς µε µικρές οµάδες, νοµίζω ότι η διασκέδαση δε γίνεται πρόβληµα. 
∆ε γίνεται τροχοπέδη. Όταν οι οµάδες είναι µεγαλύτερες, και δηµιουργείται µια αίσθηση χαλαρό-
τητας, τότε, ναι, µπορεί να δηµιουργηθεί πρόβληµα. Αλλά στη συγκεκριµένη, τη δική µας την  πε-
ρίπτωση, δεν το αντιµετωπίσαµε έτσι, ίσα-ίσα χαρήκαµε που το διασκέδασαν τα παιδιά, γιατί µέσα 
από τη διασκέδαση µαθαίνεις και πιο ευχάριστα.  
Χριστίνα: Μου ανέφερες – θα πρέπει να την κάνω την ερώτηση, γιατί θυµήθηκα - µου ανέφερες ότι 
στην ουσία, κύριους ρόλους ανέλαβαν συγκεκριµένα παιδιά. Ένας συγκεκριµένος, περιορισµένος 
αριθµός παιδιών. Τι γινόταν όµως µε τα υπόλοιπα παιδιά την ίδια ώρα που γίνονταν, ας πούµε, οι 
πρόβες; Συµµετείχαν µε κάποιον τρόπο στην όλη δράση; Πίσω, σα να λέµε, πίσω από τις κάµερες; 
Σ6: Ναι, συµµετείχαν, γιατί το είπα και στην αρχή. Ότι αποτελούσε… Τα άτοµα που χρειαστήκαν 
ήταν γύρω στα δεκαπέντε. Οι µαθητές λοιπόν που δεν είχαν τον ενεργό ρόλο, υπήρχαν µες στην 
τάξη, καθόντουσαν στο θρανίο τους, … 
Χριστίνα: Α! 
Σ6:… κάναν τη δουλειά τους και ήταν οι θεατές στη διαδικασία του εκφοβισµού. 
Χριστίνα: Που κι αυτός ήταν ένας ρόλος. 
Σ6: Οπότε, την ώρα της διδασκαλίας, που εγώ ως γερµανικών, ως καθηγήτρια γερµανικών διδάσκω 
αριθµούς πλέον στον πίνακα, τα υπόλοιπα παιδιά αντέγραφαν τους αριθµούς και πρόσεχαν τη δα-
σκάλα τους. Πολλοί αντιλαµβάνονταν τι γίνεται, αλλά ουσιαστικά έπρεπε να είναι µπροστά και να 
ασχολούνται µε τη δασκάλα τους. Κι αυτό φάνηκε ότι µέσα στα πλαίσια του εκφοβισµού υπάρχουν 
και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δε νοιάζονται,… 
Χριστίνα: Είναι απλοί θεατές. 
Σ6:… και κοιτάνε απλά τη δουλειά τους.  
Χριστίνα: Είναι αδιάφοροι. 
Σ6: Μ’ αυτή τη λογική λοιπόν, τα υπόλοιπα παιδιά δεν µπορούσαν να κάνουν φασαρία, γιατί συµ-
µετείχαν κι αυτοί µε τον τρόπο τους σ’ ένα ρόλο. Μπορεί να µη µιλούσαν, αλλά είχαν το ρόλο τους.  
Χριστίνα: Πώς θ’ αξιολογούσες τη στάση συναδέλφων απέναντι σ’ όλο αυτό το εγχείρηµα; 
Σ6: Στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί. Θεωρώ ότι από κουβέντες που γίνανε πριν ολοκληρωθεί η ται-
νία, δεν πίστευαν ούτε ότι µπορεί να έχει ένα περιεχόµενο ολοκληρωµένο η ταινία, ούτε θα µπορέ-
σει να βγει αυτό που θέλαµε να βγει. Αλλά, µετά την παρουσίαση, όταν είδαν την ταινία, όταν εί-
δαν το αποτέλεσµα των βιωµατικών µας, όταν συζητώντας κάποιοι συνάδελφοι ίσως µε τα ίδια τα 
παιδιά τους, γιατί το συγκεκριµένο σχολείο είχε και αρκετές ιδιαιτερότητες όσον αφορά τις µαθη-
σιακές οµάδες – είχε αρκετά Ροµά, είχε αρκετά παιδιά από διαλυµένες οικογένειες, πράγµα που, 
θεωρώ, για το συγκεκριµένο θέµα ότι επηρεάζει  - είδαν ότι, πραγµατικά ότι µπορείς να κάνεις κά-
τι, έστω και βοηθητικά, κοντά σ’ έναν άλλο εκπαιδευτικό, αρκεί να το θέλεις.  
Χριστίνα: Και πώς θα αξιολογούσες τη στάση της διευθυντικής ηγεσίας απέναντι στη δράση αυτή; 
Σ6: Όπως είπα, αρχικά, ήταν ένα πρόγραµµα σαν όλα τα άλλα. Στην πορεία, µε τη διάκριση που 
πήραµε κι από το NIFF, φάνηκε πραγµατικά (γελά) η χαρά της διεύθυνσης που αναλάβαµε κάτι 
τέτοιο και το ολοκληρώσαµε και το παρουσιάσαµε στο κοινό της Νάουσας.  
Χριστίνα: Ποια θα χαρακτήριζες ως τα σηµαντικότερα προβλήµατα που συνάντησες κατά την υλο-
ποίηση της δράσης αυτής µε τα παιδιά και τη συναδέλφισσα; 
Σ6: Ο χρόνος, θα έλεγα. 
Χριστίνα: Ο χρόνος. 
Σ6: Γιατί, λόγω του µαθήµατος των γερµανικών, που είναι δίωρο την εβδοµάδα στα δηµοτικά, δεν 
µπορούσαµε να βρούµε επιπρόσθετο χρόνο και να κάνουµε κάποια πράγµατα που θέλαµε επιπλέον. 
Αναγκαστικά, όσον αφορά το χρονοδιάγραµµά µας, ήµασταν αρκετά συχνά εκτός. Ίσως επειδή χα-
νόταν κάποιο µάθηµα λόγω εκδροµής, ίσως επειδή χανόταν κάποιο µάθηµα λόγω συνέλευσης, 
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βαθµών, κι άλλων προβληµάτων. Πέρα απ’ αυτό, εννοείται και το υλικό ήταν ένα πρόβληµα, γιατί 
αν δεν είχαµε εµείς οι ίδιοι τη βιντεοκάµερα, το µικρόφωνο και τον υπολογιστή, θα ήµασταν εντε-
λώς εξαρτηµένοι από κάποιον άλλον και δεν ξέρω αν θα είχαµε την ίδια ευκολία να διαχειριστούµε 
και να διαµορφώσουµε την ταινία.  
Χριστίνα: Ωστόσο, τα προβλήµατα παρακάµφθηκαν ή αντιµετωπίστηκαν  επιτυχώς, απ’ ό, τι 
καταλαβαίνω. 
Σ6: Ναι, δεν υπήρχε κάποιο θέµα. Θεωρώ ότι ο χρόνος ήταν το µόνο µειονέκτηµα. 
Χριστίνα: Κι έρχοµαι στο τελευταίο µέρος της συνέντευξης αυτής, που αφορά κάποιες απόψεις 
προσωπικές για τη δηµιουργική κινηµατογραφική παιδεία. Πρώτα απ’ όλα τελικά, θα ήθελα την 
άποψή σου σχετικά µε το αν τελικά θεωρείς ότι µια κινηµατογραφική δηµιουργία µπορεί να καλλι-
εργήσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα µαθητών αυτής της ηλικίας; 
Σ6: Εννοείται, εννοείται. Θεωρώ ότι µέσα απ’ τον κινηµατογράφο, εκτός του ότι τα παιδιά προσ-
λαµβάνουν εικόνες, άρα δηµιουργούνε παραπέρα τις δικές τους εικόνες, όταν συµµετέχουν οι ίδιοι 
στη διαδικασία µιας κινηµατογράφησης, πρέπει οι ίδιοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Άρα, θε-
ωρώ ότι αυτό είναι και το θετικό των παλιών ηθοποιών: το ότι είχαν τον αυθορµητισµό και δηµι-
ουργούσαν πετυχηµένες ατάκες, ενώ δεν υπήρχαν στο σενάριο. Με αποτέλεσµα ότι και τα παιδιά, 
µέσα στα πλαίσια αυτά του αυθορµητισµού και της ελεύθερης έκφρασης, µπορούν να αναπτύξουν 
τη φαντασία τους και να εκφραστούν ωραία πάνω σ’ ένα θέµα.  
Χριστίνα: Θεωρείς ότι οι µαθητές του δηµοτικού θα έπρεπε να έχουν τελικά περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής παιδείας, κινηµατογραφικής δηµιουργίας; Και πώς θα αιτιολογούσες την α-
πάντησή σου αυτή; 
Σ6: Ναι, ναι, θα έπρεπε. Βέβαια, µέσα στα πλαίσια των στενών χρονικών ορίων, της ύλης που πρέ-
πει να καλυφθεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. ΑΛΛΑ: ότι παράγεις έργο και τα αποτελέσµατα 
είναι πιο θετικά, …πιο θετικά! Είναι θετικά, θετικότερα από άλλες διαδικασίες: της αποστήθισης, 
του γράψε-σβήσε,… το πιστεύω πραγµατικά ότι ισχύει. Γιατί; Γιατί το βλέπω στον εαυτό. Η δηµι-
ουργία θεωρίας «διδάσκω λεξιλόγιο στα γερµανικά» ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιδιά δε θέλαν να 
µάθουν επιπρόσθετο λεξιλόγιο. Όταν όµως ήρθε η ώρα να κάνουµε τον «Ευτύχη» και το «Σοφο-
κλή» - τα δύο παιδιά - … 
Χριστίνα: (χαµογελά) Τα θυµήθηκες! 
Σ6:… να δείτε τι ωραία βγήκε το λεξιλόγιο από µόνο του. Όταν κάναµε την ταινία, ακόµα και οι 
εκφράσεις, οι άσχηµες εκφράσεις απέναντι σ’ έναν µαθητή που τον κοροϊδεύω, ακόµα κι αυτό που 
έµεινε στα παιδιά, θεωρώ ότι είναι όφελος, γιατί είναι πολιτισµικό στοιχείο. Είναι µια κατάσταση, 
που τα παιδιά, αν τους έλεγα στο τετράδιο «γράψτε», ξέρω γω, «µια έκφραση» δε θα τη µάθαιναν 
από µόνοι τους. Μέσα από την ταινία όµως, και αυτοί που την είπαν, και αυτοί που την άκουσαν, 
την έµαθαν.  
Χριστίνα: Εφόσον λοιπόν είσαι της άποψης ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες, 
λέω εγώ τώρα, ενδεχοµένως να υπάρχουν συνάδελφοι, µπορεί και µαθητές, που θα ενδιαφέρονταν 
να προχωρήσουν προς κάτι ανάλογο. Τι θα µπορούσε να γίνει για να βοηθηθούν; Πώς θα µπορού-
σαν να βελτιωθούν οι συνθήκες µελλοντικά; Μίλησες για δυσκολίες αναλυτικού προγράµµατος, 
περιορισµένο χρόνο,… Τι θα µπορούσε να γίνει από την πολιτεία; 
Σ6: Θεωρώ ότι το καινούργιο πλαίσιο, το καινούργιο πλαίσιο διδασκαλίας αφήνει περιθώρια να 
βάλεις… είτε µε την ευέλικτη ζώνη, είτε µε κάποια άλλα αντικείµενα, να βάλεις κάτι επιπλέον, κάτι 
ενδιαφέρον µες στο µάθηµά σου. 
Χριστίνα: Πρέπει να σε διακόψω: η ευέλικτη ζώνη έχει δυστυχώς καταργηθεί στην πέµπτη και την 
έκτη. 
Σ6: Ναι, στις µικρές τάξεις υπάρχει και θα µπορούσαν να δουλέψουν οι δάσκαλοι τουλάχιστον κι-
νηµατογράφηση στη δική τους γλώσσα. ∆εν είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει στις µε-
γάλες γλώσσες. Πέρα απ’ αυτό, προγράµµατα γίνονται ακόµα στις µεγάλες τάξεις. Επίσης µέσα 
στα πλαίσια των προγραµµάτων θα µπορούσαν να ενσωµατώσουν την κινηµατογράφηση.  
Χριστίνα: Άρα, µιλάς για ενσωµάτωση, για ένταξη του κινηµατογράφου, της κινηµατογραφικής 
παιδείας µέσα στα γνωστικά αντικείµενα, µέσα στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
Σ6: Γιατί κατά µία έννοια, τον κινηµατογράφο τον δέχονται οι συνάδελφοι, µε την έννοια ότι πάντα 
θα έχουν µία επίσκεψη σε κινηµατογράφο ή µια επίσκεψη σε ένα θέατρο. Άρα, γιατί να µη γυρίσω 
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εγώ ο ίδιος την ταινία µου; Και να δω µια ξένη ταινία; ∆ηλαδή θεωρώ ότι αν θέλει κανείς, µπορεί. 
Τώρα: το γνωστικό κοµµάτι της κινηµατογράφησης, ναι, πρέπει να το µάθει κάπου. Αν δεν υπάρ-
χει, και δυστυχώς δεν υπάρχει υποδοµή γι’ αυτό το πράγµα – µιλάµε πολλές φορές για σεµινάρια, 
τα οποία όµως είναι εθελοντικά, οι περισσότεροι άνθρωποι, από τις υποχρεώσεις που έχουν, δεν 
µπορούν να τα παρακολουθήσουν- και ίσως, θα µπορούσε να γίνει κι ένα κοµµάτι στα πλαίσια της 
διδακτικής, όταν ακόµα σπουδάζουµε, να γίνει ένα κοµµάτι ο τρόπος της κινηµατογράφησης.  
Χριστίνα: Σα µεθοδολογία… 
Σ6: Ακριβώς.  
Χριστίνα: …. διδασκαλίας. 
Σ6: Γιατί µας µαθαίνουνε να παίζουµε παιχνίδια ρόλων, µας µαθαίνουνε να… χρησιµοποιούµε τη 
ζωγραφική, τα παιχνίδια,… 
Χριστίνα: … γιατί όχι τον κινηµατογράφο; 
Σ6: Γιατί όχι τον κινηµατογράφο! Ε, και επειδή στις περισσότερες παιδαγωγικές σχολές υπάρχει 
η… πράξη, µέσα στη φοίτηση, γιατί να µην ενσωµατωθεί κι ο κινηµατογράφος; Αυτή είναι η άπο-
ψή µου. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό µε τα πανεπιστήµια που έχουµε και τις χρηµατο-
δοτήσεις…, αλλά κρίνοντας από τη δική µας δουλειά, το κόστος δεν ήτανε ιδιαίτερα µεγάλο. ∆η-
λαδή, αν υπάρχει η βιντεοκάµερα, υπάρχει ο υπολογιστής και υπάρχει και η διάθεση,… 
Χριστίνα: Που υπάρχουν. 
Σ6: … πιστεύω ότι µε λίγα χρήµατα µπορούν να µάθουν οι φοιτητές, πώς µπορούν να κινηµατο-
γραφήσουν, είτε αυτό είναι στη γερµανική σχολή, είτε στην αγγλική, στη γαλλική, που γενικά είναι 
καινοτόµες απέναντι σε κάποιες ιδέες – να µην ξεχνάµε ότι από κει ξεκινήσαν πολλές παιδαγωγικές 
καινούργιες ιδέες – αλλά γιατί όχι και στο παιδαγωγικό, που τα τελευταία χρόνια έχει και παιδαγω-
γικά µαθήµατα! ∆ιδακτικής.  
Χριστίνα: Εγώ έχω ολοκληρώσει σ’ αυτό το σηµείο… Αν έχεις γενικώς να προσθέσεις κάτι άλλο 
στη συζήτηση…; 
Σ6: Θέλω µόνο να πω ότι… ενώ στην αρχή ήµουνα πάρα πολύ προβληµατισµένη για το συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα, γιατί, όπως είπα, ήταν ιδέα της άλλης συναδέλφου και µε ενσωµάτωσε λόγω ειδι-
κότητας, έλεγα στην αρχή ότι θα είναι κάτι βαρετό, θα είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν, γιατί 
έχει πολυσυζητηθεί ο εκφοβισµός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και θεώρησα ότι τα παιδιά δε θα 
διασκεδάσουν, θα αναγκαστώ να κάνω όλη τη δουλειά εγώ, κατάλαβα στην πορεία ότι κάνεις όλη 
τη δουλειά, όταν δεν είναι ενδιαφέρον. Και έτσι όπως εξελίχτηκε το πρόγραµµα, ήταν πάρα πολύ 
ενδιαφέρον για τα παιδιά. Άρα, κι εγώ δεν υπερφορτώθηκα. Κι αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ότι δεν αρκεί να κάνω ένα πρόγραµµα, απλά πρέπει να το κάνω µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνω και να ενθουσιάσω τους µαθητές µου. Σ’ αυτήν την περίπτωση 
πιστεύω ότι ταιριάζει να µπει κι ο κινηµατογράφος µέσα στην τάξη.  
Χριστίνα: Θέλω να σ’ ευχαριστήσω πάρα πολύ γι’ αυτήν τη διαφωτιστικότατη συζήτηση… 
Σ6: Καλή επιτυχία εύχοµαι  
Χριστίνα: Σ’ ευχαριστώ πολύ. 
Σ6:… και… άλλες πολλές προσπάθειες κινηµατογράφησης σε όλους µας! 
Χριστίνα: Ευχαριστώ πάρα πολύ.   

 
XII.2.7 Συνέντευξη Έβδοµη 

 
Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ7    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 18/2/2017 

 
Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 

Χριστίνα: Λοιπόν, υποστηρίζεται στην κινηµατογραφική παιδεία πρέπει να ανήκει οπωσδήποτε και 
η δηµιουργική διάσταση. Η δηµιουργία ταινιών από µαθητές. Εσύ λοιπόν είσαι από τους εκπαιδευ-
τικούς στο νοµό Ηµαθίας που έχει προχωρήσει σ’ αυτό ακριβώς το βήµα. ∆ηλαδή: έχεις προχωρή-
σει, έχεις προωθήσει µαθητές στη δηµιουργία µιας µαθητικής ταινίας. Μαθητές δηµοτικού. Θα ή-
θελες λίγο να µου πεις κάποια γενικότερα στοιχεία γύρω από την ταινία αυτή; Παράδειγµα, ποιος 
είναι ο τίτλος της ταινίας που έχει παραχθεί; 
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Σ7: Ο τίτλος ήταν «Τ7». 
Χριστίνα: «Τ7». Η χρονική της διάρκεια; 
Σ7: Είναι γύρω στα 10’, το τελικό προϊόν… Πάντα, όταν δηµιουργείς κάτι, είναι πιο µεγάλο, αλλά 
το τελικό προϊόν είναι 10’, είναι γύρω στα 10’. 
Χριστίνα: Και… ο χώρος που έγινε η παραγωγή; 
Σ7: Έγινε στο σπίτι µιας… µητέρας, η οποία δεν ήταν µητέρα µαθητού µου, και στο σχολείο. 
Χριστίνα: Και στο σχολείο. 
Σ7: Και γενικά στην πόλη της Α.. 
Χριστίνα: Ποια τάξη συµµετείχε; 
Σ7: Πέµπτη. 
Χριστίνα: Και… πόσοι µαθητές περίπου; 
Σ7: 19. 
Χριστίνα: Τι είδους ταινία είναι αυτή; 
Σ7: Η ταινία πραγµατεύεται, είναι κοινωνική, πραγµατεύεται περισσότερο το θέµα της αναπηρίας, 
της επίκτητης αναπηρίας, θέλοντας να δώσει το µήνυµα ότι η αναπηρία δεν είναι κάτι µε το οποίο 
γεννιέσαι, αλλά µπορεί να την αποκτήσεις και τα προβλήµατα και οι δυσκολίες είναι ίδιες για ό-
λους, είτε γεννήθηκες µε αναπηρία, είτε απέκτησες αναπηρία στην πορεία.  
Χριστίνα: Άρα είναι µυθοπλασία; 
Σ7: ∆ε θα µπορούσαµε ακριβώς να πούµε ότι είναι µυθοπλασία. Είναι µυθοπλασία – γενικά όλες οι 
ταινίες είναι µυθοπλασία – απλά… 
Χριστίνα: Θέλω να πω, δεν είναι ντοκιµαντέρ. 
Σ7: Ναι, δεν είναι ντοκιµαντέρ, βασίζεται σ’ ένα κοµµάτι πραγµατικό, της πραγµατικότητας που 
έχουν τ’ άτοµα µε αναπηρία, αλλά στην ουσία το σενάριο κι όλα αυτά είναι µυθοπλασία, ναι.  
Χριστίνα: Αυτή η ταινία συνδέθηκε µε κάποιο γνωστικό αντικείµενο; ∆εν µπορώ να φανταστώ, 
συνδέεται µάλλον µε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Ή δηµιουργήθηκε και συνδέθηκε αρχής-
εξαρχής µε κάποιο… φεστιβάλ, µε στόχο να συµµετέχει σε κάποιο διαγωνισµό ή κάποιο φεστιβάλ; 
Σ7: Χριστίνα, είναι λίγο περίεργα τα πράγµατα. Ξεκίνησε ως πρόγραµµα… Θα γινόταν αποτέλεσµα 
προγράµµατος. 
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ7: Το πρόγραµµα είχε σχέση µε την κινηµατογραφική παιδεία. Βέβαια. 
Χριστίνα: Ωραία. 
Σ7: Εντάξει, δηλαδή το πώς θα αντιµετωπίσουν τα παιδιά τα προϊόντα και του κινηµατογράφου και 
της τηλεόρασης.  
Χριστίνα: Να έρθουν λοιπόν σ’ επαφή µε τον κινηµατογράφο. 
Σ7: Σ’ επαφή. Ταυτόχρονα έτρεχε όµως κι ένα πρόγραµµα παράλληλο µε το κοµµάτι των ΑΜΕΑ, 
των ατόµων µε αναπηρία, οπότε ήρθαν και τα δύο µαζί κι έγιναν ένα. Και δεν έτρεχε σ’ ένα συγκε-
κριµένο πρόγραµµα, έτρεχε σ’ όλα τα µαθήµατα. ∆ηλαδή, δεν µπορώ να πω ότι έγινε µόνο στην 
ώρα της ευέλικτης, που ήταν τα προγράµµατα. Είχε επιρροές µέσα σ’ όλο αυτό το κοµµάτι, κι απ’ 
το µάθηµα της γλώσσας, κι απ’ το µάθηµα της επίλυσης προβληµάτων που είναι στα µαθηµατικά, 
… Ήταν µια εµπλοκή πολλών µαθηµάτων.  
Χριστίνα: Ένα κοµµάτι διαθεµατικό δηλαδή.  
Σ7: ∆ιαθεµατικό, καθαρά διαθεµατικό, ναι. 
Χριστίνα: Και οι στόχοι ήταν λοιπόν να µυηθούν τα παιδιά στην κινηµατογραφική τέχνη, στην κι-
νηµατογραφική παιδεία, αλλά παράλληλα να πάρουν και κάποια κοινωνικά µηνύµατα… 
Σ7: Ακριβώς. 
Χριστίνα: … όσον αφορά την αναπηρία; 
Σ7: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν ο στόχος ήταν ακριβώς αυτό: να µπούνε στην κινηµατογραφική τέ-
χνη και στα µηνύµατα που περνάει η κινηµατογραφική τέχνη, στο τι κρύβει η κινηµατογραφική 
τέχνη, τι είναι… κινηµατογράφος, και ταυτόχρονα να πάρουν και να δώσουν ένα µήνυµα. 
Χριστίνα: Το µεθοδολογικό πλαίσιο το φαντάζοµαι λίγο δύσκολο. Πρώτα απ’ όλα, εκεί εντάσσεται 
ο εξοπλισµός, η τεχνολογία, κλπ. Θέλεις κάποιον ειδικό ψηφιακό και τεχνολογικό εξοπλισµό. Τι 
ακριβώς υπήρχε, τι χρησιµοποιήθηκε; 
Σ7: Στη δικιά µας την περίπτωση, χρησιµοποιήθηκε ο τεχνολογικός εξοπλισµός που µας έφερε ο 
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φορέας µε τον οποίο συνεργαστήκαµε. Στην ταινία αυτή. Αλλά πιο µπροστά, γιατί δεν είναι µόνο η 
ταινία αυτή που την έκανε και τελείωσε, πιο µπροστά, γονέας µαθητών µου, µού έφερε βιντεοκά-
µερα στο σχολείο.  
Χριστίνα: Ωραία συνεργασία! 
Σ7: Πάρα πολύ ωραία συνεργασία! Μας την παραχώρησε για όλη τη χρονιά, µπορώ να πω ότι µού 
έλυσε τα χέρια, γιατί δεν υπήρχε άλλο µέσο για να µπορέσω να κάνω την καταγραφή, και µετά το 
τέλος όλων των δραστηριοτήτων, του την επέστρεψα πίσω.  
Χριστίνα: Βιντεοκάµερα,… 
Σ7: Βιντεοκάµερα, … βιντεοκάµερα βασικά, γιατί εκείνο ήταν που χρειαζόµασταν, όλα τα άλλα, 
χρησιµοποιούσα τον υπολογιστή µου για τα βιντεάκια που κάναµε παραγωγή δική µας, χρησιµο-
ποιούσα τον υπολογιστή µε πρόγραµµα λογισµικού, συνήθως το movie maker, για να κάνω και να 
κόψω και να φτιάξω τις ταινίες, … µουσική από free προγράµµατα που υπήρχαν, αλλά στην ουσία, 
αυτό που µας έλυσε τα χέρια ήταν η βιντεοκάµερα.  
Χριστίνα: Ήδη ανέφερες το είδος της συνεργασίας που είχες – µε γονέα, ο οποίος, στην ουσία, σου 
δάνεισε εξοπλισµό, αυτός ήταν ο ρόλος του γονέα αυτού, και… έναν εξωτερικό φορέα, ανέφερες. 
Ο φορέας ήτανε; 
Σ7: Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας. Το NIFF. Ονοµάζεται NIFF.  
Χριστίνα: Υπήρχε δηλαδή οµάδα υπεύθυνων συντονιστών, οι οποίοι έκαναν κάποια συνάντηση µε 
τους µαθητές; Πώς ακριβώς να τη φανταστώ αυτή τη συνεργασία; 
Σ7: Καταρχήν ξεκίνησε … Όταν αποφασίσαµε να κάνουµε ταινία - ήταν και το κοµµάτι που θέλα-
µε για την αξιολόγηση του προγράµµατος - επικοινώνησα µε την υπεύθυνη των προγραµµάτων 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ7: Εκείνη µ’ έφερε σ’ επαφή… Πρότεινε για το NIFF: είναι η οµάδα του φεστιβάλ που έχουµε 
εδώ στο νοµό µας. Μ’ έφερε σ’ επαφή µε τα παιδιά, µε τους υπεύθυνους του NIFF, µε την πρόεδρο, 
την κ. Γ., και µαζί µιλήσαµε και ήρθανε στο σχολείο – µία τριµελής οµάδα – πρώτη φορά, που µί-
λησαν στα παιδιά, τους εξήγησαν πάρα πολλά πράγµατα και αποτελούνται από το σκηνοθέτη µας, 
τον κ. Γ.Λ., από τον Χ. τον Π., αν το θυµάµαι καλά -  να το δω λίγο το όνοµα – και… από την κ. Γ. 
Και µετά ήρθε η Μ. η Λ., ήρθαν κι άλλα παιδιά. Στην πρώτη συνάντηση ήρθαν αυτοί, ήρθε δηλαδή 
η επιτροπή από το NIFF.  
Χριστίνα: Τώρα, συνήθως λέµε παραγωγική διαδικασία, αλλά στην ουσία, ξέρουµε ότι αυτή απο-
τελείται από τρεις φάσεις εργασίας: είναι το προ-παραγωγικό στάδιο… ας µιλήσουµε λίγο γι’ αυτό. 
Πώς ακριβώς έγινε η σύλληψη της ιδέας; Έγινε, ας πούµε, µέσα στο µάθηµα µε τα παιδιά; Έγινε 
στην πρώτη συνάντηση µε τον εξωτερικό φορέα; Έγινε κάποια συζήτηση; Πώς προέκυψε η ιδέα; 
Γράφτηκε κάποιο σενάριο; Υπήρχε κάποιο περίγραµµα… προφορικό στο πώς θα κινηθείτε ακρι-
βώς…; Τι ακριβώς περιέλαβε; 
Σ7: Εάν αναφέρεσαι στην ταινία…, το πώς δηµιουργήθηκε ή στο πώς φτάσαµε να πάρουµε την 
απόφαση για την ταινία; 
Χριστίνα: Ακριβώς αυτό: στο πώς ακριβώς φτάνουµε… στα γυρίσµατα, στην παραγωγή. 
Σ7: Λοιπόν… 
Χριστίνα: Όλα τα στάδια της προ-παραγωγής. 
Σ7: Εάν (γελά) εννοείς όλα τα στάδια της προ-παραγωγής, µπορώ να σου πω, ότι είναι χρονοβόρα, 
η διαδικασία είναι ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα. ∆εν µπορείς να γυρίσεις µία ταινία, να ‘ρθείς ξαφ-
νικά το πρωί και να πεις «όπα, παιδιά, γυρίζω µια ταινία!» ∆ε γίνεται µε τίποτα. Προϋπήρξαν µέσα 
στην τάξη δραστηριότητες: παρακολούθησης τηλεοπτικών σποτ, παρακολούθηση ταινιών – απο-
σπασµάτων από ταινίες – που συγκρίναµε µία ταινία µε µία άλλη, που πάνω-κάτω είχε τα ίδια δε-
δοµένα, ακόµα και µουσικά βιντεοκλίπ, που ήταν ίδια µουσική, το ίδιο τραγούδι, αλλά ήταν διαφο-
ρετικά δοσµένα στο youtube, θέλοντας να δούµε τι επηρεάζει η εικόνα. Κάναµε στην τάξη ένα πο-
λύ βασικό µάθηµα που θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται από τη στιγµή που ασχολείσαι µε την κινηµα-
τογραφική παιδεία: τα είδη πειθούς. Στην πέµπτη δηµοτικού είχαµε κάνει… το βασικό που χειρι-
στήκαµε, γιατί εκεί πατάει ο κινηµατογράφος: επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθηµα,… 
Το δουλέψαµε στην πέµπτη δηµοτικού. Και µέσα από τα βιντεοκλίπ προσπαθούσαµε να δούµε πού 
πατάει το κάθε βιντεοκλίπ ή το κάθε απόσπασµα που είχαµε. Οπότε, µπήκαν τα παιδιά στη διαδι-
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κασία να σκέφτονται αν λοιπόν η εικόνα επηρεάζει το θυµοειδές, … ανάλογα… ένα κοµµάτι του 
εαυτού µας, της ψυχής µας. Το επόµενο ήτανε ότι από τη στιγµή που αποφασίσαµε κάποια στιγµή 
να κάνουµε ταινία – είχαµε πει ότι θα είναι το αποτέλεσµα µία ταινία – πού θα… ποιο θα είναι το 
project, πού θα κινηθούµε. Η ταινία γυρίστηκε το ’14. Λοιπόν,… γνωρίζαµε όλοι ότι στην Ελλάδα 
υπάρχει µεγάλο µεταναστευτικό κύµα. Τα παιδιά αποφασίζουν, όχι ο δάσκαλος. ∆ηµοκρατικές δια-
δικασίες. (γελά) Πολύ βασικό. Λοιπόν… τα παιδιά δώσανε τρία στάδια, δηλαδή µάλλον τρία con-
cept: το ένα ήτανε η µετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, το άλλο ήτανε να κάνουµε µια µικρή 
κωµωδία µε λίγο θρίλερ, αλλά δεν µπορούσαµε να βρούµε το… (γελά) να βρούµε το πώς θα το ορ-
γανώσουµε, πώς θα βρούµε τους χώρους – υπήρχε δηλαδή ένα κοµµάτι που αντιδράσαν τα παιδιά – 
και το τρίτο ήταν να ασχοληθούµε µε το κοµµάτι του προγράµµατος, δηλαδή να στηρίξουµε ένα 
κοινωνικό µήνυµα, επειδή ακριβώς συστεγαζόµαστε και µε το Ειδικό Σχολείο Α. Ειδικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Α. Οπότε τα παιδιά δεν…, συνδυάσαµε δηλαδή όλο το πακέτο. Ξεκίνησε η συγ-
γραφή του σεναρίου, όχι από µένα, από τα παιδιά. ∆ηλαδή, δίναν τα παιδιά, εδώ δε θα το ξεχάσω, 
τις ατάκες, τις σκηνές, γράφαµε τις ατάκες, επέλεγαν τα ίδια ποια θα χρησιµοποιήσουµε και ποια 
όχι, προσθέταν στοιχεία, αφαιρούσαν στοιχεία, και ξαφνικά το σενάριο ολοκληρώθηκε.  
Χριστίνα: Θα σε διακόψω λίγο. Ενεπλάκησαν λοιπόν και το Ειδικό…, µαθητές του Ειδικού Σχο-
λείου…; 
Σ7: Όχι, όχι, όχι. ∆εν ενεπλάκησαν σ’ αυτό το κοµµάτι, εµείς στην τάξη είχαµε µαθήτρια µε σύν-
δροµο down. Οπότε, ήταν κι ένας συνδετικός κρίκος γι’ αυτό το κοµµάτι.  Ή, κι όπως είπαµε, η Ε. 
ήταν ένας συνδετικός κρίκος για όλα αυτά τα πράγµατα. Με τη βοήθεια, βέβαια, να πω κι εδώ ότι 
στο κοµµάτι της παρέµβασης που υπήρχε η Ε. στην ταινία, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο και τα κορί-
τσια της παράλληλης στήριξης που είχα. ∆ε θα πω τα ονόµατα, δεν ξέρω αν χρειάζεται κιόλας. Ο-
πότε αποδεικνύεται ότι (χαµογελά) υπάρχει µια πολύπλευρη συνεργασία και δεν µπορείς να κάνεις, 
το ξαναλέω, κινηµατογραφική παιδεία αν δεν εµπλακούν πάρα πολλά πεδία. ∆εν είναι δηλαδή µόνο 
«κάνω κινηµατογραφική παιδεία». Θέλει µια προ-εργασία πριν, µια εργασία µετά, και το ταυτό-
χρονο το αποτέλεσµα που κι κείνο πάλι θα το κρίνεις. 
Χριστίνα: Συνοψίζοντας λοιπόν, στο προ-παραγωγικό στάδιο είχαµε πάρα πολλές δραστηριότητες, 
σύλληψη ιδέας, γραφή σεναρίου, κλπ. Πηγαίνουµε στο παραγωγικό στάδιο. Εκεί τι µπορώ να φα-
νταστώ; Τι ακριβώς έγινε; 
Σ7: Εκεί ξεκινήσαµε… στο παραγωγικό στάδιο ήταν η δηµιουργία πλέον. Πριν όµως τη δηµιουργία 
της κανονικής ταινίας, τα παιδιά κάναν µια πρώτη ταινία, που είχαµε εµείς σαν εσωτερική, ας το 
πούµε, κατανάλωση, έπρεπε να δουν τον εαυτό τους, πώς παίζουν, πώς στέκονται στην κάµερα,… 
Χριστίνα: Σαν προκαταρκτικό στάδιο. 
Σ7: Σαν προκαταρκτικό στάδιο. Και γυρίσαµε µία ταινία που είχε σχέση µε την παγκόσµια µέρα 
του bullying. Μέσα στην τάξη, µια µαθήτρια, την οποία την πειράζουν οι µαθητές και δεν υπήρχε 
σενάριο. ∆ηλαδή, τα παιδιά αυτοσχεδίαζαν την ατάκα που θα πούνε ακούγοντας το συµµαθητή 
τους. 
Χριστίνα: Αυθόρµητη συµµετοχή. 
Σ7: Αυθόρµητη συµµετοχή. Γιατί ήθελα να κάνουν παραγωγή λόγου. Η ταινία αυτή στάλθηκε… 
Στάλθηκε! Την είδαµε µε τους γονείς, τη συζητήσαµε, την είδαν τα παιδιά, κρίνανε και τον εαυτό 
τους, αλλά και το αποτέλεσµα της ταινίας. Πραγµατικά, ήταν πολύ καλό, γιατί αυθόρµητη παραγω-
γή λόγου δεν είναι εύκολη για τα παιδιά της πέµπτης δηµοτικού. Θέλει δηλαδή να κάνεις µια προ-
εργασία πολύ µεγάλη στο να δεις πώς θα παράγει λόγο αυθόρµητο ένα παιδί. Κι όµως θεωρήσαµε 
ότι ήταν πάρα πολύ πετυχηµένο, γιατί δεν υπήρχε σενάριο, δεν υπήρχε τίποτα, οι σκηνές συµπλη-
ρώνονταν η µία πίσω απ’ την άλλη.  
Χριστίνα: Και τα γυρίσµατα; 
Σ7: Τα γυρίσµατα της δικιάς µας, της κανονικής ταινίας ξεκίνησαν µετ’ εµποδίων: βροχή! (χαµογε-
λά) Μας εµπόδιζε η βροχή. 
Χριστίνα: (γελά) Κακός οιωνός! 
Σ7: (γελά) ∆εν µπορούσαµε εύκολα να βρούµε µέρες για να µπορέσουµε να γυρίσουµε, γιατί έπρε-
πε να κάνουµε και µια δραστηριότητα που δεν ήτανε µέσα στο πλαίσιο της ταινίας. Είναι µια σκηνή 
η οποία, τα παιδιά κάνουν µια µικρή διαδήλωση στηρίζοντας άτοµα µε αναπηρία: έξω από το σχο-
λείο, µοιράζοντας φυλλάδια, τα οποία είχαν σχεδιάσει κι εκείνα, οπότε έπρεπε να κανονίσουµε και 
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αυτό πότε θα γίνει και να έρθει και η κινηµατογραφική παραγωγή… ο σκηνοθέτης να την κάνει. 
Τελικά, εδέησε και δύο µέρες, γιατί δύο µέρες κράτησαν τα γυρίσµατα, δύο µέρες ήρθαν τα  παιδιά, 
ξεκινήσαµε τα γυρίσµατα στο σπίτι, µε τους µαθητές, και την επόµενη φορά, ήρθανε, τραβήξανε τη 
σκηνή την πραγµατική µε τα παιδιά, κι ακολούθησε το τέλος και η ολοκλήρωση της ταινίας.  
Χριστίνα: Είχανε καθόλου ευκαιρίες αυτενέργειας τα παιδιά, µε την έννοια να αναλάβουν κάποιους 
ρόλους, να κρατήσουν κάποιο µικρόφωνο, να τραβήξουν µε την κάµερα,… 
Σ7: Σ’ αυτή την ταινία όχι.  
Χριστίνα: Όχι.  
Σ7: Στη δικιά µας ταινία όµως και στα δικά µας τα project που κάναµε µες στην τάξη, ναι. ∆ηλαδή 
τραβούσαν, κινηµατογραφούσαν, (χαµογελά) κάνανε σκηνοθετικές παρεµβάσεις «όχι, έτσι, όχι αλ-
λιώς»… Και η σκηνοθεσία, παρόλο που πολλές φορές δε φαίνεται, έχει γίνει κι απ’ τους ίδιους τους 
µαθητές, δηλαδή έχει µια σκηνή που ένα τριαντάφυλλο δίνεται στο µαθητή που είναι στο καροτσά-
κι και ήτανε προσθήκη µαθήτριας, ότι «θέλω να δώσω αυτό το τριαντάφυλλο στο συµµαθητή µου». 
Χριστίνα: Η σκηνοθετική οδηγία ήταν δική της ιδέα δηλαδή. 
Σ7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και συµβιβάστηκε πάρα πολύ ο σκηνοθέτης που µας βοήθησε, που 
τράβηξε την ταινία, ο κ. Λ., το κοµµάτι των παιδιών, δηλαδή που ήτανε ενεργά τα παιδιά σε όλη 
του τη σκηνοθετική παρέµβαση, το πώς θα κάθονται, πώς δε θα κάθονται. Πάρα πολύ. 
Χριστίνα: Στη µετα-παραγωγική διαδικασία, έχουµε το µοντάζ, την επεξεργασία του ηχητικού, της 
εικόνας, κλπ, και ενδεχοµένως και κάποια δηµοσίευση ή κάποια συµµετοχή – αν υπήρχε – σε φε-
στιβάλ, διαγωνισµό, κλπ. Ποιος ανέλαβε την επεξεργασία; 
Σ7: Σ’ αυτό το κοµµάτι, Χριστίνα, το ανέλαβε το NIFF. Το ανέλαβε ο ίδιος σκηνοθέτης, εµείς δεν 
είχαµε τα µηχανήµατα, όπως σου είπα, µόνο µε µία κάµερα ήµασταν κι αυτό από µητέρα µαθήτριάς 
µου και… από κει και πέρα την ανέλαβε…, θέλοντας να προσφέρει όχι µόνο ως NIFF, αλλά κι ως 
άτοµο, γιατί πραγµατικά έβλεπε το όλο πώς γυρίστηκε πώς ήταν τα παιδιά τόσο καλά προετοιµα-
σµένα και ενθουσιάστηκε κι ο ίδιος για όλο αυτό που είχε γίνει. Αλλά ήταν αυτό που µας έλεγαν: 
ότι ήταν πολύ καλή προετοιµασία. ∆ηλαδή τα παιδιά δεν παίζανε… Παίζανε και το ζούσανε σαν να 
ήταν κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. ∆εν υπήρχε ταινία, υπήρχε απλά… ζωή. 
Χριστίνα: ∆ράση. 
Σ7: Και δράση εκείνη την ώρα, ναι. 
Χριστίνα: ∆ηµοσιεύτηκε η ταινία; Χρησιµοποιήθηκε κάποιος τρόπος δηµοσίευσης, παράδειγµα 
στην ιστοσελίδα του σχολείου, σε κάποιο… διαγωνισµό…; 
Σ7: Όχι, στην ιστοσελίδα του σχολείου όχι. ∆ε θυµάµαι τουλάχιστον… Προσωπικά δεν την έχω δει 
κιόλας αν έχει, ίσως φταίω κι εγώ…… Το δεύτερο ήταν ότι πήρε µέρος σε ένα διαγωνισµό, πήραµε 
µέρος, συµµετείχαµε στο «[τίτλος διαγωνισµού]» και πήραµε το τρίτο βραβείο καλύτερης ταινίας.  
Χριστίνα: Συγχαρητήρια! 
Σ7: (χαµογελά) Ευχαριστούµε. Λέω «πήραµε»…, βασικά πήραν οι µαθητές µου… 
Χριστίνα: (χαµογελώντας) Πήρατε συνολικά! 
Σ7: (γελά) Περισσότερο… 
Χριστίνα: (γελώντας) Το χαίρεται η εκπαιδευτικός! 
Σ7: (χαµογελώντας) Το χαίρεται, αλλά περισσότερο το χαίρονται τα παιδιά. Η βράβευση έγινε στο 
Υπουργείο Παιδείας. Ήµασταν µαζεµένοι όλοι οι βραβευθέντες από το διαγωνισµό… 
Χριστίνα: Και οι µαθητές; 
Σ7: Οι µαθητές δεν µπόρεσαν να έρθουν… ∆υστυχώς, γιατί και το κόστος… 
Χριστίνα: Αυξηµένο. 
Σ7: Αυξηµένο. Και η µετακίνηση- γιατί είναι µαθητές δηµοτικού – είναι πάρα πολύ δύσκολη… 
Χριστίνα: Έπρεπε να έρθουν µε γονείς. 
Σ7: Με γονείς,… διαµονή, … Το θέµα είναι, εκείνο που µας έκανε εντύπωση είναι ότι, ενώ επικρα-
τούσε ένα… κοµµάτι… µιλούσαν – είναι παιδιά µέσα, είχανε έρθει παιδιά από διάφορες πόλεις, 
γιατί ήτανε πραγµατικά,… είναι µια µεγάλη εκδήλωση αυτό που κάνει το Υπουργείο, γιατί ο δια-
γωνισµός ο συγκεκριµένος, ξέχασα να σου πω, είναι Φεστιβάλ Κινηµατογράφου ∆ράµας, Εκπαι-
δευτική Τηλεόραση, Υπουργείο Παιδείας και… ξεχνάω τον άλλον φορέα τώρα, θα στον πω µετά… 
Χριστίνα: ∆εν πειράζει. 
Σ7: Οπότε δεν µιλάµε για ένα περιφερειακό, είναι πραγµατικά ένας θεσµός που υπάρχει στην εκ-
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παίδευση. 
Χριστίνα: Καθιερωµένος και γνωστός. 
Σ7: Καθιερωµένος. Καθιερωµένος και γνωστός. Λοιπόν… οπότε εκεί που… υπάρχει φασαρία, µε 
το που ξεκινάν τα αποσπάσµατα -  γιατί αποσπάσµατα δείξαν της ταινίας – έχει αρχίσει και πέφτει 
ησυχία, δεν ακούγεται τίποτα και τελειώνοντας η ταινία, ο κόσµος δε µιλάει… δε µιλάει… και (γε-
λά) κάποιοι κλαίνε!!! Ναι! Εάν σου δείξω το βίντεο, είναι µπροστά µας παιδιά που κλαίνε, έχουν 
βγάλει χαρτοµάντιλα και κλαίνε. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγµές. ∆ηλαδή εκεί καταλάβαµε 
ότι µπορέσαµε να περάσουµε ένα µήνυµα. Κι ότι αυτό το µήνυµα δείχνει στον καθένα ότι και το 
παιδί σου, εγώ, εσύ, µπορούµε ξαφνικά… να γίνουµε άτοµα µε αναπηρία, οπότε ας είµαστε λίγο 
πιο δεκτικοί στα άτοµα που ήδη έχουν αναπηρίες.  
Χριστίνα: Λοιπόν, καθοδήγηση και παρέµβαση από την πλευρά του εκπαιδευτικού… τη δική σου 
παρέµβαση και του εξωτερικού φορέα… θεωρείς ότι είναι απαραίτητη; Είναι απαραίτητη σ’ αυτή 
τη βαθµίδα εκπαίδευσης, σ’ αυτή την ηλικία; 
Σ7: Ναι, χρειάζεται. 
Χριστίνα: ∆εν µπορούν να αυτενεργήσουν τα παιδιά; ∆εν µπορούν να δράσουν αυτόνοµα; Να ανα-
λάβουν ανεξάρτητα τους ρόλους και να διεκπεραιώσουν όλες τις εργασίες; Πόσο δύσκολο είναι 
αυτό; 
Σ7: Μπορούν, µπορούν. Αλλά πρέπει να υπάρχει µια διδακτική πρώτα. ∆ηλαδή πρέπει να δείξεις 
λήψεις. Παίζει πάρα πολύ µεγάλο… χαµηλά, ψηλά, φωτισµός… Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποια 
πορεία πιο µπροστά, για να µπορέσουν τα παιδιά να τραβήξουν σωστές λήψεις. Χρήση ζουµ. Ήχος. 
Όλα αυτά παίζουν πολύ µεγάλο ρόλο. Γιατί µία ταινία αποτελείται από όλα αυτά τα κοµµάτια, οπό-
τε δεν µπορεί ένα παιδάκι µόνο του να πάρει… να δοκιµάσει… Μπορεί, αλλά ο χρόνος που θα 
χρειαστεί, δυστυχώς, εκεί είναι το κοµµάτι, ο χρόνος που θα χρειαστεί να τραβήξει δηλαδή µια 
σκηνή πέντε φορές! Έξι φορές! Μιλάµε για παιδιά δηµοτικού. Κάπου θα κουραστούν. Κάπου θα 
αρχίσουν να…  εκνευρίζονται, οπότε είναι καλύτερο να προϋπάρχει µια διδακτική πάνω στο πώς 
είναι η καλύτερη λήψη, ποιο φωτισµό, από πού θα τραβάς, κι από κει και πέρα αφήνεις τα παιδιά 
να δουν και τα ίδια τι τους αρέσει.  
Χριστίνα: Και να δουν την όλη διαδικασία. 
Σ7: Ακριβώς.  
Χριστίνα: Μέσα από την πράξη. 
Σ7: Ακριβώς. Μέσα από την πράξη. Και να σου και το άλλο: ότι τ’ αφήνεις να αυτενεργήσουν. Τα 
αφήνεις και τα ίδια να κρίνουν µετά το αποτέλεσµα. ∆ηλαδή όταν θα δούνε µια σκηνή που έχουν 
τραβήξει τα ίδια, θα µπορούν να κρίνουν πού κάναν λάθος, τι δεν πήγε σωστά… ∆ηλαδή µια σκηνή 
που το φως µπαίνει απ’ το παράθυρο και έχει θολώσει όλα τα πρόσωπα, τα ίδια τα παιδιά είπαν 
«ωχ, κυρία, δεν πήρα καλή λήψη». Ή «κυρία, δεν έγινε καλό τράβηγµα, θα πρέπει να πάω σε άλλη 
γωνία». Κι αυτό ακόµη είναι αυτενέργεια: διορθώνει το παιδί κάτι, που είχε ήδη κάνει λάθος. Α-
πλά, δεν µπορούµε να τα αφήνουµε τελείως. ∆εν υπάρχει ο χρόνος. ∆ηλαδή θα αφήσω τα παιδιά 
µόνα τους κι από κει και πέρα να τραβάνε και… δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνει. 
Χριστίνα: Σε σχέση µε τους στόχους που είχατε θέσει αρχικά, να περάσετε το µήνυµα, αλλά και να 
µυηθούν τα παιδιά στην κινηµατογραφική παιδεία, στη δηµιουργική διάσταση του κινηµατογρά-
φου, πιστεύεις ότι οι στόχοι αυτοί επετεύχθησαν; 
Σ7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.  
Χριστίνα: Έγινε κάποια αξιολόγηση µε κάποιον τρόπο; Μέσα από συζήτηση, µέσα από κάποια κρι-
τική, έναν αναστοχασµό,… κλπ; 
Σ7: Ναι, έγιναν όλα αυτά. Έγινε και συζήτηση, έγινε και το «τι καταφέραµε να πετύχουµε», έγινε 
το πριν και το µετά, δηλαδή κρίναµε το πώς σκεφτόµασταν πριν και το πώς σκεφτόµασταν µετά,… 
Και εκείνο που µού ‘κανε εντύπωση είναι ότι πλέον, επειδή τελείωσε η ταινία, αλλά εµείς συνεχί-
ζαµε να κάνουµε µάθηµα, δεν ήταν δηλαδή προς το τέλος της χρονιάς, και µην ξεχνάµε ότι έγινε 
και δεύτερη χρονιά, επαναλήφθηκε, αλλά απλά δεν είχαµε την ταινία από πίσω, ήδη είχαµε δει - η 
κριτική σε κλιπ ή σε αποσπάσµατα ταινιών πραγµατικά περιλάµβανε πάρα πολλά κοµµάτια. ∆ηλα-
δή από το φωτισµό, από το τι θέλει να περάσει, οπότε όντως, όντως είχε πετύχει ο στόχος που είχα-
µε θέσει.  
Χριστίνα: Πιστεύεις ότι απ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι περί αυτού πρόκειται, πήρανε τα 
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παιδιά κάποιες δεξιότητες, απέκτησαν κάποιες γνώσεις και συγκεκριµένα σε ποιους τοµείς; 
Σ7: Βέβαια. ∆εξιότητες καταρχήν να κρίνουν… ∆εξιότητες! Ας πάρουµε τη δηµιουργική: δηλαδή 
πήραν και το δηµιουργικό κοµµάτι: ξέρουν πλέον πώς να βγάλουν πια µια (γελά) πιο καλή, ας το 
πούµε, φωτογραφία, έτσι; Πώς θα σταθούνε απέναντι, ποια γωνία… είναι καλύτερη για κάποιον. 
∆εύτερον: κριτική! Κριτική δηλαδή… 
Χριστίνα: Κριτική θέαση: 
Σ7: … θέαση. Κριτική θέαση! Πλέον µπορούν πιο εύκολα… 
Χριστίνα: Πιο υποψιασµένα. 
Σ7:… πιο υποψιασµένα να παρακολουθούν κάτι. 
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες τη στάση των µαθητών απέναντι στη δράση; Τι εισέπραξαν; 
Σ7: Θετικότατη! Εισέπραξαν ότι… καταρχήν, πώς να στο πω, σε ποιο επίπεδο θες να στο πω: απο-
δοχής αυτού που κάνανε και τα ικανοποίησε; Στο ότι κατάλαβαν τη σηµασία που έχουν τέτοιες 
δράσεις στο σχολείο, γιατί περνάνε µηνύµατα; Το ότι συνεργάστηκαν και ότι είναι πολύ βασικό κι 
αυτός ο τοµέας τη συνεργασίας …, δηλαδή δεν µπορείς να το βγάλεις κι αυτό απ’ έξω: συνεργά-
στηκαν οµάδα. 
Χριστίνα: ∆εξιότητα είναι κι αυτή. 
Σ7: ∆εξιότητα, δεν το συζητάµε: αλληλοϋποστήριξης, αλληλοαποδοχής, αποδοχής το ένα του άλ-
λου,… δεν ξεχώρισε κανένα… ∆εν ξέρω… ήταν απ’ τις πιο… δεν µπορώ να το περιγράψω όλο 
αυτό που κέρδισαν τα παιδιά, κι από τα ίδια τα παιδιά… 
Χριστίνα: Συναισθηµατικά… 
Σ7: …ούτε και κείνα, ούτε και κείνα δεν µπορούσαν να το µεταφέρουν ότι κέρδισαν. 
Χριστίνα: Ήταν από µιαν αρχή θετικά, απέναντι στο όλο εγχείρηµα; 
Σ7: Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν κάτι. ∆εν ξαναείχαν κάνει πρόγραµµα. ∆εν είχαν ξανα-
κάνει ποτέ ευέλικτη ζώνη, µε την έννοια να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραµµα εξειδικευµένο, γιατί ό, 
τι και να λέµε η κινηµατογραφική παιδεία θέλει µια… άλλη πορεία, διαφορετική, οπότε ήτανε κάτι 
που τους κέντρισε το ενδιαφέρον, κι όχι απλά θετικά, θετικότατα! 
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες τη στάση τη δική σου απέναντι στην όλη υπόθεση; Τι πήρες; Είδες 
κάτι διαφορετικό; Άλλαξε κάτι µέσα από το πρόγραµµα αυτό; 
Σ7: Ενδυναµώθηκε η άποψή µου ότι πρέπει τα παιδιά να συµµετέχουν σε τέτοιες δράσεις. 
Χριστίνα: Για ποιο λόγο; 
Σ7: Γιατί κερδίζουν πολλά. Κερδίζουν και σε επίπεδο… κριτικής στάσης απέναντι στον κινηµατο-
γράφο, γιατί συµµετέχουν βιωµατικά σε κάτι το οποίο απλά βλέπουν στη µεγάλη ή µικρή οθόνη, 
γιατί έχουν δυνατότητες που δε φαίνονται και τις ανακαλύπτεις µέσα από τις δραστηριότητες που 
κάνεις για το πρόγραµµα, … Κυρίως βέβαια ο ρόλος µου ήτανε συµβουλευτικός, έτσι; Προσπα-
θούσα να έχω όσο γίνεται πιο…, πέρα από τα µαθήµατα που γίνανε – είπα, έπρεπε να διδάξω και 
να περάσω από τα είδη πειθούς, κλπ – µετά από κει και πέρα, στο γύρισµα των ταινιών ή όποιας 
παραγωγής κάναµε στην τάξη, ο ρόλος µου ήταν καθαρά συµβουλευτικός και πολλές φορές, µπορώ 
να σου πω, δεν υπήρχε κιόλας. ∆ηλαδή αυτενεργούσαν σ’ αυτό το κοµµάτι πλέον τα παιδιά. ∆ηµι-
ουργούσαν τα παιδιά και κείνο που ενδιέφερε περισσότερο ήταν το κοµµάτι της κριτικής, του λό-
γου,… αυτά. Αυτά ήταν για µένα τα πιο βασικά. 
Χριστίνα: Προσωπικό όφελος; 
Σ7: Προσωπικό κέρδος; Ικανοποίηση, Χριστίνα, ότι βλέπεις τους µαθητές σου να πετυχαίνουνε 
πράγµατα που για πρώτη φορά δοκιµάζουν. 
Χριστίνα: Ηθική ικανοποίηση. 
Σ7: Πολύ. Πολύ. 
Χριστίνα: Πώς θα αξιολογούσες τη στάση συναδέλφων και της διευθυντικής ηγεσίας; 
Σ7: Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όσον αφορά το κοµµάτι του διευθυντού µου: ό, τι χρειαζόµουν, 
ήταν εκεί. ∆ηλαδή µε την έννοια ότι δεν είχα πρόβληµα µε τις ώρες που χρησιµοποιήθηκαν, δεν 
είχα πρόβληµα για το ότι «φάγαµε» - φάγαµε σε εισαγωγικά – δύο µέρες-τρεις µέρες, για να γυρι-
στούν, γιατί δεν ήταν µόνο η µία ταινία, ήταν και οι προηγούµενες. Και ήταν: «ό, τι θες κάνε». ∆η-
λαδή ήξερε, εµπιστευόταν ότι αυτό που θα κάνω… είναι σωστό. Τώρα: από κει και πέρα, οι συνά-
δελφοι, από τη στιγµή που δεν είχαν εµπλακεί µε το ζήτηµα, δεν µπορούσαν να έχουν και λόγο να 
πουν ή να κάνουν τίποτα.  
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Χριστίνα: Ανασταλτικοί παράγοντες υπήρχανε; 
Σ7: Ο καιρός πρώτον (ξεσπά σε γέλια). 
Χριστίνα: (γελά) Ο βροχερός. 
Σ7: (γελώντας) Ο βροχερός καιρός. Και η οµίχλη. Ανασταλτικοί παράγοντες άλλοι… Το ότι δεν 
υπάρχει εξοπλισµός… για να κάνεις κάτι. 
Χριστίνα: Στα σχολεία. 
Σ7: Στα σχολεία. Είναι πολύ βασικό. Και δε χρειάστηκε και τίποτε ιδιαίτερο: µια βιντεοκάµερα, 
ένα µπουµ κι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας, που µπορείς να το κάνεις και µε το πιο απλό που υπάρ-
χει. Άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι… το διαδίκτυο που δεν είχαµε. Γιατί έπρεπε να κατεβά-
ζω… 
Χριστίνα: ∆εν έχετε διαδίκτυο στο σχολείο; 
Σ7: Ναι, δεν έχουµε διαδίκτυο… δεν υπάρχει διαδίκτυο σε όλες τις αίθουσες, µε αποτέλεσµα να 
κατεβάζω τις ταινίες στον υπολογιστή µου και να παίρνω το laptop µου για να µπορώ να τις δείξω 
στα παιδιά, και πολλές φορές είχαµε έναν προτζέκτορα. Οπότε έπρεπε να έχουµε το δικό µου υπο-
λογιστή και να το βάζω κεντρικά και να βλέπουµε αυτά που θέλαµε. Αντιδράσεις… ιδιαίτερα, επι-
φυλάξεις, να σου πω την αλήθεια, υπήρχανε. 
Χριστίνα: Από την πλευρά των γονιών; 
Σ7: Των γονέων και θα πω σε τι: είναι το θέµα ότι εκτίθενται παιδιά. Είναι τα πρόσωπα παιδιών. 
Και το θέµα είναι πώς θα διαχειριστείς ακόµα κι αυτή την προσωπική δηµοσιότητα, δηλαδή στις 
ταινίες που κάναµε, προσπαθούσαµε να αποφύγουµε… να λέµε συγκεκριµένα ποιο παιδί είναι τι. 
∆ηλαδή αυτός είναι ο Α., αυτή είναι η… Προσπαθούσαµε να το αποφύγουµε. Φυσικά, τα ονόµατα 
των παιδιών στην ταινία υπήρχαν και θα υπάρχουν και έχουν υπογράψει οι γονείς, κι είναι βασικό 
αυτό, κι είναι κάτι που πρέπει να το πω: δεν µπορείς να κάνεις κινηµατογραφική παραγωγή χωρίς 
να έχεις την έγκριση των γονέων. ∆ηλαδή είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι. Όλα τα παρεπόµενα που 
έρχονται από κει και πέρα.  
Χριστίνα: Κι έρχοµαι στο τελευταίο κοµµάτι, το οποίο αφορά τις απόψεις σου για την κινηµατο-
γραφική παιδεία. Θα ήθελα λοιπόν να µου πεις αν πιστεύεις ότι τελικά η κινηµατογραφική δηµι-
ουργία µε τους µαθητές ενισχύει τη φαντασία τους και τη δηµιουργικότητά τους;  
Σ7: Ναι. Πάρα πολύ, γιατί τα παιδιά µέσα από αυτό εκφράζονται. Και βγαίνουν πράγµατα που πολ-
λές φορές δεν τα περιµένεις. Γίνονται πιο… κριτικά… δηλαδή δηµιουργούν πολλές φορές µε το 
µυαλό τους ιστορίες που αναπτύσσονται η µία πίσω απ’ την άλλη.   
Χριστίνα: Όπως για παράδειγµα για την ανάπτυξη σεναρίου; 
Σ7: Σεναρίου, ναι. Ναι, δεν µπορείς να φανταστείς. Είναι τόσο δηµιουργικά τα παιδιά, που πολλές 
φορές πιστεύω ότι εµείς τα πνίγουµε µε τα µαθήµατα. ∆ηλαδή δεν αφήνουµε στα παιδιά αυτενέρ-
γεια. Πρέπει κάποια στιγµή να δηµιουργούν και µόνα τους. Κι εγώ αυτό το είδα στην πράξη. Για 
µένα, η κινηµατογραφική παιδεία κρύβει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά να δώσει στα παιδιά. 
Χριστίνα: Έχει νόηµα να έχουν περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής παιδείας… 
Σ7: Ναι. 
Χριστίνα:… κινηµατογραφικής δηµιουργίας, οι µαθητές του δηµοτικού; 
Σ7: Ξεκινάω πρώτα από την κινηµατογραφική παιδεία: η κινηµατογραφική δηµιουργία είναι κοµ-
µάτι.  
Χριστίνα: Κοµµάτι είναι. 
Σ7: Έτσι; Κοµµάτι. Πρέπει να είναι µέσα στην κινηµατογραφική παιδεία. Και συνήθως είναι το 
τελευταίο. ∆ηλαδή η χρήση των µέσων και … Αλλά το βασικό είναι να ξεκινήσουµε µε την κινη-
µατογραφική παιδεία: κριτική στάση, δηµιουργία… κι από κει και πέρα δηµιουργία µιας ταινίας. 
Για µένα δηλαδή είναι πώς θα αναπτύξουµε τις ικανότητες και τις δεξιότητες των παιδιών πάνω σ’ 
όλο το κοµµάτι του κινηµατογράφου. 
Χριστίνα: Και πώς θεωρείς ότι θα µπορούσαν να βελτιωθούν λοιπόν οι συνθήκες, γιατί ενδεχοµέ-
νως να υπάρχουν κι άλλοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να κάνουν ένα τέτοιο εγχείρηµα και 
µπορεί και µαθητές. ∆ηµοτικού. Τι θα µπορούσε να γίνει από κει και µετά… πώς θα µπορούσε να 
συνεισφέρει η πολιτεία προς την κατεύθυνση αυτή; 
Σ7: Συνεργασία καταρχάς µε τους τοπικούς φορείς και στήριξή τους. Ξέρουµε πολύ καλά ότι και 
στο δήµο της Βέροιας – στην Τ., αν θυµάµαι καλά – υπάρχει οµάδα που ασχολήθηκε µ’ αυτό.  
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Χριστίνα: Πώς; Στο; 
Σ7: Στο Τ. Νοµίζω, είχε κάνει ο Γ. ο Κ, κάπου το είχα διαβάσει. Βέβαια, εµείς είµαστε στην Α. τε-
λείως διαφορετικά. Και µε το NIFF, που είναι ένας φορέας που µπορείς να συνεργαστείς και έχει 
την τεχνογνωσία, µε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, δεν είναι… 
κάτι απλό. Με τη δηµιουργία οµάδων συναδέλφων που θέλουν να κάνουν κάτι, δηλαδή µέσα από 
σεµινάρια: εξωτερικά σεµινάρια. ∆εν είναι ανάγκη να κάνεις επιµόρφωση σ’ ένα µεταπτυχιακό, 
µπορείς να κάνουµε και µεταξύ µας. Το βασικό για µένα είναι ο εξοπλισµός. Είναι πάρα πολύ α-
κριβός. Οπότε, ίσως θα έπρεπε να γίνουν οµάδες εκπαιδευτικών, οµάδες σχολείων – γιατί δε γυρί-
ζουµε όλοι ταυτόχρονα µια ταινία – οµάδες. Πόσα σχολεία είµαστε στην Α.; Εφτά; Εφτά. Πέντε 
σχολεία; Τέσσερα σχολεία; Να δοθεί ένα ποσό για την αγορά µιας βιντεοκάµερας – δεν είναι ανά-
γκη να είναι βιντεοκάµερα: και µια φωτογραφική µηχανή καινούργια πλέον, να µην πω ονόµατα, 
ένα µπουµ για τον ήχο, κι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας, που κι αυτό πάλι µπορείς να το βρεις σε 
πολύ καλές τιµές.  
Χριστίνα: Άρα, θεωρείς ότι η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων είναι ένας από τους σοβαρότε-
ρους παράγοντες τους ανασταλτικούς… 
Σ7: Ακριβώς. 
Χριστίνα:… που εµποδίζουν ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς. 
Σ7: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το κοµµάτι. ∆εύτερος ανασταλτικός παράγοντας είναι 
το ότι δεν έχουµε… δε γνωρίζουµε τι σηµαίνει κινηµατογραφική παιδεία αυτή τη στιγµή. Θεωρού-
µε ότι η κινηµατογραφική παιδεία είναι περιττή. Και το λέω γιατί το έχω συζητήσει και µε άλλους 
συναδέλφους και µε φίλους … δεν κατανοούν ποιος ο λόγος. Όταν τους εξηγήσεις όµως τι κρύβει η 
κινηµατογραφική παιδεία, ποιος είναι ο σκοπός της κινηµατογραφικής παιδείας – δεν είναι να φα-
νεί ένα σχολείο ή να φανούν µαθητές, είναι ό, τι υπάρχει πριν, δηλαδή η διαδικασία για να φτάσεις 
στην κριτική - και τους εξηγείς ότι επειδή τα παιδιά πλέον έχουν πολλές εικόνες, πρέπει να µάθουν 
να κρίνουν, έτσι; Ανοίγουν οι ορίζοντές τους και αρχίζουν και οι ίδιοι και κάπου σκέφτονται ότι 
έτσι πρέπει να γίνει. ∆ηλαδή σου λέει, «µήπως πρέπει και αυτό να εναχθεί µέσα στο κοµµάτι της 
εκπαίδευσης;»  
Χριστίνα: Πώς θα µπορούσε να ενταχθεί; Είναι δύσκολο… 
Σ7: Μέσα από πρόγραµµα. Είναι όπως αυτό που κάποια στιγµή έχω πει: ότι πέρα από τα προγράµ-
µατα που έχουµε στην πρωτοβάθµια… πολιτιστικά, …Αγωγής Υγείας και… περιβαλλοντικά…. 
Χριστίνα: Αναφέρεσαι στις σχολικές δραστηριότητες. 
Σ7: Ακριβώς, ακριβώς. Να µπει ένα πρόγραµµα ξεχωριστό για την κινηµατογραφική παιδεία, αλλά 
πρέπει και συνάδελφοι που θέλουν να επιµορφωθούν πρώτα. Και νοµίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοι, 
οι οποίοι είτε εµπειρικά – και δε µιλάω προσωπικά – που έχουν κάνει µεταπτυχιακό, που γνωρί-
ζουν… Έχουµε ανθρώπους µέσα στην πόλη που έχουν ασχοληθεί µε τον κινηµατογράφο… ή στη 
Νάουσα… ∆ηλαδή: ας γίνει σε επίπεδο νοµού στην τελική. Και σιγά-σιγά να αρχίσουµε να το φέρ-
νουµε µέσα στις τάξεις. Είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε το εξής, Χριστίνα: η πληθώρα των 
εικόνων… Κάποτε ο Μακλούαν, που είναι ο µπαµπάς των µίντια, έλεγε ότι «το µήνυµα είναι το 
µέσο». “Medium is the message”. Αν καθίσουµε να δούµε ότι πολλές φορές το µέσο γίνεται το µή-
νυµα, γιατί αυτό που βλέπεις, πάντα έχει και την οπτική εικόνας κάποιου. Είναι αυτό που σου είπα: 
ότι ακόµα και µια γωνία λήψης, µπορεί να παίξει ρόλο στο πώς θα επηρεάσει έναν άνθρωπο. Αν 
λοιπόν δεν εκπαιδεύσουµε τα παιδιά αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση να το κρίνουν όπως πρέ-
πει, δυστυχώς µε τόσες εικόνες που µπαίνουν στην ψυχή των παιδιών – και είναι πληθώρα, οι πλη-
ροφορίες ξέρουµε ότι µένουν πολύ λίγο και κάποιες κρατιούνται αργότερα στη µακροπρόθεσµη 
µνήµη - νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να την εντάξουµε στο σχολείο. Χρειάζεται να ενταχθεί στο 
σχολείο. (χαµογελά) Είµαι υπέρµαχος, δεν το συζητάω.  
Χριστίνα: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ  που µοιράστηκες µαζί µου τις εµπειρίες 
σου σχετικά µε την κινηµατογραφική παιδεία. 
Σ7: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και µακάρι να καταλάβουµε την αξία της. Είναι, ίσως το θεω-
ρούµε υπερβολή,…, χάσιµο χρόνου, αλλά πίστεψέ µε, δεν είναι. Είναι µια ουσιαστική παρέµβαση, 
διδακτική, κι έχει ένα στόχο: την κριτική σκέψη των παιδιών. Κι από κει και πέρα δηµιουργία, και, 
και, και. 
Χριστίνα: Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο; 
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Σ7: (χαµογελά) Μµ! Έχω να προσθέσω κάτι το οποίο δεν ανέφερα πιο µπροστά. Το κοµµάτι του 
πώς δόθηκαν οι ρόλοι. 
Χριστίνα: Πώς δόθηκαν οι ρόλοι; 
Σ7: … 
Χριστίνα: Μιλάς για την προ-παραγωγική διαδικασία; 
Σ7: Στην προ-παραγωγική διαδικασία, πριν ξεκινήσουµε τη δηµιουργία της ταινίας, έπρεπε να δο-
θούν οι ρόλοι. Είναι µια τάξη µε τόσα παιδιά και πρέπει να υπάρξει ένας πρωταγωνιστής. Κι οι υ-
πόλοιποι που θα είναι υποστηρικτικοί, συµπρωταγωνιστές, κλπ. Η µόνη λύση, (χαµογελά) γιατί τα 
παιδιά µαλώνουνε -«όχι, εγώ, όχι, εγώ, όχι, εγώ» - ήταν να κάνουµε οντισιόν. Τα παιδιά έπρεπε να 
ετοιµάσουν ένα δικό τους µονόλογο, τον οποίο θα παρουσίαζαν στην τάξη. 
Χριστίνα: Μιλάµε για παραγωγή γραπτού λόγου. 
Σ7: Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, γιατί δεν ήτανε µόνο απλά το «γράφω», έπρεπε να 
το παίξουν στην τάξη… 
Χριστίνα: Και παρουσίαση. 
Σ7: … και να το παρουσιάσουν και η επιτροπή, µαθητές δηλαδή – είπαµε, δηµοκρατικές διαδικασί-
ες – δια ανάταση του χεριού θα λέγανε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής – η πλειοψηφία δηλαδή – της 
ταινίας. Ξεκινήσαµε λοιπόν… τη διαδικασία, τα παιδιά παρουσιάζανε τα µονόπρακτα – 1’, δεν ή-
τανε πολύ µεγάλη – πώς κάνεις το θέατρο, που περνάς οντισιόν; Έτσι ακριβώς. Ο συγκεκριµένος 
πρωταγωνιστής µας ήταν απ’ τα παιδιά που δε θέλαν να πάρουν µέρος στην ταινία.  
Χριστίνα: Είχε άρνηση. 
Σ7: Είχε άρνηση, δεν ήθελε για τους δικούς του λόγους: «όχι, κυρία, δε θέλω»,…. Έλα όµως που 
όταν βλέπεις τους συµµαθητές  σου να… κάνουν κάτι, κι εσύ λίγο κεντρίζεσαι, έχεις το κίνητρο. 
Οπότε, την τελευταία στιγµή, ενώ κοντεύει, έχει κλείσει η οντισιόν – ποτέ δεν κλείνει, δεν αποκρύ-
πτεις κανένα παιδί. (χαµογελά) Απλά είναι το τυπικό, ας το πούµε, το παιχνίδι µέσα που είχε -  µου 
λέει «κυρία, µπορώ να κάνω κι εγώ οντισιόν;», λέω «και βέβαια µπορείς». ∆εν είχε προετοιµάσει 
τίποτα. Έγινε εκείνη την ώρα. ∆ε θα πω τι έκανε, γιατί όλοι αναρωτιούνται πώς αυτό το παιδί έκανε 
αυτό το πράγµα. Ξεκινάει, τραβάει την καρέκλα µου –µόνο αυτό µας έκανε εντύπωση – παίρνει την 
καρέκλα µου,… και κείνο που µας κάνει εντύπωση είναι µιλάει σ’ ένα άτοµο φανταστικό, που κά-
θεται στην καρέκλα! Και κάνει τις κινήσεις που κάνει ένας άνθρωπος που πραγµατικά βλέπει κά-
ποιον! Τα παιδιά δε µιλάνε, εγώ δε µιλάω,… Εκείνο που έχω να πω είναι ότι το κλείσιµο ήτανε… 
για µας… απίστευτο! ∆εν ακούγεται για τρία-τέσσερα δεύτερα τίποτα και ξαφνικά ξεσπάν όλα τα 
παιδιά σε χειροκρότηµα και όλα µε µια φωνή: «αυτός είναι ο πρωταγωνιστής µας». Κι έτσι ο Α. 
έγινε πρωταγωνιστής και κείνο που… δεν ξέρω αν πρέπει να το … το παιδί είχε µαθησιακές δυ-
σκολίες. ∆ηλαδή µέσα απ’ αυτό το κοµµάτι βγήκε ένα ταλέντο το οποίο δεν πιστεύαµε ότι µπορεί 
να υπάρχει. Το παιδί «άνοιξε». Και είναι λογικό, γιατί το ότι έχεις µαθησιακές δυσκολίες δε σηµαί-
νει ότι δεν έχεις ταλέντο ή δεν µπορείς να είσαι κάποιος καλός, καλύτερος. Ούτε σηµαίνει ότι δεν 
µπορείς να ενταχθείς µέσα στη διαδικασία τη διδακτική, τη σχολική της δραστηριότητας. Κι όµως, 
πολλές φορές, το έχουµε περάσει στα παιδιά µας. Κι ευτυχώς που τό ‘κανε ο Α.… και… Είναι απί-
στευτο να το βλέπεις τώρα και να νιώθεις… και να στο λέει και το ίδιο το παιδί ότι «κυρία, αυτό το 
πράγµα µ’ άλλαξε. Η συµµετοχή µου στην ταινία».  
Χριστίνα: Εγώ θα το συνδέσω µε το ερώτηµα που είχα κάνει σε κάποια φάση, όταν σε ρώτησα αν 
θεωρείς ότι τα παιδιά απέκτησαν και γνώσεις. Τελικά, αποκτάς… 
Σ7: Ναι, ναι. 
Χριστίνα: … κι άλλα πράγµατα, … 
Σ7: Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα: ∆ηλαδή ξεπερνάς κάποιες προσωπικές δυσκολίες… 
Σ7: … αναστολές. Και δυσκολίες και αναστολές σου και φόβους! Και φόβους σου, δηλαδή γίνεσαι 
µέλος, αλλάζει τελείως κι ο χαρακτήρας σου… 
Χριστίνα: Που κι αυτό δεξιότητα είναι. 
Σ7: Κι αυτό είναι δεξιότητα. Και είναι και ικανότητα όµως, έτσι; Το να µπορείς να αλλάζεις. Και 
νοµίζω ότι δεξιότητα, Χριστίνα, θα µπορούσαµε να πούµε το ότι εκεί που είσαι ένας άνθρωπος συ-
νεσταλµένος, ξαφνικά παίρνεις θάρρος να κάνεις κάτι που δε θα τολµούσες! 
Χριστίνα: Χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου. 
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Σ7: Χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου! Και είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό µέσα από τα προγράµ-
µατα αυτά, γιατί πραγµατικά βγαίνει.  
Χριστίνα: Ευχαριστώ πολύ. 
Σ7: Τίποτα. 

 

XII.2.8 Συνέντευξη Όγδοη 
 

Κωδικός Συνεντευξιαζόµενου: Σ8    ∆ιεξαγωγή Συνέντευξης: 23/2/2017 
 

Αποµαγνητοφώνηση Συνέντευξης 
Χριστίνα: Λοιπόν, θεωρείται γενικώς ότι η δηµιουργική προσέγγιση στον κινηµατογράφο είναι λι-
γάκι παραµεληµένη µε την έννοια ότι οι µαθητές στο δηµοτικό, στην εκπαίδευση γενικά, δεν προ-
χωράνε καθόλου στην παραγωγή µιας ταινίας. Εσύ, όµως, είσαι µια εκπαιδευτικός εδώ στο Νοµό 
Ηµαθίας που έχει προχωρήσει ακριβώς σ’ αυτό, δηλαδή έχεις προχωρήσει στη δηµιουργία µιας µα-
θητικής ταινίας. Κάποια στοιχεία γενικότερα καταρχήν θα ήθελα να µου πεις: ποιος είναι ο τίτλος 
της ταινίας που έχει παραχθεί; 
Σ8: Το «Τ8» είναι από τον τίτλο, από το τραγούδι, το τραγούδι-ποίηµα του Ε. Π.  
Χριστίνα: Η χρονική διάρκεια της ταινίας; 
Σ8: Έξι λεπτά περίπου. 
Χριστίνα: Με ποιος µαθητές έγινε η παραγωγή; 
Σ8: Πέµπτη δηµοτικού. Πέρσι. 
Χριστίνα: Θυµόµαστε πόσα παιδιά συµµετείχαν; 
Σ8: 52. 
Χριστίνα: 52. 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: ∆ηλαδή, είχαµε δύο τµήµατα… 
Σ8: Όλη η τάξη. 
Χριστίνα: Όλη η τάξη… 
Σ8: Όλη η τάξη, δύο παιδιά µόνο αρνήθηκαν οι γονείς τους να… δεν ήθελαν να συµµετέχουν. Μό-
νο δύο παιδιά. 
Χριστίνα: Και σε ποιους χώρους έγινε η παραγωγή; 
Σ8: Τα γυρίσµατα; 
Χριστίνα: Τα γυρίσµατα. 
Σ8: Τα γυρίσµατα, ναι. Στο Άλσος της Βέροιας, έξω. Στην Μπαρµπούτα και στο ξενοδοχείο το Αι-
γές.  
Χριστίνα: Τι είδους ταινία είναι αυτή που δηµιουργήσατε; 
Σ8: Στην κυριολεξία θα λέγαµε ότι ήταν ένα βιντεοκλίπ.  
Χριστίνα: Ένα βιντεοκλίπ, δηλαδή είναι µυθοπλασία, είναι ντοκιµαντέρ…; 
Σ8:Είναι µυθοπλασία, βασίζεται στο ποίηµα του Ε. Π. και πάνω στο τραγούδι του γίνεται µια ανα-
παράσταση αυτών που λέει το τραγούδι… 
Χριστίνα: ∆ηλαδή, ποια θέµατα ακριβώς διαπραγµατεύεται η ταινία αυτή; 
Σ8: Τη ζωή του Ε. Π., ενός ήρωα της Κύπρου. 
Χριστίνα: Εντάσσεται η κινηµατογραφική παραγωγή σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο, δηλαδή 
συνδέεται µε κάποιο µάθηµα ή µε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή µήπως δηµιουργήθηκε 
αρχής-εξαρχής για να συνδεθεί µε κάποιο διαγωνισµό ή κάποιο φεστιβάλ; 
Σ8: Είναι λίγο µπερδεµένη ιστορία. Εγώ ασχολούµαι χρόνια µε χορευτικά. Όταν το άκουσε αυτό το 
τραγούδι στην Κύπρο ο άντρας µου που είχε πάει για µια δουλειά, µου τό ‘βαλε, λέει «αυτό κάτι 
πρέπει να το κάνεις κάποια στιγµή». Οπότε το ήξερε γιατί του άρεσε πάρα πολύ. Το άκουσα και 
όντως µ’ ενθουσίασε και µένα πάρα πολύ. Πριν από τρία χρόνια έγινε αυτό, αν θυµάµαι καλά; Ή 
τέσσερα. Μ’ ενθουσίασε. Το είχα υπόψη µου, κάποια στιγµή κάτι να το κάνω. Όταν είδα τον τίτλο 
του διαγωνισµού, κατευθείαν το µυαλό µου συνδέθηκε µ’ αυτό το τραγούδι.  
Χριστίνα: Για ποιο διαγωνισµό µιλάµε; 
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Σ8: Για το διαγωνισµό για την Κύπρο: «Κύπρος 1974-2015-δεν ξεχνώ, δηµιουργώ»,… κάπως έτσι 
ήταν όλος ο τίτλος. Λοιπόν… Αλλά δεν υπήρχε κατηγορία µε χορό ή κάτι άλλο. Και κάποια στιγ-
µή, σκεφτόµενη µες στη βδοµάδα πώς θα µπορούσε να συνδεθεί, µε τι θα µπορούσε, βλέποντας 
τηλεόραση έτσι και βλέποντας ένα βιντεοκλίπ, λέω «να! Θα µπορούσαµε να το κάνουµε ταινία. Θα 
το κάνουµε βιντεοκλίπ!». Και συνδέθηκε µε το διαγωνισµό,… υπήρχε ότι ήθελα κάτι να κάνω µ’ 
αυτό το τραγούδι,… το συνδέσαµε µε το διαγωνισµό και το συνδέσαµε µε το µάθηµα κιόλας στην 
πέµπτη τάξη που υπάρχει ιστορίας,… για την Κύπρο, για τους αγώνες της Κύπρου,… και γεωγρα-
φίας – το ανέλαβαν οι δασκάλες: ιστορία και γεωγραφία, να δουν κάποια πράγµατα,… 
Χριστίνα: Συνεπώς, µε ποιους συγκεκριµένους στόχους υλοποιήθηκε αυτή η κινηµατογραφική 
δράση; 
Σ8: Να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία της Κύπρου, το τι έγινε εκεί πέρα, όχι µόνο…, που πάνω-
κάτω για το ’74 κι αυτά ξέρουν, τους πιο παλιούς αγώνες της ΕΟΚ, εναντίον των Άγγλων,… όλα 
αυτά, να γνωρίσουν ένα µέρος του ελληνισµού,… Να µάθουν να συνεργάζονται, να µάθουν να 
δουλεύουν, να δουν ότι «ξες, η ταινία δεν είναι κάτι τόσο απλό», να δουν ότι για να γυριστεί µια 
σκηνή έξι δευτερολέπτων, χρειάστηκαν και δέκα και δεκαπέντε και είκοσι επαναλήψεις και ξανά 
γύρισµα και ξανά απ’ την αρχή, να µάθουν να προσπαθούνε, να µάθουν να συνεργάζονται,… 
Χριστίνα: Το αντιλαµβάνοµαι ως ένα διαθεµατικό πρόγραµµα…. 
Σ8: Ναι, ναι, ναι.  
Χριστίνα: … το οποίο εντάσσει µέσα του πολλά γνωστικά αντικείµενα. 
Σ8: Πολλά, ναι.  
Χριστίνα: Όσον αφορά το κοµµάτι του µεθοδολογικού πλαισίου, ποιος ήτανε ο τεχνολογικός εξο-
πλισµός που χρειάστηκε για να βγει αυτή η παραγωγή; Αξιοποιήθηκε η υλικοτεχνική υποδοµή του 
σχολείου για παράδειγµα, προσωπικός εξοπλισµός; 
Σ8: Η κάµερα ήτανε προσωπικός εξοπλισµός… ψηφιακή… Χρειαστήκαµε CD-player για τις πρό-
βες, να ακούσουν το τραγούδι, να το συζητήσουµε, το τι θα κάνουµε, να το δοκιµάσουµε… και 
µετά, από κει και πέρα, η επεξεργασία του βίντεο έγινε… έξω. Σε φωτογραφικό στούντιο. Με δικές 
µου οδηγίες, µε δική µου παρουσία, µε σηµειώσεις, το τι θέλω να κάνουν ακριβώς. 
Χριστίνα: Εδώ µιλάµε για µια µορφή συνεργασίας δηλαδή µεταξύ της δασκάλας φυσικής αγωγής, 
των δασκάλων των τµηµάτων και ενός εξωτερικού φορέα; Ο οποίος ανέλαβε την περαιτέρω επε-
ξεργασία. 
Σ8: Το τέλος. Την επεξεργασία στο movie maker.  
Χριστίνα: Μάλιστα. 
Σ8: Μόνο αυτό. Πάλι εξωτερικό άτοµο, άλλο άτοµο, ήτανε αυτό που έκανε τα γυρίσµατα: ήτανε ο 
άντρας µου µαζί µε τον κουνιάδο µου. Ο κουνιάδος µου ιδίως είχε ασχοληθεί και εθελοντικά… του 
ζήτησα τη βοήθεια… 
Χριστίνα: Α, µιλάµε για εθελοντική εργασία… ανθρώπων… 
Σ8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήρθαν, έκαναν τα γυρίσµατα, ανθρώπων, ναι. 
Χριστίνα: … οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευτικοί… 
Σ8: Όχι, ναι. 
Χριστίνα:… ωστόσο, συνεισέφεραν µε τον τρόπο αυτό. Ωραία. Κι έρχοµαι στην παραγωγική διαδι-
κασία, η οποία στην προ-παραγωγή θα ήθελα λίγο να µου περιγράψεις ποια ακριβώς βήµατα έγι-
ναν, ώστε να φτάσετε τελικά στην παραγωγή; Εννοώ δηλαδή: η σύλληψη της ιδέας έγινε από εσέ-
να. Από την εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής. 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: Από κει και µετά, πώς ενσωµάτωσες τα παιδιά µέσα στη διαδικασία; Σε επίπεδο συζήτη-
σης; Γράφτηκε κάποιο σενάριο; Έγιναν κάποιες δραστηριότητες για να «θερµανθούν», εντός εισα-
γωγικών, περισσότερο και να µπορέσουν να σταθούν µπροστά στην κάµερα; Ποια ακριβώς βήµατα 
ακολουθήθηκαν; 
Σ8: Το σενάριο, εκτός από την ιδέα, το σενάριο… γράφτηκε πάλι από µένα. Βασίστηκε στα λόγια 
του τραγουδιού,… σχεδίασα το τι ήθελα να κάνω, και µάλιστα µε χρονοµέτρηση – τόσα δευτερό-
λεπτα εκείνο, τόσα δευτερόλεπτα το άλλο, τα βήµατα, σε κάποια σηµεία έχει κάποια χορευτικά… - 
και τι σκηνές ήθελα: να αντιστοιχούν σε κάθε στίχο… και µετά, από κει και πέρα, όταν έφτασα σε 
σχέση µε τα παιδιά, να ετοιµαστούνε, ακούσαµε το τραγούδι: όχι µία, αρκετές φορές. Κάποια στιγ-
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µή, άρχισα να το συζητάω µαζί τους: «τι λέει το τραγούδι». Αφού ήδη είχαν κάνει ιστορία µε τις 
δασκάλες. «Τι λέει το τραγούδι; Ποιος ήταν ο Ε. Π.; Θυµάστε τι είπατε στην τάξη; Ναι. Τι έγινε, 
ποια ήταν η συνέχειά του; Έκανε αυτό κι αυτό και µετά, στο τέλος τον [περιεχόµενο τραγουδιού]. 
Ωραία. Για να πάµε τώρα στο γράµµα που άφησε: τι λένε οι στίχοι;» Και κάναµε ανάλυση των στί-
χων… και συζήτηση για κάθε στίχο: «τι είναι αυτό;» Μέχρι και σε παραβολικό επίπεδο. ∆ηλαδή: 
διαφωνώ τελείως σ’ αυτό που λένε, να µη σοκάρουµε τα παιδιά. «[στίχος τραγουδιού]». «Ποια 
[στίχος τραγουδιού], παιδιά;», τους λέω. Έλεγαν διάφορα. «Του σχολείου», το ένα, το άλλο. Λέω, 
«τι τον έκαναν οι [περιεχόµενο τραγουδιού];». «[περιεχόµενο τραγουδιού]». «Τι [περιεχόµενο τρα-
γουδιού];» «[περιεχόµενο τραγουδιού]». «[περιεχόµενο τραγουδιού];» «Τα [περιεχόµενο τραγου-
διού]». Μέσα µ’ όλο αυτό, άρχισαν να ταυτίζονται, να το καταλαβαίνουν, και φυσικά είναι… Κι 
όταν καλεί τους συµµαθητές του ότι «[στίχος τραγουδιού]»…, «πού θα [περιεχόµενο τραγουδιού];» 
«Σηµαίνει ότι θα [περιεχόµενο τραγουδιού].  Άρα εκεί τους καλεί». Όλο αυτό ήταν η προετοιµασία 
που έκανα µε τα παιδιά, κυρίως, και µετά τους έδειξα κάποια πράγµατα: τι θέλω σ’ αυτό να κάνου-
νε; Κάναµε µερικές φορές στο σχολείο: «θέλω αυτό, θέλω εκείνο»… Το δοκιµάσαµε κάποιες φορές 
και φυσικά την ηµέρα του γυρίσµατος, κάθε σκηνή γυρίστηκε από δώδεκα το λιγότερο µέχρι και 
δεκαεννιά φορές.  
Χριστίνα: Άρα, ουσιαστικά, µέσα από τη συζήτηση… 
Σ8: Μέσα από τη συζήτηση, ναι. 
Χριστίνα: … οι µαθητές κιόλας ενηµερώθηκαν ότι θα παραχθεί µια ταινία µε το συγκεκριµένο θέ-
µα. 
Σ8: Ναι, τους ρωτήσαµε, στείλαµε δηλώσεις στους γονείς, ότι επιτρέπεται,… ότι επιτρέπουν τα 
παιδιά τους να συµµετέχουν σ’ αυτό, ότι θέλουν τα παιδιά τους, να το συζητήσουν στο σπίτι,… 
Τους είχα εξηγήσει τι είναι αυτό, πώς και τι, ότι θα είναι ένας διαγωνισµός, ότι δεν είναι ο στόχος 
µας να βγούµε πρώτοι, αλλά να δούµε πώς γυρίζεται µια ταινία, τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυ-
τό,… 
Χριστίνα: Άρα, στους στόχους που προαναφέραµε µπορεί να εντάσσεται και η κινηµατογραφική 
παιδεία… 
Σ8: Ναι. Ναι, ναι, ναι. 
Χριστίνα: … µε την έννοια από τι ακριβώς αποτελείται η τέχνη του κινηµατογράφου. 
Σ8: Ναι. Ναι.  
Χριστίνα: Όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, πώς µπορώ να τη φανταστώ; Ανέφερες προη-
γουµένως δηλαδή ότι επίσης υπήρχε ένας εξωτερικός φορέας, ένας επαγγελµατίας δηλαδή, που έ-
κανε τα γυρίσµατα. Τα παιδιά συµµετείχαν καθόλου; ∆ηλαδή ανέλαβαν ρόλους συντελεστών, σκη-
νοθέτη, κάποιος να κρατήσει το µικρόφωνο,… ανέλαβαν κάποιος ενεργούς ρόλους; 
Σ8: Όχι. 
Χριστίνα: Για ποιο λόγο; 
Σ8: Για ποιο λόγο! Γιατί παρόλα αυτά που λέγεται µετά από τόσα χρόνια, πιστεύω ότι σε πρώτη 
φάση, όπως και σε χορούς, όταν τα παιδιά µυούνται σε κάποιο καινούργιο είδος, πρέπει να δούνε 
πρώτα. Να µάθουνε.  Να δουν τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι κάνουµε,… Και µετά, ίσως αργό-
τερα, όταν αποκτήσουνε κάποια εξοικείωση, να αρχίσουνε µετά, αν το κάναµε δεύτερη-τρίτη φορά, 
να αρχίσουν µετά να παίρνουνε και τέτοιους ρόλους. Και το πιο απλό παράδειγµα, γιατί πολλές 
φορές έτσι συζητήθηκε και µε άλλους, η διαφωνία τους, σε οτιδήποτε εκδήλωση που κάνουµε, ότι 
είµαι πολύ οργανωτική. Τα θέλω έτσι, έτσι, έτσι. ∆ηλαδή, δεν τους αφήνω πρωτοβουλίες πολλές. 
Τους λέω ότι: «ποιος θα βγάλει καλύτερα, θα σκηνοθετήσει ένα θέατρο; Εγώ σα δασκάλα; Ή ένας 
σκηνοθέτης επαγγελµατίας;» Αυτός όµως, πριν φτάσει εκεί, έχει περάσει από τόση εκπαίδευση υ-
ποχρεωτική που δεν του άφηναν περιθώρια επιλογής, έτσι ώστε να δει διαφορετικά πράγµατα. Ή 
«ποιος θα βγάλει µια καλύτερη χορογραφία; Κάποιος ο οποίος ξέρει ελάχιστα, που έχει δει µόνο 
χορό; Ή κάποιος επαγγελµατίας χορευτής;» 
Χριστίνα: Θεωρείς λοιπόν ότι η παρέµβαση και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ή και του εξωτε-
ρικού φορέα είναι απαραίτητη, ειδικά σ’ αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης, διότι τα παιδιά δεν µπο-
ρούν ακόµα να αυτενεργήσουν σ’ αυτό το επίπεδο; 
Σ8: Ναι. Αν δεν έχουν γυρίσει άλλη φορά, δεν τό ‘χουν δοκιµάσει, όχι. Θα προκληθεί χάος. Σίγου-
ρα, µπορεί να είναι πιο διασκεδαστικό. Το αποτέλεσµα όµως δε θα τους ικανοποιήσει. Για µένα η 



292 

διασκέδασή τους και η ικανοποίησή τους έρχεται µετά την κούραση και µετά την προσπάθεια. 
Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό µ’ αυτό που λένε, το παιδαγωγικό, αλλά το δοκιµάζω, ασχο-
λούµαι δηλαδή από…., τι να πω; Από φοιτήτρια ακόµα. Με διάφορες παραγωγές και εκδηλώσεις κι 
έχω δοκιµάσει και την αυτενέργεια, έχω δει και τα αποτελέσµατα αυτής της αυτενέργειας και «κά-
ντε ό, τι θέλετε» κι αυτό και το αποτέλεσµα.  
Χριστίνα: Στη µετα-παραγωγική διαδικασία είναι αυτό που λέµε επεξεργασία ταινίας, δηλαδή το 
µοντάζ, ακόµα και η κυκλοφορία, γιατί ο σκοπός δηµιουργίας µιας ταινίας είναι ακριβώς η δηµοσί-
ευσή της, η διανοµή της, να µεταφερθούν κάποια µηνύµατα στην κοινωνία, κλπ. 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: Τι περιέλαβε λοιπόν ακριβώς η µετα-παραγωγική διαδικασία; Ανέφερες ήδη την επεξερ-
γασία από εξωτερικό φορέα και επιπλέον; 
Σ8: Μετά… το στείλαµε στο διαγωνισµό, το δείξαµε στους µαθητές: µαζευτήκανε όλη η έκτη, να 
δουν όλο αυτό που γυρίσανε και κάνανε, ποιο αποτέλεσµα είχε; Κάναµε συζήτηση µες στην τάξη, 
αν µπορούσανε να φανταστούνε, όταν έπαιρναν αυτές τις οδηγίες «κάντε εκείνο, κάντε τ’ άλλο», 
να φανταστούν το τέλος ή να φανταστούνε… 
Χριστίνα: Άρα, µιλάµε για ένα είδος αξιολόγησης. 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: Και θα µε πας σ’ αυτό το θέµα ακριβώς τώρα, το οποίο θα ρωτούσα. 
Σ8: Ναι. Μετά ήταν στους γονείς η προβολή. Και φυσικά, όπου το είδανε… Το ανεβάσαµε στη σε-
λίδα του σχολείου… να το δούνε και η συµµετοχή στο διαγωνισµό κάτω αλλά και στο τέλος της 
χρονιάς, που κλείσαµε τη χρονιά, κάναµε µια γιορτή στους γονείς και το προβάλλαµε και εκεί µαζί 
µε όλη την παρουσίαση: του τι κάναµε, τι θέµατα επεξεργάστηκαν τα παιδιά, τι µάθανε, για την 
Κύπρο, για τη ζωή του Ε. Π., δείξαµε και την ταινία, δείξαµε και αποσπάσµατα από τη βράβευση, 
χορέψανε, τραγουδήσαν κάποια τραγούδια από την Κύπρο, χορέψαν χορούς κυπριακούς, οπότε 
µπήκαν σ’ όλο το κλίµα. 
Χριστίνα: Άρα, λοιπόν, για να συνοψίσω ή να αντιληφθώ καλύτερα: η αξιολόγηση έγινε σ’ επίπεδο 
συζήτησης µε τους µαθητές,… 
Σ8: Ναι. Ναι. 
Χριστίνα: … οι οποίοι µπήκαν στη θέση του κριτή τους εαυτού τους. 
Σ8: Ναι. Ναι. 
Χριστίνα: Θεωρείς ότι απέκτησαν τελικά γνώσεις και δεξιότητες από την όλη διαδικασία, που είναι 
µια κινηµατογραφική παραγωγή; Έστω και µε περιορισµένους ρόλους; 
Σ8: Ναι, ναι. Γιατί … ∆εν απέκτησαν µόνο απ’ αυτό. ∆ε θα µπορούσα να το πω. Γιατί είναι παιδιά 
τα οποία απ’ την πρώτη δηµοτικού εκπαιδεύονται σε διάφορα αντικείµενα. Τουλάχιστον, όσο τους 
έχω εγώ στη γυµναστική, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες που κάνουµε. Έτσι, ώστε να µάθουν 
κυρίως – το πιο σηµαντικό για µένα -σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουµε, να µάθουν να συ-
νεργάζονται και να προσπαθούν. Αυτό από την πρώτη δηµοτικού µέχρι την έκτη. Αυτά τα δύο. Κι 
ότι η προσπάθεια ανταµείφτηκε. Ιδίως πέρσι, µε το πρώτο βραβείο ανταµείφθηκε … είχανε ξετρε-
λαθεί, δε το φανταζόταν. Αλλά όταν συζητούσαµε, κι επειδή είχανε εκπαιδευτεί, όταν τους ζητούσα 
κι έλεγα, «κάναµε ένα γύρισµα. ∆ε µου άρεσε αυτό. Κάτι δε µ’ άρεσε. Ας το ξαναδοκιµάσουµε. Ας 
το ξανακάνουµε», δε διαµαρτυρόταν κανένα παιδί. Το επαναλάβαµε, την πιο δύσκολη, δεκαεννιά 
φορές. ∆ε διαµαρτυρήθηκε κανένα ότι «ωχ, γιατί ξανά απ’ την αρχή!». Όχι. «Θα το κάνουµε». Εί-
χαν µάθει δηλαδή ήδη να προσπαθούνε.  
Χριστίνα: Επιµονή, προσπάθεια,… 
Σ8: Επιµονή, προσπάθεια, συνεργασία,… αποδοχή του ρόλου του καθενός, ότι δε γίνεται να είµα-
στε όλοι πρωταγωνιστές, αλλά ότι όλοι βάζουµε ένα λιθαράκι για το αποτέλεσµα… Αυτό δε θα 
γινόταν µε δύο άτοµα. Έπρεπε να συµµετέχουν όλοι. Αν έφευγαν οι υπόλοιποι,… Μπορεί ένας να 
έκανε τον Ε. Π., αλλά χρειαζόµασταν και τους φίλους, χρειαζόµασταν και τους συγγενείς. Ή όλοι ή 
κανένας. 
Χριστίνα: Συλλογική δουλειά λοιπόν. Πώς θα αποτιµούσες λοιπόν τη στάση καταρχήν των µαθη-
τών απέναντι σε όλη αυτή τη δράση; 
Σ8: Θετική. Όχι απλώς θετική, ήταν ενθουσιασµένοι! Από την αρχή ήταν ενθουσιασµένοι το ότι θα 
συµµετείχαν σε κάτι τέτοιο. Και µάλιστα, για ένα διάστηµα, επειδή µας είχε πιάσει και κακός και-
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ρός και αργήσαµε λίγο να κάνουµε τα γυρίσµατα, «τι θα γίνει, κυρία; ∆ε θα το κάνουµε; Πότε θα 
κάνουµε;» 
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες επίσης τη δική σου προσωπική στάση απέναντι σε όλη την εκπαι-
δευτική διαδικασία; ∆ηλαδή, τι πήρες; Τι εισέπραξες;  
Σ8: Με ικανοποίησε η στάση των µαθητών. Κυρίως στα θέµατα της συνεργασίας, της προσπάθει-
ας,… Περίµενα δηλαδή πιο δύσκολη τη συνεργασία τους, τη συµµετοχή τους,… λίγο κούραση, 
λίγο γκρίνια, «γιατί να το ξανακάνουµε;»,… Με ικανοποίησε η εξέλιξή τους. Η εξέλιξή τους κι από 
τα προηγούµενα αλλά και σε ένα βήµα ακόµα δυσκολότερο απ’ αυτά που κάναµε τα προηγούµενα 
χρόνια.  
Χριστίνα: Πώς θα αποτιµούσες τη στάση των συναδέλφων; Συµµετείχαν µε κάποιον τρόπο, η υπό-
λοιπη εκπαιδευτική κοινότητα; 
Σ8: Ναι, ενθουσιάστηκαν. Όταν το είπα: «πω, πω, δύσκολο!» Τους φάνηκε δύσκολο. Οι εκπαιδευ-
τικοί της τάξης µε βοήθησαν σίγουρα και µέσα στην τάξη µε τα µαθήµατα που χρειάστηκαν να κά-
νουνε, αλλά και έξω όταν πηγαίνανε ως συνοδοί µαθητών, τη βοήθειά τους, παρατηρήσεις εξωτε-
ρικές ότι «µήπως θα µπορούσαµε να κάνουµε και κείνο την ώρα του γυρίσµατος», αλλά και µετά, 
όµως, και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου, όταν µάθαν τι κάναµε, όταν είδαν την ταινία, 
κάποιοι έκλαιγαν, κάποιοι συγκινήθηκαν, τους άρεσε πάρα πολύ,… έµειναν πολύ ευχαριστηµένοι! 
Χριστίνα: Όσον αφορά τη διευθυντική ηγεσία; 
Σ8: Α, χωρίς αυτή δε θα είχαµε κάνει την ταινία. Πολύ υποστηρικτική! ∆ηλαδή «ό, τι θέλετε». Κι 
όταν φτάσαµε στο επίπεδο του µοντάζ, ψάχναµε κάποιους γνωστούς, να κάνουν το µοντάζ, να µην 
επιβαρυνθούµε, και δεν µπόρεσα να βρω – το καλύτερο που βρήκα είναι κάποιος γνωστός που ήθε-
λε κάποια χρήµατα – και πήρα τηλέφωνο, λέω «τι κάνουµε;». «Θα βρω εγώ λύση. Μη στενοχωριέ-
σαι, προχώρα το!» 
Χριστίνα: Ανασταλτικοί παράγοντες υπήρχανε; Προβλήµατα που συναντήσατε κατά την υλοποίη-
ση και σας δυσκόλεψαν; Και µε ποιον τρόπο προσπαθήσατε να τα παρακάµψετε ή να τα αντιµετω-
πίσετε; 
Σ8: Οι µεγαλύτεροι ανασταλτικοί παράγοντες ήταν οι γονείς. Και πάντα είναι οι γονείς.  
Χριστίνα: Για ποιο λόγο; 
Σ8: Γιατί: γιατί ναι µεν θέλουνε να κάνουνε τα παιδιά τους πολλά πράγµατα, αλλά θέλουν να είναι 
τα δικά τους παιδιά πρωταγωνιστές. ∆ηλαδή «το δικό µου παιδί είναι το καλύτερο!» Και «γιατί να 
είναι του άλλου το παιδί σ’ εκείνη τη θέση και να µην είναι το δικό µου το παιδί; Θα πήγαινε καλύ-
τερα αν ήταν εκεί». Ναι, ναι. ∆εν είναι µόνο τώρα. Πάντα είναι. Πάντα είναι. Σ’ όλες τις εκδηλώ-
σεις, στα πάντα. Και νοµίζουν πάντα ότι, ξέρεις, εµείς τά ‘χουµε µε κάποιο παιδί, ότι συµπαθούµε 
κάποιο άλλο πιο πολύ,… και τις περισσότερες φορές η δυσκολία προέρχεται από κει. Κι αν δεν 
υπήρχε µεσολάβηση των γονιών, µε τα παιδιά δε θα υπήρχε πρόβληµα. Τα παιδιά που διαµαρτύρο-
νται κάποιες φορές και κάνουνε, είναι γιατί ακούνε στο σπίτι κάποια πράγµατα: «και γιατί δε σ’ 
έβαλε εσένα εκεί; Και γιατί να είναι πάλι αυτός εκεί πέρα; Και γιατί να είναι…;» Ξεκινάνε από κει.  
Χριστίνα: Άλλα προβλήµατα τύπου, ας πούµε, χρονικοί περιορισµοί, κλπ. υπήρχανε, συναντήσατε; 
Σ8: Εντάξει, λίγο οι προθεσµίες µας πίεσαν, γιατί έλεγαν πολύ νωρίς σχετικά και ήτανε άσχηµος 
καιρός, µας δυσκόλευε στα γυρίσµατα, και στο τέλος πιεστήκαµε, τις τελευταίες δέκα µέρες,… στο 
τρέξιµο, για να προλάβουµε, µόλις λίγο έφτιαξε ο καιρός, να µπορέσουµε να κάνουµε τα γυρίσµα-
τα. Και οι χρονικοί περιορισµοί που έχει η ύλη στο σχολείο, που είναι µεγάλη και ζορίζονται όλοι, 
«να προλάβω να κάνω κάτι άλλο, αλλά να προλάβω να είµαι και εντάξει στα µαθήµατα, σ’ οτιδή-
ποτε, σ’ αυτά».  
Χριστίνα: Θα ήθελα τώρα να µου πεις κάποιες απόψεις προσωπικές για την κινηµατογραφική παι-
δεία γενικότερα και ειδικά για τη δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση. 
Θεωρείς λοιπόν ότι ο κινηµατογράφος γενικά µπορεί να ενισχύσει τη φαντασία, την έµπνευση και 
τη δηµιουργικότητα των µαθητών στο δηµοτικό; 
Σ8: Ναι. Όπως και όλες οι δραστηριότητες. Ό, τι επιπλέον κάνεις στο σχολείο, προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, οποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν έχει αυτό, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Η άποψή µου 
είναι ότι τα παιδιά πρέπει να δοκιµάσουν όσο γίνεται περισσότερα πράγµατα, έτσι ώστε κάποια 
στιγµή να κατασταλάξουν, τι τους αρέσει και τι όχι. Ένα παιδί που δε θα δοκιµάσει έστω να παίξει 
λίγο µια φορά, πώς θα ξέρει ότι είναι καλός στη µουσική; Ένα παιδί που δε θα δοκιµάσει να παίξει 
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θέατρο ή να πάρει µέρος σ’ αυτό, πώς θα ξέρει ότι είναι καλός σ’ αυτό; Πώς θα το ανακαλύψει; 
Ένα παιδί που δε θα χορέψει κάποια στιγµή, πώς θα ανακαλύψει ότι είναι καλός σ’ αυτό;  
Χριστίνα: Το σχολείο µπορεί να δώσει τέτοιες ευκαιρίες; 
Σ8: Το σχολείο, ναι, µπορεί να δώσει τέτοιες ευκαιρίες.  
Χριστίνα: Πιστεύεις ότι το σχολείο θα έπρεπε να δώσει περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής 
δηµιουργίας στους µαθητές; 
Σ8: Ναι. Θα µπορούσε. Αλλά το θέµα δεν είναι το σχολείο, γιατί γίνονται πάρα πολλοί διαγωνι-
σµοί: ζητάνε και ταινίες, και ζωγραφική, κι όλα αυτά. Το ζήτηµα πάντα είναι ο περιορισµός χρό-
νου, ώρας για να τα κάνεις αυτά. Γιατί αν είναι να στείλεις ζωγραφιά, τους αφήνεις δύο ώρες, το 
µάθηµα της ζωγραφικής, αυτό όµως θέλει πολύ περισσότερη ώρα. Και µε την πίεση της ύλης που 
υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.  
Χριστίνα: Εάν κάποιος όµως ενδιαφέρεται, κάποιος εκπαιδευτικός, και κάποιοι µαθητές ενδεχοµέ-
νως, να εντάξει την κινηµατογραφική παιδεία και την κινηµατογραφική δηµιουργία στο σχολείο, 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε ποιον τρόπο, θεωρείς εσύ, ότι θα µπορούσε να το κάνει; Πώς θα 
µπορούσε να βελτιωθεί µελλοντικά η κατάσταση, ώστε να διευκολυνθεί αυτό το εγχείρηµα που 
έκανες εσύ; 
Σ8: Πρέπει σίγουρα οι εκπαιδευτικοί να ξέρουν τι είναι το σενάριο. Πώς δηµιουργείς ένα σενάριο, 
και όχι σενάριο το «γράφω τα λόγια», σενάριο µε χρόνους, µε το τι θα κάνω εκείνη τη στιγµή, σε-
νάριο… 
Χριστίνα: Χρονοδιάγραµµα. 
Σ8: Χρονοδιάγραµµα. Σ’ αυτή τη µορφή. Και το τι κάνουν, ποιοι συµµετέχουν, πώς… ∆ε το ξέρουν 
οι περισσότεροι. Έχουνε κάτι που φαντάζονται και δοκιµάζουν να το εφαρµόσουν και δεν µπορού-
νε. Και φυσικά δυσκολεύονται πάρα πολύ γιατί δεν µπορούν… άµα δεν ξέρουν οι ίδιοι, δεν έχουν 
πρακτικά βήµατα να δώσουν, πρακτικές οδηγίες να δώσουν στα παιδιά, δεν µπορούν να κάνουν… 
Χριστίνα: Πιστεύεις ότι µε πρακτικές οδηγίες θα έχουνε επάρκεια να το πράξουν; 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: ∆ηλαδή, εγώ τώρα µε την πέµπτη τάξη, αν κάναµε µια δεύτερη ταινία,… αν ήτανε στο 
πλάνο, ξέρω γω, στο σχέδιο, θα µοίραζα περισσότερους ρόλους, δηλαδή θα έδινα και οδηγίες, το τι 
εσύ µπορείς να κάνεις, να φροντίσω µάλλον όχι ατοµικά, σε οµάδες: «εσείς πρέπει να σκεφτείτε τι 
ρούχα θα φορέσουν: ψάξτε το. ∆ηλαδή, αφού είδανε µία φορά, τη δεύτερη φορά να αναλάβουν πε-
ρισσότερες υπευθυνότητες. Την τρίτη λίγο περισσότερες. Τώρα, για σκηνοθεσία, θα ήθελε αρκετές 
προσπάθειες για να καταλάβουν, σίγουρα όχι µε την πρώτη. Αλλά ηχοληψία, ναι. Ίσως, κάποια 
στιγµή να δοκίµαζαν να γυρίσουν κι αυτοί µε την κάµερα.  
Χριστίνα: Αυτό βέβαια προϋποθέτει ο εκπαιδευτικός να έχει τεχνογνωσία για να µπορέσει να τη 
µεταδώσει στους µαθητές. 
Σ8: Ναι. Ναι.  
Χριστίνα: Αυτό πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί στην εκπαίδευση; 
Σ8: Αυτό… µε σεµινάρια. Αλλά όχι σεµινάρια-συζήτηση, βιωµατικά.  
Χριστίνα: Βιωµατικά σεµινάρια. 
Σ8: Ναι, ναι. ∆ηλαδή να µαζέψεις µια οµάδα εκπαιδευτικών, να συζητήσεις και µετά να τους αφή-
σεις… «µαζευτείτε και κάντε ένα σενάριο, γυρίστε µια ταινία». Να το δουν στην πράξη. Αλλά να 
µην έχουν παιδιά µπροστά τους, να έχουν εκπαιδευτικούς, οπότε ο ένας βοηθάει τον άλλον… να το 
κάνουν έτσι πρώτα. 
Χριστίνα: Και θα ήθελα να κλείσω µε µια τελευταία ερώτηση: θεωρείς ότι η κινηµατογραφική παι-
δεία, ως τέχνη, όπως η µουσική, όπως τα εικαστικά, κλπ, η αισθητική αγωγή κι όλα αυτά, θα έπρε-
πε να εισαχθεί κάποια στιγµή στη δηµόσια εκπαίδευση; Στο δηµοτικό; 
Σ8: Ναι. Γιατί όχι; Και στο δηµοτικό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στάδια. ∆ηλαδή: δεν µπορείς να 
το βάλεις στην πρώτη δηµοτικού. ∆εν µπορείς να το βάλεις στη δευτέρα. Για να φτάσει η πέµπτη 
τάξη και να τολµήσω στην πέµπτη τάξη να κάνω κάτι τέτοιο,… ξεκίνησαν τόσες άλλες δραστηριό-
τητες, τις οποίες παρουσίασαν τα παιδιά: χορούς, θέατρα, … Συµµετείχαν σε µεγάλες παραστάσεις 
διάρκειας δύο ωρών και… Είχαν εκπαιδευτεί ήδη σ’ αυτά…. σε σηµείο να έρχονται σε διάλειµµα 
µέσα, να κάνουνε εθελοντικά πρόβες: «θα ‘ρθείτε, θα έρχεστε µια φορά την εβδοµάδα, ένα διά-
λειµµα θα το θυσιάσετε για να κάνετε πρόβα. Αν δε θέλετε, δε θα έρθετε στο διάλειµµα». Κι ερχό-
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τανε. «Κι όταν δίνω µία οδηγία, θα πρέπει να την εφαρµόσετε, Θα σου λέω: εσύ δεν τα πας καλά. 
Βγες έξω, κάντο πενήντα φορές», ή « πήγαινε στην άκρη, κάντο. Για να το µάθεις, να βελτιωθείς. 
Πήγαινε εσύ, βοήθησε τον άλλον» . Ή ακόµη και µ’ αυτήν την έννοια ότι: «εσείς οι δυο, πάτε, βοη-
θήστε αυτόν που δυσκολεύεται, γιατί αν δεν πάρει µέρος αυτός, δε θα πάρετε ούτε εσείς»  
Χριστίνα: Λες λοιπόν ότι οι µεγαλύτερες τάξεις έχουν ήδη εµπειρία και έχουν ήδη ασκηθεί σε διά-
φορες µορφές εργασίας… 
Σ8: Ναι. 
Χριστίνα: … οµαδοσυνεργατικής µορφής, που αυτό είναι µια προϋπόθεση που βοηθάει πάρα πολύ 
στο να µπορέσουν… 
Σ8: Βέβαια, βέβαια, γιατί είναι πολύ περισσότεροι παράγοντες απ’ ό, τι να κάνεις ένα χορό – από 
κει ξεκίνησαν τουλάχιστον οι δικοί µου – από το να κάνεις ένα µικρό θεατρικό των δεκαπέντε λε-
πτών, από το να κάνεις µια παραγωγή δύο ωρών µε χορούς, µε τραγούδια, µε δεν ξέρω τι…. Σταδι-
ακά πάνε αυτά. Η κινηµατογραφική θέλει πολύ περισσότερο, οπότε σίγουρα… αν έχεις ξεκινήσει 
και έχεις εκπαιδεύσει τα παιδιά, µπορείς. Αν δεν έχεις ξεκινήσει και ξεκινάς… µου φαίνεται δύ-
σκολο το να ξεκινήσεις από αυτό το είδος. Θέλει πάρα πολλές ικανότητες.  
Χριστίνα: Ωραία. Θέλω να σ’ ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή… Αν έχεις να προ-
σθέσεις κάτι άλλο… ή να παρατηρήσεις κάτι, να σχολιάσεις κάτι… όσον αφορά το θέµα αυτό…; 
Σ8: Όχι γι’ αυτό το θέµα, αλλά γενικά. Ο τρόπος που αντιµετωπίζω, γιατί συζητάνε πολλοί εκπαι-
δευτικοί και που αντιµετωπίζω και λεν «τι κάθεσαι και τα κάνεις εσύ; Γιατί κάνεις έτσι;» Κι η απά-
ντησή µου είναι µία, και έτσι προσπαθώ να πείσω τους άλλους και καλά θα είναι κι όσοι ασχολού-
νται µε τέτοια πράγµατα να πείσουν τους άλλους: «εσύ τι είδος δάσκαλο θα ήθελες να έχουν τα 
παιδιά σου; Πρέπει να γίνεις εσύ αυτός ο δάσκαλος για τα παιδιά των άλλων. Αυτά που θα ήθελες 
να κάνουν τα δικά σου παιδιά, να τα κάνεις εσύ στα παιδιά των άλλων, αφού αυτή τη θέση έχεις. 
∆εν υπάρχει άλλη». Αυτό.  
Χριστίνα: Ευχαριστώ πολύ. 

 
 

XII.3 Κωδικοί και Λειτουργικοί Ορισµοί ανά Συνεντευξιαζόµενο 

 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ1 

ΓΥ-
Γυναίκα 

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55 

ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 20 
χρόνων υπη-
ρεσίας 

ΠΕ70 

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ1α, Τ1β, Τ1γ 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΙΛΕ-Είκοσι λεπτά 
3.Χώρος Παραγωγής ΣΧΟΑΡΜΙ-Σχολή Αριστοτέλη, Μίεζα 
4.Τάξη που συµµετείχε  ∆ΣΛΟΣΧΕΙΑΓΒΕ-∆ηµοτικό Σχολείο Λ. & Σχολείο Ειδικής Αγωγής 

Βέροιας 
5. Αριθµός µαθητών ΕΒΟΚ∆ΕΕΠ-78 (όλοι οι µαθητές ∆Σ Λ.) & 17 (Σχολείο Ειδικής Α-

γωγής Βέροιας)  
ΜΑΑΝΚΑ- Μαθητής σε αναπηρικό καροτσάκι 

6. Είδος ταινίας ΠΕΑΡΠΟΜΥ-Περιβαλλοντικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής & µυ-
θοπλαστικής χροιάς 

7. Θεµατολογία ταινίας ΠΕΑΕΑΝ-Περιβάλλον-αειφόρος ανάπτυξη  
ΠΟΠΛΑΡΧΩ-Πολιτιστικός πλούτος στους αρχαιολογικούς χώρους 

2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
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8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

∆ΙΠΡ-∆ιαθεµατική προσέγγιση: ιστορία, φύση & περιβάλλον, πολι-
τισµός, φυσική αγωγή 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

ΠΡΑΡΥΠ-Πρόγραµµα Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡΣΤΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό στόχο τη συµµετοχή 
σε φεστιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΕΝΜΑ-Ενεργοποίηση µαθητών 
ΜΕΜΗ-Μετάδοση µηνυµάτων: 
ΣΩΚΩΣΥΑΡΦΥΧΩ-Οικολογία: σωστός κώδικας συµπεριφοράς σε 
αρχαιολογικούς & φυσικούς χώρους -  ορθή διαγωγή του επισκέπτη 
ΠΡΟΑΡΧΩΑΝΕΠ-Προσβασιµότητα αρχαιολογικών χώρων για ανά-
πηρους επισκέπτες 
ΑΛΑΝΑΝΘ-Αλληλεγγύη προς ανάπηρους ανθρώπους 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑΜΙΛΟΕΠΒΙ-∆ύο κάµερες (διπλό πλάνο), µικρόφωνο, λογισµικό 

επεξεργασίας βίντεο 
13.Συνεργασία 
 

ΑΡΥΠ-Αρχαιολογική Υπηρεσία 
∆ΑΕΠΕΜΚΙ-∆ύο δάσκαλοι µε επαγγελµατική εµπειρία κινηµατο-
γράφησης (βιντεολήψεις & µοντάζ)  
∆Α∆ΣΛΟΣΧΕΙΑΓ-∆άσκαλοι ∆Σ Λ. & Σχολείου Ειδικής Αγωγής 
ΕΚΦΥΑΓ-Εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής (χορός)  
ΜΟΣΥ-Μουσικό συγκρότηµα (µουσική επένδυση)  
ΣΥΖΩ-Συνεργάτιδα ζωγραφικής (φιλοτέχνηση εξώφυλλου ταινίας) 

14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• ΠΡΠΑΣΤ-Προ-παραγωγικό στάδιο:  
ΕΠΑΡΧΩ-Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους: έµπνευση & 
γέννηση ιδέας 
ΑΝΣΧΜΥ-Ανάγνωση σχετικών µε τους χώρους µύθων 
ΓΡΣΕ-Γραφή σεναρίου (χωρίς αυστηρή πλοκή) 
ΑΝΡΟΜΑΠΡΤΑ-Ανάθεση ρόλων σε µαθητές και πρόβες ανά τάξη 
στο σχολείο 
ΕΓΑΡΥΠ-Εξασφάλιση έγκρισης Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
• ΚΥΠΑΣΤ-Κυρίως παραγωγικό στάδιο:  
ΓΥΑΡΧΩ-Γυρίσµατα στον αρχαιολογικό χώρο (4 ώρες): δράση & 
διάλογοι µαθητών 
• ΜΕΠΑΣΤ-Μετα-παραγωγικό στάδιο:  
ΕΠΕΙΗΧ-Επεξεργασία εικόνας/ήχου (µοντάζ) 
ΑΝ-Αναπαραγωγή 
∆ΗΕΞΤΑ-∆ηµιουργία εξώφυλλου ταινίας 
ΠΑ∆ΗΑΛ-Παρουσίαση στο δηµαρχείο Αλεξάνδρειας 
∆ΙΤΑΙ∆Η-∆ιάθεση ταινίας στο δήµο για άλλα σχολεία 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΓΡΣΕΕΚ-Γραφή σεναρίου από εκπαιδευτικό 
ΕΛΠΕΑΡΥΠ-Έλεγχος περιεχοµένου από αρχαιολόγο υπηρεσίας 
ΠΡΟΕΚΑΡΧΩ-Πρόβες εκπαιδευτικών στον αρχαιολογικό χώρο 
ΕΠΣΕΑΠ∆ΙΕΚ-Επεξεργασία σεναρίου ως αποτέλεσµα διάδρασης 
εκπαιδευτικών 
ΒΙΣΥΕΚ-Βιντεολήψεις από συνεργάτη-εκπαιδευτικό 
ΧΕΜΙΕΚ-Χειρισµός µικρόφωνου από συνάδελφο εκπαιδευτικό 
ΕΠΕΚ-Επεξεργασία υλικού από εκπαιδευτικό-συνεργάτη µε συµβο-
λή οµάδας εκπαιδευτικών (προτάσεις) 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΑΨΣΥΜΑ-Άψογη συµπεριφορά µαθητών (και µαθητών µε ειδικές 

ανάγκες) 
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17. Τρόπος αξιολόγησης ΠΑΣΥΜΑ-Παρατήρηση συµπεριφοράς µαθητών 
∆ΙΑΞ-∆ιαχρονική αξιολόγηση (χάραξη επαγγελµατικών κατευθύν-
σεων (σχολή κινηµατογράφου, Ειδική Αγωγή -Πανεπιστήµιο Μακε-
δονίας) 

18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΟΜΠΡΣΥ-Οµαδική προσπάθεια, συνεργασία αντί συναγωνισµός  
ΑΛΟΠ-Αλλαγή οπτικής πραγµάτων  

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

∆ΕΕΚΜΑΕΝΠΕ-∆έσιµο µαθητών µε εκπαιδευτικούς, ενθουσιασµός, 
περηφάνια 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΕΝΠΕ-Ενθουσιασµός, περηφάνια 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

∆ΕΕΚΜΑ-∆έσιµο µαθητών µε εκπαιδευτικούς (στενότερες σχέσεις 
µε µαθητές) 
ΜΕ∆Ι-Μεράκι, διασκέδαση 
ΕΝΠΕ-Ενθουσιασµός, περηφάνια 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΝΠΕ-Ενθουσιασµός, περηφάνια 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΧΡΠΕ-Χρονικοί περιορισµοί (διάθεση ελάχιστου χρόνου από αρχαι-
ολογική υπηρεσία -4 ώρες) 
ΓΥΕΞΧΩ-Γυρίσµατα σε εξωτερικό χώρο (αγροτική περιοχή, άνοιξη: 
αγροτικές εργασίες, διερχόµενα οχήµατα, φασαρία)  
∆ΥΑΝΡΟ-∆υσχέρεια ανάληψης ρόλων (σκηνοθέτη, κλπ) από µαθη-
τές: δυσκολία αυτενέργειας µαθητών 
ΕΛΥΛΥΠ-Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής (έλλειψη λογισµικού 
επεξεργασίας ψηφιακού υλικού) 
ΧΡ∆Ι-Χρονοβόρα διαδικασία (µοντάζ) 
∆ΥΠΡΑΝΜΑΧΩΓΥ-∆υσκολία πρόσβασης ανάπηρου µαθητή στους 
χώρους γυρισµάτων 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΡΥΚΥΕΚ-Ρύθµιση κυκλοφορίας µέσω εκπαιδευτικού 
ΑΝΡΟΕΚ-Ανάληψη ρόλων (συντελεστών) από εκπαιδευτικούς 
∆ΙΕΞΣΥ-∆ιάθεση (τεχνολογικού & ψηφιακού) εξοπλισµού από συ-
νεργάτες  
∆ΙΠΡΟΧΡ-∆ιάθεση προσωπικού χρόνου 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασίας 
& δηµιουργικότητας 

ΚΡΙΚ- Κριτική ικανότητα (κριτική θέαση τέχνης, ανάγνωση πίσω απ’ 
τις γραµµές) 
ΑΠΓΝΒΙ- Απόκτηση γνώσεων & βιωµάτων (πληροφόρηση) 
ΕΠΣΥ-Επίκληση στο συναίσθηµα 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΕΥΤΕ-(Γενικά: περισσότερες) Ευκαιρίες τέχνης, παροχή δηµιουργι-
κών µαθηµάτων (κινηµατογράφος, κλπ) 
ΑΝ∆ΕΚΙ-Ανακάλυψη δεξιοτήτων στον κινηµατογράφο   
ΑΠΟΣΤΖΩ-Απόκτηση στόχων στη ζωή 
ΕΥΒΙΕΠ-Ευκαιρίες βίωσης επιτυχίας 
ΚΙΜΕΑΠΓΝΞΕΓΛ-Κινηµατογράφος= Μέσο απόκτησης γνώσεων 
ξένης γλώσσας 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΑΝΠΟΠΡ-Ανυπαρξία σχετικών πολιτιστικών προγραµµάτων 
ΣΦΑΝΠΡ-«Σφιχτά» αναλυτικά προγράµµατα 
ΚΑΕΥΖΩ-Κατάργηση ευέλικτης ζώνης (Ε’ & ΣΤ» τάξη) 
ΕΛΥΛΦΥ-Σχολικές ελλείψεις υλικοτεχνικής φύσης 
ΑΡΣΥΓΟ-Άρνηση συνεργασίας γονέων (µη-έγκριση, µη-συναίνεση) 
ΜΕΑΡΜΑΤΑ-Μεγάλος αριθµός µαθητών ανά τάξη 
∆ΥΥΛΜΙΒΑ-∆υσκολία υλοποίησης σε µικρότερες βαθµίδες 

28. Βελτίωση συνθηκών ΑΥΜΑΠΡ∆ΗΜΑΑΠ-Συνδυασµός «αυστηρών» µαθηµάτων (πρωινό 
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ωράριο) µε προαιρετικά δηµιουργικά µαθήµατα (απογευµατινό ωρά-
ριο)-(επίσηµη θεσµοθέτηση) 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ2 

ΑΝ-
Άντρας 

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55 

ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 20 
χρόνων υπη-
ρεσίας 

ΠΕ70 

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ2 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΙΕΝΤΡΛΕ-29’-30’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΕΞΧΩΒΕ-Εξωτερικός χώρος Β. 

ΧΩΣΧ-Χώρος σχολείου 
ΣΠΚΑΒΕ-Σπίτια κατοίκων Β. 

4.Τάξη που συµµετείχε  ΕΚΤΑ-ΣΤ’ τάξη  
5. Αριθµός µαθητών ∆ΕΟΚ-18 µαθητές 
6. Είδος ταινίας ΝΤ-Ντοκιµαντέρ 
7. Θεµατολογία ταινίας ΑΡΧΩΒΕ-Αρχαιολογικός χώρος Β. (εποχή ανακαλύψεων-

ανασκαφές) 
ΠΡΧΩ-Προσφυγιά (1922) στο χωριό 

2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΟΛΓΝΑΝ-Άπτεται όλων των γνωστικών αντικειµένων (π.χ. γλώσσα, 
φυσική, µαθηµατικά, ιστορία) 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

∆ΙΠΕΓΝΑΝ-Ξεκίνησε σαν αυτόνοµο project- αποτέλεσε διαθεµατικό 
περιβάλλον µε διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡΣΤΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό στόχο τη συµµετοχή 
σε φεστιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΚΑΜΑΕΠΑΝΒΕ-Καταγραφή µαρτυριών ανθρώπων από την εποχή 
των ανακαλύψεων στη Β. 
ΜΥΜΑΤΟΙΣΤΕΚΙ-Μύηση µαθητών στην τοπική ιστορία και στην 
τέχνη του κινηµατογράφου 
ΕΝΓΝΑΝ-Ενεργοποίηση στα γνωστικά αντικείµενα µέσω του κινη-
µατογράφου 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑΛΟΕΠΕΙΗΧ-2 κάµερες (διπλό πλάνο), επαγγελµατικό λογισµικό 

επεξεργασίας εικόνας & ήχου (µοντάζ) 
ΚΛΕΙΦΩGRRO-Κλακέτα, ειδικός φωτισµός (2 φωτιστικά), green 
room ΜΙΑΡ-Μικρόφωνο, αρµόνιο (µαθητή) 

13.Συνεργασία ΤΟΠΟ∆Ι-Τοπικό πολιτιστικό δίκτυο «[Τίτλος δικτύου]», γονιός-
φωτογράφος (διάθεση υλικού)  
∆ΙΣΚ∆ΙΤΗΠΡΣΕ-Συµβολή διευθυντή στην έρευνα, επίσκεψη σκηνο-
θέτη στο σχολείο, δίκτυο τηλεόρασης Πρωτοβάθµιας Σερρών (διάθε-
ση υλικού) 

14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• Προ-παραγωγικό στάδιο 
ΑΝΜΑ-Σύλληψη ιδέας: αναφορές µαρτύρων (ηλικιωµένων ανθρώ-
πων)  από εποχή ανακαλύψεων  
ΕΝΤΟ∆Ι-Ένταξη σε τοπικό δίκτυο 
ΑΝΡΟΚΑ-(Οµαδοσυνεργατική εργασία) ανάθεση ρόλων & καθηκό-
ντων 
ΕΡΜΑ-Έρευνα µαρτύρων στη Β. 
ΕΠΑΠΗΜΑΝ-Επιλογή αποσπασµάτων από το ηµερολόγιο του Α. 
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∆ΗΚΛ-∆ηµιουργία κλακέτας 
∆ΗΕΙΦΩ-∆ηµιουργία ειδικού φωτισµού 
∆ΙGRRO-∆ιαµόρφωση Green room 
ΜΑΚΙ-Μαθήµατα κινηµατογράφου (επισκέπτης σκηνοθέτης, Μου-
σείο κινηµατογράφου, έντυπο υλικό από δίκτυο Σερρών, µύηση στην 
παραγωγή από εκπαιδευτικό) 
ΕΝΓΟ-Ενηµέρωση γονιών 
ΑΝΣΕ-προπαρασκευαστική εργασία: ανάπτυξη σεναρίου (γραφή κυ-
ρίως σεναρίου: έρευνα, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, σύγχρονα στιγ-
µιότυπα) 
ΠΡΤΟΓΥ-Έρευνα και προετοιµασία τοποθεσίας γυρισµάτων  
•  Κυρίως παραγωγικό στάδιο 
∆ΙΣΥΜΑ-∆ιεξαγωγή συνεντεύξεων µαρτύρων από µαθητές 
ΒΙΜΑΕΚ-Βιντεολήψεις από µαθητές & εκπαιδευτικό (γενικά πλάνα 
χωριού) 
ΧΕΚΛΜΑ-Χειρισµός κλακέτας από µαθητή 
ΣΥΦΩΜΑ-Συλλογή φωτογραφιών από µαθητές 
ΑΦΑΠΗΜΑΝ-Αφήγηση αποσπασµάτων από το ηµερολόγιο του Α. 
ΥΠΜΑ-Υποκριτική δράση µαθητών 
∆ΗΜΟΥΠΜΑ-∆ηµιουργία µουσικής υπόκρουσης από µαθητή 
• Μετα- παραγωγικό στάδιο 
ΕΠΕΚΠΡΜΑ-Επεξεργασία από εκπαιδευτικό βάση προτάσεων µα-
θητών 
∆ΗΑΦΜΑ-∆ηµιουργία αφισών από µαθητές 
∆ΗΠΡΜΑ-∆ηµιουργία προσκλήσεων από µαθητές 
∆ΙΠΡ-∆ιανοµή προσκλήσεων 
ΠΑΤΑΣΧΙΣ-Γνωστοποίηση παρουσίασης ταινίας µέσω σχολικής ι-
στοσελίδας 
ΠΡΤΑΧΩ-Προβολή ταινίας στο χωριό  
∆ΩΑΝΣΥ-∆ωρεά αντίγραφου ταινίας στους συνεντευξιαζόµενους 
ΣΥ∆ΙΦΕ-Συµµετοχή σε διαγωνισµούς & φεστιβάλ 
ΠΑΗΜ-Συµµετοχή στα Παύλεια Ηµαθίας (1ο βραβείο) 
∆ΗΘΕΝΑ-Συµµετοχή και βράβευση στο δηµοτικό θέατρο Νάουσας 
ΚΑΖΙ-Συµµετοχή στο Κάµερα Ζιζάνιο 
ΤΡ∆Ι∆Ρ-Συµµετοχή στον 3ο διαγωνισµό ταινιών µικρού µήκους 
∆ράµας 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΓΡΣΕΒΙ-Γραφή σεναρίου, βιντεολήψεις (γενικά πλάνα χωριού από 
εκπαιδευτικό, λόγω εργασιών στο ανάκτορο) 
ΠΡΑΥΜΑ-Προϋπόθεση αυτενέργειας µαθητών:  
ΕΜΕΚΚΙΤΕΚΑΣΧΜΑΕΚ-Εµπειρία εκπαιδευτικού στην κινηµατο-
γραφική τέχνη, καλές σχέσεις µαθητών-εκπαιδευτικού  
∆ΕΟΠΜΑ-∆εκτικότητα & αποδοχή διαφορετικής οπτικής µαθητών 
ΚΑΜΑΣΥ∆ΗΜΑ-Κατανόηση από πλευράς µαθητών: συνδεσιµότητα 
δηµιουργίας µε µαθήµατα, διασκέδαση 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΕΠΦΟΣΧΕΡ-Επιµερισµός φόρτου σχολικής εργασίας 

∆ΗΕΥΣΥΜΑ-∆ηµιουργία ευχάριστων συνθηκών µάθησης 
17. Τρόπος αξιολόγησης ΟΜΑΞΤΑ-Οµαδική αξιολόγηση ταινίας στην τάξη  

ΑΝΣΥ-Αναστοχαστική συζήτηση 
∆ΙΑΞ-∆ιαχρονική αξιολόγηση: κάποιοι µαθητές συνεχίζουν να δηµι-
ουργούν ταινίες, διαχρονικό ενδιαφέρον µαθητών (για τη δηµιουργία 
τους) 

18. Απόκτηση δεξιοτήτων ΚΙΜΑΧΑΕΠ-Κινητοποίηση µαθητών χαµηλού επιπέδου 
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από µαθητές ΑΠΓΝΚΙΤΕ-Απόκτηση γνώσεων κινηµατογραφικής τέχνης (χρήση 
αντικειµένων, επίσκεψη Μουσείου κινηµατογράφου, επίσκεψη σκη-
νοθέτη στο σχολείο)  
ΑΠΓΩΓΝΑΝ-Απόκτηση γνώσεων σε γνωστικά αντικείµενα (προφο-
ρικός & γραπτός λόγος, γλώσσα, ιστορία, φυσική, γεωγραφία) 
∆ΕΑΥ-∆εξιότητες αυτό-παρουσίασης 
ΒΕΕΚ-Βελτίωση εκφραστικότητας 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

∆ΙΠΛΧΑΑΠ-∆ιασκέδαση για την πλειοψηφία, χαρά, απόλαυση 
ΑΡΑΡΜΕ-Άρνηση (αρχική) για τη µειοψηφία 
ΕΥΠΑΣΧ-Ευχάριστη παραµονή στο σχολείο 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

∆Ι∆ΗΕΝ∆ΙΠΡΚΟ-∆ιαστήµατα δηµιουργικότητας εναλλάσσονται µε 
διαστήµατα προσωπικής κόπωσης 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΒΑΣΥΕΦ∆Η-Βαθµιαία συνειδητοποίηση της εφικτότητας της δηµι-
ουργικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΣΤ∆Ι-Στήριξη διευθυντή 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΕΛΣΥΤΑ-Τάξη χωρίς συνοχή-έλλειψη συλλογικότητας σε αρχικό 
στάδιο 
∆ΙΜΑΧΑΕΠ-∆ισταγµός από πλευράς µαθητών χαµηλού επιπέδου 
για εµπλοκή 
ΜΕΑΡΜΑΤΑ-Μεγάλος αριθµός µαθητών στην τάξη-δυσκολία ανά-
θεσης ίδιων ρόλων 
ΧΡΠΛΠΑΣΤ-Χρονικό πλαίσιο παραγωγικού σταδίου 
ΤΟΖΗ-Τοπικιστικά ζητήµατα 
∆ΥΓΟΝ-∆υσπιστία από γονείς 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΑΝΜΙΡΟ∆Ι-Ανάθεση µικρότερων ρόλων σε διστακτικούς µαθητές 
ΚΑΕΡΟΜ-Καταµερισµός εργασιών σε οµάδες 
ΕΝΕΡΣΧΩΡ-Ένταξη εργασιών εντός σχολικού ωραρίου 
∆ΙΠΡΧΡΕΚ-∆ιάθεση προσωπικού χρόνου εκπαιδευτικού 
ΣΥΟΛΕΠ∆Ι-Συζήτηση στην ολοµέλεια και επίλυση διαφορών 
ΣΤΑΛΨΥΑΡΜΑ-Σταδιακή αλλαγή ψυχοσύνθεσης αρνητικών µαθη-
τών µέσω της δηµιουργικής διαδικασίας 
ΣΤΑΛΨΥΓΟΘΕΒΙΜΑ-Σταδιακή αλλαγή ψυχοσύνθεσης γονέων λό-
γω θετικών βιωµάτων µαθητών 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΑΠΣΤΠΛΒΙ-«Απόδραση» από τα στενά πλαίσια του βιβλίου 
ΚΑΤΡΕΚ-Καινούργιος τρόπος έκφρασης 
 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΣΗΣΥΚΙΜΑ-Σηµαντική η σύνδεση κινηµατογράφου και µαθηµάτων-
κατάκτηση γνωστικών αντικειµένων 
ΚΑΒΑΕΚ-Σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης (άσχετα µε την ηλικία)-
δραστηριοποίηση ανάλογα µε τις δυνατότητες 
ΠΑΜΕΠΕΟΑ-Τα παιδιά µεγαλώνουν σε περιβάλλον οπτικοακουστι-
κό 
ΤΡΕΚΑΥ∆ΗΓΝ-Τρόπος έκφρασης (µουσικά, εικαστικά, προφορικά, 
γραπτά, κλπ),αυτόνοµη δηµιουργία γνώσης 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΕΛΑΠΣΥΕΚ-Έλλειψη αποφασιστικότητας και συντονισµού εκπαι-
δευτικών 
ΑΓΕΚΚΙΠΑΙ-Άγνοια εκπαιδευτικών για την κινηµατογραφική παι-
δεία 
ΑΝΜΙΒΑΑΠΚΙΕΡ-Ανικανότητα µικρών βαθµίδων σε απαιτητικές 
κινηµατογραφικές εργασίες 
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28. Βελτίωση συνθηκών ΒΙΕΠΕΚΤΕΚΙ-Βιωµατική επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην τέχνη 
του κινηµατογράφου 
∆ΗΠΟΣΧ-∆ηµιουργία πολλαπλασιαστών στις σχολικές µονάδες 
ΣΥΠΟΣΥ-Συµβολή πολιτιστικού συλλόγου (ανάπτυξη υλικού) 
∆ΗΤΜΚΙΣΧ-∆ηµιουργία τµήµατος κινηµατογράφου στο σχολείο 
(εκτός σχολικού ωραρίου) 
ΕΠΘΕΑΠΣ-Επίσηµη θεσµοθέτηση-Αναλυτικά προγράµµατα σπου-
δών 
ΣΠΕΚΑΚΕΠΠΑΜΟ-Σπουδές εκπαιδευτικών σε ακαδηµαϊκό επίπε-
δο-παιδαγωγικό µοντέλο ένταξης κινηµατογράφου στην εκπαίδευση 
ΑΝ∆ΙΠΛ-Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρµας-ανταλλαγή υλικού & 
εµπειριών 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ3 
ΓΥ-
Γυναίκα 

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55 

ΑΝΕΙΧΡΟΥΠ-
Άνω των είκοσι 
χρόνων υπηρε-
σίας 

ΠΕ70  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ3 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΝΛΕ-9’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΣΧ-Σχολείο 
4.Τάξη που συµµετείχε  ∆Ε∆Η-Β’ δηµοτικού 
5. Αριθµός µαθητών ∆ΥΤΜ-2 τµήµατα 
6. Είδος ταινίας ΜΥ-Μυθοπλασία 
7. Θεµατολογία ταινίας ΕΝΒΙ-Ενδοσχολική βία, βασισµένο σε ιστορία λογοτεχνικού βιβλίου  
2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΚΑΣΥ-Λογοτεχνία 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

ΕΚΠΡΦΙ- Εκπαιδευτικό πρόγραµµα φιλαναγνωσίας 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡΣΤΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό στόχο τη συµµετοχή 
σε φεστιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΕΥΜΑΕΝΒΙ-Ευαισθητοποίηση µαθητών στο φαινόµενο ενδοσχολι-
κής βίας 
ΜΕΜΗΕΝΒΙΚΟ-Μετάδοση µηνυµάτων κατά ενδοσχολικής βίας 
στην ευρύτερη κοινωνία (άνοιγµα σχολείου στην κοινωνία) 
ΕΜΜΑ- έµπνευση µαθητών 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑΜΙΥΠΛΟΕΠ-Κάµερα, µικρόφωνο, υπολογιστής, λογισµικό επε-

ξεργασίας εικόνας/ήχου (µοντάζ) 
13.Συνεργασία ΕΚΠΑΣΤΣΚΟΜΦΟ-Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, γονέας-

σκηνοθέτης, οµάδα φοιτητών & φοιτητριών 
14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• Προ-παραγωγική στάδιο: 
ΕΥΕΚΕΝΒΙ-Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικού για ενδοσχολική βία 
ΕΝΛΟΒΙΦΙ-Ενασχόληση µε λογοτεχνικό βιβλίο -φιλαναγνωσία 
ΣΥΣΥΙ∆-Σύλληψη ιδέας: δηµιουργία ταινίας για ενδοσχολική βία 
µέσω συζήτησης 
ΕΝΓΟ-Ενηµέρωση γονιών 
ΣΕΣΚ-Σεµινάρια από σκηνοθέτη-παροχή τεχνογνωσίας 
ΓΡΣΕ-Γραφή σεναρίου 
• Κυρίως παραγωγικό στάδιο: 
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ΜΑΠΡΡΟ-Συµµετοχή µαθητών ως πρωταγωνιστών ή συντελεστών 
• Μετα-παραγωγικό στάδιο 
ΕΠΥΛΕΞΦΟ-Επεξεργασία υλικού από εξωτερικούς φορείς 
ΠΡΤΑΤΟΚΙ-Προβολή ταινίας σε τοπικό κινηµατογράφο 
Α∆ΣΥΛΟΒΙ-Έγκριση άδειας συγγραφέα λογοτεχνικού βιβλίου 
ΣΥΦΕ-Συµµετοχή σε φεστιβάλ (Κάµερα Ζιζάνιο) 
∆ΙΕΚΒΙΘΕ-∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 
ΠΡΠΝΙ∆ΤΕ-Προσφορά πνευµατική ιδιοκτησίας στην ΤΕ για διάθεση 
στο κοινό 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΓΡΣΕΕΚΚΑΠΛΜΟΕΞΦΟ-Σύλληψη ιδέας & γραφή σεναρίου από 
εκπαιδευτικούς, κάλυψη πλάνων & µοντάζ από εξωτερικούς φορείς 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΦΙΕΥΕΝΒΙ-Επίτευξη στόχων: φιλαναγνωσία & ευαισθητοποίηση 

στο θέµα ενδοσχολικής βίας 
ΜΕΜΗΕΚΚΟΚΙΚΟ-Μετάδοση µηνυµάτων στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα, κινητοποίηση κοινωνίας 

17. Τρόπος αξιολόγησης ∆ΙΑΞ∆ΙΑΞ-∆ιαµορφωτική αξιολόγηση µαθητικών προσπαθειών, 
διαχρονική αξιολόγηση 

18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

∆ΕΣΥΕΠΠΡΣΥΥΠ-∆εξιότητες συνεργασίας, επίλυση προβληµάτων, 
καλλιέργεια συνέπειας σε υποχρεώσεις 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

ΒΙΡΟ-Βίωση ρόλων 
ΒΕΣΧΜΑ- Βελτίωση σχέσεων µεταξύ µαθητών 
ΘΕΣΤΛΟ- Θετική στάση απέναντι στη λογοτεχνία 
ΕΠΣΥ∆Ρ-Επιθυµία για συνέχιση ανάλογων δράσεων 
ΑΝΘΕΕΝΜΑ-Ανταπόκριση του θέµατος στα ενδιαφέροντα µαθητών 
ΣΥΑΝ-Συναισθηµατική ανταπόκριση 
∆ΡΜΑΧΑΕΠ-∆ραστηριοποίηση µαθητών χαµηλών επιδόσεων, βελ-
τίωση επίδοσης στα µαθήµατα 
ΒΙΧΑ-Βίωση χαράς 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΕΝΠΡΑΥ-Ενίσχυση προσωπικής αυτοπεποίθησης 
ΗΘΙΚ-Ηθική ικανοποίηση 
ΒΙΕΠ-Βίωση επιτυχίας 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΑΡ∆ΥΑ∆-Αρχική δυσπιστία και αδιαφορία 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΜΣΥΕΜΣΤ-Ύπαρξη εµπιστοσύνης, συναινετική στάση, έµπρακτη 
στήριξη 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΠΕΧΡΕΛΥΛΥΠ-Περιορισµένος χρόνος, έλλειψη υλικοτεχνικής υπο-
δοµής (εξοπλισµός, κινηµατογράφος εκτός λειτουργίας) 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΣΥΥΠΥΛΥΠΣΥΠΡ- Συνέπεια, υπέρβαση προβληµάτων υλικοτεχνι-
κής φύσης (π.χ. άνοιγµα κινηµατογράφου), οργάνωση διαδικασιών 
µέσω προσωπικών & συλλογικών προσπαθειών 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασίας 
& δηµιουργικότητας 

ΤΕΕΜ∆Η-Οι τέχνες γενικότερα (λογοτεχνία, κινηµατογράφος, εικα-
στικά, µουσική, κλπ) εµπνέουν τη δηµιουργικότητα  
ΣΤΓΝΑΠΑΝΖΩ-Στείρα γνώση & αποστήθιση χωρίς σύνδεση µε δη-
µιουργικότητα = ανεπαρκής ζωή 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΠΕΕΥΕΝΤΕ∆Η-Περισσότερες ευκαιρίες ενασχόλησης µε τέχνες και 
δηµιουργικότητα 
ΑΠΜΑΚΑΕΚ-Αποδοτικότερη µάθηση, µάθηση (διεπιστηµονική και 
διαθεµατική) µέσω καλλιτεχνικής έκφρασης 
∆ΗΧΡΤΕ-∆ηµιουργική χρήση σύγχρονης τεχνολογίας  
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ΕΝΘΕΣΥ-Ενίσχυση θετικών συναισθηµάτων (χαρά, ευτυχία) 
∆ΗΟΡ-∆ηµιουργία οράµατος 
ΕΝΜΑΜΑΠΡ-Ενθάρρυνση µαθητών µε µαθησιακά προβλήµατα 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΑΝΜΙΒΑΑΝ-Ανικανότητα µικρών βαθµίδων ανταπόκρισης σε απαι-
τητικές εργασίες (µοντάζ, κλπ) 
ΚΑΩΡ∆Η-Κατάργηση ωρών δηµιουργικότητας (ευέλικτη ζώνη) 
ΑΝΘΕΚΙΠΑ-Φωνές αντίδρασης σε ενδεχόµενη θεσµοθέτηση κινη-
µατογραφικής παιδείας 
ΑΝΣΧΠΑΤΕΕΞ-Ανικανότητα σχολείου για παρακολούθηση τεχνο-
λογικών εξελίξεων 

28. Βελτίωση συνθηκών ΑΛΠΑΑΝΠΡ-Ριζική αλλαγή σε παιδεία & αναλυτικά προγράµµατα 
ΕΜΜΑΧΑΒΑ-Εµπλοκή µαθητών από χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευ-
σης, ΚΡΠΑ-Κριτική παιδαγωγική 
ΛΥΠΡΥΛΦΥ-Λύση προβληµάτων υλικοτεχνικής φύσης 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ4 
ΓΥ-
Γυναίκα
  

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55  

ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 20 
χρόνων υπη-
ρεσίας 

ΠΕ70  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ4α, Τ4β, Τ4γ, Τ4δ 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΝ∆ΕΕΙΛΕ-9-10’ & 19-20’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΣΧΧΩΕΠΜΑ-Σχολείο, χώροι επιλογής µαθητών 
4.Τάξη που συµµετείχε  ΕΚΤΑ-ΣΤ’ τάξη 
5. Αριθµός µαθητών ΕΙΤΡ-23 µαθητές 
6. Είδος ταινίας ΝΤ-Ντοκιµαντέρ, ταινίες διατροφής (ντοκιµαντέρ) 
7. Θεµατολογία ταινίας ΜΑΑΓΕΙΚΥΠΡ∆ΙΕΠΕΙΕΝ-Ποικίλη θεµατολογία: Μακεδονικός Α-

γώνας, εισβολή στην Κύπρο- προσφυγιά, διατροφή, επανάσταση του 
‘21 

2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΓΛΕΥΖΩΙΣ-Ταινίες διατροφής: γλώσσα, ευέλικτη ζώνη 
Μακεδονικός Αγώνας, επανάσταση ’21, Κύπρος: ιστορία  

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

∆ΙΠΡ-Ταινίες διατροφής: διαθεµατικό project 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό σκοπό να συµµετέχει σε 
φεστιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΧΑ∆Η-Χαρά δηµιουργίας  
ΑΠΓΝΕΠ∆Η-Ανάγκη απόκτησης γνώσεων για την επίτευξη της δη-
µιουργίας 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΒΙ∆ΙΠΙΥΠLAΛΟΕΠ∆Ι-Βιντεοκάµερα, διαδραστικός πίνακας, υπο-

λογιστής, laptop µαθητών, λογισµικό επεξεργασίας εικόνας/ήχου 
(movie maker), σύνδεση στο διαδίκτυο 

13.Συνεργασία ΕΙΗΧ- Εικονολήπτης & ηχολήπτης (Επανάσταση ’21) 
14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• Προ-παραγωγική στάδιο: 
ΣΥΓΟ-Συγκατάθεση γονέων 
ΕΞΗΛ∆ΙΜΑ-Εξασφάλιση ηλεκτρονικών διευθύνσεων µαθητών 
ΓΝΜΑΛΟΕΠ-Γνωριµία µαθητών µε movie maker – σεµινάριο εκ-
παιδευτικού  
ΣΥΙ∆ΓΝΑΝ-Σύλληψη ιδεών  στο πλαίσιο γνωστικών αντικειµένων 
ΜΙΣΧΕΡ-∆ηµιουργία µίνι σχεδίων εργασίας (projects) – έρευνα-
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συλλογή υλικού 
∆ΙΚΑΕΚ-∆ιαδικτυακή καθοδήγηση µαθητών από εκπαιδευτικό 
ΕΠΓΡΚΕ-Επιµέλεια γραπτών κειµένων (π.χ. συνεντεύξεις) 
ΕΠΗΧΚΑ-Επικοινωνία µε ηχολήπτη & κάµεραµαν 
• Κυρίως παραγωγικό στάδιο: 
ΠΛΑΥΜΑ-Projects πλήρους αυτενέργειας µαθητών 
ΣΥΕΚΕΞΦΟ-Projects συνεργασίας εκπαιδευτικού και εξωτερικού 
φορέα µε µαθητές (Επανάσταση ’21) 
• Μετα-παραγωγικό στάδιο 
ΕΠΜΑΕΞΦΟ-Επεξεργασία ψηφιακού υλικού από µαθητές ή εξωτε-
ρικό φορέα 
ΣΥΕΚΣΥ-Συµµετοχή σε εκδηλώσεις (παρουσίαση µίνι projects µέσω 
ταινιών) ή συνέδριο 
∆ΗΚΑYTΣΧ-∆ηµοσίευση ταινιών στο κανάλι youtube του σχολείου 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΕΠΣΕΜΟΥΠΕΚ-Παρέµβαση εκπαιδευτικού: περίπτωση ταινίας 
«Κύπρος»: επεξεργασία σεναρίου (συνεντεύξεις) 
Προσθήκη µουσικής υπόκρουσης από εκπαιδευτικό: περιπτώσεις ται-
νιών «διατροφής». 
ΑΥ∆ΡΜΑ-Αυτόνοµη δηµιουργία µαθητών (περίπτωση ταινιών µα-
γειρικής) 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΜΑΞΕΑΡΠΡ-Στόχοι επετεύχθησαν- µαθητές ξεπέρασαν αρχικές 

προσδοκίες 
17. Τρόπος αξιολόγησης ∆ΙΑΞ∆ΙΑΞ-Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών – διαµορφωτική α-

ξιολόγηση 
∆ιαχρονική αξιολόγηση (µαθητές συνεχίζουν στο γυµνάσιο) 

18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΕΜΓΝΑΝ-Εµβάθυνση σε γνωστικά αντικείµενα 
∆ΕΕΡ-∆εξιότητες έρευνας 
ΑΝΠΡΜΑ-Ανάληψη πρωτοβουλιών από µαθητές 
ΓΝΚΙΤΕ-∆ηµιουργία κινηµατογραφικής τέχνης (πρακτικές γνώσεις 
& συνειδητοποίηση εύρους εργασίας) 
ΑΝΑΞΥΠ-Αναγνώριση αξίας υπολογιστή (εργαλείο εργασίας) 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

ΘΕΕΠΣΥΕΚΓΕΑΠ-Θετική επίδραση από συµµετοχή σε εκδηλώσεις 
και γενική αποδοχή 
ΠΕΙΚ-Περηφάνια, ικανοποίηση (από δηµοσίευση στο διαδίκτυο) 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΠΡΚΙ-Προσωπική κινητοποίηση µέσα από µεράκι και χαρά µαθητών 
ΙΚΣΥΓΝΜΑ-Ικανοποίηση: συµβολή στο γνωστικό υπόβαθρο µαθη-
τών 
ΣΥ∆ΙΣΥΜΕ∆Ι-Συνειδητοποίηση διάθεσης σύγχρονων µέσων διδα-
σκαλίας για µετάδοση γνώσης (εναρµόνιση σχολείου µε σύγχρονη 
εποχή-ορθή αξιοποίηση σύγχρονων µέσων) 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΠΟΘΕΣΤΕΠΕΠ-Πολύ θετική στάση, επιθυµία για σχετική επιµόρ-
φωση 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΠΡΗΘΣΤ-Πρακτική και ηθική στήριξη 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΥΛΥΠ-Υλικοτεχνική υποδοµή (διαφορετικές εκδόσεις λογισµικού 
µοντάζ ανά υπολογιστή) 
ΑΝΓΝΜΑ-Ανεπαρκείς γνώσεις µαθητών σχετικά µε το λογισµικό 
µοντάζ ΚΟΕΚΑΥ∆ΙΠΡΧΡ-Κούραση εκπαιδευτικού, αυξηµένη διά-
θεση προσωπικού χρόνου εκπαιδευτικού, παραµερισµός προσωπικής 
ζωής εκπαιδευτικού 
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24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΥΠΠΡΥΛΥΠ-Υπέρβαση προβληµάτων υλικοτεχνικής φύσης (µέρι-
µνα για χρήση κοινής έκδοσης λογισµικού µοντάζ) 
 ΑΠΓΝΜΑ-Απόκτηση γνώσεων µαθητών µέσω δοκιµής και λάθους 
ΑΓΜΕ-Αγάπη και µεράκι παραµερίζουν κούραση  

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΦΑ∆ΗΚΑΠΟΥΨΒΑ-Φαντασία & δηµιουργικότητα καλλιεργούνται 
σε πολύ υψηλό βαθµό,  
∆ΗΠΡΕΣΑΝ- ∆ηµιουργικότητα προκύπτει ως εσωτερική ανάγκη 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΠΕΕΥ∆ΗΠΡΚΙ-Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες δη-
µιουργικής προσέγγισης του κινηµατογράφου 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΠΕΥΛΠΕΧΡ-Περιττή ανούσια ύλη, περιορισµένος χρόνος 

28. Βελτίωση συνθηκών ΑΝΥΛΧΡΚΙ∆Η-Αναδιάρθρωση & «ξαλάφρωµα» ύλης, διάθεση χρό-
νου για κινηµατογραφική δηµιουργία 
ΕΝΣΤΥΠ∆ΗΕΡ-Ενσωµάτωση στόχων Υπουργείου σε δηµιουργική 
εργασία 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ5 
ΑΝ-
Άντρας  

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55 
  

ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 20 
χρόνων υπη-
ρεσίας 

ΠΕ70  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ5 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΤΡΛΕ-3’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΣΧ-Χώρος σχολείου 
4.Τάξη που συµµετείχε  ΕΚΤΑ-ΣΤ’ 
5. Αριθµός µαθητών ΕΙΠΕ-25 µαθητές 
6. Είδος ταινίας ΝΤ-Ντοκιµαντέρ 
7. Θεµατολογία ταινίας ΜΟΧΟ-Μουσική, χορός 
2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΕΥΖΩ-Ευέλικτη ζώνη 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

ΕΝΠΡNI-Ένταξη σε πρόγραµµα του NIFF (∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινη-
µατογράφου Νάουσας) 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

ΠΡNI-Προβολή (παράλληλες εκδηλώσεις) στο NIFF 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΕΝΜΑ-Ενεργοποίηση µαθητών (κινητοποίηση αµέτοχων µαθητών) 
∆ΡΜΟΤΑΧΑΜΑΠΡ-∆ραστηριοποίηση µουσικών ταλέντων µε χα-
µηλό µαθησιακό προφίλ 
ΑΝΑΥ-Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΒΙΜΙΛΟΕΠ-Βιντεοκάµερα, µικρόφωνο, λογισµικό επεξεργασίας ει-

κόνας/ήχου 
13.Συνεργασία NIΕΚΦΥΑΓ-NIFF, εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής 
14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• Προ-παραγωγική στάδιο: 
ΕΠΕΞΦΟ-Επικοινωνία εκπαιδευτικού µε εξωτερικό φορέα (NIFF) 
ΠΑΘΕΚΑΣΧ-Παροχή θεµατικής κατεύθυνσης στον φορέα µέσω του 
σχολείου (µουσική) 
ΣΥΜΑΕΞΦΟΣΥΘΕ-Συνάντηση µαθητών-υπευθύνων εξωτερικού 
φορέα (NIFF): συζήτηση & συγκεκριµενοποίηση  θέµατος 



306 

ΑΝΠΡΣΕ-Ανάπτυξη προφορικού σεναρίου µέσω συζήτησης 
ΣΥΓΟ-Συγκατάθεση γονέων 
• Κυρίως παραγωγικό στάδιο: 
∆ΙΑΥΣΥΜΑ-∆ιεξαγωγή αυθόρµητων συνεντεύξεων µαθητών 
ΟΡΧΟ-Οργάνωση χορού 
ΒΙΕΞΦΟ-Βιντεοσκοπήσεις από εξωτερικό φορέα (συνεργάτες NIFF) 
• Μετα-παραγωγικό στάδιο 
ΕΠΥΛΕΞΦΟ-Επεξεργασία υλικού από εξωτερικό φορέα (σκηνοθέ-
τη), ένταξη απόψεων µαθητών 
ΠΑΦΕNI-Παρουσίαση ντοκιµαντέρ στο φεστιβάλ NIFF  

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΚΑΠΑΣΤ-Παρέµβαση εξωτερικού φορέα σε κάθε παραγωγικό στά-
διο 
ΕΚΦΥΑΓ∆ΙΧΟ-Παρέµβαση εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής-
διδασκαλία χορού 
ΑΥΜΑΠΑ-Αυθορµητισµός µαθητών στην παραγωγή (γυρίσµατα) 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΑΠΑΥΕΚΧΟ-Οι στόχοι επετεύχθησαν: απόκτηση αυτοπεποίθησης & 

εκµάθηση χορών 
17. Τρόπος αξιολόγησης ΚΑΑΞ-Καµία αξιολόγηση 
18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΕΚΠΑΧΟ-Εκµάθηση παραδοσιακών χορών 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

ΕΝ-Ενθουσιασµός 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΕΝΕΠΑΡΣΚ-Ενδιαφέρον για επίτευξη αρχικού σκοπού 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

Α∆-Αδιαφορία 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΝΘ-Ενθαρρυντική 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΕΛΜΟΓΝΣΥΜΑ-Έλλειψη µουσικών γνώσεων από το σύνολο των 
µαθητών 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΕΝΜΑΕΛΜΟΓΝ-Ένταξη µαθητών µε ελλιπείς µουσικές γνώσεις 
µέσω χορού 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΕΝΦΑ∆Η-Ενίσχυση φαντασίας και δηµιουργικότητας 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΕΝΓΝΑΝ-Ενισχύει τα γνωστικά αντικείµενα 
ΑΚΟΛΤΜ-Ακατάλληλο για όλα τα τµήµατα (δεν ενδείκνυται) 
 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΑΝΠΡΠΕΧΡ-Σηµαντικό πρόβληµα: αναλυτικό πρόγραµµα, περιορι-
σµένος χρόνος 
ΑΝΠΑ-Ανθρώπινος παράγοντας (ικανότητας συµµετοχής, ωριµότη-
τα, δεξιότητες, διάθεση) 

28. Βελτίωση συνθηκών ΧΑΑΝΠΡΘΕ-«Χαλάρωση» αναλυτικού προγράµµατος (περιορισµός 
υποχρεωτικής ύλης), θεσµοθέτηση 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ6 
ΓΥ-
Γυναίκα 

ΤΡΕΞΣΑΠΕ-
36-45  

ΕΠ∆Ω- 
7-12 

ΠΕ07  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
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1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ6 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΙΛΕ-20’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΣΧ-Σχολείο (τάξη) 
4.Τάξη που συµµετείχε  ΕΚΤΑ-ΣΤ’  
5. Αριθµός µαθητών ∆ΕΠΕ∆ΥΤΜ-15, 2 τµήµατα 
6. Είδος ταινίας ΜΥ-µυθοπλασία 
7. Θεµατολογία ταινίας ΕΚΜΑ-Bullying, εκφοβισµός µαθητών 
2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΓΕΛΟ-Γερµανικά, λογοτεχνία 

9.Ένταξη σε ευρύτερο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

ΕΚΠΡΣΧΕΚΓΕ-Εκπαιδευτικό πρόγραµµα: σχολικός εκφοβισµός στο 
µάθηµα γερµανικών 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό σκοπό να συµµετέχει σε φε-
στιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογρα-
φικής δηµιουργίας 

ΜΕΜΗΚΟΠΕ-Μετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου (bul-
lying, εκφοβισµός µαθητών) 
ΕΚΒΞΕΓΛ-Εκµάθηση β’ ξένης γλώσσας (εµπλουτισµός γερµανικού 
λεξιλογίου) 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑΜΙΥΠΛΟΕΠ-Κάµερα, µικρόφωνο, υπολογιστής, λογισµικό επε-

ξεργασίας βίντεο (movie maker) 
13.Συνεργασία ΕΚΓΕNI-Εκπαιδευτικός γερµανικής 
14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• ΠΡΠΑΣΤ-Προ-παραγωγικό στάδιο:  
ΑΝΛΟΒΙ-Ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου  
ΟΠΣΚ-Οπτικοποίηση σκηνών (ζωγραφική) 
∆ΗΓΡ-∆ηµιουργική γραφή (µε αφορµή το βιβλίο) 
ΚΑ∆Ρ-Καλλιτεχνικές δράσεις (χειροτεχνία) 
ΒΙΕΡ-Βιωµατικά εργαστήρια 
∆ΙΣΕ-∆ιαµόρφωση σεναρίου 
∆ΟΑΝΡΟ-∆οκιµές & ανάθεση ρόλων (πρωταγωνιστικοί, δευτερεύο-
ντες) 
ΠΡΑΝΤΜΣΥ-Πρόβες ανά τµήµα και στο σύνολο 
• ΚΥΠΑΣΤ-Κυρίως παραγωγικό στάδιο:  

∆ΙΣΚ-∆ιαρρύθµιση σκηνικού 
ΕΝΤΜΓΥ-Ένωση τµηµάτων –τµηµατικό γύρισµα αρκετών ηµερών  
ΥΠ∆ΡΜΑΕΚ-Υποκριτική δράση µαθητών & εκπαιδευτικού 
• ΜΕΠΑΣΤ-Μετα-παραγωγικό στάδιο:  

ΕΠΕΙΗΧ-Επεξεργασία εικόνας/ήχου (µοντάζ, υπότιτλοι) 
ΠΑΕΚΛΗΣΧΧΡ-Παρουσίαση σε εκδήλωση-λήξη σχολικής χρονιάς 
ΣΥΦΕNI-Συµµετοχή στο διαγωνιστικό τµήµα – φεστιβάλ- µαθητικών 
ταινιών NIFF-βράβευση 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

∆ΙΣΕΣΥΕΚΜΑ-∆ιαµόρφωση σεναρίου – συνεργασία εκπαιδευτικών 
& µαθητών 
ΒΙΕΚ-Βιντεολήψεις από εκπαιδευτικό 
ΕΠΕΙΗΧΕΚ-Επεξεργασίας εικόνας/ήχου από εκπαιδευτικό 
ΠΑΑΝΜΙΗΛΕΛΕΜ-Παρέµβαση κρίνεται αναγκαία λόγω µικρής η-
λικίας και έλλειψης εµπειριών 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ∆ΗΠΡΜΑ-∆ηµιουργία προβληµατισµού στους µαθητές 

ΙΚΑΝΚΟΦΑ-Ικανότητα αναγνώρισης κοινωνικού φαινοµένου και 
παρόµοιων καταστάσεων 
ΛΕΕΜΒΞΕΓΛ-Λεξιλογικός εµπλουτισµός στη β’ ξένη γλώσσα 
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17. Τρόπος αξιολόγησης ΠΑ∆ΙΤΕ-Παρατήρηση-διαµορφωτική & τελική 
18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΣΥ∆ΥΠΑΤΑ-Συνειδητοποίηση δυσκολιών κατά την παραγωγή ταινί-
ας ΑΝΥΠ-ανάληψη υποχρεώσεων 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

∆ΙΘΕΣΥΟΛ∆ΟΑΝ-∆ιασκέδαση, θετικά συναισθήµατα από ολοκλή-
ρωση δουλειάς και αντίκρισµα 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΠΟΩΡΕΜΒΙΧΑ-Πολύ ωραία εµπειρία, βίωση χαράς από τη χαρά µα-
θητών 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΑΡΕΠ∆Υ-Αρχικά: επιφυλακτική στάση-δυσπιστία 
ΤΕΜΕΠΕΕΝ-Τελικά: µεταβολή αρχικών πεποιθήσεων, ενθουσιασµός 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΜΣΤ∆ΙΥΛΧΑ-Έµπρακτη στήριξη: διάθεση υλικού, χαρά λόγω επι-
τυχίας και διάκρισης 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΠΕΧΡ-Περιορισµένος χρόνος (1 δίωρο γερµανικών ανά εβδοµάδα) 
ΠΡΕΡΕΚ-Πολύ προσωπική εργασία εκπαιδευτικού 
∆ΥΒΞΕΓΛ-∆υσκολίες λόγω β’ ξένης γλώσσας 
ΕΛΥΛΥΠΣΧ-Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής στο σχολείο 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

∆ΙΠΡΕΞ-∆ιάθεση προσωπικού εξοπλισµού 
ΥΠΑΥΧΡ-Υπέρβαση αυστηρού χρονοδιαγράµµατος 
ΠΡΒΞΕΓΛ-Πρόβες β’ ξένης γλώσσας 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΑΝΟΡΑΛΚΑ-Άνοιγµα ορίζοντα προς άλλες κατευθύνσεις 
ΠΡΕΙ∆ΙΟΠ-Πρόσληψη εικόνων από διαφορετικές οπτικές 
ΚΑΦΑ∆Η-Καλλιέργεια φαντασίας & δηµιουργικότητας 
ΑΥΕΥΕΛΕΚΦΑ-Αυθορµητισµός ευνοεί ελεύθερη έκφραση και φα-
ντασία 
ΚΑΠΟΣΤ-Καλλιέργεια πολιτιστικών στοιχείων 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΠΕΕΥΚΙ∆Η-Περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής δηµιουργίας: 
∆Ι∆ΗΕΥΣΥΜΑ-∆ιασκέδαση δηµιουργεί ευχάριστες συνθήκες µάθη-
σης 
ΠΑΕΡ-Παράγεται έργο 
ΘΕΑΠΜΑΠΑ∆Ι-Θετικότερα αποτελέσµατα µάθησης από παραδοσι-
ακές διαδικασίες 
ΚΙΕΠ∆ΙΚΑ-Κινηµατογράφος = επικοινωνία µέσα από διάφορα κανά-
λια  

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΜΕΟΜΕΡΑΙΧΑ-Μεγάλες οµάδες εργασίας, πρόκληση προβληµάτων 
λόγω δηµιουργίας αίσθησης «χαλαρότητας»,  
ΥΛΕΛΕΞΥΠΑΠ-Υλικοτεχνικές ελλείψεις δηµιουργούν εξάρτηση και 
υπονοµεύουν το αποτέλεσµα 
ΧΡΠΕΑΥΠΕΥΛ-Χρονικοί περιορισµοί, αυστηρό περίγραµµα ύλης 
ΑΝΚΑΜΑ∆Η-Ανάγκη καθοδήγησης µαθητών δηµοτικού 

28. Βελτίωση συνθηκών ΕΝΓΝΑΝΣΧ∆Ρ-Ένταξη στην ευέλικτη ζώνη, σε όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα, σε προγράµµατα/σχολικές δραστηριότητες 
ΕΠΕΚ-Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην κινηµατογραφική παιδεία 
(µειονέκτηµα σεµιναρίων: προαιρετικά, περιορισµένη συµµετοχή) 
ΚΑΑΚΕΠ-Κατάρτιση σε ακαδηµαϊκό επίπεδο (σε όλες τις σχολές: 
διδακτική µε ένταξη κινηµατογράφου στην τάξη) 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ7 
ΓΥ-
Γυναίκα 

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55  

∆ΕΤΡΕΙ- 
13-20 

ΠΕ70  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
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Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ7α, Τ7β 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ∆ΕΛΕ-10’ 
3.Χώρος Παραγωγής ΟΙΣΧΠΟΑ-Οικία, σχολείο, πόλη Α. 
4.Τάξη που συµµετείχε  ΠΕΤΑ-Ε’ 
5. Αριθµός µαθητών ∆ΕΕΝ-19 
6. Είδος ταινίας ΜΥ-Μυθοπλασία 
7. Θεµατολογία ταινίας ΕΠΑΝ-Επίκτητη αναπηρία 
2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΕΥΖΩΓΛ-Ευέλικτη ζώνη, γλώσσα 
ΕΠΠΡΠΑΠΡΓΡΛΟ-Επίλυση προβληµάτων (µαθηµατικά), παραγωγή 
προφορικού & γραπτού λόγου 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

∆ΙΠΡΚΙΠΑΑΜ-Συνδυασµός διαθεµατικού προγράµµατος κινηµατο-
γραφικής παιδείας & ΑΜΕΑ 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡΣΤΣΥΦΕ-∆εν εκπονήθηκε µε αρχικό στόχο τη συµµετοχή 
σε φεστιβάλ 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΕΠΤΕΚΙ-Επαφή µε τέχνη κινηµατογράφου 
ΑΝΚΡΣΤΚΙ-Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στον κινηµατογρά-
φο 
ΜΕΚΟΜΗΑΝΕΠΑΝ-Μετάδοση κοινωνικού µηνύµατος για ανθρώ-
πους µε επίκτητη αναπηρία 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΥΠLAΒΙΜΠΛΟΕΠΠΛΜΟ-Υπολογιστής, laptop, βιντεοκάµερα, 

µπουµ, λογισµικό επεξεργασίας εικόνας & ήχου (movie maker), ε-
λεύθερες πλατφόρµες µουσικού υλικού 

13.Συνεργασία NIΕΚΠΑΣΤ-NIFF (∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας), 
εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης (µαθήτρια µε σύνδροµο down) 

14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• ΠΡΠΑΣΤ-Προ-παραγωγικό στάδιο:  
ΚΡΚΙΠΑΜΑΠΕ-Κριτική κινηµατογραφική παιδεία & µάθηµα πει-
θούς 
∆ΡΚΙ∆Η-∆ραστηριότητες κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
ΕΠΘΕΓΡΣΕΟΝ-Επιλογή θέµατος ταινίας-γραφή σεναρίου-οντισιόν 
ΕΠΥΠΠΟΠΡΠΡΗΜ-Επικοινωνία µε υπεύθυνη πολιτιστικών προ-
γραµµάτων Α/θµιας Ηµαθίας 
ΕΠNIΣΥΟΜΜΑ-Επικοινωνία µε NIFF, συνάντηση τριµελούς οµά-
δας στο σχολείο-επαφή µε µαθητές 
• ΚΥΠΑΣΤ-Κυρίως παραγωγικό στάδιο:  
ΓΥ-Γυρίσµατα 
• ΜΕΠΑΣΤ-Μετα-παραγωγικό στάδιο:  
ΕΠΣΥ∆Ι-Επεξεργασία, συµµετοχή σε διαγωνισµό & βράβευση  

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΠΡΣΤΑΝΡΟΜΑ-Προκαταρκτικά στάδια: ανάληψη ρόλων από µαθη-
τές (κινηµατογράφηση, σκηνοθετικές παρεµβάσεις)  
ΣΥΡΟΕΚ-Συµβουλευτικός ρόλος εκπαιδευτικού 
ΒΙΕΞΦΟΠΑΜΑ- Βιντεολήψεις εξωτερικού φορέα, σκηνοθετικές 
παρεµβάσεις µαθητών 
ΕΠΕΞΦΟ- Επεξεργασία εξωτερικού φορέα 
ΑΠΚΑ∆Η-Απαραίτητη η καθοδήγηση στο δηµοτικό 
∆ΥΑΥΠΡΚΙ∆Ι-∆υνατότητα αυτενέργειας µαθητών: προαπαιτούµενο: 
κινηµατογραφική διδακτική 
ΑΡΕΠΨΥΚΟΧΡΑΠ-Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις: ψυχοσωµατική 
κούραση, χρονικά απαιτητική διαδικασία 
ΘΕΣΗΑΥΜΑ∆ΟΛΑ-Θετικά σηµεία αυτενέργειας: µάθηση µέσα από 
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δοκιµή και λάθος 
4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΑΡΣΤΕΠ-Αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν 
17. Τρόπος αξιολόγησης ΣΥΚΡΠΡΠΕΤΕΠΡ-Συζήτηση, κρίση προσωπικών πεποιθήσεων και 

τελικού προϊόντος 
18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΑΥΠΑΛΟ∆ΕΚΡΘΕ-Αυθόρµητη παραγωγή λόγου, δεξιότητες κριτι-
κής θέασης 
ΣΥΣΗ∆ΡΜΕΜΗ-Συνειδητοποίηση της σηµασίας σχετικών δράσεων 
για µετάδοση µηνυµάτων 
ΣΥΠΝΑΝΙΚ-Συνεργατικό πνεύµα (αλληλοϋποστήριξη, αλληλοαπο-
δοχή), ανακάλυψη ικανοτήτων  
ΜΑΜΑ∆Υ-Μαθητής µε µαθησιακές δυσκολίες:  
ΑΝΤΑΚΟΕΝ-Ανακάλυψη ταλέντου, κοινωνική ενσωµάτωση 
ΥΠΠΡΑΝΦΟ-Υπέρβαση προσωπικών αναστολών & φόβων  
ΕΝΘΑΑΥ-Ενίσχυση θάρρους & αυτοπεποίθησης 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

ΕΝΕΝΣΥΒΙΡΟΘΕΣΤ-Ενδιαφέρον, ενεργή συµµετοχή, βίωση ρόλων, 
θετική στάση 
ΙΚΑΠΕΠ-Ικανοποίηση από γενική αποδοχή επιτεύγµατος 
ΜΑΜΑ∆Υ-Μαθητής µε µαθησιακές δυσκολίες:  
ΑΡΑΡΣΤΘΕΜΕ-Αρχική άρνηση-σταδιακή θετική µεταστροφή 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΕΝΑΠΕΝΣΧ∆ΡΜΕ-Ενδυνάµωση άποψης περί ένταξης σχετικών 
δράσεων µελλοντικά 
ΗΘΙΚΕΠΜΑ-Ηθική ικανοποίηση από επιτυχία µαθητών 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΚΑΠΑ-Καµία παρέµβαση 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΜΣΥ-Εµπιστοσύνη, συναίνεση  

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

ΕΛΥΛΦΥ-Ελλείψεις υλικοτεχνικής φύσης (έλλειψη βιντεοκάµερας, 
ανύπαρκτο διαδίκτυο, ένας προτζέκτορας) 
ΑΡΑΝΕΠΓΟ-Αρχικά: αντιδράσεις και επιφυλάξεις γονέων 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

∆ΑΧΡΠΡΕΞ-∆ανεισµός (βιντεοκάµερα από γονέα) & χρήση προσω-
πικού εξοπλισµού (υπολογιστής, laptop, λογισµικό επεξεργασίας), 
προµήθεια οπτικοακουστικού υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
ΠΡΠΡ∆ΕΜΑΕΓΓΟ-Προστασία προσωπικών δεδοµένων µαθητών, 
γραπτή έγκριση γονιών 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΚΙ∆ΗΕΚΜΑΑΝΙ∆-Κινηµατογραφική δηµιουργία = τρόπος έκφρα-
σης µαθητών, µέσο ανάπτυξης ιδεών/ιστοριών 
ΜΕΠΡΣΥ-Μέσο πρόκλησης συναισθηµάτων 

26. Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

 ΠΕΕΥΚΙΠΑ-Περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής παιδείας: 
ΚΙΠΑ∆ΙΠΑΚΑΚΡΣΚ-Κινηµατογραφική παιδεία = ουσιαστική διδα-
κτική παρέµβαση καλλιέργειας κριτικής σκέψης 
ΣΥΚΡΣΤΚΙ∆Η-Συνδυασµός: κριτική στάση απέναντι στον κινηµατο-
γράφο & κινηµατογραφική δηµιουργία 
ΑΝΠΡΙΚ-Ανακάλυψη προσωπικών ικανοτήτων (µέσω της δηµιουρ-
γικής προσέγγισης) 
ΣΥΠΕΕΙΠΡΟΠΑΝ-Σύγχρονο περιβάλλον εικόνων προαπαιτεί την 
ορθή οπτική ανάγνωσή τους 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΕΚΜΑΑΝΓΟ-Έκθεση µαθητών-αντιδράσεις γονιών  
ΜΑΠΕΑΥ∆Η-Τα µαθήµατα περιορίζουν την αυτενέργεια και δηµι-
ουργικότητα µαθητών 
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ΕΛΥΛΥΠΣΧ-Ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής σε σχολεία (απ’ 
τους σοβαρότερα εµπόδια) 
ΑΓΠΕΚΙΠΑ-Άγνοια περιεχοµένου κινηµατογραφικής παιδείας (πε-
ριττή, υπερβολική) 
∆ΥΑΝΡΟΜΑ-∆υσκολία ανάληψης ρόλων από µαθητές 

28. Βελτίωση συνθηκών ΠΟΣΥΕΜΤΟΦΟΤΕ-Πολύπλευρη συνεργασία- εµπλοκή τοπικών φο-
ρέων µε τεχνογνωσία 
ΠΡΠΡΜΑ∆Ρ-Προϋπόθεση: προ-εργασία, πολύ καλή προετοιµασία 
µαθητών µέσα από δραστηριότητες  
∆ΗΟΜΕΚΚΟΕΝ-∆ηµιουργία οµάδας εκπαιδευτικών µε κοινά ενδια-
φέροντα 
ΕΣΕΠΣΥ-Εσωτερική επιµόρφωση συναδέλφων (αλληλοδιδασκαλία) 
ΕΝΣΧ∆Ρ-Ένταξη σε σχολικές δραστηριότητες (αυτόνοµο πρόγραµµα 
κινηµατογραφικής παιδείας) 
ΑΓΚΟΕΞΣΧ-Αγορά κοινού εξοπλισµού σχολείων 

Συνεντευξιαζόµενος Κωδικός: Σ8 
ΓΥ-
Γυναίκα
 
  

ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55  

ΑΝΕΙΧΡΥΠ- 
Άνω των εί-
κοσι χρόνων 
υπηρεσίας 

ΠΕ11  

1ος Θεµατικός Άξονας: Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
Υποθέµατα Κωδικοί-Λειτουργικοί ορισµοί 
1.Τίτλος ταινίας/ταινιών Τ8 
2.Χρονική ∆ιάρκεια ΕΞΛΕ-Έξι λεπτά 
3.Χώρος Παραγωγής ΑΛΒΕΜΠΞΕΑΙ-Άλσος Βέροιας, Μπαρµπούτα, ξενοδοχείο το Αιγές 
4.Τάξη που συµµετείχε  ΠΕΤΑ-Πέµπτη τάξη 
5. Αριθµός µαθητών ΠΕ∆ΥΜΑ-52 µαθητές (3 τµήµατα) 
6. Είδος ταινίας ΜΥΘ-Μυθοπλασία 
7. Θεµατολογία ταινίας ΚΥΠ-Κύπρος 
2ος Θεµατικός Άξονας: Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
8.Σύνδεση µε γνωστικό 
αντικείµενο 

ΙΣΦΥΑΓΓΕΩΜΟΥ-Ιστορία, φυσική αγωγή, γεωγραφία, µουσική 

9.Ένταξη σε ευρύτερο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα 

∆ΙΠΡ-∆ιαθεµατικό πρόγραµµα 

10.Συµµετοχή σε διαγωνι-
σµό/φεστιβάλ 

ΣΥ∆ΙΚΥΠ-Σύνδεση µε διαγωνισµό για Κύπρο 

11.Στόχος κινηµατογραφι-
κής δηµιουργίας 

ΓΝΙΣΚΥΠ-Γνώσεις ιστορίας Κύπρου 
ΣΥΕΡ-Συνεργατική εργασία 
ΠΡΟΣ-Προσπάθεια 
ΜΥΚΙΠΑΡ-Μύηση στην κινηµατογραφική παραγωγή 

3ος Θεµατικός Άξονας: Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
12.ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑCDPLΛΟΕΠΒΙ-Κάµερα, CD player, λογισµικό επεξεργασίας βί-

ντεο 
13.Συνεργασία 
 

ΕΚΠΤΜ-Εκπαιδευτικοί τµηµάτων (3) 
ΦΩΤΣΤ-Φωτογραφικό στούντιο (µοντάζ) 
ΕΘΒΙΛΗ-Εθελοντές βιντεολήπτες 

14. Παραγωγική διαδικα-
σία 

• ΠΡΠΑΣΤ-Προ-παραγωγικό στάδιο:  
ΣΥΙ∆-Σύλληψη ιδέας (από εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής) 
ΓΡΣΕ-Γραφή σεναρίου (από εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής) 
ΣΚΣΧΧΟΡ-Σκηνοθεσία & σχεδιασµός χορογραφίας (από εκπαιδευτι-
κό φυσικής αγωγής) 
ΣΥΜΑ-Συζήτηση µε µαθητές 
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ΕΠΕΞΦΟ-Επικοινωνία µε εξωτερικούς φορείς 
ΕΞΕΓΓΟ-Εξασφάλιση έγκρισης γονέων 
ΑΝΡΟΜΑΠΡΣΧ-Ανάθεση ρόλων σε µαθητές & πρόβες στο σχολείο 
• ΚΥΠΑΣΤ-Κυρίως παραγωγικό στάδιο:  

ΒΙΛΗΕΞΧΩ-Βιντεολήψεις σε εξωτερικούς χώρους 
• ΜΕΠΑΣΤ-Μετα-παραγωγικό στάδιο:  

ΕΠΕΙΗΧ-Επεξεργασία εικόνας/ήχου (µοντάζ) 
ΠΑΣΧ-Παρουσίαση στο σχολείο 
ΣΥ∆ΙΑ-Συµµετοχή στο διαγωνισµό 
∆ΗΙΣΣΧ-∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα σχολείου 

15. Παρέµβαση εκπαιδευ-
τικού ή εξωτερικού φορέα 

ΣΥΙ∆ΕΚ-Σύλληψη ιδέας από εκπαιδευτικό 
ΓΡΣΕΕΚ-Γραφή σεναρίου από εκπαιδευτικό 
ΣΚΑΝΧΟΕΚ-Σκηνοθεσία & ανάπτυξη χορογραφίας από εκπαιδευτι-
κό 
ΒΙΕΞΠΑ--Βιντεολήψεις από εξωτερικούς παράγοντες 
ΕΠΥΛΦΩΣΤ-Επεξεργασία υλικού σε φωτογραφικό στούντιο µε συµ-
βολή εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής (προτάσεις) 

4ος Θεµατικός Άξονας: Αξιολόγηση 
16.Επίτευξη στόχων ΑΡΣΤΕΠ-Αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν 
17. Τρόπος αξιολόγησης ΣΥΜΑ-Συζήτηση µε µαθητές 
18. Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

ΧΟ∆Ε-Χορευτικές δεξιότητες 
ΣΥΜΑ-Συνεργασία µαθητών 
ΑΝΜΑΠΡΑΝ-Αντίληψη µαθητών: η προσπάθεια ανταµείβεται  
ΑΠΡΟ-Αποδοχή ρόλων 

19. Αποτίµηση στάσης 
µαθητών 

ΘΕΣΤΕΝ-Θετική στάση, ενθουσιασµός 

20. Αποτίµηση προσωπι-
κής στάσης 

ΙΚΕΞΜΑ-Ικανοποίηση από την εξέλιξη των µαθητών 

21. Αξιολόγηση στάσης 
συναδέλφων 

ΕΝΣΥΕΥ-Ενθουσιασµός, συγκίνηση, ευχαρίστηση 

22. Αξιολόγηση στάσης 
διευθυντικής ηγεσίας 

ΕΜΗΘΥΠ-Έµπρακτη και ηθική υποστήριξη 

5ος Θεµατικός Άξονας: Ανασταλτικοί Παράγοντες 
23.Προβλήµατα κατά την 
υλοποίηση 

∆ΥΑΝΡΟΜΑ-∆υσχέρεια ανάληψης ρόλων (σκηνοθέτη, κλπ) από 
µαθητές ∆ΥΑΥΟΡΜΑ-∆υσκολία αυτενέργειας & οργάνωσης από 
πλευράς µαθητών 
ΑΡΓΟΣΥΜΑ-Άρνηση γονιών για συµµετοχή µαθητών 
ΕΛΤΕΕΚ-Έλλειψη τεχνογνωσίας εκπαιδευτικών (µοντάζ, βιντεολή-
ψεις) 
ΑΝΓΟ-Ανταγωνιστικότητα γονιών 
ΧΡΠΕΡ-Χρονικοί περιορισµοί 
ΟΓΥΛ-Όγκος ύλης 

24.Τρόποι αντιµετώπισης 
προβληµάτων 

ΟΛΟΡΕΚ-Ολοκληρωτική οργάνωση από εκπαιδευτικούς,  
∆ΙΕΞΣΥ-∆ιάθεση εξοπλισµού από συνεργάτες,  
∆ΙΠΡΟΧΡ-∆ιάθεση προσωπικού χρόνου 
ΑΝΠΑΧΡΣΥ-Αντιµετώπιση του παράγοντα «χρόνος» µε συνέπεια 
ΑΠΜΑΧΩΕΓΣΥ-Αποκλεισµός µαθητών χωρίς έγκριση συµµετοχής 
ΣΥΕΞΦΟ-Συνεργασία µε εξωτερικούς φορείς 

6ος Θεµατικός Άξονας: Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 
25. Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΕΝΦΑΕΜ∆Η-Ενισχύονται φαντασία, έµπνευση & δηµιουργικότητα 

26. Περισσότερες ευκαιρί- ΠΕΕΥΚΙ∆Η-Περισσότερες ευκαιρίες κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
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ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΕΥ∆Η∆Ρ-Ευκαιρίες δηµιουργικών δραστηριοτήτων 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΠΕΧΡ-Περιορισµός χρόνου 
ΣΦΑΝΠΡ-«Σφιχτά» αναλυτικά προγράµµατα 
∆ΥΑΓΕΚ-∆υσπιστία & άγνοια εκπαιδευτικών 
ΕΛΓΝΕΚ-Έλλειψη γνώσεων εκπαιδευτικών 
ΑΠΜΙΒΑΟΜΕΡ-Απειρία µικρών βαθµίδων σε οµαδικές εργασίες 

28. Βελτίωση συνθηκών ΑΠΤΕΕΠΕΚ-Απόκτηση τεχνογνωσίας µέσω επιµόρφωσης εκπαιδευ-
τικών 
ΕΙΚΙΠΑΕΚΠΡΟ-Εισαγωγή κινηµατογραφικής παιδείας στην εκπαί-
δευση υπό προϋποθέσεις (όχι µικρές βαθµίδες) 
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XII.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας: Ατοµικοί Κωδικοί & Λειτουργικοί Ορι-

σµοί 

 
Κωδικοί  Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 Σ7 Σ8 
Προφίλ ΓΥ-

Γυναίκα 
ΣΑΕΞ-
ΠΕΠΕ-
46-55 
ΑΝΕΙ-
ΧΡΥΠ-
Άνω των 
20 χρό-
νων υπη-
ρεσίας 
ΠΕ70 

ΑΝ-Άντρας 
ΣΑΕΞΠΕ-
ΠΕ-46-55 
ΑΝΕΙ-
ΧΡΥΠ-Άνω 
των 20 χρό-
νων υπηρε-
σίας 
ΠΕ70 

ΓΥ-Γυναίκα 
ΣΑΕΞΠΕΠΕ-
46-55 
ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 
είκοσι χρόνων 
υπηρεσίας 
ΠΕ70 

ΓΥ-Γυναίκα 
ΣΑΕΞΠΕ-
ΠΕ-46-55  
ΑΝΕΙΧΡΥΠ-
Άνω των 20 
χρόνων 
υπηρεσίας 
ΠΕ70 

ΑΝ-
Άντρας 
ΣΑΕΞΠΕ-
ΠΕ-46-55 
ΑΝΕΙ-
ΧΡΥΠ-
Άνω των 
20 χρόνων 
υπηρεσίας 
ΠΕ70 

ΓΥ-
Γυναίκα 
ΤΡΕΞΣΑ-
ΠΕ-36-45
  
ΕΠ∆Ω- 
7-12 
ΠΕ07 

ΓΥ-Γυναίκα 
ΣΑΕΞΠΕ-
ΠΕ-46-55  
∆ΕΤΡΕΙ- 
13-20 
ΠΕ70 

ΓΥ-
Γυναίκα 
ΣΑΕΞΠΕ-
ΠΕ-46-55  
ΑΝΕΙ-
ΧΡΥΠ- 
Άνω των 
είκοσι 
χρόνων 
υπηρεσίας 
ΠΕ11 

Υποθέµα-
τα 

        

1η  Θεµατική ενότητα:Ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 

1. 
Τίτλος 
ταινί-
ας/ταινιώ
ν 

Τ1α, Τ1β, 
Τ1γ  

Τ2 Τ3 Τ4α, Τ4β, 
Τ4γ, Τ4δ 

Τ5 Τ6 Τ7α, Τ7β Τ8 

2. 
Χρονική 
∆ιάρκεια 

ΕΙΛΕ-
Είκοσι 
λεπτά 

ΕΙΕΝΤΡΛΕ-
29’-30’ 

ΕΝΛΕ-9’ ΕΝ∆ΕΕΙΛΕ- 
9-10’ & 19-
20’ 

ΤΡΛΕ-3’ ΕΙΛΕ-20’ ∆ΕΛΕ-10’ ΕΞΛΕ-6’ 

3. 
Χώρος 
Παραγω-
γής. 
 
 

ΣΧΟΑΡ-
ΜΙ-Σχολή 
Αριστο-
τέλη, 
Μίεζα 

ΕΞΧΩΒΕ-
Εξωτερικός 
χώρος Β. 
ΧΩΣΧ-
Χώρος σχο-
λείου 
ΣΠΚΑΒΕ-
Σπίτια κα-
τοίκων Β. 

ΣΧ-Σχολείο ΣΧΧΩΕΠ-
ΜΑ-Σχολείο, 
χώροι επιλο-
γής µαθητών 

ΣΧ-Χώρος 
σχολείου 

ΣΧ-
Σχολείο 

ΟΙΣΧΠΟΑ-
Οικία σχο-
λείο, πόλη Α. 

ΑΛΒΕ-
ΜΠΞΕΑΙ-
Άλσος 
Βέροιας, 
Μπαρ-
µπούτα, 
ξενοδοχείο  
Αιγές 

4. 
Τάξη που 
συµµετεί-
χε 

∆ΣΛΟ-
ΣΧΕΙ-
ΑΓΒΕ-
∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Λ. & 
Σχολείο 
Ειδικής 
Αγωγής 
Βέροιας 

ΕΚΤΑ-ΣΤ’  ∆Ε∆Η-Β’  ΕΚΤΑ-ΣΤ’  ΕΚΤΑ-ΣΤ’ ΕΚΤΑ-
ΣΤ’  

ΠΕΤΑ-Ε’ ΠΕΤΑ-Ε’ 

5.  
Αριθµός 
µαθητών 

ΕΒΟΚ-
∆ΕΕΠ-78  
& 17 
(Ειδ. Αγ.)  
ΜΑΑΝ-
ΚΑ- 
µαθητής 
σε ανα-
πηρικό 
καροτσά-
κι 

∆ΕΟΚ-18 
µαθητές 

∆ΥΤΜ-2 
τµήµατα 

ΕΙΤΡ-23 
µαθητές 

ΕΙΠΕ-25 
µαθητές 

∆ΕΠΕ-
∆ΥΤΜ-15, 
2 τµήµατα 

∆ΕΕΝ-19 ΠΕ∆ΥΜΑ-
52 µαθητές, 
3 τµήµατα 

6.  
Είδος 
ταινίας 

ΠΕΑΡ-
ΠΟΜΥ-
Πε-
ριβ/κής, 
αρχαιολο-
γικής, 
πολιτιστι-
κής & 
µυθοπλα-
στικής 
χροιάς 

ΝΤ-
Ντοκιµαντέρ 

ΜΥ-
Μυθοπλασία 

ΝΤ-
Ντοκιµαντέρ 

ΝΤ-
Ντοκιµα-
ντέρ 

ΜΥ-
µυθοπλα-
σία 

ΜΥ-
Μυθοπλασία 

ΜΥ-
Μυθοπλα-
σία 
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7. Θεµα-
τολογία 
ταινίας 

ΠΕΑ-
ΕΑΝ-
Περιβάλ-
λον-
αειφόρος 
ανάπτυξη  
ΠΟΠΛΑΡ
ΠΛΑΡ-
ΧΩ-
πολιτιστι-
κός πλού-
τος στους 
αρχαι-
ολ/κούς 
χώρους 
ΑΛΑ-
ΝΑΝΘ-
Αλληλεγ-
γύη προς 
ανάπη-
ρους 
ανθρώ-
πους 

ΑΡΧΩΒΕ-
Αρχαιολογι-
κός χώρος Β. 
(εποχή ανα-
καλύψεων 
στη Β.-
ανασκαφές) 
ΠΡΧΩ-
Προσφυγιά 
στο χωριό 

ΕΝΒΙ-
Ενδοσχολική 
βία 

ΜΑΑΓΕΙ-
ΚΥΠΡ∆ΙΕ-
ΠΕΙΕΝ- 
Μακεδονικός 
Αγώνας, 
εισβολή στην 
Κύπρο- 
προσφυγιά, 
διατροφή, 
επανάσταση 
‘21 

ΜΟΧΟ-
Μουσική, 
χορός 

ΕΚΜΑ- 
εκφοβι-
σµός 
µαθητών 

ΕΠΑΝ-
Επίκτητη 
αναπηρία 

ΚΥΠ-
Κύπρος 

2η  Θεµατική ενότητα:Ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

8. 
Σύνδεση 
µε γνω-
στικό 
αντικεί-
µενο 

∆ΙΠΡ-
∆ιαθεµα-
τική προ-
σέγγιση: 
ιστορία, 
φύση & 
περιβάλ-
λον, πολι-
τισµός, 
φυσική 
αγωγή 

ΟΛΓΝΑΝ-
Άπτεται 
όλων των 
γνωστικών 
αντικειµέ-
νων 

ΚΑΣΥ-
Λογοτεχνία 

ΓΛΕΥΖΩΙΣ-
Ταινίες δια-
τροφής: 
γλώσσα, 
ευέλικτη 
ζώνη 
Μακεδονικός 
Αγώνας, 
επανάσταση 
’21, Κύπρος: 
ιστορία 

ΕΥΖΩ-
Ευέλικτη 
ζώνη 

ΓΕΛΟ-
Γερµανι-
κά, λογο-
τεχνία 

ΕΥΖΩΓΛ-
Ευέλικτη 
ζώνη, γλώσ-
σα 
ΕΠΠΡΠΑΠΡ
ΠΡΠΑΠΡ-
ΓΡΛΟ-
επίλυση 
προβληµά-
των (µαθη-
µατικά), 
παραγωγή 
προφορικού 
& γραπτού 
λόγου 

ΙΣΦΥΑΓ-
ΓΕΩΜΟΥ-
Ιστορία, 
φυσική 
αγωγή, 
γεωγραφία, 
µουσική 

9. 
Ένταξη 
σε ευρύ-
τερο 
εκπαιδευ-
τικό 
πρόγραµ-
µα 

ΠΡΑ-
ΡΥΠ-
Πρό-
γραµµα 
Αρχαιο-
λογικής 
Υπηρεσί-
ας 

∆ΙΠΕ-
ΓΝΑΝ- 
διαθεµατικό 
περιβάλλον 
µε διάχυση 
στα γνωστι-
κά αντικεί-
µενα 

ΕΚΠΡΦΙ- 
εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα 
φιλαναγνωσί-
ας 

∆ΙΠΡ-
Ταινίες δια-
τροφής: 
διαθεµατικό 
project 

ΕΝΠΡNI-
Ένταξη σε 
πρόγραµµα 
του NIFF  

ΕΚΠΡ-
ΣΧΕΚΓΕ-
Εκ-
παιδ/τικό 
πρόγραµ-
µα: σχολι-
κός εκφο-
βισµός 
στα γερ-
µανικά 

∆ΙΠΡΚΙΠΑ-
ΑΜ-
Συνδυασµός 
διαθεµατικού 
προγράµµα-
τος κινηµα-
τογραφικής 
παιδείας & 
ΑΜΕΑ 

∆ΙΠΡ-
∆ιαθεµατι-
κό πρό-
γραµµα 

10. 
Συµµετο-
χή σε 
διαγωνι-
σµό/φεστι
βάλ 

∆ΕΕΚΑΡ-
ΚΑΡ-
ΣΤΣΥΦΕ-
∆εν εκπο-
νήθηκε µε 
αρχικό 
στόχο τη 
συµµετο-
χή σε 
φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡ-
ΣΤΣΥΦΕ-
∆εν εκπονή-
θηκε µε 
αρχικό στό-
χο τη συµµε-
τοχή σε 
φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡ-
ΣΤΣΥΦΕ-∆εν 
εκπονήθηκε 
µε αρχικό 
στόχο τη 
συµµετοχή σε 
φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΣΥ-
ΦΕ-∆εν 
εκπονήθηκε 
µε αρχικό 
σκοπό να 
συµµετέχει 
σε φεστιβάλ 

ΠΡNI-
Προβολή 
στο NIFF 

∆ΕΕΚ-
ΣΥΦΕ-
∆εν εκπο-
νήθηκε µε 
αρχικό 
σκοπό να 
συµµετέ-
χει σε 
φεστιβάλ 

∆ΕΕΚΑΡ-
ΣΤΣΥΦΕ-
∆εν εκπονή-
θηκε µε 
αρχικό στόχο 
τη συµµετο-
χή σε φεστι-
βάλ 

ΣΥ∆ΙΚΥΠ-
Σύνδεση µε 
διαγωνισµό 
για Κύπρο 

11. 
Στόχος 
κινηµα-
το/ικής 
δηµιουρ-
γίας 

ΕΝΜΑ-
Ενεργο-
ποίηση 
µαθητών 
ΜΕΜΗ-
Μετάδο-
ση µηνυ-
µάτων: 
ΣΩΚΩ-
ΣΥΑΡ-
ΦΥΧΩ- 
σωστός 
κώδικας 
συµπερι-

ΚΑΜΑΕ-
ΠΑΝΒΕ-
Καταγραφή 
µαρτυριών 
από την 
εποχή των 
ανακαλύψε-
ων στη Β. 
ΜΥΜΑ-
ΤΟΙΣΤΕΚΙ-
Μύηση 
µαθητών 
στην τοπική 
ιστορία και 

ΕΥΜΑΕΝΒΙ-
Ευαισθητο-
ποίηση µαθη-
τών στην 
ενδοσχολική 
βία 
ΜΕΜΗΕΝ-
ΒΙΚΟ-
Μετάδοση 
µηνυµάτων 
κατά ενδο-
σχολικής βίας 
στην κοινω-
νία  

ΧΑ∆Η-Χαρά 
δηµιουργίας  
ΑΠΓΝΕΠ-
∆Η-Ανάγκη 
απόκτησης 
γνώσεων για 
επίτευξη 
δηµιουργίας 

ΕΝΜΑ-
Ενεργοποί-
ηση µαθη-
τών 
∆ΡΜΟ-
ΤΑΧΑ-
ΜΑΠΡ-
∆ραστηρι-
ο/ση µου-
σικών 
ταλέντων 
µε χαµηλό 
µαθησιακό 
προφίλ 

ΜΕΜΗ-
ΚΟΠΕ-
Μετάδοση 
µηνυµά-
των κοι-
νωνικού 
περιεχο-
µένου  
Ε-
ΚΒΞΕΓΛ-
Εκµάθηση 
β’ ξένης 
γλώσσας  

ΕΠΤΕΚΙ-
Επαφή µε 
τέχνη κινη-
µατ/ράφου 
ΑΝΚΡΣΤΚΙ-
ανάπτυξη 
κριτικής 
στάσης απέ-
ναντι στον 
κινη-
µα/γράφο 
ΜΕΚΟΜΗ-
ΑΝΕΠΑΝ-
Μετάδοση 

ΓΝΙΣΚΥΠ-
Γνώσεις 
ιστορίας 
Κύπρου 
ΣΥΕΡ-
Συνεργατι-
κή εργασία 
ΠΡΟΣ-
Προσπά-
θεια 
ΜΥΚΙ-
ΠΑΡ-
Μύηση 
στην κι-
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φοράς σε 
αρχαι-
ο/κούς & 
φυσικούς 
χώρους  
ΠΡΟΑΡ-
ΧΩΑ-
ΝΕΠ-
Προσβ/µό
τητα 
αρχαιο-
λο/κών 
χώρων για 
ανάπη-
ρους 
επισκέ-
πτες 

στην τέχνη 
κινηµα-
τογ/φου 
ΕΝΓΝΑΝ-
ενεργοποίη-
ση στα γνω-
στικά αντι-
κείµενα  

ΕΜΜΑ- 
έµπνευση 
µαθητών 

ΑΝΑΥ-
Ανάπτυξη 
αυτοπε-
ποί/σης 

κοινωνικού 
µηνύµατος 
για ανθρώ-
πους µε 
επίκτητη 
αναπηρία 

νηµ/γραφικ
ή παραγω-
γή 

3η  Θεµατική ενότητα:Μεθοδολογικό πλαίσιο παραγωγής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 

12. 
ΤΠΕ & 
εξοπλι-
σµός 

ΚΑΜΙ-
ΛΟΕΠΒΙ- 
κάµερες 
µικρόφω-
νο, λογι-
σµικό 
επεξερ-
γασίας 
βίντεο 

ΚΑΛΟΕ-
ΠΕΙΗΧ-2 
κάµερες, 
επαγγελµα-
τικό λογι-
σµικό επε-
ξεργασίας 
εικόνας & 
ήχου ,  
ΚΛΕΙΦΩGR
RO-
κλακέτα, 
ειδικός 
φωτισµός , 
green room 
ΜΙΑΡ-
µικρόφωνο, 
αρµόνιο  

ΚΑΜΙΥ-
ΠΛΟΕΠ-
Κάµερα, 
µικρόφωνο, 
υπολογιστής, 
λογισµικό 
επεξεργασίας 
εικόνας/ήχου  

∆ΙΠΙΥΠLA
ΛΟΕΠ∆Ι-
∆ιαδραστι-
κός πίνακας, 
υπολογιστής, 
laptop µαθη-
τών, λογι-
σµικό επε-
ξεργασίας 
εικό-
νας/ήχου, 
σύνδεση στο 
διαδίκτυο 

ΒΙ∆ΙΠΙΥΠ
LAΛΟΕΠ
∆Ι-
Βιντεοκά-
µερα, δια-
δραστικός 
πίνακας, 
υπολογι-
στής, 
laptop 
µαθητών, 
λογισµικό 
επεξεργα-
σίας εικό-
νας/ήχου 
(movie 
maker), 
σύνδεση 
στο διαδί-
κτυο 

ΚΑΜΙΥ-
ΠΛΟΕΠ-
Κάµερα, 
µικρόφω-
νο, υπολο-
γιστής, 
λογισµικό 
επεξεργα-
σίας βί-
ντεο 
(movie 
maker) 

ΥΠLAΒΙΜΠ
ΛΟΕΠ-
ΠΛΜΟ-
Υπολογι-
στής, laptop, 
βιντεοκάµε-
ρα, µπουµ, 
λογισµικό 
επεξεργασίας 
εικόνας & 
ήχου (movie 
maker), 
ελεύθερες 
πλατφόρµες 
µουσικού 
υλικού 

ΚΑCDPLΛ
ΟΕΠΒΙ-
Κάµερα, 
CD player, 
λογισµικό 
επεξεργα-
σίας βίντεο 

13. 
Συνεργα-
σία 
 

ΑΡΥΠ-
Αρχαιο-
λογική 
Υπηρεσί-
α, ∆ΑΕ-
ΠΕΜΚΙ-
∆ύο δά-
σκαλοι µε 
επαγ-
γε/τική 
εµπειρία 
κιν/γράφη
σης ∆Α∆-
∆Α∆ΣΛΟ
ΣΛΟ-
ΣΧΕΙΑΓ-
δάσκαλοι 
∆Σ Λ.& 
Σχολείου 
Ειδ. Αγ. 
ΕΚΦΥ-
ΑΓ-
εκπαιδευ-
τικός 
φυσικής 
αγωγής 
ΜΟΣΥ-
µουσικό 
συγκρό-
τηµα  
ΣΥΖΩ-
συνεργά-
τιδα ζω-
γραφικής  

ΤΟΠΟ∆Ι-
Τοπικό 
πολιτιστικό 
δίκτυο «[τίτ-
λος δικτύ-
ου]» 
∆ΙΣΚ∆ΙΤΗ-
ΠΡΣΕ-
συµβολή 
διευθυντή 
στην έρευνα, 
επίσκεψη 
σκηνοθέτη 
στο σχολείο, 
δίκτυο τη-
λεόρασης 
Πρωτοβάθ-
µιας Σερρών  

ΕΚΠΑΣ-
ΤΣΚΟΜΦΟ-
Εκπαιδευτι-
κός παράλλη-
λης στήριξης, 
γονέας-
σκηνοθέτης, 
οµάδα φοιτη-
τών  

ΕΙΗΧ- Εικο-
νολήπτης & 
ηχολήπτης 
(Επανάσταση 
’21) 

NIΕΚΦΥΑ
Γ-NIFF, 
εκπαιδευ-
τικός φυσι-
κής αγωγής 

ΕΚΓΕNI-
Εκπαιδευ-
τικός 
γερµανι-
κής 

NIΕΚΠΑΣΤ-
NIFF (∆ιε-
θνές Φεστι-
βάλ Κινηµα-
τογράφου 
Νάουσας), 
εκπαιδευτι-
κοί παράλ-
ληλης στήρι-
ξης (µαθή-
τρια µε σύν-
δροµο down) 

ΕΚΠΤΜ-
Εκπαιδευ-
τικοί τµη-
µάτων (3) 
ΦΩΤΣΤ-
Φωτογρα-
φικό στού-
ντιο (µο-
ντάζ) 
ΕΘΒΙΛΗ-
Εθελοντές 
βιντεολή-
πτες 
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14. Πα-
ραγωγική 
διαδικα-
σία 

ΠΡΠΑΣΤ
-Προ-
παραγω-
γικό 
στάδιο:  
ΕΠΑΡ-
ΧΩ-
Επίσκεψη 
αρχαι-
ολ/κών 
χώρων:  
ΑΝ-
ΣΧΜΥ-
Ανάγνω-
ση σχετι-
κών µύ-
θων 
ΓΡΣΕ-
Γραφή 
σεναρίου  
ΑΝΡΟ-
ΜΑ-
ΠΡΤΑ-
Ανάθεση 
ρόλων σε 
µαθητές 
και πρό-
βες ανά 
τάξη  
ΕΓΑ-
ΡΥΠ-
Εξασφά-
λιση 
έγκρισης 
Αρχαιο-
λογικής 
Υπηρεσί-
ας 
ΚΥ-
ΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγω-
γικό 
στάδιο:  
ΓΥΑΡ-
ΧΩ-
Γυρίσµα-
τα στον 
αρχαι/ικό 
χώρο  
ΜΕ-
ΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγω-
γικό 
στάδιο:  
ΕΠΕΙΗΧ-
Επεξερ-
γασία 
εικό-
νας/ήχου  
ΑΝ-
Αν/αγωγή 
∆ΗΕΞ-
ΤΑ-
∆ηµιουρ-
γία εξώ-
φυλλου 
ταινίας 
ΠΑ∆Η-
ΑΛ-
Παρουσί-
αση στο 

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγικό 
στάδιο 
ΑΝΜΑ- 
αναφορές 
µαρτύρων  
ΕΝΤΟ∆Ι-
Ένταξη σε 
τοπικό δί-
κτυο 
ΑΝΡΟΚΑ-
ανάθεση 
ρόλων & 
καθηκόντων 
ΕΡΜΑ-
Έρευνα 
µαρτύρων 
ΕΠΑΠΗ-
ΜΑΝ-
Επιλογή 
αποσπασµά-
των από 
ηµερολόγιο 
Α. 
∆ΗΚΛ-
∆ηµιουργία 
κλακέτας 
∆ΗΕΙΦΩ-
∆ηµιουργία 
ειδικού 
φωτισµού 
∆ΙGRRO-
∆ιαµόρφωση 
Green room 
ΜΑΚΙ-
Μαθήµατα 
κινηµα-
το/άφου 
(επισκέπτης 
σκηνοθέτης, 
Μουσείο 
κινηµα-
το/άφο,έντυπ
ο υλικό από 
δίκτυο Σερ-
ρών, µύηση 
στην παρα-
γωγή από 
εκπαιδευτι-
κό) 
ΕΝΓΟ-
Ενηµέρωση 
γονιών 
ΑΝΣΕ- 
ανάπτυξη 
σεναρίου 
(γραφή 
κυρίως 
σεναρίου: 
έρευνα, 
συνεντεύ-
ξεις, φωτο-
γραφίες, 
σύγχρονα 
στιγµιότυπα) 
ΠΡΤΟΓΥ- 
προετοιµα-
σία τοποθε-
σίας γυρι-
σµάτων  
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγική 
στάδιο: 
ΕΥΕΚΕΝΒΙ-
Ευαισθητο-
ποίηση εκ-
παιδευτικού 
για ενδοσχο-
λική βία 
ΕΝΛΟΒΙΦΙ-
Ενασχόληση 
µε λογοτεχνι-
κό βιβλίο -
φιλαναγνωσία 
ΣΥΣΥΙ∆-
Σύλληψη 
ιδέας: δηµι-
ουργία ταινί-
ας για ενδο-
σχολική βία 
µέσω συζή-
τησης 
ΕΝΓΟ-
Ενηµέρωση 
γονιών 
ΣΕΣΚ-
Σεµινάρια 
από σκηνοθέ-
τη-παροχή 
τεχνογνωσίας 
ΓΡΣΕ-Γραφή 
σεναρίου 
ΚΥΠΑΣΤ-  
Κυρίως πα-
ραγωγικό 
στάδιο: 
ΜΑΠΡΡΟ-
Συµµετοχή 
µαθητών ως 
πρωταγ/ιστών 
& συντελε-
στών  
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγικό 
στάδιο 
ΕΠΥΛΕΞ-
ΦΟ-
Επεξεργασία 
υλικού από 
εξωτερικούς 
φορείς 
ΠΡΤΑΤΟΚΙ-
Προβολή 
ταινίας σε 
τοπικό κινη-
µα/γράφο 
Α∆ΣΥΛΟΒΙ-
Έγκριση 
άδειας συγ-
γραφέα λογο-
τεχνικού 
βιβλίου 
ΣΥΦΕ-
Συµµετοχή σε 
φεστιβάλ 
(Κάµερα 
Ζιζάνιο) 
∆ΙΕΚΒΙΘΕ-
∆ιεθνής Έκ-
θεση Βιβλίου 
Θεσσαλονί-

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγική 
στάδιο: 
ΣΥΓΟ-
συγκατάθεση 
γονέων 
ΕΞΗΛ∆Ι-
ΜΑ-
εξασφάλιση 
ηλεκτρονι-
κών διευθύν-
σεων µαθη-
τών 
ΓΝΜΑΛΟ-
ΕΠ-γνωριµία 
µαθητών µε 
movie maker 
– σεµινάριο 
εκπαιδευτι-
κού  
ΣΥΙ∆ΓΝΑΝ-
σύλληψη 
ιδεών  στο 
πλαίσιο 
γνωστικών 
αντικειµένων 
ΜΙΣΧΕΡ-
δηµιουργία 
µίνι σχεδίων 
εργασίας 
(projects) – 
έρευνα-
συλλογή 
υλικού 
∆ΙΚΑΕΚ-
διαδικτυακή 
καθοδήγηση 
µαθητών από 
εκπαιδευτικό 
ΕΠΓΡΚΕ-
επιµέλεια 
γραπτών 
κειµένων 
(π.χ. συνε-
ντεύξεις) 
ΕΠΗΧΚΑ-
Επικοινωνία 
µε ηχολήπτη 
& κάµερα-
µαν 
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγωγικό 
στάδιο: 
ΠΛΑΥΜΑ-
Projects 
πλήρους 
αυτενέργειας 
µαθητών 
ΣΥΕΚΕΞ-
ΦΟ-Projects 
συνεργασίας 
εκπαιδευτι-
κού και 
εξωτερικού 
φορέα µε 
µαθητές 
(Επανάσταση 
’21) 
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγικό 

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγι-
κή στάδιο: 
ΕΠΕΞΦΟ-
Επικοινω-
νία εκπαι-
δευτικού 
µε εξωτε-
ρικό φορέα 
(NIFF) 
ΠΑΘΕ-
ΚΑΣΧ-
Παροχή 
θεµατικής 
κατεύθυν-
σης στον 
φορέα 
µέσω του 
σχολείου 
(µουσική) 
ΣΥΜΑ-
ΕΞΦΟ-
ΣΥΘΕ-
Συνάντηση 
µαθητών-
υπευθύνων 
εξωτερικού 
φορέα 
(NIFF): 
συζήτηση 
& συ-
γκε/ποίηση  
θέµατος 
ΑΝΠΡΣΕ-
Ανάπτυξη 
προφορι-
κού σενα-
ρίου µέσω 
συζήτησης 
ΣΥΓΟ-
Συγκατά-
θεση γονέ-
ων 
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγωγι-
κό στάδιο: 
∆ΙΑΥΣΥ-
ΜΑ-
∆ιεξαγωγή 
αυθόρµη-
των συνε-
ντεύξεων 
µαθητών 
ΟΡΧΟ-
Οργάνωση 
χορού 
ΒΙΕΞΦΟ-
Βιντε-
ο/πήσεις 
από εξωτε-
ρικό φορέα 
(συνεργά-
τες NIFF) 
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγι-
κό στάδιο 
ΕΠΥ-
ΛΕΞΦΟ-
Επεξεργα-
σία υλικού 

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγι-
κό στάδιο:  
ΑΝΛΟΒΙ-
Ανάγνωση 
λογοτεχνι-
κού βιβλί-
ου  
ΟΠΣΚ-
Οπτικο-
ποίηση 
σκηνών 
(ζωγραφι-
κή) 
∆ΗΓΡ-
∆ηµιουρ-
γική γρα-
φή (µε 
αφορµή το 
βιβλίο) 
ΚΑ∆Ρ-
Καλλιτε-
χνικές 
δράσεις 
(χειροτε-
χνία) 
ΒΙΕΡ-
Βιωµατικά 
εργαστή-
ρια 
∆ΙΣΕ-
∆ιαµόρ-
φωση 
σεναρίου 
∆ΟΑΝΡΟ-
∆οκιµές & 
ανάθεση 
ρόλων 
(πρω-
τα/στικοί, 
δευτερεύ-
οντες) 
ΠΡΑΝ-
ΤΜΣΥ-
Πρόβες 
ανά τµήµα 
και στο 
σύνολο 
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγωγι-
κό στάδιο:  
∆ΙΣΚ-
∆ιαρρύθ-
µιση σκη-
νικού 
ΕΝ-
ΤΜΓΥ-
Ένωση 
τµηµάτων 
–
τµηµατικό 
γύρισµα 
αρκετών 
ηµερών  
ΥΠ∆ΡΜΑ
∆ΡΜΑ-
ΕΚ-
Υποκριτι-
κή δράση 
µαθητών 
& εκπαι-

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγικό 
στάδιο:  
ΚΡΚΙΠΑ-
ΜΑΠΕ-
Κριτική 
κινη-
µατ/αφική 
παιδεία & 
µάθηµα 
πειθούς 
∆ΡΚΙ∆Η-
∆ραστη-
ριό/τες κινη-
µατ/φικής 
δηµιουργίας 
ΕΠΘΕ-
ΓΡΣΕΟΝ-
Επιλογή 
θέµατος 
ταινίας-
γραφή σενα-
ρίου-οντισιόν 
ΕΠΥΠΠΟΠΡ
ΠΟΠΡ-
ΠΡΗΜ-
Επικοινωνία 
µε υπεύθυνη 
πολιτιστικών 
προγραµµά-
των Α/θµιας 
Ηµαθίας 
ΕΠNIΣΥΟΜ
ΜΑ-
Επικοινωνία 
µε NIFF, 
συνάντηση 
τριµελούς 
οµάδας στο 
σχολείο-
επαφή µε 
µαθητές 
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγωγικό 
στάδιο:  
ΓΥ-
γυρίσµατα 
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγικό 
στάδιο:  
ΕΠΣΥ∆Ι-
Επεξεργασία, 
συµµετοχή 
σε διαγωνι-
σµό & βρά-
βευση  

ΠΡΠΑΣΤ-
Προ-
παραγωγι-
κό στάδιο:  
ΣΥΙ∆-
Σύλληψη 
ιδέας (από 
εκπαιδευτι-
κό φυσικής 
αγωγής) 
ΓΡΣΕ-
Γραφή 
σεναρίου 
(από εκ-
παιδευτικό 
φυσικής 
αγωγής) 
ΣΚΣΧ-
ΧΟΡ-
Σκηνοθεσία 
& σχεδια-
σµός χορο-
γραφίας 
(από εκ-
παιδευτικό 
φυσικής 
αγωγής) 
ΣΥΜΑ-
Συζήτηση 
µε µαθητές 
ΕΠΕΞΦΟ-
Επικοινω-
νία µε 
εξωτερι-
κούς φο-
ρείς 
ΕΞΕΓΓΟ-
Εξασφάλι-
ση έγκρι-
σης γονέων 
ΑΝΡΟ-
ΜΑΠΡΣΧ-
Ανάθεση 
ρόλων σε 
µαθητές & 
πρόβες στο 
σχολείο 
ΚΥΠΑΣΤ-
Κυρίως 
παραγωγι-
κό στάδιο:  
ΒΙΛΗΕΞ-
ΧΩ-
Βιντεολή-
ψεις σε 
εξωτερι-
κούς χώ-
ρους 
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγι-
κό στάδιο:  
ΕΠΕΙΗΧ-
Επεξεργα-
σία εικό-
νας/ήχου 
(µοντάζ) 
ΠΑΣΧ-
Παρουσία-
ση στο 
σχολείο 
ΣΥ∆ΙΑ-
Συµµετοχή 
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δηµαρχείο 
Α. 
∆ΙΤΑΙ-
∆Η-
∆ιάθεση 
ταινίας 
στο δήµο 
για άλλα 
σχολεία 

παραγωγικό 
στάδιο 
∆ΙΣΥΜΑ-
∆ιεξαγωγή 
συνεντεύξε-
ων µαρτύ-
ρων από 
µαθητές 
ΒΙΜΑΕΚ-
Βιντεολή-
ψεις από 
µαθητές & 
εκπαιδευτικό  
ΧΕΚΛΜΑ-
Χειρισµός 
κλακέτας 
από µαθητή 
ΣΥΦΩΜΑ-
Συλλογή 
φωτογρα-
φιών από 
µαθητές 
ΑΦΑΠΗ-
ΜΑΝ-
Αφήγηση 
αποσπασµά-
των από 
ηµερολόγιο 
Α. 
ΥΠΜΑ-
Υποκριτική 
µαθητών 
∆ΗΜΟΥΠ-
ΜΑ-
∆ηµιουργία 
µουσικής 
από µαθητή 
ΜΕΠΑΣΤ-
Μετα- παρα-
γωγικό στά-
διο 
ΕΠΕΚ-
ΠΡΜΑ-
επεξεργασία 
από εκπαι-
δευτικό 
βάση προτά-
σεων µαθη-
τών 
∆ΗΑΦΜΑ-
∆ηµιουργία 
αφισών από 
µαθητές 
∆ΗΠΡΜΑ-
∆ηµιουργία 
προσκλήσε-
ων από 
µαθητές 
∆ΙΠΡ-
∆ιανοµή 
προσκλήσε-
ων 
ΠΑΤΑ-
ΣΧΙΣ-
Γνωστοποί-
ηση παρου-
σίασης ται-
νίας µέσω 
σχολικής 
ιστοσελίδας 
ΠΡΤΑΧΩ-
Προβολή 
ταινίας στο 

κης 
ΠΡΠΝΙ∆ΤΕ-
Προσφορά 
πνευµατική 
ιδιοκτησίας 
στην ΤΕ 

στάδιο 
ΕΠΜΑΕΞ-
ΦΟ-
Επεξεργασία 
ψηφιακού 
υλικού από 
µαθητές ή 
εξωτερικό 
φορέα 
ΣΥΕΚΣΥ-
Συµµετοχή 
σε εκδηλώ-
σεις (παρου-
σίαση µίνι 
projects 
µέσω ται-
νιών) ή συ-
νέδριο 
∆ΗΚΑYTΣΧ
-∆ηµοσίευση 
ταινιών στο 
κανάλι 
youtube του 
σχολείου 

από εξωτε-
ρικό φορέα 
(σκηνοθέ-
τη), ένταξη 
απόψεων 
µαθητών 
ΠΑΦΕNI-
Παρουσία-
ση ντοκι-
µαντέρ στο 
φεστιβάλ 
NIFF 

δευτικού 
ΜΕ-
ΠΑΣΤ-
Μετα-
παραγωγι-
κό στάδιο:  
ΕΠΕΙΗΧ-
Επεξεργα-
σία εικό-
νας/ήχου 
(µοντάζ, 
υπότιτλοι) 
ΠΑΕ-
ΚΛΗΣΧΧ
Ρ-
Παρουσί-
αση σε 
εκδήλωση-
λήξη 
σχολικής 
χρονιάς 
ΣΥΦΕNI-
Συµµετοχή 
στο δια-
γωνιστικό 
τµήµα – 
φεστιβάλ- 
µαθητικών 
ταινιών 
NIFF-
βράβευση 

στο διαγω-
νισµό 
∆ΗΙΣΣΧ-
∆ηµοσίευ-
ση στην 
ιστοσελίδα 
σχολείου 
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χωριό  
∆ΩΑΝΣΥ-
∆ωρεά αντί-
γραφου 
ταινίας 
στους συ-
νε/ζόµενους 
ΣΥ∆ΙΦΕ-
Συµµετοχή 
σε διαγωνι-
σµούς & 
φεστιβάλ 
ΠΑΗΜ-
Συµµετοχή 
Παύλεια 
Ηµαθίας 
∆ΗΘΕΝΑ-
Συµµετοχή 
και βράβευ-
ση στο δη-
µοτικό θέα-
τρο Νάου-
σας 
ΚΑΖΙ-
Συµµετοχή 
στο Κάµερα 
Ζιζάνιο 
ΤΡ∆Ι∆Ρ-
Συµµετοχή 
στον 3ο 
διαγωνισµό 
ταινιών 
µικρού µή-
κους ∆ράµας 

15. Πα-
ρέµβαση 
εκπαιδευ-
τικού ή 
εξωτερι-
κού φο-
ρέα 

ΓΡΣΕΕΚ-
Γραφή 
σεναρίου 
από εκ-
παιδευτι-
κό 
ΕΛΠΕΑ-
ΡΥΠ-
Έλεγχος 
περιεχο-
µένου από 
αρχαιολό-
γο υπηρε-
σίας 
ΠΡΟΕ-
ΚΑΡΧΩ-
Πρόβες 
εκπαιδευ-
τικών 
στον 
αρχαιολο-
γικό χώρο 
ΕΠΣΕ-
ΑΠ∆ΙΕΚ-
Επεξερ-
γασία 
σεναρίου 
ως αποτέ-
λεσµα 
διάδρα-
σης εκ-
παιδευτι-
κών 
ΒΙΣΥΕΚ-
Βιντεο-
λήψεις 
από συ-
νεργάτη-
εκπαιδευ-

ΓΡΣΕΒΙ-
Γραφή σε-
ναρίου, 
βιντεολήψεις  
ΠΡΑΥΜΑ-
Προϋπόθεση 
αυτενέργειας 
µαθητών:  
ΕΜΕΚΚΙ-
ΤΕΚΑ-
ΣΧΜΑΕΚ-
εµπειρία 
εκπαιδευτι-
κού στην 
κινηµα-
το/φική 
τέχνη, καλές 
σχέσεις 
µαθητών-
εκπαιδευτι-
κού,  
∆ΕΟΠΜΑ-
δεκτικότητα 
οπτικής 
µαθητών 
ΚΑΜΑΣΥ-
∆ΗΜΑ-
κατανόηση 
από πλευράς 
µαθητών: 
συνδεσιµό-
τητα δηµι-
ουργίας µε 
µαθήµατα, 
διασκέδαση 

ΓΡΣΕΕΚ-
ΚΑΠΛΜΟ-
ΕΞΦΟ-
Σύλληψη 
ιδέας & γρα-
φή σεναρίου 
από εκπαι-
δευτικούς& 
κάλυψη πλά-
νων - µοντάζ 
από εξωτερι-
κούς φορείς 

ΕΠΣΕ-
ΜΟΥΠΕΚ-
Παρέµβαση 
εκπαιδευτι-
κού: περί-
πτωση ταινί-
ας «Κύ-
προς»: επε-
ξεργασία 
σεναρίου 
(συνεντεύ-
ξεις) 
Προσθήκη 
µουσικής 
υπόκρουσης 
από εκπαι-
δευτικό: 
περιπτώσεις 
ταινιών 
«διατροφής». 
ΑΥ∆ΡΜΑ-
Αυτόνοµη 
δηµιουργία 
µαθητών 
(περίπτωση 
ταινιών 
µαγειρικής) 

ΚΑΠΑΣΤ-
Παρέµβα-
ση εξωτε-
ρικού 
φορέα σε 
κάθε παρα-
γωγικό 
στάδιο 
ΕΚΦΥΑ-
Γ∆ΙΧΟ-
Παρέµβα-
ση εκπαι-
δευτικού 
φυσικής 
αγωγής-
διδασκαλία 
χορού 
ΑΥΜΑ-
ΠΑ-
Αυθορµη-
τισµός 
µαθητών 
στην παρα-
γωγή (γυ-
ρίσµατα) 

∆ΙΣΕΣΥ-
ΕΚΜΑ-
∆ιαµόρ-
φωση 
σεναρίου – 
συνεργα-
σία εκπαι-
δευτικών 
& µαθη-
τών 
ΒΙΕΚ-
Βιντεολή-
ψεις από 
εκπαιδευ-
τικό 
ΕΠΕΙΗ-
ΧΕΚ-
Επεξεργα-
σίας εικό-
νας/ήχου 
από εκ-
παιδευτικό 
ΠΑΑΝ-
ΜΙΗΛΕ-
ΛΕΜ-
Παρέµβα-
ση κρίνε-
ται ανα-
γκαία 
λόγω 
µικρής 
ηλικίας 
και έλλει-
ψης εµπει-
ριών 

ΠΡΣΤΑΝ-
ΡΟΜΑ-
Προ-
κατ/κτικά 
στάδια: ανά-
ληψη ρόλων 
από µαθητές 
(κιν/γράφηση
, σκηνοθετι-
κές παρεµ-
βάσεις),  
ΣΥΡΟΕΚ-
συµ-
βουλ/τικός 
ρόλος εκπαι-
δευτικού 
ΒΙΕΞΦΟ-
ΠΑΜΑ- 
Βιντεολήψεις 
εξωτερικού 
φορέα, σκη-
νοθετικές 
παρεµβάσεις 
µαθητών 
ΕΠΕΞΦΟ- 
επεξεργασία 
εξωτερικού 
φορέα 
ΑΠΚΑ∆Η-
Απαραίτητη 
η καθοδήγη-
ση στο δηµο-
τικό 
∆ΥΑΥ-
ΠΡΚΙ∆Ι-
∆υνατότητα 
αυτενέργειας 
µαθητών: 
προ-

ΣΥΙ∆ΕΚ-
Σύλληψη 
ιδέας από 
εκπαιδευτι-
κό 
ΓΡΣΕΕΚ-
Γραφή 
σεναρίου 
από εκπαι-
δευτικό 
ΣΚΑΝ-
ΧΟΕΚ-
Σκηνοθεσία 
& ανάπτυ-
ξη χορο-
γραφίας 
από εκπαι-
δευτικό 
ΒΙΕΞΠΑ--
Βιντεολή-
ψεις από 
εξωτερι-
κούς παρά-
γοντες 
ΕΠΥΛ-
ΦΩΣΤ-
Επεξεργα-
σία υλικού 
σε φωτο-
γραφικό 
στούντιο µε 
συµβολή 
εκπαιδευτι-
κού φυσι-
κής αγωγής 
(προτάσεις) 
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τικό 
ΧΕΜΙ-
ΕΚ-
Χειρισµός 
µικρόφω-
νου από 
εκπαιδευ-
τικό 
ΜΕ-
ΠΑΣΤ- 
ΕΠΕΚ-
Επεξερ-
γασία 
υλικού 
από εκ-
παιδευτι-
κό-
συνεργά-
τη µε 
συµβολή 
οµάδας 
εκπαιδευ-
τικών  

απ/ούµενο: 
κι-
νηµ/γραφική 
διδακτική 
ΑΡΕΠΨΥ-
ΚΟΧΡΑΠ-
Πιθανές 
αρνητικές 
επιπτώσεις: 
ψυχοσωµατι-
κή κούραση, 
χρονικά 
απαιτητική 
διαδικασία 
ΘΕΣΗΑΥ-
ΜΑ∆ΟΛΑ-
Θετικά ση-
µεία αυτε-
νέργειας: 
µάθηση µέσα 
από δοκιµή 
και λάθος 

4η  Θεµατική ενότητα:Αξιολόγηση 

16. 
Επίτευξη 
στόχων 

ΑΨΣΥ-
ΜΑ-
Άψογη 
συµπερι-
φορά 
µαθητών  

ΕΠΦΟ-
ΣΧΕΡ-
Επιµερισµός 
φόρτου 
σχολικής 
εργασίας 
∆ΗΕΥΣΥ-
ΜΑ- ∆ηµι-
ουργία ευ-
χάριστων 
συνθηκών 
µάθησης 

ΦΙΕΥΕΝΒΙ- 
φιλαναγνωσί-
α, ευαισθητο-
ποίηση στο 
θέµα ενδο-
σχολικής βίας 
ΜΕΜΗΕΚ-
ΚΟΚΙΚΟ-
µετάδοση 
µηνυµάτων 
στην εκπαι-
δευτική κοι-
νότητα, κινη-
τοποίηση 
κοινωνίας  

ΜΑΞΕ-
ΑΡΠΡ-
Στόχοι επε-
τεύχθησαν- 
µαθητές 
ξεπέρασαν 
αρχικές 
προσδοκίες 

ΑΠΑΥ-
ΕΚΧΟ-Οι 
στόχοι 
επετεύχθη-
σαν: από-
κτηση 
αυτοπε-
ποί/σης & 
εκµάθηση 
χορών 

∆Η-
ΠΡΜΑ-
∆ηµιουρ-
γία προ-
βληµ/σµού 
στους 
µαθητές 
ΙΚΑΝ-
ΚΟΦΑ-
ικανότητα 
αναγνώρι-
σης κοι-
νωνικού 
φαινοµέ-
νου και 
παρόµοιων 
καταστά-
σεων 
ΛΕΕΜ-
ΒΞΕΓΛ-
λεξιλογι-
κός ε-
µπλουτι-
σµός στη 
β’ ξένη 
γλώσσα 

ΑΡΣΤΕΠ-Οι 
αρχικοί στό-
χοι επετεύ-
χθησαν 

ΑΡΣΤΕΠ-
Αρχικοί 
στόχοι 
επετεύχθη-
σαν 

17.  
Τρόπος 
αξιολό-
γησης 

ΠΑΣΥ-
ΜΑ-
παρατή-
ρηση 
συµπερι-
φοράς 
µαθητών 
∆ΙΑΞ-
διαχρονι-
κή αξιο-
λόγηση 
(χάραξη 
επαγγελµ. 
κατευ-
θύνσεων 
(σχολή 
κι-
νηµ/γράφ
ου, Ειδική 
Αγωγή –
Πανεπ/µιο 
Μακεδο-
νίας) 

ΟΜΑΞΤΑ-
Οµαδική 
αξιολόγηση 
ταινίας  
ΑΝΣΥ-
Ανα-
στοχ/τική 
συζήτηση 
∆ΙΑΞ-
∆ιαχρονική 
αξιολόγηση: 
κάποιοι 
µαθητές 
συνεχίζουν 
να δηµιουρ-
γούν ταινίες, 
διαχρονικό 
ενδιαφέρον 
µαθητών 
(για δηµι-
ουργία τους) 

∆ΙΑΞ∆ΙΑΞ-
∆ιαµορφωτι-
κή αξιολόγη-
ση µαθητικών 
προσπαθειών, 
διαχρονική 
αξιολόγηση 

∆ΙΑΞ∆ΙΑΞ-
Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των 
εργασιών – 
διαµορφωτι-
κή αξιολό-
γηση 
∆ιαχρονική 
αξιολόγηση 
(µαθητές 
συνεχίζουν 
στο γυµνάσι-
ο) 

ΚΑΑΞ-
Καµία 
αξιολόγη-
ση 

ΠΑ∆ΙΤΕ-
Παρατή-
ρηση-
διαµορφω-
τική & 
τελική 

ΣΥΚΡ-
ΠΡΠΕΤΕΠΡ-
Συζήτηση, 
κρίση προ-
σωπικών 
πεποιθήσεων 
και τελικού 
προϊόντος 

ΣΥΜΑ-
Συζήτηση 
µε µαθητές 
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18.  
Απόκτη-
ση δεξιο-
τήτων 
από µα-
θητές 

ΟΜ-
ΠΡΣΥ-
Οµαδική 
προσπά-
θεια, 
συνεργα-
σία αντί 
συναγω-
νισµός,  
ΑΛΟΠ-
αλλαγή 
οπτικής 
πραγµά-
των 
ΧΑΕΠ-
ΚΑ-
χάραξη 
επαγ-
γελµ/ικών 
κατευ-
θύνσεων  

ΚΙΜΑΧΑ-
ΕΠ-
κινητοποίη-
ση µαθητών 
χαµηλού 
επιπέδου 
ΑΠΓΝΚΙ-
ΤΕ-
Απόκτηση 
γνώσεων 
κινηµα-
το/ικής 
τέχνης  
ΑΠΓΩ-
ΓΝΑΝ-
Απόκτηση 
γνώσεων σε 
γνωστικά 
αντικείµενα 
∆ΕΑΥ-
∆εξιότητες 
αυτό-
παρουσίασης 
ΒΕΕΚ-
Βελτίωση 
εκ-
φρασ/ότητας 

∆ΕΣΥΕΠ-
ΠΡΣΥΥΠ-
∆εξιότητες 
συνεργασίας, 
επίλυση προ-
βληµάτων, 
καλλιέργεια 
συνέπειας σε 
υποχρεώσεις 

ΕΜΓΝΑΝ-
Εµβάθυνση 
σε γνωστικά 
αντικείµενα 
∆ΕΕΡ-
∆εξιότητες 
έρευνας 
ΑΝΠΡΜΑ-
Ανάληψη 
πρωτοβου-
λιών από 
µαθητές 
ΓΝΚΙΤΕ-
∆ηµιουργία 
κινη-
µατ/φικής 
τέχνης (πρα-
κτικές γνώ-
σεις & συ-
νειδητοπ/ση 
εύρους εργα-
σίας) 
ΑΝΑΞΥΠ-
Αναγνώριση 
αξίας υπολο-
γιστή (εργα-
λείο εργασί-
ας) 

ΕΚΠΑΧΟ-
Εκµάθηση 
παραδοσι-
ακών χο-
ρών 

ΣΥ∆Υ-
ΠΑΤΑ-
Συνειδη-
τοπ/ση 
δυσκολιών 
κατά την 
παραγωγή 
ταινίας 
ΑΝΥΠ-
ανάληψη 
υποχρεώ-
σεων 

ΑΥΠΑΛΟ-
∆ΕΚΡΘΕ-
Αυθόρµητη 
παραγωγή 
λόγου, δεξιό-
τητες κριτι-
κής θέασης 
ΣΥΣΗ-
∆ΡΜΕΜΗ-
συ-
νειδ/ποίηση 
της σηµασίας 
σχετικών 
δράσεων για 
µετάδοση 
µηνυµάτων 
ΣΥΠΝΑ-
ΝΙΚ-
συνεργατικό 
πνεύµα (αλ-
λη/στήριξη, 
άλ-
λη/αποδοχή)
ανακάλυψη 
ικανοτήτων  
ΜΑΜΑ∆Υ-
Μαθητής µε 
µαθησιακές 
δυσκολίες:  
ΑΝΤΑΚΟ-
ΕΝ-
ανακάλυψη 
ταλέντου, 
κοινωνική 
ενσωµάτωση 
ΥΠΠΡΑΝ-
ΦΟ-
υπέρβαση 
προσωπικών 
αναστολών 
& φόβων  
ΕΝΘΑΑΥ-
Ενίσχυση 
θάρρους & 
αυ-
τό/ποίθησης 

ΧΟ∆Ε-
Χορευτικές 
δεξιότητες 
ΣΥΜΑ-
Συνεργασία 
µαθητών 
ΑΝΜΑ-
ΠΡΑΝ-
Αντίληψη 
µαθητών: η 
προσπάθεια 
ανταµείβε-
ται  
ΑΠΡΟ-
Αποδοχή 
ρόλων 

19.  
Αποτίµη-
ση στά-
σης µα-
θητών 

∆ΕΕΚ-
ΜΑΕΝ-
ΠΕ-
∆έσιµο 
µαθητών 
µε εκπαι-
δευτικού, 
ενθουσι-
ασµός, 
περηφά-
νια 

∆ΙΠΛΧΑ-
ΑΠ-
∆ιασκέδαση 
για την 
πλειοψηφία, 
χαρά, από-
λαυση 
ΑΡΑΡΜΕ-
Άρνηση 
αρχική για 
µειοψηφία 
ΕΥΠΑΣΧ-
Ευχάριστη 
παραµονή 
στο σχολείο 

ΒΙΡΟ-Βίωση 
ρόλων 
ΒΕΣΧΜΑ- 
βελτίωση 
σχέσεων 
µεταξύ µαθη-
τών 
ΘΕΣΤΛΟ- 
θετική στάση 
απέναντι στη 
λογοτεχνία 
ΕΠΣΥ∆Ρ-
επιθυµία για 
συνέχιση 
ανάλογων 
δράσεων 
ΑΝΘΕΕΝ-
ΜΑ-
ανταπόκριση 
του θέµατος 
στα ενδιαφέ-
ροντα µαθη-
τών 
ΣΥΑΝ-
συναισθηµα-
τική ανταπό-
κριση 

ΘΕΕΠΣΥ-
ΕΚΓΕΑΠ-
Θετική επί-
δραση από 
συµµετοχή 
σε εκδηλώ-
σεις και 
γενική απο-
δοχή 
ΠΕΙΚ-
Περηφάνια, 
ικανοποίηση 
(από δηµοσί-
ευση στο 
διαδίκτυο) 

ΕΝ-
Ενθουσια-
σµός 

∆ΙΘΕΣΥ-
ΟΛ∆Ο-
ΑΝ-
∆ιασκέδα-
ση, θετικά 
συναισθή-
µατα από 
ολοκλή-
ρωση 
δουλειάς 
και αντί-
κρισµα 

ΕΝΕΝΣΥ-
ΒΙΡΟΘΕΣΤ-
Ενδιαφέρον, 
ενεργή συµ-
µετοχή, 
βίωση ρό-
λων, θετική 
στάση 
ΙΚΑΠΕΠ-
ικανοποίηση 
από γενική 
αποδοχή 
επιτεύγµατος 
ΜΑΜΑ∆Υ-
Μαθητής µε 
µαθησιακές 
δυσκολίες:  
ΑΡΑΡ-
ΣΤΘΕΜΕ-
αρχική άρ-
νηση-
σταδιακή 
θετική µετα-
στροφή 

ΘΕΣΤΕΝ-
Θετική 
στάση, 
ενθουσια-
σµός 
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∆ΡΜΑΧΑ-
ΕΠ-
δραστηριο-
ποίηση µαθη-
τών χαµηλών 
επιδόσεων, 
βελτίωση 
επίδοσης στα 
µαθήµατα 
ΒΙΧΑ-βίωση 
χαράς 

20.  
Αποτίµη-
ση προ-
σωπικής 
στάσης 

ΕΝΠΕ-
Ενθουσι-
ασµός, 
περηφά-
νια 

∆Ι∆ΗΕΝ-
∆ΙΠΡΚΟ-
∆ιαστήµατα 
δηµιουργι-
κότητας 
εναλλάσσο-
νται µε 
διαστήµατα 
προσωπικής 
κόπωσης 

ΕΝΠΡΑΥ-
Ενίσχυση 
προσωπικής 
αυ-
τοπ/οίθησης 
ΗΘΙΚ-ηθική 
ικανοποίηση 
ΒΙΕΠ-βίωση 
επιτυχίας 

ΠΡΚΙ-
Προσωπική 
κινητοποίη-
ση µέσα από 
µεράκι και 
χαρά µαθη-
τών 
ΙΚΣΥ-
ΓΝΜΑ-
Ικανοποίηση: 
συµβολή στο 
γνωστικό 
υπόβαθρο 
µαθητών 
ΣΥ∆ΙΣΥ-
ΜΕ∆Ι-
Συνειδη-
τοπ/ση διά-
θεσης σύγ-
χρονων 
µέσων διδα-
σκαλίας για 
µετάδοση 
γνώσης 
(εναρµόνιση 
σχολείου µε 
σύγχρονη 
εποχή-ορθή 
αξιοποίηση 
σύγχρονων 
µέσων) 

ΕΝΕ-
ΠΑΡΣΚ-
Ενδιαφέ-
ρον για 
επίτευξη 
αρχικού 
σκοπού 

ΠΟΩ-
ΡΕΜΒΙ-
ΧΑ-Πολύ 
ωραία 
εµπειρία, 
βίωση 
χαράς από 
τη χαρά 
µαθητών 

ΕΝΑΠΕΝΣΧ
ΠΕΝΣΧ-
∆ΡΜΕ-
Ενδυνάµωση 
άποψης περί 
ένταξης 
σχετικών 
δράσεων 
µελλοντικά 
ΗΘΙΚΕΠ-
ΜΑ-ηθική 
ικανοποίηση 
από επιτυχία 
µαθητών 

ΙΚΕΞΜΑ-
Ικανοποίη-
ση από την 
εξέλιξη των 
µαθητών 

21. Αξιο-
λόγηση 
στάσης 
συναδέλ-
φων 

∆ΕΕΚ-
ΜΑ-
∆έσιµο 
µαθητών 
µε εκπαι-
δευτικούς  
ΜΕ∆Ι-
µεράκι, 
διασκέ-
δαση 
ΕΝΠΕ-
ενθουσι-
ασµός, 
περηφά-
νια 

ΒΑΣΥΕΦ-
∆Η-
Βαθµιαία 
συνειδητο-
ποίηση 
εφικτότητας 
δηµιουργι-
κής εκπαι-
δευτικής 
διαδικασίας 

ΑΡ∆ΥΑ∆-
Αρχική δυ-
σπιστία και 
αδιαφορία 

ΠΟΘΕΣΤΕ-
ΠΕΠ-Πολύ 
θετική στά-
ση, επιθυµία 
για σχετική 
επιµόρφωση 

Α∆-
Αδιαφορία 

ΑΡΕΠ∆Υ-
Αρχικά: 
επιφυλα-
κτική 
στάση-
δυσπιστία 
ΤΕΜΕ-
ΠΕΕΝ-
Τελικά: 
µεταβολή 
αρχικών 
πεποιθή-
σεων, 
ενθουσια-
σµός 

ΚΑΠΑ-
Καµία πα-
ρέµβαση 

ΕΝΣΥΕΥ-
Ενθουσια-
σµός, συ-
γκίνηση, 
ευχαρίστη-
ση 

22. Αξιο-
λόγηση 
στάσης 
διευθυ-
ντικής 
ηγεσίας 

ΕΝΠΕ-
Ενθουσι-
ασµός, 
περηφά-
νια 

ΣΤ∆Ι-
Στήριξη 
διευθυντή 

ΕΜΣΥ-
ΕΜΣΤ-
Ύπαρξη 
εµπιστοσύ-
νης, συναινε-
τική στάση, 
έµπρακτη 
στήριξη 

ΠΡΗΘΣΤ-
Πρακτική και 
ηθική στήρι-
ξη 

ΕΝΘ-
Ενθαρρυ-
ντική 

ΕΜΣΤ∆Ι-
ΥΛΧΑ-
Έµπρακτη 
στήριξη: 
διάθεση 
υλικού, 
χαρά λόγω 
επιτυχίας 
και διά-
κρισης 

ΕΜΣΥ-
Εµπιστοσύ-
νη, συναίνε-
ση 

ΕΜΗΘΥΠ-
Έµπρακτη 
και ηθική 
υποστήριξη 

5η  Θεµατική ενότητα:Ανασταλτικοί Παράγοντες κατά την Υλοποίηση 

23. 
Προβλή-
µατα 
κατά την 

ΧΡΠΕ-
Χρονικοί 
περιορι-
σµοί 

ΕΛΣΥΤΑ-
Τάξη χωρίς 
συνοχή-
έλλειψη 

ΠΕΧΡΕΛΥ-
ΛΥΠ-
Περιορισµέ-
νος χρόνος, 

ΥΛΥΠ-
Υλικοτεχνική 
υποδοµή 
(διαφορετι-

ΕΛΜΟ-
ΓΝΣΥΜΑ-
Έλλειψη 
µουσικών 

ΠΕΧΡ-
Περιορι-
σµένος 
χρόνος  

ΕΛΥΛΦΥ-
Ελλείψεις 
υλικοτεχνι-
κής φύσης 

∆ΥΑΝ-
ΡΟΜΑ-
∆υσχέρεια 
ανάληψης 
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υλοποίη-
ση 

(διάθεση 
ελάχιστου 
χρόνου 
από αρ-
χαιολογι-
κή υπη-
ρεσία) 
ΓΥΕΞ-
ΧΩ-
Γυρίσµα-
τα σε 
εξωτερικό 
χώρο 
∆ΥΑΝ-
ΡΟ-
∆υσχέ-
ρεια 
ανάληψης 
ρόλων 
από µα-
θητές 
ΕΛΥ-
ΛΥΠ-
Έλλειψη 
υλικοτε-
χνικής 
υποδοµής  
ΧΡ∆Ι-
χρονοβό-
ρα διαδι-
κασία  
∆ΥΠΡΑΝ
ΠΡΑΝ-
ΜΑΧΩ-
ΓΥ-
∆υσκολία 
πρόσβα-
σης ανά-
πηρου 
µαθητή 
στους 
χώρους 
γυρισµά-
των 

συλλογι-
κό/τας σε 
αρχικό στά-
διο 
∆ΙΜΑΧΑ-
ΕΠ-
δισταγµός 
από πλευράς 
µαθητών 
χαµηλού 
επιπέδου 
ΜΕΑΡΜΑ-
ΤΑ-µεγάλος 
αριθµός 
µαθητών 
στην τάξη-
δυσκολία 
ανάθεσης 
ίδιων ρόλων 
ΧΡΠΛΠΑΣ
Τ-χρονικό 
πλαίσιο 
παραγωγι-
κού σταδίου 
ΤΟΖΗ-
Τοπικιστικά 
ζητήµατα 
∆ΥΓΟΝ-
∆υσπιστία 
από γονείς 

έλλειψη υλι-
κοτεχνικής 
υποδοµής 
(εξοπλισµός, 
κινηµατογρά-
φος εκτός 
λειτουργίας) 

κές εκδόσεις 
λογισµικού 
µοντάζ ανά 
υπολογιστή) 
ΑΝΓΝΜΑ-
ανεπαρκείς 
γνώσεις 
µαθητών 
σχετικά µε το 
λογισµικό 
µοντάζ ΚΟ-
ΕΚΑΥ-
∆ΙΠΡΧΡ-
κούραση 
εκπαιδευτι-
κού, αυξηµέ-
νη διάθεση 
προσωπικού 
χρόνου εκ-
παιδευτικού, 
παραµερι-
σµός προσω-
πικής ζωής 
εκπαιδευτι-
κού 

γνώσεων 
από το 
σύνολο 
των µαθη-
τών 

(1 δίωρο 
γερµανι-
κών ανά 
εβδοµάδα) 
ΠΡΕΡΕΚ-
Πολύ 
προσωπι-
κή εργα-
σία εκπαι-
δευτικού 
∆ΥΒ-
ΞΕΓΛ-
∆υσκολίες 
λόγω β’ 
ξένης 
γλώσσας 
ΕΛΥ-
ΛΥΠΣΧ-
Έλλειψη 
υλικοτε-
χνικής 
υποδοµής 
στο σχο-
λείο 

(έλλειψη 
βιντεοκάµε-
ρας, ανύπαρ-
κτο διαδί-
κτυο, ένας 
προτζέκτο-
ρας) 
ΑΡΑΝΕΠ-
ΓΟ-Αρχικά: 
αντιδράσεις 
και επιφυλά-
ξεις γονέων 

ρόλων 
(σκηνοθέ-
τη, κλπ) 
από µαθη-
τές ∆Υ-
ΑΥΟΡΜΑ-
∆υσκολία 
αυτενέρ-
γειας & 
οργάνωσης 
από πλευ-
ράς µαθη-
τών 
ΑΡΓΟΣΥ-
ΜΑ-
Άρνηση 
γονιών για 
συµµετοχή 
µαθητών 
ΕΛΤΕΕΚ-
Έλλειψη 
τεχνογνω-
σίας εκπαι-
δευτικών 
(µοντάζ, 
βιντεολή-
ψεις) 
ΑΝΓΟ-
Ανταγωνι-
στικότητα 
γονιών 
ΧΡΠΕΡ-
Χρονικοί 
περιορι-
σµοί 
ΟΓΥΛ-
Όγκος ύλης 

24. 
Τρόποι 
αντιµε-
τώπισης 
προβλη-
µάτων 

ΡΥΚΥ-
ΕΚ-
Ρύθµιση 
κυκλοφο-
ρίας µέσω 
εκπαιδευ-
τικού  
ΑΝΡΟ-
ΕΚ-
ανάληψη 
ρόλων  
από εκ-
παιδευτι-
κούς 
∆ΙΕΞΣΥ-
διάθεση 
εξοπλι-
σµού από 
συνεργά-
τες,  
∆Ι-
ΠΡΟΧΡ-
διάθεση 
προσωπι-
κού χρό-
νου 

ΑΝΜΙΡΟ∆Ι 
-Ανάθεση 
µικρότερων 
ρόλων σε 
διστακτικούς  
ΚΑΕΡΟΜ-
Καταµερι-
σµός εργα-
σιών σε 
οµάδες 
ΕΝΕΡ-
ΣΧΩΡ-
Ένταξη 
εργασιών 
εντός σχολι-
κού ωραρίου 
∆ΙΠΡΧΡΕΚ-
∆ιάθεση 
προσωπικού 
χρόνου 
εκπαιδευτι-
κού 
ΣΥΟΛΕΠ-
∆Ι-Συζήτηση 
στην ολοµέ-
λεια και 
επίλυση 
διαφορών 
ΣΤΑΛΨΥ-

ΣΥΥΠΥ-
ΛΥΠΣΥΠΡ- 
Συνέπεια, 
υπέρβαση 
προβληµάτων 
υλικοτεχνικής 
φύσης (π.χ. 
άνοιγµα κι-
νηµ/γράφου), 
οργάνωση 
διαδικασιών 
µέσω προσω-
πικών & 
συλλογικών 
προσπαθειών 

ΥΠΠΡΥ-
ΛΥΠ-
Υπέρβαση 
προβληµά-
των υλικοτε-
χνικής φύσης 
(µέριµνα για 
χρήση κοινής 
έκδοσης 
λογισµικού 
µοντάζ) 
 ΑΠΓΝΜΑ-
απόκτηση 
γνώσεων 
µαθητών 
µέσω δοκι-
µής και 
λάθους 
ΑΓΜΕ-
αγάπη και 
µεράκι πα-
ραµερίζουν 
κούραση 

ΕΝΜΑ-
ΕΛΜΟΓΝ-
Ένταξη 
µαθητών 
µε ελλιπείς 
µουσικές 
γνώσεις 
µέσω χο-
ρού 

∆ΙΠΡΕΞ-
∆ιάθεση 
προσωπι-
κού εξο-
πλισµού 
Υ-
ΠΑΥΧΡ-
υπέρβαση 
αυστηρού 
χρονοδι-
αγρ/τος 
ΠΡΒΞΕΓ
Λ-Πρόβες 
β’ ξένης 
γλώσσας 

∆ΑΧΡΠΡΕΞ-
∆ανεισµός 
(βιντεοκάµε-
ρα από γονέ-
α) & χρήση 
προσωπικού 
εξοπλισµού 
(υπολογι-
στής, laptop, 
λογισµικό 
επεξεργασί-
ας), προµή-
θεια οπτικο-
ακουστικού 
υλικού για 
εκπαιδευτι-
κούς σκο-
πούς 
ΠΡΠΡ∆Ε-
ΜΑΕΓΓΟ-
Προστασία 
προσωπικών 
δεδοµένων 
µαθητών, 
γραπτή έ-
γκριση γο-
νιών 

ΟΛΟΡΕΚ-
Ολοκληρω-
τική οργά-
νωση από 
εκπαιδευτικ
ούς∆ΙΕΞΣ
Υ-∆ιάθεση 
εξοπλισµού 
από συνερ-
γάτες,  
∆ΙΠΡΟΧΡ-
∆ιάθεση 
προσωπι-
κού χρόνου 
ΑΝΠΑ-
ΧΡΣΥ-
Αντιµετώ-
πιση του 
παράγοντα 
«χρόνος» 
µε συνέ-
πεια 
ΑΠΜΑ-
ΧΩΕΓΣΥ-
Αποκλει-
σµός µαθη-
τών χωρίς 
έγκριση 
συµµετοχής 
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ΑΡΜΑ-
Σταδιακή 
αλλαγή 
ψυχοσύνθε-
σης αρνητι-
κών µαθη-
τών  
ΣΤΑΛΨΥ-
ΓΟΘΕΒΙ-
ΜΑ-
Σταδιακή 
αλλαγή 
ψυχοσύνθε-
σης γονέων 
λόγω θετι-
κών βιωµά-
των µαθη-
τών 

ΣΥΕΞΦΟ-
Συνεργασία 
µε εξωτε-
ρικούς 
φορείς 

6η  Θεµατική ενότητα:Απόψεις περί δηµιουργικής κινηµατογραφικής παιδείας 

25. Καλ-
λιέργεια 
φαντασί-
ας & 
δηµιουρ-
γικότητας 

ΚΡΙΚ- 
κριτική 
ικανότητα 
(κριτική 
θέαση 
τέχνης, 
ανάγνωση 
πίσω απ’ 
τις γραµ-
µές) 
ΑΠΓΝΒΙ- 
απόκτηση 
γνώσεων 
& βιωµά-
των ΕΠ-
ΣΥ-
Επίκληση 
στο συ-
ναίσθηµα 

ΑΠΣΤ-
ΠΛΒΙ-
«απόδραση» 
από τα στενά 
πλαίσια του 
βιβλίου 
ΚΑΤΡΕΚ-
Καινούργιος 
τρόπος έκ-
φρασης 
 

ΤΕΕΜ∆Η-Οι 
τέχνες γενικά 
εµπνέουν 
δηµι-
ου/κότητα 
ΣΤΓΝΑ-
ΠΑΝΖΩ-
στείρα γνώση 
& αποστήθι-
ση χωρίς 
δηµι-
ου/κότητα = 
ανεπαρκής 
ζωή 

ΦΑ∆ΗΚΑ-
ΠΟΥΨΒΑ-
Φαντασία & 
δηµιουρ-
γι/τητα καλ-
λιεργούνται 
σε πολύ 
υψηλό βαθµό  
∆ΗΠΡΕ-
ΣΑΝ- δηµι-
ουργι/τητα 
προκύπτει ως 
εσωτερική 
ανάγκη 

ΕΝΦΑ∆Η-
Ενίσχυση 
φαντασίας 
και δηµι-
ουργτ/τας 

ΑΝΟ-
ΡΑΛΚΑ-
Άνοιγµα 
ορίζοντα 
προς άλ-
λες κατευ-
θύνσεις 
ΠΡΕΙ∆Ι-
ΟΠ-
πρόσληψη 
εικόνων 
από δια-
φορετικές 
οπτικές 
ΚΑΦΑ-
∆Η-
καλλιέρ-
γεια φα-
ντασίας & 
δηµιουρ-
γικ/τας 
ΑΥΕΥΕ-
ΛΕΚΦΑ-
αυθορµη-
τισµός 
ευνοεί 
ελεύθερη 
έκφραση 
και φα-
ντασία 
ΚΑΠΟΣΤ-
καλλιέρ-
γεια πολι-
τιστικών 
στοιχείων 

ΚΙ∆ΗΕΚ-
ΜΑΑΝΙ∆-
Κι-
νηµ/γραφική 
δηµιουργία = 
τρόπος έκ-
φρασης 
µαθητών, 
µέσο ανά-
πτυξης ι-
δεών/ιστοριώ
ν 
ΜΕΠΡΣΥ-
Μέσο πρό-
κλησης συ-
ναισθ/άτων 

ΕΝΦΑ-
ΕΜ∆Η-
Ενισχύο-
νται φα-
ντασία, 
έµπνευση 
& δηµιουρ-
γικότητα 

26. Πε-
ρισσότε-
ρες ευ-
καιρίες 
κινηµα-
τογραφι-
κής δηµι-
ουργίας 

ΕΥΤΕ-
Γενικά: 
περισσό-
τερες 
ευκαιρίες 
τέχνης, 
παροχή 
δηµιουρ-
γικών 
µαθηµά-
των  
ΑΝ∆ΕΚΙ-
ανακάλυ-
ψη δεξιο-
τήτων 
στον 
κινη-
µα/γράφο   
ΑΠΟ-

ΣΗΣΥΚΙ-
ΜΑ-
Σηµαντική η 
σύνδεση 
κινηµατο-
γράφου και 
µαθηµάτων-
κατάκτηση 
γνωστικών 
αντικειµέ-
νων 
ΚΑΒΑΕΚ-
Σε κάθε 
βαθµίδα 
εκπαίδευσης 
(άσχετα µε 
την ηλικία)-
δραστηριο-
ποίηση 

ΠΕΕΥΕ-
ΝΤΕ∆Η-
Περισσότερες 
ευκαιρίες 
ενασχόλησης 
µε τέχνες και 
δηµι-
ου/κότηταΑΠ
ΜΑΚΑΕΚ-
αποδοτικότε-
ρη µάθηση, 
µάθηση (διε-
πις/µονική 
και διαθεµα-
τική) µέσω 
καλλιτεχνικής 
έκφρασης 
∆ΗΧΡΤΕ-
∆ηµιουργική 

ΠΕΕΥ∆Η-
ΠΡΚΙ-Θα 
έπρεπε να 
υπάρχουν 
περισσότερες 
ευκαιρίες 
δηµιουργικής 
προσέγγισης 
κινη-
µα/γράφου 

ΕΝΓΝΑΝ-
Ενισχύει τα 
γνωστικά 
αντικείµε-
να 
ΑΚΟΛΤΜ-
Ακατάλλη-
λο για όλα 
τα τµήµατα 
(δεν ενδεί-
κνυται) 
 

ΠΕΕΥΚΙ-
∆Η-
Περισσό-
τερες 
ευκαιρίες 
κινηµα-
τογ/ικής 
δηµιουρ-
γίας: 
∆Ι∆ΗΕΥ-
ΣΥΜΑ-
διασκέδα-
ση δηµι-
ουργεί 
ευχάριστες 
συνθήκες 
µάθησης 
ΠΑΕΡ-
Παράγεται 

ΠΕΕΥΚΙΠΑ-
Περισσότε-
ρες ευκαιρίες 
κινηµατο-
γραφικής 
παιδείας: 
ΚΙΠΑ∆ΙΠΑ-
ΠΑ-
ΚΑΚΡΣΚ-
Κι-
νηµ/γραφική 
παιδεία = 
ουσιαστική 
διδακτική 
παρέµβαση 
καλλιέργειας 
κριτικής 
σκέψης 
ΣΥΚΡΣΤΚΙ-

ΠΕΕΥΚΙ-
∆Η-
Περισσό-
τερες ευ-
καιρίες 
κι-
νη/γραφική
ς δηµιουρ-
γίας 
ΕΥ∆Η∆Ρ-
Ευκαιρίες 
δηµιουργι-
κών 
δρασ/ριοτή
των 
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ΣΤΖΩ-
απόκτηση 
στόχων 
στη ζωή 
ΕΥΒΙΕΠ-
Ευκαιρίες 
βίωσης 
επιτυχίας 
ΚΙΜΕΑΠ
ΑΠ-
ΓΝΞΕΓΛ-
Κι-
νηµ/γράφ
ος= Μέσο 
απόκτη-
σης γνώ-
σεων 
ξένης 
γλώσσας 

ανάλογα µε 
τις δυνατό-
τητες 
ΠΑΜΕΠΕ-
ΟΑ-Τα 
παιδιά µεγα-
λώνουν σε 
περιβάλλον 
οπτικοακου-
στικό 
ΤΡΕΚΑΥ-
∆ΗΓΝ-
Τρόπος 
έκφρασης 
(µουσικά, 
εικαστικά, 
προφορικά, 
γραπτά, 
κλπ),αυτόνο
µη δηµιουρ-
γία γνώσης 

χρήση σύγ-
χρονης τεχνο-
λογίας ΕΝ-
ΘΕΣΥ-
ενίσχυση 
θετικών συ-
ναι/θηµάτων 
(χαρά, ευτυ-
χία) 
∆ΗΟΡ-
δηµιουργία 
οράµατος 
ΕΝΜΑ-
ΜΑΠΡ-
ενθάρρυνση 
µαθητών µε 
µαθησιακά 
προβλήµατα 

έργο 
ΘΕΑΠ-
ΜΑΠΑ∆Ι-
Θετικότε-
ρα αποτε-
λέσµατα 
µάθησης 
από παρα-
δοσιακές 
διαδικασί-
ες 
ΚΙΕΠ∆Ι-
ΚΑ-
κινηµα-
τογ/φος = 
επικοινω-
νία µέσα 
από διά-
φορα 
κανάλια 

∆Η-
Συνδυασµός: 
κριτική στά-
ση απέναντι 
στον κινη-
µα/γράφο & 
κι-
νηµ/γραφική 
δηµιουργία 
ΑΝΠΡΙΚ-
Ανακάλυψη 
προσωπικών 
ικανοτήτων 
(µέσω της 
δηµιουργικής 
προσέγγισης) 
ΣΥΠΕΕΙ-
ΠΡΟΠΑΝ-
Σύγχρονο 
περιβάλλον 
εικόνων 
προαπαιτεί 
την ορθή 
οπτική ανά-
γνωσή τους 

27. 
Γενικοί 
ανασταλ-
τικοί 
παράγο-
ντες 

ΑΝ-
ΠΟΠΡ-
Ανυπαρ-
ξία σχετι-
κών πολι-
τιστικών 
προγραµ-
µάτων 
ΣΦΑΝΠΡ
-«Σφιχτά» 
αναλυτικά 
προγράµ-
µατα 
ΚΑΕΥ-
ΖΩ-
Κατάργη-
ση ευέλι-
κτης 
ζώνης (Ε’ 
& ΣΤ» 
τάξη) 
ΕΛΥΛ-
ΦΥ-
Σχολικές 
ελλείψεις 
υλικοτε-
χνικής 
φύσης 
ΑΡΣΥ-
ΓΟ-
άρνηση 
συνεργα-
σίας 
γονέων 
ΜΕΑΡ-
ΜΑΤΑ-
Μεγάλος 
αριθµός 
µαθητών 
ανά τάξη 
∆ΥΥΛ-
ΜΙΒΑ-
∆υσκολία 
υλοποίη-
σης σε 
µικρότε-
ρες βαθ-
µίδες 

ΕΛΑΠΣΥ-
ΕΚ Έλλειψη 
αποφασιστι-
κότητας και 
συντονισµού 
εκπαιδευτι-
κών 
ΑΓΕΚΚΙ-
ΠΑΙ-Άγνοια 
εκπαιδευτι-
κών για την 
κινηµατο-
γραφική 
παιδεία 
ΑΝΜΙΒΑ-
ΑΠΚΙΕΡ- 
Ανικανότητα 
µικρών 
βαθµίδων σε 
απαιτητικές 
κινηµατο-
γραφικές 
εργασίες 

ΑΝΜΙΒΑ-
ΑΝ-
Ανικανότητα 
µικρών βαθ-
µίδων αντα-
πόκρισης σε 
απαιτητικές 
εργασίες 
(µοντάζ, κλπ) 
ΚΑΩΡ∆Η-
κατάργηση 
ωρών δη-
µι/ικότητας 
(ευέλικτη 
ζώνη) 
ΑΝΘΕΚΙΠΑ-
φωνές αντί-
δρασης σε 
ενδεχόµενη 
θεσµοθέτηση 
κινη/γραφικής 
παιδείας 
ΑΝΣΧΠΑ-
ΤΕΕΞ-
ανικανότητα 
σχολείου για 
παρακο-
λού/ση τεχνο-
λογικών 
εξελίξεων 

ΠΕΥΛ-
ΠΕΧΡ-
Περιττή 
ανούσια ύλη, 
περιορισµέ-
νος χρόνος 

ΑΝ-
ΠΡΠΕΧΡ-
Σηµαντικό 
πρόβληµα: 
αναλυτικό 
πρόγραµ-
µα, περιο-
ρισµένος 
χρόνος 
ΑΝΠΑ-
Ανθρώπι-
νος παρά-
γοντας 
(ικανότη-
τας συµµε-
τοχής, 
ωριµότητα, 
δεξιότητες, 
διάθεση) 

ΜΕΟΜΕ-
ΡΑΙΧΑ-
Μεγάλες 
οµάδες 
εργασίας, 
πρόκληση 
προβλη-
µάτων 
λόγω 
δηµιουρ-
γίας αί-
σθησης 
«χαλαρό-
τητας» 
ΥΛΕΛΕ-
ΞΥΠΑΠ-
υλικοτε-
χνικές 
ελλείψεις 
δηµιουρ-
γούν εξάρ-
τηση και 
υπονοµεύ-
ουν το 
αποτέλε-
σµα 
ΧΡΠΕΑΥ-
ΑΥ-
ΠΕΥΛ-
χρονικοί 
περιορι-
σµοί, 
αυστηρό 
περίγραµ-
µα ύλης 
ΑΝΚΑ-
ΜΑ∆Η-
Ανάγκη 
καθοδή-
γησης 
µαθητών 
δηµοτικού 

ΕΚΜΑΑΝ-
ΓΟ-Έκθεση 
µαθητών-
αντιδράσεις 
γονιών  
ΜΑΠΕΑΥ-
∆Η-Τα µα-
θήµατα περι-
ορίζουν την 
αυτενέργεια 
και δηµιουρ-
γι/τητα µα-
θητών 
ΕΛΥ-
ΛΥΠΣΧ-
Ελλείψεις 
υλικοτεχνι-
κής υποδο-
µής σε σχο-
λεία (απ’ τα 
σοβαρότερα 
εµπόδια) 
ΑΓΠΕΚΙΠΑ-
Άγνοια περι-
εχοµένου 
κινηµ/αφικής 
παιδείας 
(περιττή, 
υπερβολική) 
∆ΥΑΝΡΟ-
ΜΑ-
∆υσκολία 
ανάληψης 
ρόλων από 
µαθητές 

ΠΕΧΡ-
Περιορι-
σµός χρό-
νου 
ΣΦΑΝΠΡ-
«Σφιχτά» 
αναλυτικά 
προγράµ-
µατα 
∆ΥΑΓΕΚ-
∆υσπιστία 
& άγνοια 
εκπαιδευτι-
κών 
ΕΛΓΝΕΚ-
Έλλειψη 
γνώσεων 
εκπαιδευτι-
κών 
ΑΠΜΙΒΑ-
ΟΜΕΡ-
Απειρία 
µικρών 
βαθµίδων 
σε οµαδι-
κές εργασί-
ες 
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28.  
Βελτίωση 
συνθηκών 

ΑΥΜΑ-
ΠΡ∆Η-
ΜΑΑΠ -
Συνδυα-
σµός 
«αυστη-
ρών» 
µαθηµά-
των (πρω-
ινό ωρά-
ριο) µε 
προαιρε-
τικά δη-
µιουργικά 
µαθήµατα 
(απογευ-
µατινό 
ωράριο)-
(επίσηµη 
θεσµοθέ-
τηση) 

ΒΙΕΠΕ-
ΚΤΕΚΙ-
Βιωµατική 
επιµόρφωση 
εκπαιδευτι-
κών στην 
τέχνη του 
κινη-
µα/γράφου 
∆ΗΠΟΣΧ-
∆ηµιουργία 
πολλαπλα-
σιαστών στις 
σχολικές 
µονάδες 
ΣΥΠΟΣΥ-
Συµβολή 
πολιτιστικού 
συλλόγου 
(ανάπτυξη 
υλικού) 
∆Η-
ΤΜΚΙΣΧ-
∆ηµιουργία 
τµήµατος 
κινη-
µα/γράφου 
στο σχολείο 
(εκτός σχο-
λικού ωρα-
ρίου) 
ΕΠΘΕΑΠΣ-
Επίσηµη 
θεσµοθέτη-
ση-
Αναλυτικά 
προγράµµα-
τα σπουδών 
ΣΠΕΚΑ-
ΚΕΠΠΑ-
ΜΟ-Σπουδές 
εκπαιδευτι-
κών σε 
ακαδηµαϊκό 
επίπεδο-
παιδαγωγικό 
µοντέλο 
ένταξης 
κι-
νηµ/ογράφο
υ στην εκ-
παίδευση 
ΑΝ∆ΙΠΛ-
Ανάπτυξη 
διαδικτυα-
κής πλατ-
φόρµας-
ανταλλαγή 
υλικού & 
εµπειριών 

ΑΛΠΑ-
ΑΝΠΡ-Ριζική 
αλλαγή σε 
παιδεία & 
αναλυτικά 
προγράµµατα 
ΕΜΜΑΧΑ-
ΒΑ-εµπλοκή 
µαθητών από 
χαµηλές 
βαθµίδες 
εκπαίδευσης, 
ΚΡΠΑ-
κριτική παι-
δαγωγική 
ΛΥΠΡΥΛ-
ΦΥ-Λύση 
προβληµάτων 
υλικοτεχνικής 
φύσης 

ΑΝΥΛ-
ΧΡΚΙ∆Η-
Αναδιάρ-
θρωση & 
«ξαλάφρω-
µα» ύλης, 
διάθεση 
χρόνου για 
κινηµατ/φική 
δηµιουργία 
ΕΝΣΤΥΠ-
∆ΗΕΡ-
ενσωµάτωση 
στόχων 
Υπουργείου 
σε δηµιουρ-
γική εργασία 

ΧΑΑΝ-
ΠΡΘΕ-
«Χαλάρω-
ση» αναλυ-
τικού προ-
γράµµατος 
(περιορι-
σµός υπο-
χρεωτικής 
ύλης), 
θεσµοθέ-
τηση 

ΕΝ-
ΓΝΑΝΣΧ
∆Ρ-
Ένταξη 
στην ευέ-
λικτη 
ζώνη, σε 
όλα τα 
γνωστικά 
αντικείµε-
να, σε 
προγράµ-
µα-
τα/σχολικέ
ς δραστη-
ριό/τες 
ΕΠΕΚ-
Επιµόρ-
φωση 
εκπαιδευ-
τικών στην 
κινηµα-
τογρ/ική 
παιδεία 
(µειονέ-
κτηµα 
σεµιναρί-
ων: προαι-
ρετικά, 
περιορι-
σµένη 
συµµετο-
χή) 
ΚΑΑ-
ΚΕΠ-
Κατάρτιση 
σε ακαδη-
µαϊκό 
επίπεδο 
(σε όλες 
τις σχολές: 
διδακτική 
µε ένταξη 
κινηµα-
τογ/φου 
στην τάξη) 

ΠΟΣΥΕΜ-
ΤΟΦΟΤΕ-
Πολύπλευρη 
συνεργασία- 
εµπλοκή 
τοπικών 
φορέων µε 
τεχνογνωσία 
ΠΡΠΡΜΑ∆Ρ
-
Προϋπόθεση: 
προ-εργασία, 
πολύ καλή 
προετοιµασία 
µαθητών 
µέσα από 
δρα-
στη/ιότητες  
∆ΗΟΜΕΚ-
ΚΟΕΝ-
∆ηµιουργία 
οµάδας εκ-
παιδευτικών 
µε κοινά 
ενδιαφέροντα 
ΕΣΕΠΣΥ-
Εσωτερική 
επιµόρφωση 
συναδέλφων 
(αλ/δασκαλία
) 
ΕΝΣΧ∆Ρ-
Ένταξη σε 
σχολικές 
δρα-
στη/ιότητες 
(αυτόνοµο 
πρόγραµµα 
κι-
νη/γραφικής 
παιδείας) 
ΑΓΚΟ-
ΕΞΣΧ-
Αγορά κοι-
νού εξοπλι-
σµού σχο-
λείων 

ΑΠΤΕΕ-
ΠΕΚ-
Απόκτηση 
τεχνογνω-
σίας µέσω 
επιµόρφω-
σης εκπαι-
δευτικών 
ΕΙΚΙΠΑ-
ΕΚΠΡΟ-
Εισαγωγή 
κι-
νη/γραφική
ς παιδείας 
στην εκ-
παίδευση 
υπό προϋ-
ποθέσεις 
(όχι µικρές 
βαθµίδες) 

 

 

XII.5 Επανακωδικοποίηση ανά Θεµατικό Άξονα 
 
Πίνακας 1- Επανακωδικοποίηση πρώτου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 1: 
ταυτότητα µαθητικής κινηµατογραφικής δηµιουργίας 

Υποθέµατα Κωδικός 
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1. Τίτλος ταινίας ΕΝΤΙ ΠΕΕΝΤΙ 
Σ2,Σ3, Σ5,Σ6, Σ8 Σ1,Σ4,Σ7 

2.∆ιάρκεια ταινίας ΛΙ∆ΕΛΕ ∆ΕΛΕ ΠΕ∆ΕΛΕ 
Σ5,Σ8 Σ3,Σ4,Σ7 Σ1,Σ2,Σ4,Σ6 

3.Χώρος παραγωγής ΧΩΣΧ ΕΞΧΩ ΕΣΧΩ 
Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7 Σ1,Σ2,Σ7,Σ8 Σ2,Σ4,Σ7,Σ8 

4.Τάξη που συµµετείχε ∆ΕΤΑ ΠΕΤΑ ΕΚΤΑ ΣΥΝΣΧ 
Σ3 Σ7,Σ8 Σ2,Σ4,Σ5,Σ6 Σ1 

5.Αριθµός µαθητών ΕΝΤΜ ∆ΥΤΜ ΤΡΤΜ ΟΛΤΜ 
Σ2,Σ4,Σ5,Σ7 Σ3,Σ6 Σ8 Σ1 

6.Είδος ταινίας ΜΥΘ ΝΤΟ 
Σ1,Σ3,Σ6,Σ7,Σ8 Σ2,Σ4,Σ5 

7.Θεµατολογία ταινίας ΚΟΙΘΕ ΠΟΛΘΕ ΙΣΤΘΕ ΘΕΥΓ 
Σ1,Σ3,Σ6,Σ7 Σ1,Σ5 Σ2,Σ4,Σ8 Σ4 

 

Πίνακας 2- Επανακωδικοποίηση δεύτερου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 2: 
ένταξη κινηµατογραφικής παραγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Υποθέµατα Κωδικός 
8. Σύνδεση µε γνωστικό αντικεί-
µενο 

ΓΛΩ ΕΥΖΩ ΛΟΓ ΙΣΤ 

Σ7 Σ4,Σ5,Σ7 Σ3,Σ6 Σ1,Σ4,Σ8 

ΓΕΡ ΦΥΣΑΓ ΜΟΥ ΓΕΩ ∆ΙΠΡΓΝΑΝ 

Σ6 Σ1,Σ8 Σ5,Σ8 Σ8 Σ1,Σ2 

9. Ένταξη σε εκπαιδευτικό πρό-
γραµµα 

ΠΟΛΠΡ ∆ΙΑΠΡ 
Σ1,Σ5 Σ2,Σ3,Σ4,Σ6,Σ7,Σ8 

10. Συµµετοχή σε διαγωνισµό ή 
φεστιβάλ 

ΚΙΦΕ 
Σ5,Σ8 

11. Στόχος κινηµατογραφικής 
δηµιουργίας 

ΜΕΚΟΜΗ ΕΜΓΝ ΕΝΜΑ ΕΠΤΕΚΙ 
Σ1,Σ3,Σ6,Σ7 Σ2,Σ4,Σ6,Σ8 Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ8 Σ2,Σ7,Σ8 

 

Πίνακας 3- Επανακωδικοποίηση τρίτου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 3: 
µεθοδολογικό πλαίσιο κινηµατογραφικής δηµιουργίας 

Υποθέµατα Κωδικός 
12. ΤΠΕ & εξοπλισµός ΚΑΜ ∆ΙΑΠΙ ΗΥ ΕΙΦΩ 

Σ4,Σ8 Σ4 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ2 

CDPL ΚΛΑ ΜΙΚ GRRO 

Σ8 Σ2 Σ1,Σ2,Σ3,Σ5,Σ6,Σ7 Σ2 

ΜΟΥΟΡ ∆ΙΑ∆ ΛΟΕΠΒΙ LA 

Σ2 Σ4,Σ7 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ4,Σ7 

13.Συνεργασία ΕΚΠ ΕΞΦΟ ∆ΙΗΓ 
Σ1,Σ2,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ7,Σ8 Σ2 
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14.Παραγωγική διαδικασία ΠΡΠΑΡ ΠΑΡ ΜΕΠΑΡ 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 

ΕΠΕΞΦΟ ΠΑΟΑΥΛ ΕΠΥΛ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ7,Σ8 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 

Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 
ΕΞΥΛΥΠ ∆ΗΜ∆Ρ 
Σ1,Σ2,Σ4,Σ8 Σ1,Σ2 
ΕΞΠΑΝΟ ΠΡΟΚΟΙΝ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ8 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 

Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 ΜΕΤΕΧ 

Σ2,Σ3,Σ4,Σ7 
ΠΡΟ∆Ρ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 

15.Παρέµβαση εκπαιδευτι-
κού ή εξωτερικού φορέα 

ΑΥΒΑΑΥΜΑ ΜΕΒΑΑΥΜΑ ΕΛΒΑΑΥΜΑ 
Σ4 Σ2,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7 Σ1,Σ3,Σ8 

 
 

Πίνακας 4- Επανακωδικοποίηση τέταρτου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 4: 
αξιολόγηση 

Υποθέµατα Κωδικός 
16. Επίτευξη στόχων ΑΡΣΤΕΠ 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 
17.Τρόπος αξιολόγησης ΚΑΜΑΞ ∆ΙΑΜΑΞ ΤΕΑΞ ∆ΙΑΑΞ 

Σ5 Σ1,Σ3,Σ4,Σ6 Σ2,Σ6,Σ7,Σ8 Σ1,Σ2,Σ3,Σ4 
18.Απόκτηση δεξιοτήτων 
από µαθητές 

∆ΕΞΜΑΘ∆Ι ∆ΕΞΖΩ ΚΙΝ∆ΕΞ ∆ΕΞΓΡΑΜ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4, 
Σ7,Σ8 

Σ1,Σ3,Σ4,Σ6, 
Σ7,Σ8 

Σ5,Σ8 Σ2,Σ4,Σ6,Σ7 

19.Αποτίµηση στάσης µα-
θητών 

ΘΕΣΤΜΑ ΑΡΣΤΜΑ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8  Σ2,Σ7 

20.Αποτίµηση προσωπικής 
στάσης 

ΘΕΣΤΕΚ ΑΡΣΤΕΚ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ2 

21.Αξιολόγηση στάσης συ-
ναδέλφων 

ΘΕΣΤΣΥ ΣΥΣΤΣΥ 
Σ1,Σ2,Σ4,Σ6,Σ8 Σ3,Σ5,Σ6,Σ7 

22.Αξιολόγηση στάσης δι-
ευθυντικής ηγεσίας 

ΘΕΣΤ∆ΙΗΓ 
Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 

 

Πίνακας 5- Επανακωδικοποίηση πέµπτου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 5:  
ανασταλτικοί παράγοντες 

Υποθέµατα Κωδικοί 
23.Προβλήµατα κατά την υλοποίηση ΧΡΠΕΡ ΥΛΤΕΕΛ ΠΡΑΠΡ ΠΡΑΝΘΠΑ 

Σ1,Σ2,Σ3, 
Σ4,Σ6,Σ8 

Σ1,Σ3,Σ4, 
Σ6,Σ7 

Σ1,Σ2,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ8 

Σ2,Σ7,Σ8 

24.Τρόποι αντιµετώπισης προβληµάτων ΑΝΧΡΠΕ ΠΑΥΛΥΠ ΠΑΠΡΑΠΡ ΠΑΑΝΘΠΑ 
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Σ1,Σ2,Σ3, 
Σ4,Σ6,Σ8 

Σ1,Σ3,Σ4, 
Σ6,Σ7,Σ8 

Σ1,Σ2,Σ4, 
Σ5,Σ6,Σ8 

Σ2,Σ7,Σ8 

 

Πίνακας 6- Επανακωδικοποίηση έκτου θεµατικού άξονα 

Θεµατικός άξονας 6:  
απόψεις περί κινηµατογραφικής δηµιουργίας 

Υποθέµατα Κωδικοί 
25.Καλλιέργεια φαντασί-
ας & δηµιουργικότητας 

ΕΝΦΑ∆ΗΜ ΕΝΚΡΣΚ ΕΠΣΥΝ ΠΟΚΑ 

Σ2,Σ3,Σ4,Σ5, 
Σ6,Σ7,Σ8 

Σ1 Σ1,Σ4,Σ7 Σ6 

26.Περισσότερες ευκαιρί-
ες κινηµατογραφικής δη-
µιουργίας 

ΠΕΕΠΤΕ 
 

ΕΥΥΠΠΡΟ ΠΕΚΙΠΑ 

Σ1,Σ3,Σ8 Σ5,Σ8 Σ2,Σ4,Σ6,Σ7 

27.Γενικοί ανασταλτικοί 
παράγοντες 

ΕΛΠΟΛΠΡ 
 

ΠΕΡΑΠΣ ΥΛΤΕΕΜ ΠΕΡΑΝΘΠΑ 

Σ1 Σ1,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ1,Σ3, 
Σ6,Σ7 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ5, 
Σ6,Σ7,Σ8 

28.Βελτίωση συνθηκών ΕΙΚΙΠΑΣΧ ΑΚΚΑΕΚ 

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8 Σ2,Σ6 

ΕΠΕΚ ΣΥΕΞΦΟ 

Σ2,Σ6,Σ7,Σ8 Σ2,Σ7 

∆ΙΚΕΚ ΛΥΥΛΤΕΕΛ 

Σ2,Σ7 Σ3,Σ7 
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Παράρτηµα XIII 

 

XIII. Ένταξη Κινηµατογράφου στην Εκπαίδευση: Πρακτικές Εκπαιδευ-

τικών 

 

Αισθητική Αγωγή (µουσική, εικαστικά, θέατρο) 
Η κινηµατογραφική δηµιουργική εµπειρία της ∆ηµοπούλου (2016)1 στηρίχτηκε στα γνωστικά αντι-
κείµενα της αισθητικής αγωγής και συγκεκριµένα στη θεατρική αγωγή του δηµοτικού µε παράλλη-
λη απορρόφηση στη γλώσσα, τα εικαστικά, τη δηµιουργική γραφή, την πληροφορική, την ιστορία 
και την ξένη γλώσσα. Η ζωγραφική, η ποίηση, η θέαση ταινιών, η συγγραφή σεναρίου και η γνω-
ριµία µε βασικές κινηµατογραφικές έννοιες αποτέλεσαν το προπαρασκευαστικό στάδιο της παρα-
γωγής µιας κινηµατογραφικής ταινίας, µε στόχο την άντληση χαράς από την πλευρά των µαθητών, 
αποτέλεσµα εµπλοκής σε δηµιουργικές πρακτικές έκφρασης. 
1∆ηµοπούλου. Τ. (2016). Ανοίγουµε ∆ρόµους στη Φαντασία χτίζοντας µια Παιδαγωγική του Ονείρου»: ∆ι-
δακτική Πρόταση- Πρόγραµµα για τον Κινηµατογράφο στο Πλαίσιο του Μαθήµατος της Αισθητικής Αγωγής 
[Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός 

στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟ∆Ε) 

Η διδακτική εφαρµογή των Ματσιώρη και Βασιλού (2014: 38-51)2 επεκτείνει διαθεµατικά και διε-
πιστηµονικά το µάθηµα του ΑΟ∆Ε Λυκείου στην αγγλική γλώσσα και αξιοποιεί την 7η τέχνη – 
κινηµατογραφικές δηµιουργίες µαθητών - για να καταστήσει την οικονοµική επιστήµη πιο κατανο-
ητή και ενδιαφέρουσα. 
2Ματσιώρη Α., Βασιλού Κ. (2014). Αξιοποίηση της Τέχνης του Κινηµατογράφου  για ∆ιδασκαλία Οικονοµι-
κής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα. Στο: Σαµαρά, Θ., Κουσλόγλου, Ε., Σαλονικίδης, Ι., Τζιµόπουλος, Ν. 
(Επιµ.). Πρακτικά 3

ου
 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ηµαθίας µε Θέµα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη 

∆ιδακτική Πράξη», Σελ. 38-51. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» - 2003 

Γλωσσικά µαθήµατα-Λογοτεχνία 
Όπως προτείνεται σε διδακτικό σενάριο της Αγγέλη (2016)3, ο κινηµατογράφος µπορεί να αξιοποι-
ηθεί ενισχυτικά στο γλωσσικό µάθηµα «Έκφραση-Έκθεση», µε ειδικό στόχο την κριτική, αναστο-
χαστική, αισθητική αναζήτηση του θέµατος από τους µαθητές, τόσο µέσα από το σχολικό εγχειρί-
διο, όσο και µέσα από τον κινηµατογράφο, ώστε να αναγνωρίσουν ότι εκτός από τα τυπικά συστή-
µατα επικοινωνίας του προφορικού και γραπτού λόγου, υπάρχουν και άλλα κανάλια σηµειωτικά, 
όπως το οπτικοακουστικό του κινηµατογράφου. Παροµοίως, σε διδακτική εφαρµογή συγκριτικής 
ανάγνωσης λογοτεχνικού κειµένου και οπτικοακουστικών του µεταφορών (Αγγελοπούλου, 2016)4, 
οι µαθητές επιδιώχθηκε να οδηγηθούν στο συµπέρασµα της δυνατότητας µετατροπής γραπτού κει-
µένου σε κινηµατογραφικό, µε ανεξάρτητη υπόσταση, στη γνωριµία µε τον γλωσσικό κώδικα της 
7ης τέχνης και στην καλλιέργεια της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης και κριτηρίων αξιολόγησης. 
Μια ακόµη υλοποίηση δράσης, σε νηπιαγωγείο, (Ιατροπούλου, 2016)5 επιδίωξε να αναπτύξει τις 
σχέσεις των µαθητών µε τις τέχνες και ειδικότερα την τέχνη του κινηµατογράφου, εντός της οποίας 
οι µαθητές γνώρισαν δοµικά στοιχεία του κινηµατογράφου (είδη ήχου, κάδρα, κλπ), διάφορα κει-
µενικά είδη και τις µεταξύ τους σχέσεις (π.χ. λογοτεχνία ως βιβλίο και ως ταινία) µε κεντρικούς 
στόχους τη συνεργασία των µαθητών, την επίλυση προβληµάτων και τη δραστηριοποίηση µέσα 
από διαδικασίες που προκαλούν ευχαρίστηση. 
3Αγγέλη, Α. (2016). Μοντέρνοι Καιροί. Κριτικός Γραµµατισµός στη Β/θµα Εκπαίδευση µέσω Κινηµατογρα-
φικής Ταινίας [Abstract]. 1

ο
 Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός 

Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
4Αγγελοπούλου, Α. (2016). Όταν η Λογοτεχνία Συνοµιλεί µε τον Κινηµατογράφο: «∆ιαβάζοντας» το Από-
σπασµα: Η Γνωριµία µε τη Μόνικα από το Μυθιστόρηµα Eroica του Κ. Πολίτη και «Βλέποντας» την Τηλεο-
πτική και Κινηµατογραφική του Μεταφορά. [Abstract]. 1

ο
 Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή 
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Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
5Ιατροπούλου, Ο. (2016).  Βλέπω, Παίζω και ∆ηµιουργώ µε Ταινίες Μικρού Μήκους [Abstract]. 1ο Πανελ-

λήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσ-
σαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 

Ερευνητική Εργασία 
Η διαδραστική διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστηµών µέσω Οπτικοακουστικών Τεχνών µε εστί-
αση στο θέµα της διαφορετικότητας βρήκε εφαρµογή σε Ερευνητική Εργασία Λυκείου (Κατσαρού, 
2016)6. Βιωµατικές δράσεις, οµαδοσυνεργατική εργασία και προβολή ταινίας µε θεµατική εστίαση 
ανάλογη του θέµατος του project οδήγησε σε κινηµατογραφική δράση µε αντίστοιχη θεµατολογία, 
παράγοντας έτσι σηµαντικά οπτικοακουστικά µηνύµατα για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Σε 
άλλη περίπτωση (Ηλιοπούλου, 2014:106-113)7, διερευνητική, διαθεµατική εργασία Λυκείου οδή-
γησε µαθητές στη συλλογική δηµιουργία ταινίας, όπου θέµα και στόχοι είχαν ως σηµείο αναφοράς 
τα ΑΠΣ των γλωσσικών µαθηµάτων, παράγοντας ουσιώδη µαθησιακά αποτελέσµατα στο πεδίο 
«κινηµατογραφική γλώσσα». 
6Κατσαρού, Β. (2016). ∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία των Κοινωνικών Επιστηµών µέσω Οπτικοακουστικών Τε-
χνών [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατι-

σµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
7Ηλιοπούλου, Ι. (2014). Η Χρήση των ΤΠΕ στην Υλοποίηση Συλλογικής Ταινίας Μικρού Μήκους. Στο: Α-
ναστασιάδης, Π., Ζαράνης, Ν., Οικονοµίδης, Β. Καλογιαννάκης, Μ. (Επιµ.). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συ-

νεδρίου µε ∆ιεθνή Συµµετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Σελ. 106-113. 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014. 

Θρησκευτικά 
Κατά την πιλοτική εφαρµογή της διδασκαλίας C.L.I.L (Content and Language Integrated 
Learning)8 στο µάθηµα των Θρησκευτικών (Αλµπανάκη & Βασιλού, 2016:149-157)9, οι µαθητές 
προσέγγισαν θέµατα του µαθήµατος, πραγµατευόµενοι αντίστοιχα ζητήµατα και στο µάθηµα των 
Αγγλικών, µέσα από την θέαση αποσπασµάτων επιλεγµένων ταινιών. Αναλύσεις και συζητήσεις 
επί του περιεχοµένου των ταινιών στην αγγλική γλώσσα συνέβαλαν στην ανάπτυξη γνωστικών δε-
ξιοτήτων στη γλώσσα-στόχο. 
8Μέθοδος  C.L.I.L.: Οι µαθητές διδάσκονται µέσα από την ξένη γλώσσα τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα. 
Ο στόχος της µεθόδου είναι διττός: εκµάθηση ξένης γλώσσας και περιεχοµένου µαθηµάτων. Στο: British 
Council (n.d.). Content and Language Integrated Learning. Ανακτήθηκε 18 ∆εκεµβρίου 2016 από 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/content-language-integrated-learning 
9Αλµπανάκη, Ξ., Κυριακή, Β.(2016). ∆ιδασκαλία των Θρησκευτικών µέσω της Μεθόδου C.L.I.L.: Ένα Ερ-
γαλείο ∆ιΕπιστηµονικής Προσέγγισης και Ενδυνάµωσης των Γλωσσικών ∆εξιοτήτων. Στο: Γκιώση, Σ., 
Τσιάφης Ι. (Επιµ.). Πρακτικά: 6

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & την Ποιότητα, Σελ. 

149-157. Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΠΡΟΤ. 
Ιστορία 

Κατά την άποψη των Απιδοπούλου, Γιάγκογλου και Τζίµα (2016)10, βασικές αρχές κινηµατογραφι-
κής εκπαίδευσης µπορούν να ενσωµατωθούν στην προσχολική ηλικία (νηπιαγωγείο), στοχεύοντας 
στην εξοικείωση των µικρών µαθητών µε νέα ψηφιακά εργαλεία για τη δηµιουργία οπτικοακουστι-
κής αφήγησης, µέσα από την οποία προσεγγίζονται θέµατα της τοπικής ιστορίας (µουσείο) µε βιω-
µατικές πρακτικές. Συµπλέοντας µε αυτή τη φιλοσοφία, πρακτική σε νηπιαγωγείο (Τεκερή, 
2016:148-159)11 µε εκτενείς συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων, βασίστηκε στη χρήση οπτικών ιστο-
ρικών πηγών, όπως ταινιών, για να µεταδώσει στους µαθητές το περιεχόµενο της έννοιας «ιστορι-
κός χρόνος» µέσα από µια βιωµατική και διερευνητική προσέγγιση και µε τη συνδροµή των νέων 
τεχνολογιών. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε δράση µε σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέρο-
ντος των µαθητών, την ανάπτυξη της παρατηρητικότητάς τους και της ικανότητας άντλησης πλη-
ροφοριών από διάφορες πηγές, όπως του ιστορικού παρελθόντος µέσω του κινηµατογράφου, ώστε 
να διευρύνουν οι µαθητές το κριτικό ιστορικό γνωστικό πεδίο µε εναλλακτικές πηγές τεκµηρίωσης 
του παρελθόντος (Καραµανώλη, 2016)12. Η δηµιουργία κριτικής συνείδησης και η κατανόηση της 
ιστορίας επιχειρήθηκαν µε την αξιοποίηση του κινηµατογράφου σε µία παρεµφερή δραστηριότητα 
(Κυριαζή, 2016)13, µε στόχο τον εµπλουτισµό των ιστορικών βιωµάτων των µαθητών, οδηγώντας 
τους στη συνειδητοποίηση πως όλα τα κειµενικά είδη (λογοτεχνία, ιστορία, κινηµατογράφος) δια-
κατέχονται από το στοιχείο της υποκειµενικότητας. 
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10Απιδοπούλου, Σ., Γιάγκογλου, ∆., Τζίµα, Τ. (2016). Υιοθετώ το Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας [Abstract]. 1ο 
Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, 

Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
11Τεκερή, Κ. (2016). Αξιοποίηση των Ιστορικών Πηγών στο Νηπιαγωγείο και η Συµβολή τους στην Ανάπτυ-
ξη της Έννοιας του Χρόνου. Στο: Σαλονικίδης, Γ. (Επιµ.).  Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνε-

δρίου Κεντρικής Μακεδονίας: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη ∆ι-

δακτική Πράξη, Τόµος Β’, Σελ. 148-159. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποί-
ηση των Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» – 2003 
12Καραµανώλη, Ε. (2016). Η Αξιοποίηση του Οπτικοακουστικού Γραµµατισµού στην Εκπαίδευση: Ένα Σε-
νάριο ∆ιδακτικής στο Μάθηµα της Ιστορίας [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή 

Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
13Κυριαζή. Κ. (2016). Το Ιστορικό Βίωµα µέσα στη Μεταπολεµική Ιστορία: Αντίσταση Γυναικών και Νέων-
Γερµανική Κατοχή [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστι-

κός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
Κινηµατογραφική Παιδεία στο Πλαίσιο Σχολικών Συνεργειών 

Σύµφωνα µε συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την υλοποίηση κινηµατογραφικής δράσης στο 
πλαίσιο συνεργασίας ενός ελληνικού σχολικού µε ένα ισπανικό µέσω της πλατφόρµας e-twinning 
(Ματεντσίδου, 2016:387-394)14, ο αντίκτυπος από τη δηµιουργική διαδικασία παραγωγής ταινίας 
µικρού µήκους στους µαθητές ήταν θετικός. Χρησιµοποιώντας τρόπους επίλυσης προβληµάτων 
(π.χ. ελλείψεις, πρόβες µεγάλης διάρκειας, κλπ) και συλλογική αλληλεγγύη, οι µαθητές επέδειξαν 
σθένος για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, αποκόµισαν πληθώρα εµπειριών, απέκτησαν νέες δεξιό-
τητες και αρετές και ανακάλυψαν ιδιαίτερες κλίσεις.  
14Ματεντσίδου, Χ. (2016). Πρότυπη Εκπαιδευτική Τεχνική: Crimson Idol-µια Ταινία στα Πλαίσια του E-
Twinning, µε Θέµα την Ενδοοικογενειακή Βία, τις Εξαρτήσεις, τη Show Business και την Αυτοπεποίθηση. 

Στο: Γκιώση, Σ., Τσιάφης Ι. (Επιµ.). Πρακτικά: 6
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & 

την Ποιότητα, Σελ. 387-394. Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΠΡΟΤ. 
Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός 

Όπως διαπιστώνεται σε διδακτική εφαρµογή, ο κινηµατογράφος, ως εργαλείο προώθησης της αυτε-
νέργειας των µαθητών, της συλλογικότητας, καλλιτεχνικής έκφρασης και µετάδοσης µηνυµάτων, 
συγκεράστηκε µε ερευνητική αναζήτηση στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας (Αθανασοπούλου, 2016)15, 
στα οποία κεντρική επιδίωξη ήταν οι µαθητές να γνωρίσουν τις τεχνικές των κινούµενων σχεδίων 
(animation) και στη συνέχεια να εφαρµόσουν τις νέες γνώσεις κατά τη δηµιουργία µιας ταινίας κι-
νούµενων σχεδίων. ∆ράση συναφούς περιεχοµένου (Γεράκος & Ρώσσιου, 2016)16 επικεντρώθηκε 
στην εκπόνηση κατάλληλων δραστηριοτήτων που προάγουν την κριτική θέαση ταινιών από τους 
µαθητές και τους καθιστούν ικανούς να εξελιχθούν σε δηµιουργικούς παραγωγούς. Η διδακτική 
διαδικασία ήταν αµιγούς κινηµατογραφικού εγγραµµατισµού, δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην κριτική 
δεξιότητα των µαθητών, τη συνεργατική διερευνητική µάθηση και την παραγωγική διαδικασία η 
οποία απαιτεί γνώσεις τεχνολογικής φύσης για να εξασφαλιστούν πρακτικά αποτελέσµατα. Παρα-
πλήσια ήταν η στοχοθεσία διδακτικής εφαρµογής (Λατίνος, Ρόντσης & Μαυρίδης, 2016)17 που πε-
ριέλαβε ποικίλες δραστηριότητες ΚΠ (επισκέψεις µουσείων κινηµατογράφου, συντελεστές παρα-
γωγής, σκηνικά, φεστιβάλ, τεχνικές κινηµατογραφικής αφήγησης – ήχος, φωτισµός), µε σκοπό οι 
µαθητές να ανακαλύψουν έµφυτο ταλέντο, να απολαύσουν τη µάθηση, να ενσαρκώσουν ρόλους 
κατά την πρακτική κινηµατογραφικής δηµιουργίας και να ανοιχτούν προς την τοπική και ευρύτερη 
κοινωνία. 
15Αθανασοπούλου, Ζ. (2016). Κινούµενη Εικόνα, ένα Πολυδιάστατο ∆ιδακτικό Εργαλείο [Abstract]. 1ο Πα-

νελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, 

Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
16Γεράκος, Η. Ρώσσιου, Ε. (2016). Βιβλίο και Ταινία» σε µια ∆ιδακτική Προσέγγιση Οπτικοακουστικού 
Γραµµατισµού στο Γυµνάσιο [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτι-

κοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
17Λατίνος, Α. , Ρόντσης, Κ., Μαυρίδης, Ι. (2016). Το Παιδί, το Περιβάλλον του και η Κάµερα-Φωτογραφική 
Μηχανή. Πρακτικά: 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµα-

τισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 

Κοινωνικά θέµατα (Ρατσισµός, Βία, ∆ιαφορετικότητα, Προσφυγιά, Μετανάστευση) 
Η µετάδοση µηνυµάτων κατά των ρατσιστικών διακρίσεων, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και 
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της δηµιουργίας τεχνητού χάσµατος ανάµεσα σε ηµεδαπούς και αλλοδαπούς µιας χώρας, επιχειρή-
θηκαν σε διδακτική εφαρµογή (Βαρδίκου, 2016)18 στο µάθηµα της αγγλικής γλώσσας, µε παράλλη-
λη έµφαση στους άξονες της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισµικότητας, µε τη συγγραφή ενός ποιή-
µατος, τη δραµατοποίησή του και την κινηµατογραφική του µεταφορά, ώστε οι µαθητές να αισθαν-
θούν την ικανοποίηση της οπτικοακουστικής δηµιουργίας. Κινούµενο στο ίδιο πεδίο κοινωνικών 
θεµάτων, εκπαιδευτικό σενάριο (∆εληµπέη, Παπαδόπουλος & ∆εληµπέης, 2016)19, έδωσε την ευ-
καιρία στους µαθητές, µέσα από την έρευνα του θέµατος του σχολικού εκφοβισµού, την αποτύπω-
ση συναισθηµάτων σε ποίηση, τη δραµατοποίηση της ποίησης και την οπτικοποίησή της µε τη 
βοήθεια του κινηµατογράφου, να προβληµατιστούν επί του φαινοµένου της σχολικής βίας, απο-
κτώντας παράλληλα γνώσεις οπτικοακουστικού και κινηµατογραφικού εγγραµµατισµού. Με επιδί-
ωξη την πληροφόρηση των µαθητών και την ανάπτυξη στάσεων και συµπεριφορών κατά του φαι-
νοµένου της σχολικής βίας, βιωµατικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε σε λύκειο αξιοποίησε τον κι-
νηµατογράφο µέσω διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρµας, επικοινωνώντας στους µαθητές µη-
νύµατα κατά του bullying (εκφοβισµός, βία) µε οπτικοακουστική σηµειωτική (Γαϊτάνη & Γασπαρι-
νάτος, 2016:206-218)20. Σύµφωνα µε άλλη πρόταση κοινωνικού περιεχοµένου (Ζάρας, 2016)21, η 
κινηµατογραφική τέχνη προσφέρεται στην τάξη προκειµένου να ζωντανέψει το σχολικό πρόγραµ-
µα και να εφοδιάσει τους µαθητές µε κριτήρια αξιολόγησης πληροφοριών κινηµατογραφικού περι-
εχοµένου. Κατά την πρόταση, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
να ενταχθεί ο κινηµατογράφος υπό τη µορφή της προβολής ταινιών στη διδακτική πράξη: η συνδε-
σιµότητα µε το πρόγραµµα σπουδών και ο παιδαγωγικά σχεδιασµένος τρόπος παρουσίασης στην 
τάξη, που θα κινητοποιήσει τους µαθητές σε ενεργή συµµετοχή, η οποία θα οδηγήσει στην ανατρο-
φοδότηση. 
18Βαρδίκου, Μ. (2016). Kids have Rights [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµε-

τοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
19∆εληµπέη, Ε., Παπαδόπουλος, Σ., ∆εληµπέης, Γ. (2016). Η ∆ηµιουργία Βιντεοκλίπ ως Μέτρο Πρόληψης 
και Αντιµετώπισης του Σχολικού Εκφοβισµού στα Πλαίσια του 2ου Πανελληνίου ∆ιαγωνισµού  «Λέµε ΟΧΙ 
στον Εκφοβισµό» του Βρετανικού Συµβουλίου και  της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Ολυµπιακής Εκεχειρίας [Ab-
stract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός στην 

Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
20Γαϊτάνη Κ. Μ., Γασπαρινάτος Α. Α. (2016). Ενδοσχολική Βία. Μια ∆ιδακτική Πρόταση προς Ενεργοποίη-
ση των Μαθητών για Ενηµέρωση και Ουσιαστική Παρέµβασή τους πάνω στην Πρόληψη και Αντιµετώπιση 
του Φαινοµένου. Στο: Σαλονικίδης, Γ. (Επιµ.). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρι-

κής Μακεδονίας. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη ∆ιδακτική Πράξη, 
Τόµος Β’, Σελ. 206-218. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» – 2003. 
21Ζάρας, Α. (2016). Ο Ελληνικός Κινηµατογράφος για την Προσφυγιά και τη Μετανάστευση: µια ∆ιδακτική 
Πρόταση [Abstract]. 1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή: Οπτικοακουστικός Γραµµα-

τισµός στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: 24 – 26 Ιουνίου 2016. 
Οικιακή Οικονοµία 

Η θέαση ταινίας που διαπραγµατεύεται την οικονοµική κρίση της σύγχρονης πραγµατικότητας της 
Ελλάδας και η ανάλυσή της ως προς τους χαρακτήρες και την πλοκή, η συζήτηση κινήτρων και η 
αναζήτηση αιτιών πίσω από τις δράσεις των χαρακτήρων αποτέλεσαν µέρος ενός άλλου διδακτικού 
σεναρίου στο πλαίσιο του µαθήµατος της Οικιακής Οικονοµίας µε διαθεµατικές προεκτάσεις σε 
άλλα γνωστικά αντικείµενα, και στόχο τον προβληµατισµό των µαθητών και την ενίσχυση στάσεων 
αλληλεγγύης (Καδιγιαννόπουλος & Καραβίδα, 2016:250-258)22. 
22Καδιγιαννόπουλος, Γ., Καραβίδα, Μ. (2016). Ένα ∆ιαθεµατικό – ∆ιαπολιτισµικό Σενάριο για την Οικονο-
µική Κρίση. Στο: Σαλονικίδης, Γ. (Επιµ.). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής 

Μακεδονίας: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη ∆ιδακτική Πράξη, 
Τόµος Β’, Σελ. 250-258. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» – 2003. 

Σχολικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) 
Στο σενάριο των Ντόγα, Λαµπροπούλου και Κοντζίνου (2015:310-321)23, ο κινηµατογράφος εντά-
χθηκε στο µάθηµα ως διδακτικό εργαλείο µε σκοπό την κριτική ανάπτυξη αξιών και την κοινωνική 
και επαγγελµατική προετοιµασία των µαθητών. 
23Ντόγας, Χ.,  Λαµπροπούλου, Π., Κοντζίνου, Ι. (2015). Μπρος Γκρεµός και Πίσω Ρέµα: ∆ιαµόρφωση Αξιών 
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στο Μάθηµα του ΣΕΠ µε την Αξιοποίηση του Κινηµατογράφου. Στο: Κιουλάνης, Σ., Πασχαλίδου, Α. Χαρ-
παντίσου, Ζ. (Επιµ.). Πρακτικά του 1

ου
 ∆ιεθνούς Βιωµατικού Συνεδρίου Εφαρµοσµένης ∆ιδακτικής, Καινοτό-

µες Εφαρµογές στη ∆ιδακτική Πράξη, ∆ράµα, 27-29 Νοεµβρίου 2015, Σελ. 310-321. ∆ράµα: Επιστηµονικός 
και Πολιτιστικός Σύλλογος Εκπ@ιδευτικός Κύκλος 2016.  

Φιλοσοφία 
Ο κινηµατογράφος της παιδαγωγικής πρότασης του Αποστολίδη (2015:104-111)24, εγείρει φιλοσο-
φικά ζητήµατα, τα οποία οι µαθητές καλούνται να διαπραγµατευτούν µέσα από τον κοινωνικό διά-
λογο. 
24Αποστολίδης, Γ. (2015). Αξιοποιώντας τον Κινηµατογράφο στη ∆ιδακτική ∆ιαδικασία: Από το Matrix στον 
Φιλοσοφικό ∆ιάλογο. Στο: Κιουλάνης, Σ., Πασχαλίδου, Α. Χαρπαντίσου, Ζ. (Επιµ.). Πρακτικά του 1

ου
 ∆ιε-

θνούς Βιωµατικού Συνεδρίου Εφαρµοσµένης ∆ιδακτικής, Καινοτόµες Εφαρµογές στη ∆ιδακτική Πράξη, ∆ράµα, 
27-29 Νοεµβρίου 2015, Σελ. 104-111. ∆ράµα: Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος εκπ@ιδευτικός 
κύκλος 2016.  

Φυσική Αγωγή 
Συνδυάζοντας το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής µε τις νέες ΤΠΕ, όπως την προβολή και ανάλυση 
ταινίας µε αθλητική θεµατολογία για την ενθάρρυνση των µαθητών µε ιδιαίτερες αθλητικές ικανό-
τητες, παρουσίασε, κατά τους Αντωνίου, Μαστρογιάννη & Εµµανουηλίδου, (2016:323-347)25 και 
Κατσάνη (2016:535-545)26, ευεργετικά αποτελέσµατα για τους µαθητές, προσελκύοντας το ενδια-
φέρον τους, εξηγώντας µε βιωµατικό τρόπο αθλητικά φαινόµενα και γενικώς ενισχύοντας περαιτέ-
ρω την κατανόηση της µαθησιακής ενότητας.  
25Αντωνίου, Π., Μαστρογιάννης, Ι., Εµµανουηλίδου, Κ. (2016). Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Ψηφιακών Σενα-
ρίων στη Φυσική Αγωγή. Στο: Σαλονικίδης, Γ. (Επιµ.). Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου 

Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη ∆ιδακτική 

Πράξη, Τόµος ∆’, Σελ. 323-347. Θεσσαλονίκη: Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στις Φυσικές Επιστήµες «Μιχάλης ∆ερτούζος» – 2003. 
26Κατσάνης, Γ. (2016). Μια Πρόταση ∆ιαθεµατικής ∆ιδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής µε τη Χρήση Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο: Γκιώση, Σ., Τσιάφης Ι. (Επιµ.). Πρακτικά: 6

ο
 Πανελλή-

νιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα & την Ποιότητα, Σελ. 535-545. Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΠΡΟΤ. 
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Παράρτηµα XIV 

 

XIV. Σηµαντικότερα Ευρήµατα Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας 

Επεξήγηση Συντοµογραφιών: 

ΑΠΣ: Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

ΚΓ: Κινηµατογραφικός Γραµµατισµός 

ΚΠ: Κινηµατογραφική Παιδεία 

ΟΑ: Οπτικοακουστικός 

 

Πίνακας 1 Ποσοτική Έρευνα: Σηµαντικότερα Ευρήµατα 

Υλικοτεχνική υποδοµή σχολείων 
Υφίσταται υλικοτεχνική υποδοµή για προβολή ΟΑ υλικού, αλλά υστέρηση σε ΟΑ υλικό και 
εξοπλισµό που απαιτείται για τη δηµιουργική προσέγγιση του κινηµατογράφου 
Η εξοπλιστική δύναµη στο σύνολό της κρίνεται ως ανεπαρκής και γίνεται αντιληπτή ως πρό-
βληµα στην ορθή εφαρµογή της ΚΠ 

Πρακτικές Εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν αξιοποιούν ΟΑ υλικό κατά τη διδασκαλία 
Οι δράσεις ΚΠ εντάσσονται στη διδασκαλία κυρίως µε τρόπο που εµπλουτίζει τα ΑΠΣ και ε-
ναρµονίζονται µε τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας 
Οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρµόζουν δράσεις ΚΠ συνυπολογίζοντας τις τρεις προσεγγίσεις του ΚΓ: 
κριτική, δηµιουργική, πολιτιστική 

Στρατηγικές προώθησης 
Η ΚΠ εξαρτάται πρωτίστως από τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και δευτερευόντως από 
τις πρωτοβουλίες των σχολείων 
Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί γενικά δε συνεργάζονται µε εξωτερικούς φορείς για την προώ-
θηση της ΚΠ και οι εξωτερικοί φορείς δε συνεισφέρουν στην κινηµατογραφική αγωγή των εκ-
παιδευτικών 

Προβλήµατα 
Ανεπάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού σχολείων 

Μη ορθή 
εφαρµογή  

της ΚΠ 

Ισχύοντα περιοριστικά ΑΠΣ 

Ελλειµµατικές γνώσεις και δεξιότητες ΚΓ εκπαιδευτικών 

Έλλειψη κινήτρων ανάµεσα σε µαθητές 

Έλλειψη ενδιαφέροντος ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς 

Εκπαιδευτική πολιτική: ανυπαρξία ΚΠ στα ΑΠΣ 

Αξία ΚΠ: Απόψεις εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία της ΚΠ 
Ευεργετικές ιδιότη-
τες κινηµατογράφου 

Χρηστικό εκπαιδευτικό εργαλείο 
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Συµβολή στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων (ΑΠΣ, πολιτιστικές 
γνώσεις, κριτική σκέψη, δηµιουργικές ικανότητες) 
Συµβολή στην ανάπτυξη θετικής στάσης µαθητών 

Η παροχή περισσότερων ευκαιριών ΚΠ στο σχολείο είναι αναγκαία 
Η απόκτηση ΚΠ στο σχολείο είναι σηµαντική 
Η ακαδηµαϊκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ΚΠ θα συµβάλει σε µια πιο συστηµατοποιη-
µένη προσέγγισή της εντός του σχολείου 
Η θεσµοθέτηση ενός γνωστικού αντικειµένου ΚΠ (αυτόνοµα ή διαθεµατικά) θα συνεισφέρει 
στην αντιµετώπιση των σηµαντικότερων προβληµάτων και στην ορθή εφαρµογή δράσεων ΚΠ 

 

Πίνακας 2 Ποιοτική Έρευνα: Σηµαντικότερα Ευρήµατα 

Ένταξη δράσεων κινηµατογραφικής δηµιουργίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Ο κινηµατογράφος προσεγγίζεται δηµιουργικά στην τυπική εκπαίδευση, αλλά σε περιορισµένο 
βαθµό. 
Η πραγµατοποίηση δράσεων ΚΠ εξαρτάται από προσωπικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτικοί ενσωµατώνουν τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας στην κινηµατογραφική 
δηµιουργία: σύνδεση διαθεµατική και διεπιστηµονική µε γνωστικά αντικείµενα και εκπαιδευτι-
κά προγράµµατα & συµµετοχή σε µαθητικό φεστιβάλ ή διαγωνισµό οπτικοαουστικών δηµιουρ-
γιών 

Κύριες επιδιώξεις εφαρµογής δράσεων κινηµατογραφικής δηµιουργίας 
∆ραστηριοποίηση µαθητών, ανάπτυξη θετικής στάσης στη µάθηση, ευαισθητοποίηση σε κοινω-
νικά θέµατα, απόκτηση γνώσεων (ΑΠΣ), µύηση στην κινηµατογραφική τέχνη 

Επιδίωξη στόχου απόκτησης κινηµατογραφικού γραµµατισµού 
∆ΕΝ ακολουθείται κάποιο µοντέλο κινηµατογραφικής εκπαίδευσης µε παιδαγωγική επάρκεια 

Άσκηση στη δηµιουργία κινηµατογραφικών ταινιών  
Οι µαθητές, ως επί το πλείστον, έρχονται σε έµµεση επαφή µε τη δηµιουργική διαδικασία µέσω 
της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες 

Μεθοδολογική προσέγγιση κινηµατογραφικής δηµιουργίας: 
Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή, επιδιώκουν συνεργασίες µε εκ-
παιδευτικούς και κυρίως µε εξωτερικούς φορείς, οργανώνουν την εργασία σε στάδια και κρί-
νουν τα αποτελέσµατα σε θεωρητικό επίπεδο 

Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες  
Χρονικοί περιορισµοί Αυστηρό χρονοδιάγραµµα, απαιτητικά προγράµµατα σπουδών 
Πρακτικοί περιορισµοί Ανυπαρξία πολιτιστικών προγραµµάτων ΚΠ 

Μεγάλα τµήµατα 

Χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευσης-δυσχέρεια ανάληψης ρόλων  

Ελλιπείς γνώσεις µαθητών/περιορισµένη δυνατότητα αυτενέργει-
ας/αναγκαιότητα αυξηµένης καθοδήγησης  

Υλικοτεχνικοί περιορι-
σµοί 

Ελλείψεις τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισµού 

Περιορισµοί ανθρώπι-
νου παράγοντα 

Άγνοια περιεχοµένου της ΚΠ από εκπαιδευτικούς 
Ανεπαρκής τεχνογνωσία εκπαιδευτικών 
Άρνηση συνεργασίας γονέων 

Επίλυση προβληµάτων 
Προσωπικές παρεµβάσεις εκπαιδευτικών, προσαρµογή, ευελιξία, εφευρετικότητα 

Απόκτηση δεξιοτήτων & γνώσεων µαθητών (απόψεις εκπαιδευτικών) 
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Μαθησιακές διεργασίες Συλλογική προσπάθεια & συνεργασία, επικοινωνιακή ικανότητα, 
επίλυση προβληµάτων 

Γραµµατισµοί Γνώσεις ΑΠΣ και κινηµατογραφικής τέχνης 
∆εξιότητες ζωής Κοινωνική ενσωµάτωση, ανάληψη ρόλων και υποχρεώσεων, συνέ-

πεια, πρωτοβουλία, διαµόρφωση προσωπικής ταυτότητας, ανακάλυ-
ψη δεξιοτήτων, κλίσεων και προσωπικού ταλέντου 

Στάση εµπλεκόµενων µαθητών (απόψεις εκπαιδευτικών) 
Η πλειοψηφία των µαθητών αντιµετωπίζει τις δράσεις κινηµατογραφικής δηµιουργίας πολύ θε-
τικά 

Στάση εµπλεκόµενων εκπαιδευτικών 
Οι εκπαιδευτική αντλούν ικανοποίηση από τη χαρά των µαθητών 

Στάση εκπαιδευτικής κοινότητας (απόψεις εκπαιδευτικών) 
Υποστηρικτική η διευθυντική ηγεσία- συγκρατηµένοι ως θετικοί οι εκπαιδευτικοί 

Αξία ΚΠ-Απόψεις εκπαιδευτικών 
Η ΚΠ προάγει: φαντασία, δηµιουργικότητα, κριτική θέαση, πολιτιστική γνώση και επίκληση 
στο συναίσθηµα 

Αλλαγή εκπαιδευτικού συστήµατος-Απόψεις εκπαιδευτικών 
Το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να παρέχει στους µαθητές ευκαιρίες κινηµατογραφικής δηµι-
ουργίας και ευκαιρίες τέχνης 

Βελτίωση συνθηκών-Συστάσεις εκπαιδευτικών 
Εξάλειψη υλικοτεχνικών προβληµάτων, εισαγωγή της ΚΠ στην εκπαίδευση, δικτύωση, επιµόρ-
φωση ή και ακαδηµαϊκή κατάρτιση εκπαιδευτικών, ενίσχυση συνεργασιών µεταξύ σχολείων και 
φορέων 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειµένου της οριστικοποιηµένης τελικής εκδοχής της 

Μ.∆.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείµενο:  

«∆ηλώνω ρητά ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προ-

σβάλλει κάθε µορφής πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων και δεν είναι προϊόν µερικής ή ολικής αντιγρα-

φής, οι πηγές δε που χρησιµοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και µόνον.» 

 

Υπογραφή:  

∆ηµητριάδου Χριστίνα 

 


