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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να καταδείξει την αξία της αξιοποίησης του 

κινηµατογράφου στην εκπαίδευση και να ανιχνεύσει το βαθµό κατάκτησης του 

κινηµατογραφικού εγγραµµατισµού στην Ευρώπη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται οι 

λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή της κινηµατογραφικής τέχνης στη 

διδακτική πράξη και η καινούργια ορολογία που αναπτύσσεται γύρω από την 

κινηµατογραφική παιδεία. Στο δεύτερο µέρος γίνεται αναφορά στις αρχές 

κινηµατογραφικής εκπαίδευσης που θεωρούνται καθοριστικής σηµασίας, περιγράφεται 

συνοπτικά το Πλαίσιο για την Κινηµατογραφική Εκπαίδευση στην Ευρώπη, που έχει 

εκπονηθεί για την προώθηση της ένταξης της 7
ης

 τέχνης στο σχολείο, διερευνάται η 

ετοιµότητα της Ευρώπης απέναντι στον «γραµµατισµό της οθόνης» και καταγράφεται ο 

βαθµός ανάπτυξης της κινηµατογραφικής παιδείας στην Ελλάδα. Στο τρίτο µέρος 

παρουσιάζεται µια διδακτική πρόταση ως απόπειρα εφαρµογής των αρχών του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Κινηµατογραφικής Παιδείας. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη 

διατύπωση συµπερασµάτων σχετικά µε τη δροµολόγηση µιας κατεύθυνσης 

ενσωµάτωσης του κινηµατογράφου στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδας. 
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Abstract 

This paper aims at pinpointing the value of using film in education and at tracking the 

level of film literacy achievement in Europe. In the first part, it presents the reasons 

which render the introduction of film in teaching a necessity and the new terminology 

which is being developed around film education. The second part includes a reference to 

the principles of film education that are considered to be of the utmost importance, a 

brief description of the Framework for Film Education in Europe, which has been 

developed for the promotion of film literacy at schools, an exploration of Europe’s 

readiness for “Screening Literacy” and an assessment of the development of film 

literacy in Greece. The third part presents a didactic proposal as an attempt to 

implement the principles of the European Framework for Film Education. The paper 

concludes with conclusions about the initiation of a path toward incorporating film in 

the educational system of Greece.  

Key-words: film education, film literacy, cine-literacy, screening literacy  

 

 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εποχή, η αξία του κινηµατογράφου για τη σχολική αίθουσα θεωρείται 

πλέον δεδοµένη. Ο Lardoux (2014) εκφράζει την πεποίθηση πως το σχολείο έχει την 

ευθύνη να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη ταλέντου, δίνοντας 

στους µαθητές την ευκαιρία της κινηµατογραφικής δηµιουργίας. Στην Ελλάδα, αρκετοί 

εµπειρογνώµονες, όπως η Καραθανάση (2001), καθώς και οι Αθανασάτου, 

Καλαµπάκας και Παραδείση (2011), διατυπώνουν την άποψη πως η ένταξη του 

κινηµατογράφου στο σχολείο ενεργοποιεί τους µαθητές, µετατρέποντάς τους σε 

σκεπτόµενους ακροατές και ενισχύει τα γνωστικά αντικείµενα, συµβάλλοντας στη 

µάθηση µέσω του εποικοδοµητικού διαλόγου. Ειδικά, η δηµιουργική οδός, κατά τον 

Σπύρου (2001), µπορεί να αποδειχθεί άριστη µέθοδος κινητοποίησης των µαθητών. Ο 

κινηµατογράφος γενικότερα έχει τη δύναµη να επηρεάζει τον τρόπο που ερµηνεύουµε 

τον κόσµο, µας κατακλύζει µε εµπειρίες και συναισθήµατα, συνδιαλέγεται µαζί µας, 

είτε βρισκόµαστε στη θέση του θεατή, είτε αναλαµβάνουµε το ρόλο του δηµιουργού. 

(Καραθανάση, 2001·Σπύρου, 2001). 

Ο φιλόδοξος στόχος της ένταξης του κινηµατογράφου στα εκπαιδευτικά συστήµατα της 

Ευρώπης δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Σύµφωνα µε την Ανδριοπούλου (2010), η 

µεγαλύτερη ενδεχοµένως πρόκληση είναι η αναµόρφωση του σχολικού συστήµατος. 

Στο πρόγραµµα σπουδών για την οπτικοακουστική έκφραση, οι Θεοδωρίδης & 

Λεωνίδα (2013) προτείνουν, οι δραστηριότητες να µην συγκροτούν ένα ανεξάρτητο 

γνωστικό αντικείµενο, αλλά να διαχέονται σε όλα τα µαθήµατα. 

Υπό το πρίσµα του διαλόγου που έχει ανοίξει σχετικά µε το θέµα, επιχειρείται εδώ µια 

ανίχνευση του βαθµού ένταξης του κινηµατογράφου στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό 

και ελληνικό επίπεδο, καθώς επίσης και η παρουσίαση µιας διδακτικής πρότασης στην 

εκπαιδευτική πράξη. 
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«Όρων Επίσκεψις» και ∆ιείσδυση του Κινηµατογράφου στην Εκπαίδευση 

Ο όρος «κινηµατογράφος» σήµερα έχει ξεπεράσει τη στενή έννοια της προβολής µιας 

ταινίας στη µεγάλη οθόνη µέσα σε µια σκοτεινή αίθουσα. Ο διευρυµένος όρος 

αναφέρεται σε όλες τις µορφές κινούµενης εικόνας  ανεξάρτητα από το µέσο από το 

οποίο προβάλλεται (Γρόσδος, 2009).  

Ο κινηµατογράφος συνοδεύει τη ζωή µας για πάνω από 120 χρόνια. Ωστόσο, παρόλη 

την πανταχού παρουσία του και παρά το γεγονός ότι τα παιδιά και οι νέοι εκτίθενται 

στο πολυτροπικό αυτό µέσο καθηµερινά (Αθανασάτου, κ. συν., 2011), ο ρόλος του 

συνεχίζει να είναι περιθωριακός στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα 

(Lardoux, 2014). Αυτό αποδεικνύει επίσης µελέτη µε τίτλο Screening Literacy (2012), 

που πραγµατοποιήθηκε µε ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο υπό την καθοδήγηση του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηµατογράφου (BFI) µε 

αντικείµενο την έρευνα παροχής κινηµατογραφικής παιδείας στην Ευρώπη σε πλαίσια 

τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Σκοπός ύπαρξης οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ο εγγραµµατισµός. Εγγραµµατισµός γενικά σηµαίνει 

πλήρης συµµετοχή στον πολιτισµό. Η πλήρης συµµετοχή στον πολιτισµό του 21
ου

 

αιώνα ισοδυναµεί µε εγγραµµατισµό στον οπτικοακουστικό τοµέα (audiovisual 

literacy), στον οποίο ο ρόλος του κινηµατογράφου είναι βαρύνουσας σηµασίας 

(Αθανασάτου, κ. συν. 2011). ∆εν είναι τυχαίο εξάλλου πως καινούργιοι όροι αρχίζουν 

να διεισδύουν προοδευτικά στην εκπαίδευση: Film Literacy ή Cine-literacy 

αναφέρονται σε µια καινούργια τάση στην εκπαίδευση, στην κινηµατογραφική 

εκπαίδευση ή παιδεία (Ανδριοπούλου, 2010).  

Η νέα ορολογία είναι αποτέλεσµα µεµονωµένων προσπαθειών χωρών, µε τις οποίες 

διαπιστώνεται πως για την Ευρώπη η κινηµατογραφική εκπαίδευση δεν επιδέχεται 

πλέον αναβολή. Τέτοιες προσπάθειες έχουν καταβληθεί στο πρόσφατο παρελθόν από το 

Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου (BFI) µε τον εµπλουτισµό το 2007 της 

διδακτέας ύλης µε ταινίες µικρού µήκους (Ανδριοπούλου, 2010). Αντίστοιχα, το 

Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία µε τη Γαλλική Κρατική Τηλεόραση 

ξεκίνησε το 2010 το πρόγραµµα Ciné Lycée, το οποίο δηµιούργησε µια  διαδικτυακή 

βάση αριστουργηµάτων της 7
ης

 τέχνης µε σκοπό την ένταξή τους στο µάθηµα της 

λογοτεχνίας και της ιστορίας (Αθανασάτου, κ. συν. 2011). Κατά το χρονικό διάστηµα 

SchulKinoWochen, οι κινηµατογραφικές αίθουσες της Γερµανίας µετατρέπονται µία 

φορά το χρόνο σε σχολικές τάξεις, προσφέροντας προβολές ταινιών και σεµινάρια µε 

στόχο την ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ των σχολείων και των 

κινηµατογράφων, την αφύπνιση σχετικά µε τις δυνατότητες της κινηµατογραφικής 

παιδείας και την παραγωγή υλικού για αξιοποίηση στην τάξη. Στην Ελλάδα, το 

πρόγραµµα «Μελίνα- Εκπαίδευση και Πολιτισµός», που ξεκίνησε ως µακροχρόνιο 

πρόγραµµα στρατηγικής το 1995 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού µε εθνική 

χρηµατοδότηση, περιλάµβανε, αφενός, επιµορφωτικά εργαστήρια για τους 

εκπαιδευτικούς και, αφετέρου, οπτικοακουστικό εγγραµµατισµό για παιδιά. Ωστόσο, το 

πρόγραµµα διακόπηκε το 2004 (Αθανασάτου, κ. συν. 2011).  

Η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα σηµείο, όπου επιθυµεί να συντονίσει τις µεµονωµένες 

προσπάθειες. Αποτέλεσµα είναι ένας νεότερος ακόµη όρος: “Screening Literacy” 

δηλαδή, «Γραµµατισµός Θέασης ή Οθόνης» (Screening Literacy_Executive Summary, 

2012) είναι ο όρος που χρησιµοποιείται πλέον στο πλαίσιο ενός εγχειρήµατος 

ανάπτυξης της κινηµατογραφικής αγωγής. 
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Η Κινηµατογραφική Παιδεία στη Σύγχρονη  Ευρώπη 

Από τον ορισµό του όρου «Film Literacy» (βλ. Πίνακα 1), της µελέτης Screening 

Literacy (2012), γίνεται σαφές, ποιες αρχές στην κινηµατογραφική παιδεία θεωρούνται 

καθοριστικής σηµασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο: α)Η ενσωµάτωση διαδικασιών που 

προάγουν τη συνειδητή επιλογή, την ερµηνεία, την κριτική σκέψη και τη δηµιουργική 

παραγωγή β) Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κινηµατογράφου ως συνδυασµού 

τέχνης και γλωσσικού κώδικα, µε αισθητική, εκφραστική δυναµική και ιστορία.  

 

Πίνακας 1: Ορισµός Film Literacy (Κινηµατογραφικός Εγγραµµατισµός) 

 

 
 

Πηγή: Screening Literacy_Executive Summary, 2012 (σελ. 3) 

 

Οι προαναφερθείσες αρχές αποτυπώνονται επίσης στην πρώτη από τις δώδεκα 

προτάσεις που περιλαµβάνονται στην έκθεση Screening Literacy (2012) (βλ. Πίνακα 2). 

Γίνεται σαφές, ότι η Ευρώπη φιλοδοξεί να καταστήσει τους ανθρώπους της ικανούς να 

εξερευνήσουν τον κινηµατογράφο ως µορφή τέχνης, ως πηγή εθνικής και διεθνούς 

κληρονοµιάς και ως µέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων κινηµατογραφικής δηµιουργίας. 

 

Πίνακας 2: Screening Literacy: Πρόταση 1 
 

 
 

Πηγή: Screening Literacy_Executive Summary, 2012 (σελ. 22) 

 

Η Ευρώπη στοχεύει στην κινηµατογραφική µόρφωση ολόκληρων γενεών. Πρόκειται, 

κατά τον Lardoux (2014), περί ενός κοινωνικού και πολιτιστικού αγαθού, το οποίο 

όλοι, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δικαιούνται να αποκτήσουν. 

 

Το Πλαίσιο της Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης για την Ευρώπη 

Έχοντας στην εργαλειοθήκη του τα ερευνητικά στοιχεία της παραπάνω µελέτης και 

ανταποκρινόµενο στο κάλεσµα του προγράµµατος ∆ηµιουργική Ευρώπη (Creative 

Europe), το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου (BFI) ηγήθηκε µιας επιχείρησης 

εκπόνησης ενός Πλαισίου για την υποστήριξη εκπαιδευτών κινηµατογράφου στην 

Ευρώπη. Σηµεία-κλειδιά αποτελούν τα τρία “Cs”: “the Critical, the Creative and the 

Cultural”, δηλαδή η Κριτική, η ∆ηµιουργική και η Πολιτιστική Προσέγγιση (Film 

Education Framework, 2015). Αναλυτικότερα: 
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� Κριτική προσέγγιση: Ζητούµενο είναι οι εκπαιδευόµενοι να θέσουν 

προβληµατισµούς κατά τη θέαση µιας ταινίας σχετικά µε τους ήρωες, την πλοκή, τις 

προβαλλόµενες αξίες, την αισθητική, και να ενθαρρυνθούν να εκφράσουν τον 

σκεπτικισµό τους. Μόνο έτσι θα µπορέσουν να εντοπίσουν τις προθέσεις του 

σκηνοθέτη και να αξιολογήσουν το κινηµατογραφικό αγαθό. 

� ∆ηµιουργική προσέγγιση: Η σύγχρονη ψηφιακή κινηµατογράφηση έχει 

οδηγήσει στη δυνατότητα των θεατών να µετατρέπονται σε δηµιουργούς. Συνεπώς, η 

κινηµατογραφική εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάπτυξη µιας κουλτούρας 

προσανατολισµένης όχι µονάχα στην κριτική θέαση ταινιών, αλλά και στη δηµιουργική 

κινηµατογράφηση από τους θεατές, η οποία προάγει µια σειρά από δεξιότητες: της 

έρευνας, της ανάλυσης, του πειραµατισµού, της εξερεύνησης ιδεών, της οργάνωσης, 

του χειρισµού τεχνολογιών, της εφαρµογής τεχνικών παραγωγής· υποστηρίζει επίσης 

τις διεργασίες που σχετίζονται µε τη φαντασία, τη διαίσθηση, την αυτό-έκφραση. 

� Πολιτιστική προσέγγιση: Ο κινηµατογράφος µπορεί να συνεισφέρει στην 

κατανόηση της πολιτιστικής, εθνικής και ιστορικής ταυτότητας. Όσο πιο διευρυµένη η 

πρόσβασή µας στον κινηµατογράφο, τόσο πιο σφαιρική η µατιά µας για τον κόσµο. 

Είναι ένα σηµείο συνάντησης πολιτισµών· ένα µονοπάτι που οδηγεί σε συµµετοχή σε 

αυτούς τους πολιτισµούς, π.χ. µέσω του εφήβου που µοιράζεται κινηµατογραφικές 

εµπειρίες στο youtube, ή του σκηνοθέτη που συµµετέχει σε ένα φεστιβάλ. 

Το Πλαίσιο της Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης για την Ευρώπη (2015) συντάχθηκε 

ως άµεση αντανάκλαση στο κάλεσµα για τη δηµιουργία ενός µοντέλου 

κινηµατογραφικής παιδείας. Έξι είναι οι στόχοι του, σύµφωνα µε τους οποίους οι 

εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να καταστούν ικανοί:  

� Να κατανοούν την ιδιαίτερη “γλώσσα” του  

� Να αναγνωρίζουν πως παράγεται και καταναλώνεται συλλογικά &  ατοµικά 

� Να εµπλέκονται κριτικά, αισθητικά, συναισθηµατικά, πολιτιστικά, δηµιουργικά 

� Να επιδιώκουν τακτική πρόσβαση  

� Να αναπτύσσουν συνείδηση του κοινωνικού και ιστορικού του υπόβαθρου  

� Να αναστοχάζονται για τους τρόπους βίωσης και εξερεύνησής του  

 

Η Ετοιµότητα της Ευρώπης απέναντι στον Γραµµατισµό της Οθόνης 

 Η αξιολόγηση της ετοιµότητας χωρών απέναντι στον γραµµατισµό της οθόνης έδειξε 

πως η ευρωπαϊκή κοινότητα παρουσιάζει µια ποικιλοµορφία πρακτικών. Επίσης, 

παρόλο που οι «παραδοσιακές» τέχνες (µουσική, αισθητική και θεατρική αγωγή) έχουν 

καθιερωθεί, η κινηµατογραφική παιδεία δεν έχει ενταχθεί ακόµα στα προγράµµατα 

σπουδών. Τα εθνικά προφίλ της έρευνας (Screening Literacy, 2012), που αντανακλούν 

την εφαρµογή της κινηµατογραφικής αγωγής στην Ευρώπη, δείχνουν πως σε ελάχιστες 

περιπτώσεις υφίστανται εθνικές στρατηγικές σε συνεργασία των υπουργείων παιδείας, 

πολιτισµού και φορέων του κινηµατογράφου µε έµφαση στην ανάπτυξη προσωπικού 

και µακροπρόθεσµα προγράµµατα µε διατοµεακή χρηµατοδότηση (βλ. Πίνακα 3). Η 

φιλοσοφία των µοντέλων αυτών, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν έναν φάρο 

προσανατολισµού για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, θεµελιώνεται στο 

δικαίωµα του κάθε ανθρώπου στον κινηµατογραφικό εγγραµµατισµό.  
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Πίνακας 3: ∆υναµικά Μοντέλα Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης 

 

 
 

Πηγή: Screening Literacy_Country Profiles, 2012 (σελ. 30-31) 

 

Άλλα κράτη βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης στρατηγικών (βλ. Πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4: Στρατηγικές σε Στάδιο Ανάπτυξης 
 

 
 

Πηγή: Screening Literacy_Country Profiles, 2012 (σελ. 10-11) 

 

Σε άλλες περιπτώσεις υλοποιούνται απλές προσεγγίσεις χωρίς εθνικό σχέδιο (βλ. 

Πίνακα 5).  

 

Πίνακας 5: Στρατηγικές Προσεγγίσεις 

 
 

Πηγή: Screening Literacy_Country Profiles, 2012 (σελ. 46-47) 
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Η Κινηµατογραφική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Η έρευνα Screening Literacy του 2012 ανέδειξε το προφίλ της Ελλάδας ως µιας χώρας, 

που δε διαθέτει εθνική στρατηγική για την ένταξη της κινηµατογραφικής παιδείας στην 

εκπαίδευση, παρόλο που έχει αναγνωριστεί ο ρόλος της. Η κινηµατογραφική αγωγή 

προωθείται µέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού κυρίως στο πλαίσιο της 

εξωσχολικής πραγµατικότητας και η παροχή λαµβάνει χώρα πρωτίστως µε 

αποσπασµατικά προγράµµατα τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Κατά την 

Ανδριοπούλου (2010), ο σκεπτικισµός που ακολουθεί την ένταξη της 

κινηµατογραφικής παιδείας στην εκπαίδευση θυµίζει τους προβληµατισµούς που πάντα 

αναδύονται µέσα από ανάλογες διαδικασίες εισαγωγής νέων µαθηµάτων: α) 

Καταλληλότητα της βαθµίδας ένταξης, β) Εισαγωγή σύµφωνα µε τις συνθήκες της 

εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, γ) Παιδαγωγικός στόχος ή µέσο. Παρά τις προκλήσεις, 

αποτελεί, κατά την Κορωναίου (2001), κοινωνική αναγκαιότητα, το σχολείο να 

εκπαιδεύει τους µελλοντικούς πολίτες σε οπτικοακουστικά µέσα επικοινωνίας, ώστε να 

αναπτυχθούν κοινωνικά. Στην Ελλάδα, αυτή η αναγκαιότητα µετουσιώνεται σε πράξη 

προς το παρόν από τον οπτικοακουστικό τοµέα,  ο οποίος αναλαµβάνει, ενίοτε µε τη 

στήριξη των Υπουργείων Παιδείας & Πολιτισµού, ενεργητικό ρόλο σε πρωτοβουλίες 

κινηµατογραφικής παιδείας (βλ. ενδεικτικά Πίνακα 6). 

 

Πίνακας 6: Πρωτοβουλίες Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
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Πρότυπη ∆ιδακτική Πρόταση: Γερµανικά και Video-Project 

Οι πρωτοβουλίες των οπτικοακουστικών φορέων να δώσουν ένα βήµα σε ενήλικες, 

µαθητές και εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση µέσω της 
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κινηµατογραφικής αφήγησης και την αγάπη για την  κινηµατογραφική δηµιουργία, 

είναι αξιέπαινες. Εξάλλου, κατά την άποψη της Κορωναίου (2001), η αλληλεπίδραση 

οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας και σχολείου είναι κοινωνικά επιβεβληµένη. 

Ωστόσο, τέτοια εγχειρήµατα πρέπει να πλαισιωθούν από εθνικές στρατηγικές και 

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Η Ευρώπη καλεί τα µέλη της να εφαρµόσουν και να 

εµπλουτίσουν το Πλαίσιο της Κινηµατογραφικής Εκπαίδευσης. Με βάση την 

πρόσκληση αυτή και αξιοποιώντας τις οδηγίες πρακτικής του Barrance (2010), 

αναφορικά µε την δηµιουργική κινηµατογραφική προσέγγιση στο µάθηµα των ξένων 

γλωσσών, παρατίθεται παρακάτω µια διαθεµατική πρόταση διδασκαλίας της 

γερµανικής γλώσσας µε την αξιοποίηση της 7
ης

 τέχνης. 

Συγκεκριµένα, η ΣΤ’ τάξη του 9
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Νάουσας Ηµαθίας, υπό την 

καθοδήγηση των δύο καθηγητριών γερµανικής γλώσσας, δηµιούργησε κατά το σχολικό 

έτος 2014-15 µια ολιγόλεπτη ταινία στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε 

θέµα το σχολικό εκφοβισµό και απώτερο σκοπό να παρουσιαστεί στη σχολική 

κοινότητα, ώστε να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές ως προς ένα καθηµερινό 

φαινόµενο. Τα στάδια περιέλαβαν το ανάγνωσµα µιας σύντοµης ελληνικής ιστορίας µε 

θέµα τη βία ανάµεσα σε παιδιά· ακολούθησαν συζήτηση στην τάξη, βιωµατικά 

εργαστήρια (παιχνίδια ρόλων), αφηγηµατολικές δραστηριότητες (συγγραφή περίληψης 

της ιστορίας στα ελληνικά, µετάφραση µε τη βοήθεια κατάλληλου λεξιλογίου στα 

γερµανικά, συγγραφή διαλόγων και φανταστικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε 

κεντρικό θέµα το θύµα, αποτύπωση της ιστορίας σαν ποίηση, καταχώριση φανταστικών 

γεγονότων στο ηµερολόγιο του θύµατος). Οι µαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να 

καλλιεργήσουν τις αισθητικές τους δεξιότητες, µέσα από εικαστικές και καλλιτεχνικές 

δηµιουργίες (ζωγραφική σκηνών της ελληνικής ιστορίας, κατασκευή δύο φιγούρων-των 

θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων του θύµατος αντίστοιχα, συγκέντρωση του 

υλικού και δηµιουργία ενός έντυπου βιβλίου). Η εκτενής προεργασία ανέπτυξε το 

βαθµό ετοιµότητας των µαθητών να υποδεχτούν στην τάξη και την 7
η
 τέχνη: 

συγκέντρωσαν τις ιδέες τους σε ένα σενάριο, το οποίο µεταφράστηκε στα γερµανικά. 

Εκτέλεσαν τους ρόλους τους µε αίσθηµα ευθύνης και επαγγελµατισµό, ενώ οι στόχοι 

που επετεύχθησαν, όπως φαίνεται στον πίνακα 7, είναι πολλαπλοί. 

 

Πίνακας 7: Μαθησιακά Αποτελέσµατα ∆ιδακτικής Πρότασης 
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Αξιοποιώντας την κινούµενη εικόνα, επιδιώχτηκε η αναβάθµιση της διδασκαλίας και η 

προσέγγιση του καθηµερινού προβλήµατος της σχολικής βίας µέσα από το κανάλι της 

γερµανικής γλώσσας. Η ταινία παρουσιάστηκε στη σχολική κοινότητα, µεταδίδοντας 

µηνύµατα κατά του bullying, ενώ παράλληλα βραβεύτηκε για την οπτική της σύνθεση 

κατά την προβολή µαθητικών ταινιών του Ν. Ηµαθίας στο 12
ο
 Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου Νάουσας, επιβραβεύοντας τη δηµιουργική εργασία των µαθητών και 

την προσπάθεια διάδοσης της αξίας της ειρηνικής συνύπαρξης. 

 

Συµπεράσµατα 

Κανείς δεν µπορεί να «σφυρίξει» µια συµφωνία· χρειάζεται µια ολόκληρη ορχήστρα για 

να εκτελεστεί. Απαιτείται, λοιπόν, ένα θεσµικό πλαίσιο, που θα ορίζει την 

κινηµατογραφική αγωγή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, εξασφαλίζοντας τη 

διάθεση ποιοτικού υλικού, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και ένα σχολείο που 

προσαρµόζεται στη σύγχρονη πραγµατικότητα της οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Ας 

θυµηθούµε επίσης τον Thomas Edison (1920, όπ. αναφ. στον Cuban, 1986), ο οποίος 

υποστήριξε πως η εκπαίδευση του µέλλοντος θα πραγµατοποιείται µέσω της 

κινούµενης εικόνας. Η πρόοδος του πολιτισµού συνίσταται στη διεύρυνση της σφαίρας 

δράσεως. Μέσα σε αυτή τη σφαίρα δράσεως το εκπαιδευτικό σύστηµα καλείται να 

ερµηνεύσει το ρόλο του πρωταγωνιστή. 
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