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Οδηγόσ 

εκπαιδευτικού    

  για την Οπτικοακουςτική 

Έκφραςη 
 

 [Στο Ρλαίςιο των δραςτθριοτιτων 
Αιςκθτικισ Αγωγισ για όλεσ τισ βακμίδεσ 

τθσ Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ] 
 

 

Ο Οδθγόσ ςυνοδεφει τισ δραςτθριότθτεσ Οπτικοακουςτικισ 

Ζκφραςθσ που περιζχονται ςτο προτεινόμενο Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

για το "Νζο Σχολείο". Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν από ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε 

ειδικότθτασ, χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Αποτελεί 

υλοποίθςθ των κεωρθτικϊν αρχϊν που εκτίκενται ςτο  ειςαγωγικό 

ςκεπτικό για τθν Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ ςτθν Υποχρεωτικι 

Εκπαίδευςθ (2.4.1. και 2.4.2. του αντίςτοιχου Χάρτθ Ρλοιγθςθσ). 

Επίςθσ αποτελεί τμιμα του ςυνολικοφ ΡΣ για τθν Αιςκθτικι Ραιδεία 

όπωσ περιγράφεται ςτο Συνοπτικό ςκεπτικό του πεδίου "Ρολιτιςμόσ 

- Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ"(1.1.-1.6.).  
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Οδηγόσ 

εκπαιδευτικού 

για την Οπτικοακουςτική 

Έκφραςη 
 

*Στο Ρλαίςιο των δραςτθριοτιτων Αιςκθτικισ 

Αγωγισ για όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Υποχρεωτικισ 

Εκπαίδευςθσ+ 

Ο Οδθγόσ ςυνοδεφει τισ δραςτθριότθτεσ Οπτικοακουςτικισ Ζκφραςθσ που 

περιζχονται ςτο προτεινόμενο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το "Νζο Σχολείο". 

Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν από ενδιαφερόμενουσ 

εκπαιδευτικοφσ κάκε ειδικότθτασ, χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ. Αποτελεί υλοποίθςθ των κεωρθτικϊν αρχϊν που εκτίκενται ςτο  

ειςαγωγικό ςκεπτικό για τθν Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ ςτθν Υποχρεωτικι 

Εκπαίδευςθ (2.4.1. και 2.4.2. του αντίςτοιχου Χάρτθ Ρλοιγθςθσ). Επίςθσ 

αποτελεί τμιμα του ςυνολικοφ ΡΣ για τθν Αιςκθτικι Ραιδεία όπωσ 

περιγράφεται ςτο Συνοπτικό ςκεπτικό του πεδίου "Ρολιτιςμόσ - 

Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ"(1.1.-1.6.).  

 

Το παρόν ζργο ζχει παραχκεί από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτουσ Άξονεσ 

Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα ςτο 

πλαίςιο του Υποζργου 1: «Εκπόνθςθ Προγραμμάτων πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οδθγϊν για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικϊν 

Προςεγγίςεων». 
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Φίλοι εκπαιδευτικοί,  

Θ γνωριμία με τθν οπτικοακουςτικι ζκφραςθ εντάςςεται ςε μια 

προςπάκεια διεφρυνςθσ τθσ πολιτιςμικισ μασ ςυνείδθςθσ. Νζοι τρόποι 

επικοινωνίασ μεταξφ των πολιτϊν όλου του κόςμου αξιοποιοφν τθν εικόνα και τον 

ιχο για να αφθγθκοφν καθμοφσ, να διακθρφξουν ελπίδεσ, να αναηθτιςουν φίλουσ 

και ςυνοδοιπόρουσ ςτουσ δρόμουσ τθσ γνϊςθσ και τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Με 

αρχικό πυρινα το εργαςτιρι Οπτικοακουςτικισ Ζκφραςθσ ςτο Ρρόγραμμα 

"ΜΕΛΛΝΑ - Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ" (1995-2004), ςυγκεντρϊςαμε ςε ζνα 

"χαλαρό" Ρρόγραμμα Σπουδϊν μια ςειρά από προτάςεισ για δραςτθριότθτεσ που 

ςιγά - ςιγά αναπτφςςουν τθν οπτικοακουςτικι ςυνείδθςθ όςων τισ διατρζχουν. 

Πςοι εκπαιδευτικοί κελιςουν να κακοδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςτθν 

πραγματοποίθςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων, κα ανακαλφψουν τθ γοθτεία τθσ 

ζκφραςθσ με εικόνεσ και ιχουσ και κα διαπιςτϊςουν ότι, χωρίσ προγενζςτερεσ 

ειδικζσ γνϊςεισ, υπάρχουν πάρα πολλά βιματα που μποροφν να γίνουν. Ευχόμαςτε 

ότι τα βιματα αυτά κα προετοιμάςουν τθν εκπαιδευτικι μασ κοινότθτα ϊςτε -ςε 

ζναν μελλοντικό ςχεδιαςμό- να προβλεφκεί ςυςτθματικι επιμόρφωςθ όςων ςτο 

μεταξφ επικυμιςουν να κατακτιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο επίπεδο εξειδίκευςθσ. Ασ 

ςθμειωκεί ότι παρόμοια επιμορφωτικι ςτιριξθ κα προβλεφκεί για όλουσ τουσ 

χϊρουσ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, που διεκδικοφν το ενδιαφζρον ςασ και το 

δθμιουργικό ςασ μεράκι, ζτςι ϊςτε θ παρουςία του Ρολιτιςμοφ μζςα ςτο ςχολείο 

να γίνει πιο ουςιαςτικι αλλά και πιο ςυναρπαςτικι. 

Καλι δουλειά και καλι διαςκζδαςθ! 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ 
(αναφζρονται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του  Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθν Αιςκθτικι Αγωγι, 

όπωσ προτείνονται ςτο ζντυπο ειςαγωγικϊν κειμζνων τθσ Ρρόταςθσ β’, κεφ. 1 και 2): 

Ροια είναι θ προβλεπόμενθ διδακτζα φλθ; 

Δεν προβλζπεται διδακτζα φλθ! Απόςπαςμα από το ζντυπο ειςαγωγικϊν 

κειμζνων ςτο "Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το "Νζο Σχολείο", πεδίο:  Ρολιτιςμόσ - 

Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ για τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, κεφ. 2: 

"... Συνικωσ θ ςφνταξθ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ για κάκε μάκθμα Τζχνθσ, 

επεδίωκε τθν κατά το δυνατόν ςυςτθματικι κάλυψθ όλων των περιοχϊν του 

αντίςτοιχου αντικειμζνου. Ζτςι, νομοτελειακά, προςανατολιηόταν ςτθ ςυςςϊρευςθ 

φλθσ γνωςτικοφ κυρίωσ χαρακτιρα, επιλογι που ανζκακεν ενίςχυε θ ανάγκθ για 

εφκολθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν και για γριγορθ ανάδειξθ εκείνων που 

εξαςφάλιηαν υψθλζσ επιδόςεισ. 

Θ λογικι όμωσ των δραςτθριοτιτων εξοικείωςθσ με τουσ ποικίλουσ χϊρουσ τθσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, επιτρζπει επιλογζσ -και επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ- 

οριςμζνων μόνον κομβικϊν εννοιϊν, που κρίνονται ωσ κζματα ιδιαίτερου 

κοινωνικοφ και ιδεολογικοφ βάρουσ, ςτα οποία είναι ςθμαντικό να εκτεκεί ο 

μακθτισ χωρίσ απαραίτθτα να επιδιϊκεται θ κατάκτθςθ μιασ γνωςτικισ ολότθτασ (ο 

κακοριςμόσ τθσ οποίασ άλλωςτε ςυνικωσ υπαγορεφεται από μθ ομολογθμζνεσ 

κυρίαρχεσ επιςτθμολογικζσ απόψεισ για το αντικείμενο αυτό). Θ επιλογι των 

δραςτθριοτιτων που κα πραγματοποιθκοφν ςε κάκε τάξθ, αποφαςίηεται από τον 

εκπαιδευτικό που ζχει αναλάβει το μάκθμα. Ταυτόχρονα οι δραςτθριότθτεσ δεν 

προκακορίηουν κάποια "ςωςτι" ι επικυμθτι ςτάςθ-ικανότθτα-γνϊςθ. Ο μακθτισ, 

διανφοντασ τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, ευαιςκθτοποιείται βιωματικά ςε 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ και αναπτφςςει προςωπικζσ ςτάςεισ για κζματα 

που αντιμετωπίηει ωσ μζλοσ τθσ μικρισ ομάδασ." 

 

Υπάρχει κάποιο υποςτθρικτικό βοικθμα; 

Ο εκπαιδευτικόσ που κακοδθγεί τισ δραςτθριότθτεσ ζχει ςτθ διάκεςι του τρία 

θλεκτρονικά ζντυπα : 

 το θλεκτρονικό ζντυπο ειςαγωγικϊν κειμζνων ςτο "Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

για το "Νζο Σχολείο", πεδίο:  Ρολιτιςμόσ - Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ για τθν 

Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ. Ρεριζχει τον Χάρτθ Ρλοιγθςθσ και όλα τα 

κείμενα που αναφζρονται ς' αυτό το πεδίο, τα κείμενα ςχετικά με τθ ηϊνθ 

Αιςκθτικισ Αγωγισ κακϊσ και τα πζντε ειςαγωγικά κείμενα για κάκε μορφι 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (Μουςικι, Εικαςτικά, Κζατρο, Οπτικοακουςτικι 

Ζκφραςθ και Χορόσ - Κίνθςθ) χωριςτά για κάκε βακμίδα (Δθμοτικό - 

Γυμνάςιο). 

 Τα πζντε θλεκτρονικά αρχεία του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν -ζνα για κάκε 

μορφι καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (Μουςικι, Εικαςτικά, Κζατρο, 

Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ και Χορόσ - Κίνθςθ)- με τισ προτεινόμενεσ ανά 

θλικιακι βακμίδα δραςτθριότθτεσ οργανωμζνεσ ςε τζςςερισ ςτιλεσ 

(τετράςτθλα): 
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 Στθν πρϊτθ -που είναι και θ πιο ςθμαντικι- αναγράφεται θ 

ςτοχοκεςία δθλαδι τα προτεινόμενα ελάχιςτα ηθτοφμενα που είναι 

καλό να ικανοποιοφνται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κάκε θλικιακισ 

βακμίδασ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο εκπαιδευτικόσ όχι μόνο να 

διαμορφϊνει το μάκθμα του αλλά και να ελζγχει τθν 

αποτελεςματικότθτά του.   

 Στθ δεφτερθ ςτιλθ διευκρινίηεται το αντικείμενο τθσ ςτοχοκεςίασ τθσ 

πρϊτθσ ςτιλθσ βοθκϊντασ ζτςι και τθν παιδαγωγικι μεκοδολογία 

που μπορεί να ακολουκθκεί. 

 Στθν τρίτθ ςτιλθ αναφζρονται ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που 

αφενόσ βοθκοφν ςτθν αποςαφινιςθ τθσ ςτοχοκεςίασ αφετζρου 

δίνουν ιδζεσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. 

 Στθν τζταρτθ ςτιλθ αναφζρεται τυχόν υποςτθρικτικό εκπαιδευτικό 

υλικό (υπάρχον ι προτεινόμενο για να παραχκεί) που μπορεί να 

βοθκιςει ςτθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. 

Από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 

επιλζγει, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν 

του, εκείνεσ που  προγραμματίηει να πραγματοποιιςει. Στο Δθμοτικό, 

είναι ανάγκθ να προγραμματίηονται -όςο γίνεται- δραςτθριότθτεσ από 

όλεσ τισ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ εξίςου. Στο Γυμνάςιο, 

προγραμματίηονται δραςτθριότθτεσ μόνον από εκείνθ τθ μορφι 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο τετράμθνο. 

 Τα πζντε θλεκτρονικά αρχεία των "Οδθγϊν για τον Εκπαιδευτικό" -ζνα για 

κάκε Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Μουςικισ, Εικαςτικϊν, Κεάτρου, 

Οπτικοακουςτικισ Ζκφραςθσ και Χοροφ - Κίνθςθσ)- με τισ επιμζρουσ 

οδθγίεσ, ςχεδιαγράμματα και ςυμβουλζσ για τθν αποτελεςματικότερθ 

πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων που αναφζρονται ςτο κάκε ΡΣ 

(τετράςτθλα). 

 

Ρϊσ κα δουλεφουν τα παιδιά μζςα ςτθν τάξθ; 

Οι δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ μζςα ςτθν τάξθ κα πρζπει να είναι 

ομαδικζσ. Ιδθ ςε πολλζσ κεςμοκετθμζνεσ δραςτθριότθτεσ μζςα ςτο ςχολείο 

(περιβαλλοντικζσ εργαςίεσ, ευζλικτθ ηϊνθ, διακεματικότθτα κ.λπ.) προβλζπεται το 

ομαδοςυνεργατικό μοντζλο διδαςκαλίασ ι, ακόμα καλφτερα, θ Μζκοδοσ Project 

όπου, κατά τθν παραγωγι κάποιου ςυλλογικοφ ζργου, προβλζπεται θ λιψθ 

αποφάςεων. Το πλαίςιο αυτό αποτελεί ιδανικι προχπόκεςθ για τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ (και ιδιαίτερα για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

οπτικοακουςτικισ ζκφραςθσ όπου θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ των εννοιϊν 

από τα παιδιά, δθλαδι οι ςυηθτιςεισ μεταξφ τουσ προκειμζνου να επιλζξουν τθ μία 

ι τθν άλλθ λφςθ, είναι πιο ςθμαντικι από τισ ίδιεσ τισ γνϊςεισ που τυχόν κα 

αποκομίςουν.  
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Ρϊσ μποροφν να γίνουν αρκετά, ςε τόςο περιοριςμζνο χρόνο; 

Ο χρόνοσ για τισ δραςτθριότθτεσ δεν είναι ποτζ αρκετόσ. Μερικζσ από τισ 

δραςτθριότθτεσ (ιδίωσ τθσ οπτικοακουςτικισ ζκφραςθσ) μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων εξυπθρετϊντασ 

πρϊτιςτα τουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ των αντικειμζνων αυτϊν (δείτε και τα ςχετικά 

με τθ διακεματικότθτα παρακάτω). Ζτςι, θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να 

επαναλαμβάνεται ςε διαφορετικό πλαίςιο και να αποκτά νζεσ διαςτάςεισ ςτθ 

ςυνείδθςθ των παιδιϊν. Γι’ αυτό, ςτισ ϊρεσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ είναι ςθμαντικό 

να πραγματοποιοφνται δραςτθριότθτεσ – “μοντζλα” που εξοικειϊνουν τουσ 

μακθτζσ με τθ μεκοδολογία των δραςτθριοτιτων, ϊςτε μετά να είναι ςε κζςθ να 

μεταφζρουν τθν ίδια μεκοδολογία ςε διάφορα άλλα αντικείμενα (ι όπωσ ςυχνά 

λζμε, "να μθν δίνουμε ςτουσ μακθτζσ ψάρια, αλλά να τουσ μάκουμε να 

ψαρεφουν"). Αξίηει να ζχουμε κατά νου, ότι ςε πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ 

Αιςκθτικισ Αγωγισ ςυνδυάηονται ταυτόχρονα πολλοί νοθτικοί ςτόχοι και 

καλλιεργοφνται ταυτόχρονα διάφορεσ δεξιότθτεσ που αποτελοφν ηθτοφμενο και ςε 

άλλα γνωςτικά αντικείμενα. 

 

Μποροφν οι δραςτθριότθτεσ Αιςκθτικισ Αγωγισ να αξιοποιθκοφν ςτο πλαίςιο 

τθσ διακεματικισ διδαςκαλίασ;  

Πλεσ οι μορφζσ ςυλλογικισ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ ( ομαδικι ηωγραφικι, ομαδικι 

μουςικι ςφνκεςθ, κζατρο, χορογραφία, παραγωγι μακθτικϊν ταινιϊν και 

φωτοαφθγιςεων, οπτικοακουςτικζσ καταγραφζσ κ.λπ.) προχποκζτουν κατάκεςθ 

προςωπικϊν απόψεων μζςα ςτθ δθμιουργικι ομάδα, ςυηθτιςεισ, ςφνκεςθ και 

τελικι διαμόρφωςθ ςυλλογικισ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ που απευκφνεται ςε 

κάποιου είδουσ κοινό.  

Θ οπτικοακουςτικι ζκφραςθ, ωσ χαρακτθριςτικι καλλιτεχνικι και επικοινωνιακι 

ςυνιςτϊςα τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ, παρζχει πολλζσ τζτοιεσ ευκαιρίεσ για 

διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ. Ενδεικτικά: 

 θ φωτογραφικι και θ θχθτικι καταγραφι -από τουσ μακθτζσ- ωσ 

προζρευνα και τεκμθρίωςθ κάκε είδουσ υπό μελζτθ κεμάτων (λαϊκι αγορά, 

αρχαιολογικά μνθμεία, οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ, ςυγκοινωνίεσ κ.λπ.), 

 θ παράκεςθ θχογραφθμζνων ι μαγνθτοςκοπθμζνων -από τουσ μακθτζσ- 

ςυνεντεφξεων που μποροφν να ςυνκζτουν ζνα πολφπτυχο πλθροφόρθςθσ 

και, ταυτόχρονα, να παρζχουν μια ςπουδαία ευκαιρία προςζγγιςθσ ενόσ 

κζματοσ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, 

 θ κριτικι μελζτθ και ανάλυςθ αποςπαςμάτων από ζτοιμα οπτικοακουςτικά 

προϊόντα (κινθματογραφικά ζργα, τθλεοπτικά ρεπορτάη, ντοκιμαντζρ, κ.λπ.) 

που αναφζρονται ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο κζμα, θ δθμιουργία -από τουσ 

μακθτζσ- φωτογραφικϊν ι κινθματογραφικϊν αναπαραςτάςεων με κζματα 

που προκφπτουν από το μάκθμα, είναι δραςτθριότθτεσ που υποςτθρίηουν 

γόνιμα τθν ουςιαςτικι επεξεργαςία τθσ φλθσ κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου 

αφοφ, όπωσ τονίςτθκε παραπάνω, αναδεικνφουν τθν πολιτιςμικι και 

κοινωνικι διάςταςθ κάκε κζματοσ και ταυτόχρονα παρζχουν ζνα 
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ςυςτθματικό πλαίςιο δθμιουργικισ κινθτοποίθςθσ των μακθτϊν ςε μικρζσ 

ομάδεσ. 

Κα πρζπει, όμωσ, να κατανοιςουμε δυο πικανοφσ κινδφνουσ, που εξαιτίασ τουσ θ 

αξία τζτοιων διακεματικϊν αςκιςεων μπορεί εντελϊσ να ακυρωκεί. Ρρόκειται, 

αφενόσ για τον κίνδυνο τθσ άγνοιασ των κεμελιωδϊν διδακτικϊν ςτόχων του 

εκάςτοτε μακιματοσ το οποίο επιχειροφμε να ςυνδυάςουμε με τθν 

οπτικοακουςτικι παιδεία και, αφετζρου, για τον κίνδυνο να αγνοθκοφν οι 

κεμελιϊδεισ διδακτικοί ςτόχοι τθσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ. Ασ δοφμε τουσ δφο 

αυτοφσ κινδφνουσ ςε ζνα χειροπιαςτό παράδειγμα: 

Συχνά προτείνεται ωσ άςκθςθ οπτικοακουςτικισ παιδείασ, που ςυνδυάηεται με το 

μάκθμα τθσ ιςτορίασ, θ ςκθνοκετικι αναπαράςταςθ και φωτογράφθςθ μιασ 

ςκθνισ από κάποια μακρινι ιςτορικι περίοδο (ανάλογθ πρόταςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό 

του BFI (British Film Institute). Για παράδειγμα, αναπαράςταςθ και φωτογράφθςθ μιασ 

ςκθνισ από τθν κακθμερινι ηωι ςτθν Αγορά τθσ αρχαίασ Ακινασ ι μιασ ςκθνισ 

μζςα ςε ζνα βυηαντινό ναό ι μιασ ςκθνισ ςτο ςπίτι ενόσ προεςτοφ κατά τθν 

περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ. 

Σε μια τζτοια αναπαραςτατικι φωτογράφθςθ, ο ενκουςιϊδθσ εκπαιδευτικόσ 

επιδιϊκει τθν ιςτορικι ακρίβεια ςκθνογραφικϊν λεπτομερειϊν ςχετικά με το χϊρο, 

τα ενδφματα, τθν αναπαραγωγι των φυςιογνωμιϊν των θρϊων κ.λπ. Αιςκάνεται ο 

εκπαιδευτικόσ ότι το κζρδοσ, ωσ προσ το μάκθμα τθσ ιςτορίασ, ζγκειται ςτθ 

μεκοδικι αναηιτθςθ ζγκυρων πλθροφοριϊν, για όλα αυτά τα ςτοιχεία, ςε βιβλία, 

ςε πικανζσ απεικονίςεισ τθσ εποχισ, ςε ηωγραφικοφσ πίνακεσ και ζργα (που 

ςυνικωσ εκφράηουν απόψεισ κάποιασ άλλθσ εποχισ ςτθν οποία ηωγραφίςτθκε ο 

πίνακασ) κ.λπ. Αντίςτοιχα, ο εκπαιδευτικόσ αυτόσ αιςκάνεται πωσ, αφοφ όλεσ αυτζσ 

οι ιςτορικζσ πλθροφορίεσ κα οδθγιςουν ςε κάποιου είδουσ φωτογράφθςθ, 

ςυνδυάηονται και οι ανάγκεσ για τθν καλλιζργεια τθσ οπτικοακουςτικισ ςυνείδθςθσ 

των μακθτϊν. Δυςτυχϊσ, ςε μια τζτοια περίπτωςθ, δε ςυμβαίνει οφτε το ζνα οφτε 

το άλλο και θ ςπατάλθ του εκπαιδευτικοφ χρόνου είναι μάλλον υπερβολικι. 

Ωσ προσ το μάκθμα τθσ ιςτορίασ, θ διερεφνθςθ ενόσ γεγονότοσ ι μιασ περιόδου 

δεν είναι χριςιμο να εξαντλείται ςτθν ακρίβεια των ςκθνογραφικϊν ςτοιχείων. 

Απεναντίασ, προζχει θ κατανόθςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου ιςτορικοφ γεγονότοσ 

και κυρίωσ του ρόλου όςων ςυμμετείχαν ςτο ιςτορικό αυτό ςτιγμιότυπο. Ροιοι 

βρίςκονται εκεί, τι προςδοκίεσ και τι οράματα κακόριηαν κάκε πρόςωπο που 

ςυμμετείχε, ποια ςυμφζροντα και ποιεσ ςκοπιμότθτεσ εξυπθρετοφςε κακζνασ, με 

ποιο τρόπο θ παρουςία του κάκε προςϊπου επθρζαςε το γεγονόσ, γιατί τα 

διαδραματιηόμενα ςυνζβθςαν ςε αυτόν το χϊρο και όχι κάπου αλλοφ, ποιεσ ιταν οι 

ςυνζπειεσ αυτοφ του γεγονότοσ κ.λπ. Τα ερωτιματα αυτά, εφόςον διερευνθκοφν 

διεξοδικά μζςα από πθγζσ και εφόςον ςυηθτθκοφν ϊςτε να προκφψουν διάφορεσ 

ερμθνείεσ και εκτιμιςεισ από τα παιδιά, πραγματικά καλλιεργοφν τθν ιςτορικι τουσ 

ςυνείδθςθ. 

Αντίςτοιχα, οι ερμθνείεσ και οι εκτιμιςεισ που κα παραχκοφν, είναι το ουςιαςτικό 

υπόβακρο για τθ φωτογραφικι αναπαράςταςθ του γεγονότοσ. Ρζρα από τθν 

ακρίβεια «τθσ δαντζλασ και των όπλων», τίκεται κζμα ςκθνοκετικισ ανάδειξθσ 
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όλων των ρόλων και των ςχζςεων που ςυηθτικθκαν. Ροιοι κα κυριαρχοφν ςτθν 

κάκε εικόνα, πϊσ κα υποβάλλονται οι ςχζςεισ τουσ, ποιοι κα παραμείνουν ςτθ ςκιά 

και πϊσ κα αναδειχκοφν φωτογραφικά οι ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου; Μζςα από 

τζτοια ερωτιματα καλλιεργοφνται αφορμζσ για δθμιουργικζσ λφςεισ ωσ προσ το 

καδράριςμα, τισ οπτικζσ γωνίεσ, τουσ φωτιςμοφσ, τθν ερμθνεία και φυςικά το 

ςκθνογραφικό πλαίςιο. 

Είναι φανερό ότι, αν θ παραπάνω δραςτθριότθτα πραγματοποιοφνταν ωσ ομαδικι 

ςυνκετικι δραςτθριότθτα (project), με τθν κακοδιγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 

ειδικευμζνου ςε κζματα διδακτικισ τθσ ιςτορίασ και ενόσ ςκθνοκζτθ, τότε οι 

μακθτζσ κα αποκόμιηαν ςθμαντικά οφζλθ και ωσ προσ τισ δυο κατευκφνςεισ. Αν 

όμωσ, ςτο πλαίςιο του τρζχοντοσ μακιματοσ, τα παιδιά οδθγθκοφν ςε μια 

ςυμβατικι αναπαράςταςθ, τότε ίςωσ διαςκεδάςουν, αλλά ο εκπαιδευτικόσ χρόνοσ 

ζχει ςπαταλθκεί. Το χειρότερο είναι πωσ θ ςχολαςτικότθτα κατά τθν 

αναπαράςταςθ μπορεί όντωσ να οδθγιςει ςε πολφ ωραίεσ και ιςτορικά ακριβείσ 

φωτογραφίεσ, που κα ενκουςιάςουν μακθτζσ και δαςκάλουσ, χωρίσ ωςτόςο να 

ζχει επιτευχκεί κανζνασ από τουσ ουςιαςτικοφσ ςτόχουσ των δφο γνωςτικϊν 

αντικειμζνων. Αυτόσ ο κίνδυνοσ αφορά όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για ςυνδυαςμό με τθ γλϊςςα, τα μακθματικά, τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, 

τθν ιςτορία, τθ γεωγραφία κ.λπ. 

Γι’ αυτό, κάκε φορά που ο εκπαιδευτικόσ αντιμετωπίηει κάποια ενδιαφζρουςα 

πρόταςθ για δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ ςε ςυνδυαςμό με κάποιο 

γνωςτικό αντικείμενο του προβλεπόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν, καλό είναι να 

αναρωτιζται: 

α)  Τι ακριβϊσ διδάςκει θ δραςτθριότθτα αυτι; Τι δεξιότθτεσ καλλιεργεί, ποιον 

προβλθματιςμό   προωκεί ωσ προσ τθν φλθ αυτοφ του γνωςτικοφ αντικειμζ-

νου; Αξίηει τον κόπο να δαπανθκεί εκπαιδευτικόσ χρόνοσ για όλα αυτά; 

 Στο παράδειγμα τθσ ιςτορικισ αναπαράςταςθσ που δϊςαμε προθγουμζνωσ, 

δεν αξίηει να ψάξουν και να μάκουν τα παιδιά ςχολαςτικζσ λεπτομζρειεσ 

για τα κοςτοφμια και τθν αρχιτεκτονικι μιασ άλλθσ εποχισ. Απεναντίασ, 

αξίηει να προβλθματιςτοφν για τα κίνθτρα, τισ ςκοπιμότθτεσ, το κοινωνικό 

πλαίςιο και τισ ςχζςεισ κάποιων ιςτορικϊν προςϊπων που κακόριςαν ζνα 

ιςτορικό γεγονόσ.  

β)  Ρϊσ προάγει τουσ ςτόχουσ τθσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ θ δραςτθριότθτα 

αυτι; Εξυπθρετεί κάποιουσ από τουσ κεμελιϊδεισ ςτόχουσ τθσ 

οπτικοακουςτικισ παιδείασ ι μιπωσ εξυπθρετεί κάποιουσ δευτερεφοντεσ 

ςτόχουσ, που δικεν αναφζρονται ςε κζματα οπτικοακουςτικισ παιδείασ, 

χωρίσ ωςτόςο να προςφζρουν κάτι ουςιαςτικό ςτουσ μακθτζσ;  

Αποςπάςματα από: Κεοδωρίδθσ Μ. (2008), «Θ οπτικοακουςτικι ζκφραςθ ωσ πλαίςιο διακεματικϊν 

δραςτθριοτιτων», Ρεριοδικό Επιςτιμεσ Αγωγισ, Κεματικό Τεφχοσ: Θ Τζχνθ και ο Πολιτιςμόσ ωσ 

ευζλικτο πεδίο Διακεματικϊν Προςεγγίςεων, Εκδ. Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ (Σχολι Επιςτθμϊν Αγωγισ), 

ς. 167-170.       (ειςιγθςθ ςε Επιςτθμονικό Διιμερο) 

 

 



9 
 

Ροιοσ μπορεί να είναι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ που κακοδθγεί τθν 

πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων Αιςκθτικισ Αγωγισ;  

Στισ ϊρεσ Αιςκθτικισ Αγωγισ -όπου όλοι οι ςτόχοι επιδιϊκονται μζςα από 

δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ και προβλζπεται θ ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ από τουσ μακθτζσ- τότε ο  εκπαιδευτικόσ οφείλει να 

περιορίηεται ςτο ρόλο του ςυντονιςτι και να διευκολφνει τθν ελεφκερθ ζκφραςθ 
των παιδιϊν. Οφείλει να "γίνεται αδαισ" και να αφοςιϊνεται ςτθν καλφτερθ 

δυνατι διαχείριςθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ: ςτθρίηει παιδαγωγικά τθ 

δραςτθριότθτα, δθλαδι υπογραμμίηει κάκε τόςο το πλαίςιο και το ςτόχο τθσ 

δραςτθριότθτασ, υπενκυμίηει τουσ πρακτικοφσ περιοριςμοφσ, κινθτοποιεί-ςτθρίηει 

όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ςτθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν λφςεων και ςυντελεί ςτο 

"ςυνκετικό - ςυνεργατικό" ξεπζραςμα των εςωτερικϊν εντάςεων μεταξφ των 
μελϊν τθσ ομάδασ προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τα δεκάδεσ πρακτικά 

προβλιματα που κα προκφψουν.  

Στο Γυμνάςιο ιδιαίτερα, ο εκπαιδευτικόσ που κζλει να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςε μια 

προςπάκεια των μακθτϊν για οπτικοακουςτικι ζκφραςθ, δεν χρειάηεται να 

διακζτει ιδιαίτερθ κινθματογραφικι τεχνογνωςία οφτε να μεριμνά για τθν 

εξαςφάλιςθ και λειτουργία των μθχανθμάτων (πεδίο όπου τα παιδιά κα πρζπει να 

αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ και να αναηθτιςουν τισ απαραίτθτεσ λφςεισ). Δθλαδι τα 

ερωτιματα που κα κζτει ςτα παιδιά, δεν χρειάηεται να είναι : πϊσ δουλεφει θ 

κάμερα; ποφ κα βροφμε φϊτα; πϊσ κα τραβιξουμε το πλάνο; Ο εκπαιδευτικόσ που 

κα κζλει να εμψυχϊςει δθμιουργικά τα παιδιά, κα πρζπει να κζτει ερωτιματα 

ουςίασ όπωσ : γιατί φτιάχνουμε αυτι τθν ταινία (ι τθν φωτογραφία κ.λπ.); Τι είναι 

εκείνο που μασ αρζςει ςτο κζμα μασ; Γιατί το διαλζξαμε; Τι είναι εκείνο που μασ 

ενοχλεί ςτο κζμα μασ; Τι μασ φοβίηει; Τι κζλουμε να λζει θ οπτικοακουςτικι μασ 

αφιγθςθ ςτο κεατι; Ρϊσ κα «δείξουμε» ςτο κοινό μασ αυτό που κζλουμε να του 

ποφμε; Ρϊσ κα ςιγουρευτοφμε ότι ο κεατισ μασ δεν κα καταλάβει κάτι εντελϊσ 

διαφορετικό που ίςωσ "προδϊςει" τισ προκζςεισ μασ;  

Τελικά ο εκπαιδευτικόσ πζρα από τθν αυτονόθτθ παιδαγωγικι και ςυντονιςτικι 

ευκφνθ τθσ δραςτθριότθτασ, κα πρζπει να ζχει το ρόλο ενόσ «εν δυνάμει» 

αποδζκτθ του οπτικοακουςτικοφ ζργου, ενόσ μθ ειδικοφ που κα κλθκεί να 

παρακολουκιςει κριτικά το προϊόν που διαμορφϊνουν τα παιδιά με τισ αποφάςεισ 

τουσ. Γι αυτό ςε κάκε ςτιγμι κζτει, ςτθ διάκεςθ τθσ ομάδασ των μακθτϊν, τα 

ερωτιματά του ωσ μελλοντικόσ κεατισ. 

 

Ρροβλζπεται κάποιου είδουσ αξιολόγθςθ; 

Θ αξιολόγθςθ κάκε δραςτθριότθτασ μπορεί να αναφζρεται ςε τρία επίπεδα: 

 αξιολόγθςθ του τελικοφ προϊόντοσ-ζργου κάκε μικρισ ομάδασ από το κοινό 

προσ το οποίο απευκφνκθκε. Εδϊ αξίηει να επιςθμανκεί θ μεκοδολογία 

που ακολουκικθκε με επιτυχία ςε οριςμζνεσ ςχολικζσ διοργανϊςεισ:  

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ παρουςίαςθσ, οι μακθτζσ-"κοινό" εκλζγουν 

πρόχειρα μεταξφ τουσ ζνα ςϊμα κριτϊν-αξιολογθτϊν (περίπου 10% των 

παρόντων). Οι αξιολογθτζσ χωρίηονται τυχαία ςε δυο μικρότερεσ, ίςεσ 

ομάδεσ. Τα μζλθ κάκε ομάδασ κάκονται μζςα ςτθν ίδια αίκουςα 
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προκειμζνου να παρακολουκιςουν τισ παρουςιάςεισ, αλλά ςυγκροτθμζνεσ 

ςε χωριςτά ςϊματα που δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ι με τουσ 

υπόλοιπουσ μακθτζσ. Στο τζλοσ κάκε παρουςίαςθσ, κάκε ομάδα 

αξιολογθτϊν βακμολογεί με κλίμακα 1-10 τθν ςυνολικι τθσ εντφπωςθ για 

το ζργο που παρουςιάςτθκε ακροίηοντασ τισ επιμζρουσ αντίςτοιχεσ 

βακμολογίεσ που ζδωςαν τα μζλθ τθσ και διαιρϊντασ το άκροιςμα δια του 

αρικμοφ των μελϊν τθσ. Ραράλλθλα μπορεί να λειτουργεί μία ομάδα 

αξιολογθτϊν από 2-3 ενθλίκουσ που τυχόν παρευρίςκονται (ςυνικωσ 

εκπαιδευτικϊν) και οι οποίοι οφείλουν να βακμολογιςουν με τθν ίδια 

κλίμακα και τθν ίδια διαδικαςία μζςου όρου ςτθριηόμενοι, βζβαια, ςτα 

δικά τουσ προςωπικά κριτιρια. Ζτςι, μετά τθν παρουςίαςθ, 

ανακοινϊνονται ςτο κοινό τρεισ βακμοί: ζνασ από τθν κάκε ομάδα 

μακθτϊν-αξιολογθτϊν και ζνασ από τθν ομάδα των ενθλίκων. Πλοι μζςα 

ςτθν αίκουςα κατανοοφν ότι οι ςυγκεκριμζνεσ αξιολογιςεισ είναι 

εντελϊσ υποκειμενικζσ (και πικανόν άδικεσ) αλλά όλοι τισ ςζβονται ωσ 

ζκφραςθ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. Πλοι επίςθσ, ζμπρακτα 

ςυνειδθτοποιοφν ότι απόλυτα ζγκυρεσ και αντικειμενικζσ αξιολογιςεισ δεν 

υπάρχουν! 

 αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ μικρισ ομάδασ κατά τθ 

διαδικαςία παραγωγισ του ζργου. Τα μζλθ τθσ ομάδασ αξιολογοφν τθ 

ςυμβολι κάκε μζλουσ, με κριτιρια όπωσ δθμιουργικι ςυμμετοχι, 

κατάκεςθ προςωπικοφ κόπου και προςπακειϊν, διατφπωςθ πειςτικϊν 

επιχειρθμάτων, διαλλακτικότθτα ςτισ ςυηθτιςεισ ϊςτε θ ομάδα να 

οδθγείται ςε ςυνκετικζσ λφςεισ κ.λπ. Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί ωσ 

ςυντονιςτισ αλλά δεν ψθφίηει. Θ αξιολόγθςθ ολοκλθρϊνεται μζςα ςτθ 

μικρι ομάδα αλλά δεν ανακοινϊνεται ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ. 

 αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ από τον εκπαιδευτικό, με κριτιριο τθν 

ποςοςτιαία επίτευξθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων που 

διατυπϊνονται ςτο τετράςτθλο του ΡΣ. Στθν ουςία πρόκειται για ζνα 

προςωπικό παιδαγωγικό θμερολόγιο του εκπαιδευτικοφ, όπου μπορεί να 

καταγράφεται "τι πιγε καλά και τι όχι". Αν οι ίδιεσ δραςτθριότθτεσ 

εφαρμόηονται από περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ ταυτόχρονα, οι τυχόν 

ςυγκρίςεισ και διαπιςτϊςεισ μπορεί να είναι πραγματικά πολφτιμεσ.  

 

Μποροφν οι δραςτθριότθτεσ Αιςκθτικισ Αγωγισ "να μασ κάνουν καλφτερουσ 

ανκρϊπουσ"; 

  Οι δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ, όπωσ άλλωςτε όλεσ οι 

δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και Αιςκθτικισ Αγωγισ, εξοικειϊνουν τα 

παιδιά με τθν ιδιαίτερθ αξία των εναλλακτικϊν οπτικϊν που μποροφν να 

προκφψουν για κάκε κζμα. Θ υποκειμενικι ματιά "του άλλου", που εκφράηεται για 

κάποιο πολφ ςυνθκιςμζνο κζμα ι αντικείμενο γφρω μασ, θ διαφορετικι κεϊρθςθ 

του κόςμου που μασ περιβάλλει, είναι ίςωσ το πιο ςθμαντικό κοινωνικό 

χαρακτθριςτικό των τεχνϊν. Τα παιδιά, μζςα από κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ, καλοφνται να ςυνειδθτοποιιςουν ότι κακετί μπορεί να αποκτά 
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διαφορετικζσ ςθμαςίεσ, ανάλογα με τθν οπτικι γωνία που υιοκετοφμε, και πωσ θ 

κατανόθςθ τθσ υποκειμενικισ ματιάσ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ πλουτίηει τθ 

δυνατότθτά μασ να αντιμετωπίηουμε κριτικά τθν πραγματικότθτα γφρω μασ και 

ςυμβάλλει ςτον επικοινωνιακό πολιτιςμό. 

 

 

ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΑΣΗ 

Στο ειςαγωγικό κείμενο για το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Οπτικοακουςτικισ 

Ζκφραςθσ (ζντυπο ειςαγωγικϊν κειμζνων ςτο "Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το "Νζο Σχολείο", πεδίο:  

Ρολιτιςμόσ - Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ για τθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ, 2.4.1. ι 3.4.1. 

Οπτικοακουςτικι Ραιδεία για τθν Α'βάκμια ι τθ Β'βάκμια Εκπαίδευςθ), δίνεται ζνα ςυνοπτικό 

ςκεπτικό για το περιεχόμενο και τθ διδακτικι μεκοδολογία τθσ γνωριμίασ με τθν 

οπτικοακουςτικι ζκφραςθ. Μεταφζρουμε δφο ειςαγωγικζσ παραγράφουσ:  

"Ωσ οπτικοακουςτικι καλλιτεχνικι ζκφραςθ αποκαλοφμε τισ μορφζσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ που προκφπτουν από τθ δθμιουργικι χριςθ 

οπτικοακουςτικϊν εργαλείων και μζςων. Ρρόκειται για τεχνολογικά εργαλεία που 

επιτρζπουν τθν αποτφπωςθ (εγγραφι) εικόνων και ιχων είτε από το περιβάλλον 

(με κάμερα) είτε με τθ χριςθ εργαλείων πρωτογενοφσ παραγωγισ τουσ (κινοφμενο 

ςχζδιο) , τθν επεξεργαςία τουσ και τζλοσ τθ δυνατότθτα επαναλθπτικισ ανάκλθςθσ-

παρουςίαςθσ (αναπαραγωγι) αυτοφ του καταςκευαςμζνου οπτικοφ ι/και θχθτικοφ 

αποτελζςματοσ που απευκφνεται ςε περιοριςμζνο ι ευρφ κοινό. Σ' αυτιν τθ 

γενικότερθ κατθγορία ζργων εντάςςονται μορφζσ ςφγχρονθσ καλλιτεχνικισ 

ζκφραςθσ όπωσ: θ καλλιτεχνικι φωτογραφία, ο κινθματογράφοσ, το κινοφμενο 

ςχζδιο και κάκε μορφισ τεχνικι παραγωγισ κίνθςθσ από αντικείμενα (animation), 

θ βιντεοάρτ, θ δθμιουργικι θχογράφθςθ (ραδιοςκθνοκεςία ι θχοςκθνοκεςία), τα 

κόμικσ, οι κάκε είδουσ μορφζσ θλεκτρονικισ οπτικοακουςτικισ ζκφραςθσ μζςα ςε 

περιβάλλον θλεκτρονικοφ υπολογιςτι: θλεκτρονικι ςχεδίαςθ (computer graphics), 

τριςδιάςτατο κινοφμενο ςχζδιο (3D animation), εγκαταςτάςεισ εικονικισ 

πραγματικότθτασ (virtual reality installations) κ.λπ.  

Θ οπτικοακουςτικι ζκφραςθ αποτελεί ζνα εναλλακτικό, ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

επικοινωνίασ πζρα από τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Κεωροφμε ότι θ 

οπτικοακουςτικι ζκφραςθ, δθλαδι θ αφιγθςθ και θ διατφπωςθ νοθμάτων με 

εικόνεσ και ιχουσ, ενϊ δεν διζπεται από τθν αυςτθρότθτα που χαρακτθρίηει το 

γραπτό λόγο, ζχει όμωσ πολλά από τα γνωρίςματα ενόσ ςυςτιματοσ επικοινωνίασ 

όπωσ ο προφορικόσ και ο γραπτόσ λόγοσ. Μζχρι ςιμερα, αυτό το ςφςτθμα 

επικοινωνίασ το κατακτοφμε εμπειρικά, ωσ καταναλωτζσ πλθκϊρασ 

οπτικοακουςτικϊν μθνυμάτων που κακθμερινά μασ απευκφνονται. Αν ωςτόςο 

χρειάηεται μια παρζμβαςθ ςτο ςχολείο για τθ ςυςτθματικι  εξοικείωςθ των 

μακθτϊν με τθν οπτικοακουςτικι ζκφραςθ, αυτι κα πρζπει να ζχει πολλά από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ μιασ παράλλθλθσ "γλϊςςασ". Θ ανάγκθ για μια 

τζτοια παρζμβαςθ δεν καλφπτει, ζνα απλό αίτθμα για πλθρζςτερθ καλλιτεχνικι 
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ευαιςκθτοποίθςθ, αλλά αποβλζπει ςτθν κατάκτθςθ ενόσ ςφνκετου ςυςτιματοσ 

επικοινωνίασ με διεκνι εμβζλεια και ιςχυρζσ δυνατότθτεσ διείςδυςθσ."  

 

Χρειάηεται κάποιοσ ιδιαίτεροσ εξοπλιςμόσ; 

Λδιαίτερα μασ απαςχόλθςε ο εξοπλιςμόσ που κα είναι απαραίτθτοσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων. Μασ ενδιαφζρει οι 

δραςτθριότθτεσ να είναι πραγματοποιιςιμεσ ςε οποιαδιποτε ελλθνικι ςχολικι 

μονάδα με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ, ϊςτε θ διεφκυνςθ κάκε ςχολείου ςε 

ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τον ςφλλογο γονζων, να είναι ςε κζςθ 

να αντιμετωπίςουν. 

Πταν ο αρικμόσ των μακθτϊν είναι μικρόσ, οι περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ 

μποροφν να ολοκλθρωκοφν με απλό οικιακό εξοπλιςμό: μια ψθφιακι 

φωτογραφικι μθχανι ι ακόμα ζνα κινθτό, ζνα φορθτό υπολογιςτι, ζνα βίντεο-DVD 

και μια τθλεόραςθ. Ράντωσ με  το ολοζνα μειοφμενο κόςτοσ των ψθφιακϊν 

ςυςκευϊν, θ επιλογι του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ κα διαμορφϊνεται πια με 

μοναδικό κριτιριο τθν παιδαγωγικι και διδακτικι του καταλλθλότθτα. 

 Ζνα Δθμοτικό ςχολείο με μεγαλφτερο αρικμό μακθτϊν, που κα κελιςει να 

πραγματοποιιςει δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ προτείνουμε να 

διακζτει (παρακζτουμε ενδεικτικζσ τιμζσ 2011 και ονομαςίεσ εργαλείων που χρόνο με το χρόνο 

καταργοφνται -πχ "καςετόφωνο"- και αντικακίςτανται από νζεσ): 

 1-2 καλζσ ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ τφπου "κόμπακτ" 
(τουλάχιςτον 7Μ). Επιλζξαμε φωτογραφικζσ μθχανζσ τφπου "κόμπακτ", 
κζλοντασ να δϊςουμε ςτα χζρια των παιδιϊν μθχανζσ που δεν 
απαιτοφν κανενόσ είδουσ τεχνολογικι εξοικείωςθ, προκειμζνου να 

αποδϊςουν ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Οποιοδιποτε μικρό παιδί 
μπορεί να τραβιξει μια «τεχνικά» ικανοποιθτικι φωτογραφία πατϊντασ 
ζνα κουμπί. Ζτςι, χωρίσ ιδιαίτερθ ζγνοια ρυκμίςεων και χειριςμϊν, το 
παιδί ςυγκεντρϊνει τθν προςοχι του ςτθ ςφνκεςθ (καδράριςμα, 
ιςορροπίεσ οπτικϊν όγκων κ.λπ.) και ςτθν υποςυνείδθτθ ςθμειολογία 
τθσ εικόνασ που καταςκευάηει, ςε αντίκεςθ με παλαιότερεσ τάςεισ 
φωτογραφικϊν αςκιςεων, που κεωροφςαν επαρκζσ "κατόρκωμα" -
αλλά ιδιαίτερα δφςκολο και πάντωσ μετά από πολλζσ προςπάκειεσ- τθ 
δθμιουργία μιασ ικανοποιθτικά φωτιςμζνθσ και κακαρισ φωτογραφίασ. 
Ασ ομολογιςουμε ευκζωσ ότι αυτι θ επιλογι μασ κζτει ωσ προτεραιότθτεσ τθν 

οπτικοακουςτικι ςυνείδθςθ του παιδιοφ και τθν ευαιςκθτοποίθςι του ςτισ πιο 

ςθμαντικζσ παραμζτρουσ τθσ φωτογραφικισ αιςκθτικισ, που κα πρζπει να 

χαρακτθρίηουν κάκε ενθμερωμζνο πολίτθ, ενϊ θ παλιότερθ τάςθ κακοριηόταν από τθν 

προτεραιότθτα τθσ εκμάκθςθσ των βαςικϊν τεχνικϊν τθσ φωτογραφίασ ςε μια πορεία 

εμβάκυνςθσ, που ζτεινε προσ το ιδανικό πρότυπο ενόσ επαγγελματία-καλλιτζχνθ 

φωτογράφου.  

Οι ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ κα πρζπει να διακζτουν φακό 
"ηουμ" (τουλάχιςτον 3x). Ο φακόσ "ηουμ" κεωριςαμε ότι κα βοθκιςει 

τουσ μακθτζσ ςτισ προςπάκειζσ τουσ να ελζγξουν με ακρίβεια το κάδρο 
τουσ και κα τουσ επιτρζψει να ςυνκζςουν κάποια γενικά κάδρα ακόμα 
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και ςε κλειςτοφσ χϊρουσ. Επίςθσ κα πρζπει να διακζτουν ικανοποιθτικι 
οκόνθ ςκόπευςθσ (2.7"- 3") και ςκόπευτρο ματιοφ για εξωτερικζσ 
λιψεισ, μεγάλα κουμπιά, επαναφορτιηόμενθ μπαταρία λικίου κακϊσ 
και τα αντίςτοιχα καλϊδια φόρτιςθσ και μεταγραφισ υλικοφ 
(διατίκενται με κάκε αγορά). Επίςθσ δφο κάρτεσ μνιμθσ (τουλάχιςτον 2GB) 

για κάκε μθχανι, κόςτουσ  4Χ7 ευρϊ.  Συνολικό κόςτοσ (για δφο μθχανζσ) 
κατά προςζγγιςθ: 500-600 ευρϊ.  
 

 1-2 ελαφρά τρίποδα (με κεφαλζσ για βιντεοκάμερα). Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 
2Χ100 ευρϊ 
 

 1-2 εφκολα μεταφερόμενα θχθτικά ςυςτιματα-CD με θχεία και επαρκι 

ζνταςθ για άνετθ, χωρίσ προφανείσ θχθτικζσ παραμορφϊςεισ, ακρόαςθ 

από όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ. Αντί γι' αυτά, μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται φορθτοί υπολογιςτζσ με θχθτικι ενίςχυςθ και 

εξωτερικά θχεία. Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 2Χ660 ευρϊ (λφςθ φορθτϊν 

υπολογιςτϊν  2x600 ευρϊ, εξωτερικά αυτενιςχυόμενα θχεία 2x60 ευρϊ) 
 

  δφο τουλάχιςτον δθμοςιογραφικά καςετόφωνα (ςυνικωσ ψθφιακά, 

2x100 ευρϊ). Το μικρό, δθμοςιογραφικό καςετόφωνο είναι εφχρθςτο 

και φτθνό εργαλείο, ιδανικό για ςυνεντεφξεισ και ςυλλογι ιχων. Ρρζπει 

να διακζτει ζξοδο ακουςτικϊν (για ζλεγχο κατά τθν θχογράφθςθ) και 

είςοδο εξωτερικοφ μικροφϊνου που βοθκά ςτθ ςυλλογι ιχων και ςτθ 

μείωςθ των μθχανικϊν κορφβων που προκαλεί το φφςθμα του αζρα, το 

κράτθμα του καςετοφϊνου ςτο χζρι κ.λπ. Ζνα τζτοιο ςυνοδευτικό 

εξωτερικό μικρόφωνο πρζπει να είναι αρκετά ευαίςκθτο, κατά 

προτίμθςθ με δικι του μπαταρία (μικρόφωνα τφπου electret condenser) 

και οπωςδιποτε όχι ακριβό ϊςτε να κεωρείται «κατά καιροφσ» 

αναλϊςιμο (με τισ ςθμερινζσ τιμζσ όχι πιο ακριβό από 30 ευρϊ). 

 

Λςχφει το ςκεπτικό για απλζσ, ξεχωριςτζσ ςυςκευζσ, όπου θ μία κα εγγράφει και κα 

αναπαράγει τθν ακίνθτθ εικόνα (φωτογραφία) και θ άλλθ τον ιχο. Ακόμα κι αν θ 

τεχνολογία επιβάλει μια ςυςκευι και για τισ δφο λειτουργίεσ, κα είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό να δουλευτοφν χωριςτά ςτισ μικρζσ τάξεισ του Δθμοτικοφ, κάποιεσ 

δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτθν ακίνθτθ εικόνα και  κάποιεσ άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτον ιχο. 

 

 Τουλάχιςτον τζςςερισ υπολογιςτζσ πρόςφατθσ γενιάσ (με ανάλογα 

πρόςφατθσ γενιάσ πρόγραμμα), με οκόνεσ  17" κ.λπ. ςτθν ίδια αίκουςα 

(για ομαδικι εργαςία τθσ τάξθσ ανά ομάδεσ των 4-5 παιδιϊν). Κόςτοσ 

κατά προςζγγιςθ: 4Χ500 ευρϊ. 
 

 Ζγχρωμο εκτυπωτι ςυνδεδεμζνο με ζναν από τουσ παραπάνω 

υπολογιςτζσ. Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 100 ευρϊ. 
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Αντίςτοιχα προτείνουμε κάκε Γυμνάςιο που κα κελιςει να πραγματοποιιςει 

δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ, πζρα από τον βαςικό εξοπλιςμό 

του Δθμοτικοφ, να διακζτει: 
 

 Ψθφιακι βιντεοκάμερα (με οποιοδιποτε ςφςτθμα ψθφιακισ εγγραφισ 

ςε κάρτεσ μνιμθσ). Κα πρζπει να διακζτει ζξοδο (mini jack) ακουςτικϊν. 

Κα είναι ςθμαντικό αν διακζτει και είςοδο (mini jack) για εξωτερικό 

μικρόφωνο. Επίςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από επαναφορτιηόμενθ 

μπαταρία λικίου κακϊσ και τα αντίςτοιχα καλϊδια φόρτιςθσ και 

μεταγραφισ υλικοφ (διατίκενται με κάκε αγορά). Κόςτοσ κατά 

προςζγγιςθ: 500 - 700 ευρϊ. 

 Δφο κάρτεσ μνιμθσ (τουλάχιςτον 25GB) για τθν παραπάνω 

βιντεοκάμερα. Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 2Χ30 ευρϊ. 

 Δφο εφεδρικζσ,  επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ λικίου για τθν 

παραπάνω βιντεοκάμερα. Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 2Χ20 ευρϊ. 

 Τουλάχιςτον τζςςερισ υπολογιςτζσ πρόςφατθσ γενιάσ (με ανάλογα 

πρόςφατθσ γενιάσ πρόγραμμα, όπωσ και ςτο Δθμοτικό) και 

θμιεπαγγελματικό λογιςμικό μοντάη κόςτουσ περίπου 100 ευρϊ) ςτθν 

ίδια αίκουςα για ομαδικι εργαςία τθσ τάξθσ ανά ομάδεσ των 4-5 

παιδιϊν. Κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 4Χ500 + 100 ευρϊ. 

 Ζναν εξωτερικό, φορθτό, ςκλθρό δίςκο περίπου 500 GB. Κόςτοσ κατά 

προςζγγιςθ: 100 ευρϊ. 

Πλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ (Δθμοτικά και Γυμνάςια) κα πρζπει να διακζτουν 

τουλάχιςτον μία αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων με πρόβλεψθ μζτριασ 

ςυςκότιςθσ για προβολζσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Θ αίκουςα αυτι κα 

πρζπει να είναι εξοπλιςμζνθ  με ςφγχρονθ "μικροφωνικι" θχθτικι εγκατάςταςθ 

(ενιςχυτι και μεγάφωνα) κακϊσ και ςφγχρονθ ςυςκευι θλεκτρονικισ προβολισ 

ςε επαρκϊσ μεγάλθ οκόνθ (βιντεοπροβολζα φωτεινότθτασ τθσ τάξθσ των 2500 

ANSI LUMEN, κόςτουσ κατά προςζγγιςθ: 2000 - 3000 ευρϊ).  

Επίςθσ όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ είναι επικυμθτό να διακζτουν 2 - 3 μικρότερεσ  

αίκουςεσ δραςτθριοτιτων, με δυνατότθτα μζτριασ ςυςκότιςθσ, φορθτό 

θλεκτρονικό προβολζα (βιντεοπροβολζα φωτεινότθτασ τθσ τάξθσ των 1500 ANSI 

LUMEN, κόςτουσ κατά προςζγγιςθ: 800-1500 ευρϊ) και φορθτό αυτενιςχυόμενο 

θχείο για ςχολικι αίκουςα (κόςτοσ κατά προςζγγιςθ: 300 - 700 ευρϊ). Τζτοιεσ 

αίκουςεσ ςυχνά είναι τα εργαςτιρια υπολογιςτϊν, τα εργαςτιρια των Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν και τα εργαςτιρια των Εικαςτικϊν.  Φυςικά οι μικρότερεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ κα μποροφν να εξυπθρετθκοφν με μία μόνον αίκουςα πολλαπλϊν 

χριςεων και δραςτθριοτιτων, κατάλλθλα εξοπλιςμζνθ. 

 

Τι πρζπει να γνωρίηει ο εκπαιδευτικόσ που… "κζλει να δοκιμάςει"; 

Για τον εκπαιδευτικό που κα κελιςει να κακοδθγιςει τθν πραγματοποίθςθ των  

δραςτθριοτιτων οπτικοακουςτικισ παιδείασ που προτείνονται ςτο αντίςτοιχο 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν (τετράςτθλα, Δθμοτικό 2.4.3. και Γυμνάςιο 3.4.3.), 
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παρακζτουμε μια ςειρά από "μεκοδολογικά εργαλεία" που βοθκοφν ςτθν πιο 

εφκολθ και γόνιμθ πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. Κάποια από τα 

"εργαλεία" που ακολουκοφν, "ξεκλειδϊνουν" μια ολόκλθρθ κατθγορία ανάλογων 

δραςτθριοτιτων ενϊ κάποια άλλα αναφζρονται μόνον ςε μια-δυο ανάλογεσ 

δραςτθριότθτεσ. Δεν χρειάηεται, δθλαδι, να μελετιςει κανείσ όλα τα "εργαλεία" 

πριν ξεκινιςει. Αρκεί -για κάκε δραςτθριότθτα που επιλζγει να πραγματοποιιςει- 

να αναηθτιςει εκείνα τα "εργαλεία" που προτείνονται ωσ αποτελεςματικό 

βοικθμα.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΡΟΤΑΣΕΙΣ (για όςουσ κελιςουν να ψάξουν περιςςότερο!) 

(θ επιςτθμονικι βιβλιογραφία -ελλθνικι και ξζνθ- για κζματα που ςυνδζουν τα ΜΜΕ με τθν παιδικι 

θλικία είναι πλοφςια. Δεν ςυμβαίνει το ίδιο για τθ ςυςτθματικι οπτικοακουςτικι παιδεία. Εδϊ 

επιλζγουμε μερικά μόνον κείμενα που κεωροφμε πωσ κα βοθκοφςαν τον ενδιαφερόμενο 

εκπαιδευτικό να αποκτιςει μια ευρφτερθ κεωρθτικι εικόνα των δραςτθριοτιτων που προτείνονται 

παρακάτω): 

1. British Film Institute, (2003), μετάφραςθ δφο κεφαλαίων από το Βιβλίο-
Οδθγό: Look again! A teaching guide to using film and television with three-
to eleven-year-olds, ςτο αφιζρωμα: Ραιδικι Θλικία και Κινθματογράφοσ, 
(επιμ. Κοφρτθ Ε., Σιδθροποφλου Χ., Τςίγκρα Μ.), Ερευνϊντασ τον κόςμο του 
παιδιοφ, ΟΜΕ-Ελλθνικά Γράμματα, 2009, τ. 9, ςελ. 162-171.  

2. Buckingham, D. (2008), Εκπαίδευςθ ςτα ΜΜΕ, (επιμ. Κοφρτθ, Ε.), Μτφρ. Λ. 

Σκαρβζλθ, Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα,    
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ "ΕΓΑΛΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΗΣ ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΑΣΗΣ 
(κάκε "εργαλείο" αναφζρεται ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ του  Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθν 

Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ, όπωσ προτείνονται ςτο ζντυπο 2.4.3. και 3.4.3.) 

 

Εργαλείο 1ο:  "Το κάδρο και τα είδθ των κάδρων" (χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 

αφιγθςθσ με εικόνεσ, καταγραφισ χϊρων και μελζτθσ αποςπαςμάτων από ταινίεσ) 

Κάδρο αποκαλοφμε το περίγραμμα (αλλά και το ςυνολικό περιεχόμενο) μιασ 

εικόνασ. Ζτςι, μια ακίνθτθ φωτογραφία είναι ζνα κάδρο κακϊσ επίςθσ ολόκλθρθ θ 

κινοφμενθ εικόνα (κινθματογράφοσ, τθλεόραςθ), που βλζπουμε ςε κάκε 

ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι, αποτελεί ζνα κάδρο. 

Ανάλογα με το πόςο κοντά ι μακριά εμφανίηεται το κζμα (ςυνικωσ ο άνκρωποσ), 

δθλαδι ανάλογα με το πόςο χϊρο καταλαμβάνει το κζμα μζςα ςτθν εικόνα, ζνα 

κάδρο μπορεί να είναι: 

 Γενικό: Ο ιρωασ εμφανίηεται μακριά, ενϊ ςτθν εικόνα υπάρχει χϊροσ γφρω 

του (τοπίο, ςπίτια κ.λπ.). Το γενικό κάδρο μάσ δίνει πλθροφορίεσ για το 

χϊρο όπου εκτυλίςςεται θ δράςθ (Εικόνα 1). 

Ροφ βρίςκεται ο ιρωασ; Τι ςυνκικεσ επικρατοφν εκείνθ τθ ςτιγμι; (εποχι, 

ϊρα, καιρόσ). 

Ροιοι βρίςκονται γφρω του, πόςο κοντά του και τι ςχζςθ μποροφν να ζχουν 

με αυτόν; 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Μεςαίο: Ο ιρωασ κυριαρχεί ςτθν εικόνα. Ενϊ ςτο πάνω και ςτο κάτω μζροσ 

του κάδρου δεν υπάρχει ελεφκεροσ οπτικόσ χϊροσ, αριςτερά και δεξιά μπο-

ροφν να εμφανίηονται και άλλοι ιρωεσ ι ςτοιχεία του περίγυρου. Ζτςι ςτα 

μεςαία κάδρα, θ προςοχι μασ  εςτιάηει ςτον ιρωα και ςτθ ςχζςθ του ιρωα 
με τον περιβάλλοντα χϊρο του κυρίωσ όμωσ επικεντρϊνεται ςτθ ςχζςθ του 

ιρωα με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ (Εικόνα 2).  

Ροιοσ είναι ο ιρωασ (άντρασ-γυναίκα, τι θλικία ζχει, τι φοράει κ.λπ.) και τι 

κάνει; 

Τι κάνουν όςοι εικονίηονται; Ρϊσ ςυνδζονται; Ρϊσ αντιδροφν μεταξφ τουσ; 

Σε τι απόςταςθ βρίςκονται μεταξφ τουσ;  
 

                                                                                                            Εικόνα 1 
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 Κοντινό: Ο ιρωασ (ι το κζμα μασ) δεν εμφανίηεται ολόκλθροσ. Στα όρια τθσ 
εικόνασ βλζπουμε μόνο ζνα μζροσ του (δθλ. θ εικόνα γεμίηει μόνο με το 

πρόςωπό του ι μόνο με το χζρι του κ.λπ.). Στο κοντινό κάδρο, ο ςκθνοκζτθσ 

μασ δίνει τθν ευκαιρία να παρατθριςουμε από κοντά τον ιρωα και να 

εμβακφνουμε ςτα ςυναιςκιματα του τθ ςτιγμι εκείνθ (Εικόνα 3). 

Σε τι διάκεςθ βρίςκεται ο ιρωασ; 

Μιπωσ θ ζκφραςθ του τονίηει ι αναιρεί τα λόγια του; Τι κοιτάηει κάκε 

ςτιγμι; Αλλάηει φφοσ; 

Συχνά, όμωσ, ο ςκθνοκζτθσ χρθςιμοποιεί ζνα κοντινό κάδρο για να τονίςει 

τθ ςθμαςία ενόσ αντικειμζνου ι ενόσ ςτοιχείου του χϊρου. Είναι ακριβϊσ το 

είδοσ του κάδρου που επιτρζπει ςτο ςκθνοκζτθ να υπογραμμίςει αυτό που 

κεωρεί ςθμαντικό, εκείνθ τθ ςτιγμι (Εικόνα 4).  

 

 

                     
 

 

 

Σε μια αφιγθςθ με εικόνεσ χρθςιμοποιοφμε το κάδρο αυτό για να δϊςουμε 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κάτι (όπωσ είναι θ ςυναιςκθματικι διάκεςθ ενόσ ιρωα 

ι κάποια ιδιαίτερθ λεπτομζρεια που πιςτεφουμε ότι ο κεατισ μασ ίςωσ δεν 

κα προςζξει αν τθ δείξουμε μόνον από μακριά). 

 
Υιοκετοφμε εδϊ τθ ςφμβαςθ ότι ο άνκρωποσ αποτελεί το μζτρο αναφοράσ κάκε κάδρου. 

Ζτςι, ζνα ολόκλθρο κουτάλι καδραριςμζνο χωρίσ περικϊρια, ΔΕΝ κα ονομάηεται "μεςαίο 

του κουταλιοφ", αλλά "κοντινό του κουταλιοφ" με κριτιριο ότι, αν ςτθν ίδια εικόνα ζνασ 

άνκρωποσ κρατοφςε το κουτάλι, ςτο ςυγκεκριμζνο κάδρο κα χωροφςε μόνον θ παλάμθ του. 

 

Εικόνα 2 
 

Εικόνα 3 Εικόνα 4 
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Εργαλείο 2ο:  " Κυκλικι φωτογράφθςθ ι θχογράφθςθ " (χριςιμο για όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ όπου γίνεται εκ περιτροπισ χριςθ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ τάξθσ) 

Στισ δραςτθριότθτεσ είναι πολφ ςθμαντικό να παίρνουν μζροσ όλοι οι μακθτζσ. Γι' 

αυτό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ δραςτθριότθτασ, ο  βαςικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει 

να περνά εκ περιτροπισ από τα χζρια όλων των μακθτϊν. Στισ δραςτθριότθτεσ 

όπου ωσ ομάδα προβλζπεται ολόκλθρθ θ τάξθ, κα πρζπει κάκε παιδί αφοφ 

κατανοιςει  τισ οδθγίεσ τθσ δραςτθριότθτασ, χωρίσ τεχνολογικοφσ διςταγμοφσ 

(αφοφ θ αυτόματθ μθχανι τραβά φωτογραφία με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ), να 

προετοιμάηεται για τον τρόπο που κα αξιοποιιςει τον εξοπλιςμό μόλισ ζρκει  θ 

ςειρά του. Οι οδθγίεσ που δίνονται ςτα παιδιά κα πρζπει να είναι απλζσ και 

ςαφείσ. Ο δάςκαλοσ κα τισ επαναλαμβάνει και ταυτόχρονα κα κακοδθγεί το παιδί 

που χρθςιμοποιεί τον εξοπλιςμό τθ ςτιγμι εκείνθ. Πλοι κα πρζπει να 

φωτογραφίςουν αυτό που ηθτά θ άςκθςθ και όχι κάποιο άλλο κζμα.  

Τι μπορεί όμωσ να κάνει το κάκε παιδί μζχρι να ζρκει θ ςειρά του, να πάρει τθ 

φωτογραφικι μθχανι ςτα χζρια του; Ζνασ πολφ δθμιουργικόσ τρόποσ 

προετοιμαςίασ, μπορεί να είναι θ αναηιτθςθ του προσ φωτογράφιςθ κάδρου, με τθ 

χριςθ του "χάρτινου κάδρου". Ο εκπαιδευτικόσ απευκυνόμενοσ ςτα παιδιά: 

Με τθ βοικεια του «χάρτινου κάδρου», κάκε παιδί κα προετοιμάηει τθ 

φωτογραφία του ψάχνοντασ, ςτο χϊρο όπου κα πάμε, αυτό που κα τραβιξει. 

Ραρακολουκιςτε τισ οδθγίεσ που ςασ δίνω και κακζνασ ασ φτιάξει μαηί μου το δικό 

του χάρτινο κάδρο. Στθ ςυνζχεια, κα ςασ εξθγιςω πϊσ κα το χρθςιμοποιιςετε. 

Ραίρνουμε μια λευκι κόλα Α4 και, αφοφ τθν τςακίςουμε ςτα τζςςερα, 

ςθμειϊνουμε και ςτισ δυο όψεισ του χαρτιοφ ζνα μαφρο κφκλο ςτο κζντρο τθσ 

κόλασ (εικόνα 1). Κατόπιν διπλϊνουμε τθν κόλα ςτα τζςςερα και από τθ γωνία που 

διακρίνεται ο μαφροσ κφκλοσ ςθμειϊνουμε 5 εκατοςτά ςτθ μεγάλθ πλευρά, και 4 

εκατοςτά ςτθ μικρι πλευρά (εικόνα 2). Στθ ςυνζχεια, ςχθματίηουμε το ςκιαςμζνο 

ορκογϊνιο και το κόβουμε με ζνα ψαλιδάκι. Πταν το χαρτί ξεδιπλωκεί, ςτθ μζςθ 

τθσ κόλασ κα υπάρχει ζνα παρακυράκι 10x8 εκ. (εικόνα 3). Αυτό είναι το χάρτινο 

κάδρο. 

 

 

 

εικόνα 1 εικόνα 2 εικόνα 3 
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Αν φζρουμε το χάρτινο κάδρο μπροςτά ςτα μάτια μασ (εικόνα 4) ςε μια απόςταςθ 

περίπου 30 εκ. από το πρόςωπο μασ, μποροφμε να πλθςιάςουμε ι να 

απομακρυνκοφμε από το κζμα μασ, ϊςτε να πάρουμε μια πρϊτθ εντφπωςθ του 

κάδρου που κζλουμε να ςυνκζςουμε. Πςοι μποροφν να κοιτάηουν μζςα από το 

χάρτινο κάδρο κλείνοντασ το ζνα τουσ μάτι, κα ζχουν ακόμα πιο καλό αποτζλεςμα. 

Ζτςι μποροφμε, όςθ ϊρα περιμζνουμε για τθ φωτογραφικι μθχανι, να ψάχνουμε 

τριγφρω και να αποφαςίςουμε ποιο περίπου είναι το κάδρο που κα τραβιξουμε.  

Αντίςτοιχα, όταν θ δραςτθριότθτα προβλζπει τθν θχογράφθςθ μιασ μικρισ φράςθσ 

από κάκε παιδί, τα παιδιά που περιμζνουν τθ ςειρά τουσ μποροφν, με τθ βοικεια 

του δαςκάλου, να προετοιμάςουν τθ φράςθ τουσ και να ζχουν κάνει δοκιμζσ. 

 

Εργαλείο 3ο:  " Διαμεςολάβθςθ: ομαδικζσ εργαςίεσ πάνω ςτο ίδιο κζμα " (χριςιμο 

για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ όπου ανατίκεται το ίδιο αντικείμενο ςε μικρζσ, διαφορετικζσ ομάδεσ 

προκειμζνου να παραχκοφν διαφορετικζσ εναλλακτικζσ οπτικζσ πάνω ςτο ίδιο κζμα) 

Αποτελεί κεμελιϊδθ παιδαγωγικι επιλογι θ παράλλθλθ εργαςία μικρϊν ομάδων 

πάνω ςτο ίδιο κζμα. Οι μακθτζσ ςχθματίηουν μικρζσ ομάδεσ 3-4 παιδιϊν και ο 

εκπαιδευτικόσ εξθγεί το αντικείμενο και τουσ κανόνεσ τθσ δραςτθριότθτασ. Στθ 

ςυνζχεια, τα μζλθ κάκε ομάδασ ςυνεργάηονται προκειμζνου να παραδϊςουν ζνα 

τελικό αποτζλεςμα (και όχι ζνα "πακζτο" ατομικϊν εργαςιϊν). Στισ περιςςότερεσ 

δραςτθριότθτεσ, ςτο πλαίςιο κάκε μικρισ ομάδασ, θ διαδικαςία προβλζπει:  

 Ατομικι επεξεργαςία από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 

 Συηιτθςθ πάνω ςτισ ατομικζσ επεξεργαςίεσ και ανάλογθ επιχειρθματολογία 

 Διαπραγμάτευςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και ςφνκεςθ τθσ ςυλλογικισ 

επεξεργαςίασ που κα εκπροςωπιςει τθν ομάδα 

 Ραρουςίαςθ του τελικοφ προϊόντοσ κάκε ομάδασ προσ όλεσ τισ ομάδεσ και 

ςυηιτθςθ, με ζμφαςθ ςτισ τυχόν διαφορζσ και ομοιότθτεσ που προκφψαν 

μεταξφ των ομάδων. Λδιαίτερα ενδιαφζρει θ επιςιμανςθ διαφορετικϊν 

οπτικϊν που ενδεχομζνωσ εκφράςτθκαν. Αν, για παράδειγμα, όλεσ οι ομάδεσ 

εργάςτθκαν με ςτόχο τθν οπτικοακουςτικι καταγραφι - παρουςίαςθ 

(διαμεςολάβθςθ) ενόσ χϊρου, το τελικό αποτζλεςμα των παρουςιάςεων 

φανερϊνει τθν ποικιλία και τισ εναλλακτικζσ οπτικζσ που μποροφν να 

προκφψουν ανάλογα με τισ προτεραιότθτεσ που επεκράτθςαν ςε κάκε 

εικόνα 4 
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ομάδα: "Σε μια πλατεία, άραγε κα επιλζξουμε να τονίςουμε κάποια 

ςκουπίδια που βρζκθκαν ςε μια γωνιά ι κάποια ωραία λουλοφδια ς' ζνα 

παρτζρι ι κάποιο ξεχαρβαλωμζνο παγκάκι;" Ππωσ είναι φυςικό, κάκε ομάδα 

κα κάνει τισ δικζσ τθσ επιλογζσ. 

 Αξιολόγθςθ κάκε ομάδασ από τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, με κριτιρια που ζχουν 

εξαρχισ ςυμφωνθκεί (π.χ. ςαφινεια, πρωτοτυπία, ςφαιρικότθτα απόψεων, 

διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων, διατφπωςθ προτάςεων κ.λπ.)  

   

Εργαλείο 4ο:  " Διαμεςολάβθςθ: θ λειτουργία του ανταποκριτι " (χριςιμο για όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ όπου κάκε μικρι ομάδα παράγει οπτικοακουςτικό προϊόν το οποίο ςτθρίηεται ςτισ 

πλθροφορίεσ εκπροςϊπου τθσ) 

Θ διαμεςολάβθςθ αποτελεί κορυφαίο χαρακτθριςτικό τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ 

και του πολιτιςμοφ μασ. Θ εκπαίδευςθ, ςτο ςφνολό τθσ, αποτελεί τθ 

διαμεςολαβθμζνθ ςχζςθ μασ με τθ γνϊςθ, θ τζχνθ αποτελεί ζκφραςθ του 

καλλιτζχνθ-διαμεςολαβθτι που μασ καλεί να αντικρίςουμε τον κόςμο μζςα από τθ 

δικι του ματιά, θ άςκθςθ πολιτικισ βαςίηεται ςτθν εκπροςϊπθςι μασ από 

διαμεςολαβθτζσ-πολιτικοφσ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων ενϊ θ ενθμζρωςθ 

προχποκζτει τθ μερικι, ζςτω, αποδοχι ενόσ δθμοςιογράφου-διαμεςολαβθτι που 

ερευνά, παρατθρεί και κρίνει "για λογαριαςμό μασ". Θ λειτουργία  τθσ 

διαμεςολάβθςθσ -προκειμζνου να ενθμερωκοφμε για κάτι- αφενόσ ςτθρίηεται ςτθν 

εμπιςτοςφνθ μασ προσ όποιον επιλζξαμε ωσ εκπρόςωπό μασ, αφετζρου όμωσ 

προχποκζτει τθν κριτικι μασ εγριγορςθ ϊςτε ςυνεχϊσ να "κυμόμαςτε" ότι θ 

προςωπικι οπτικι του διαμεςολαβθτι, ενϊ ςυμβάλλει ςτθ δικι μασ κατανόθςθ τθσ 

πραγματικότθτασ που μασ περιβάλλει, ταυτόχρονα αποτελεί μια επιλεκτικι όψθ 

αυτισ τθσ πραγματικότθτασ. 

Θ παραπάνω διατφπωςθ βζβαια είναι κεωρθτικι και δεν μπορεί να αναπτυχκεί ςε 

μικρά παιδιά, αλλά μζςα από τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ, βιϊνεται και 

πλουτίηει τα παιδιά με ςχετικζσ εμπειρίεσ ανάπτυξθσ κριτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθ 

διαμεςολαβοφμενθ ενθμζρωςθ (τθλεόραςθ, διαδίκτυο κ.λπ.). Ζτςι, όποτε μια 

ομάδα μακθτϊν ανακζτει ςε ζναν ι περιςςότερουσ εκπροςϊπουσ τθσ τθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν (φωτογραφικι καταγραφι, λιψθ ςυνζντευξθσ, ζρευνα ςτο διαδίκτυο 

κ.λπ.) κα πρζπει να μάκει αφενόσ να εμπιςτεφεται το αποτζλεςμα τθσ δουλειάσ 

τουσ και να το αξιοποιεί, αφετζρου όμωσ να αναγνωρίηει ότι τα ςτοιχεία που 

φζρνουν απομονϊνουν τμιματα τθσ πραγματικότθτασ και θ ομάδα καλείται να 

ςυνκζςει τθ δικι τθσ ολοκλθρωμζνθ οπτικι. Για παράδειγμα, οι μικροί μακθτζσ που 

πραγματοποιοφν τθ δραςτθριότθτα 4 (ςτο ζντυπο 2.4.3.), αφενόσ ηωγραφίηουν το 

περιεχόμενο ενόσ ντουλαπιοφ (που δεν ζχουν δει) βαςιηόμενοι ςτισ πλθροφορίεσ 

που προςκομίηουν οι "ανταποκριτζσ" τουσ, αφετζρου όμωσ διαπιςτϊνουν τισ 

αποκλίςεισ μεταξφ των δφο ανταποκριτϊν και -αφοφ ολοκλθρϊςουν τθ ηωγραφιά 

τουσ- τθ ςυγκρίνουν με το πραγματικό ντουλάπι εντοπίηοντασ τισ τυχόν διαφορζσ. 
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Εργαλείο 5ο:  "Θ φωτοαφιγθςθ" (χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ όπου κάκε μικρι 

ομάδα παράγει οπτικοακουςτικό κείμενο με ακίνθτεσ ι κινοφμενεσ εικόνεσ όπωσ καταγραφι χϊρων, 

καταγραφι επιςκζψεων, οπτικοακουςτικι απόδοςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων κ.λπ.) 

Θ φωτοαφιγθςθ είναι χαρακτθριςτικι άςκθςθ παραγωγισ λόγου, δθλαδι 

οπτικοακουςτικοφ κειμζνου. Αξίηει να εντοπίςουμε τισ κυριότερεσ ομαδικζσ 

αποφάςεισ που ςυνεπάγεται θ πραγματοποίθςθ μιασ φωτοαφιγθςθσ με κζμα και 

πλαίςιο που δίδεται εξαρχισ από τον εκπαιδευτικό (περίπτωςθ τθσ απλοφςτερθσ 

δυνατισ δραςτθριότθτασ 5, ςτο ζντυπο 2.4.3.): 

"αφιγθςθ απλισ, κακθμερινισ διαδικαςίασ ('πλζνω τα χζρια μου') με  τζςςερισ 

διαδοχικζσ εικόνεσ" 

 Ροιο παιδί κα εμφανίηεται ςτισ φωτογραφίεσ; 

 Ροιεσ είναι οι τζςςερισ κυριότερεσ φάςεισ-ςτιγμιότυπα τθσ διαδικαςίασ που 

πρζπει οπωςδιποτε να δείξουμε ςτισ τζςςερισ φωτογραφίεσ μασ; 

 Ρϊσ κα δείξουμε (φωτογραφίςουμε) κάκε ςτιγμιότυπο; 

 Από τισ 3-4 φωτογραφίεσ που τραβιξαμε για κάκε ςτιγμιότυπο, ποια 

επιλζγουμε για το ςυγκεκριμζνο ςτιγμιότυπο; 

 Οι τζςςερισ τελικζσ φωτογραφίεσ που επιλζξαμε με ποια ςειρά κα 

εμφανίηονται; 

 Με ποιο τρόπο κα εμφανίςουμε τθν αφιγθςι μασ ςτο κοινό μασ (προβολι 

διαδοχικϊν φωτογραφιϊν, εκτφπωςθ αφίςασ και ανάρτθςθ ςε πινακίδα 

κ.λπ.); 

Ρολφ πιο ςφνκετεσ αποφάςεισ κα πρζπει να παρκοφν για αφθγιςεισ με 

περιςςότερεσ εικόνεσ, για αφθγιςεισ που περιζχουν λεηάντεσ ι ιχουσ, για 

αφθγιςεισ όπου θ ομάδα επιλζγει το κζμα τθσ ι ακόμα για αφθγιςεισ με 

μυκοπλαςτικζσ - δραματουργικζσ - υποκριτικζσ απαιτιςεισ. 
(για όλεσ τισ παραπάνω αποφάςεισ, κα πρζπει -ςχθματικά- να διατυπϊνονται προτάςεισ, να 

ακοφγονται επιχειριματα, (διαπραγμάτευςθ), να λαμβάνεται τελικι απόφαςθ, να εκτελείται 

θ απόφαςθ, να ελζγχεται το αποτζλεςμα και, τζλοσ, θ αφιγθςθ να παρουςιάηεται ςε "κοινό" 

ςυμμακθτϊν. Μετά τισ όποιεσ αντιδράςεισ του "κοινοφ" μπορεί να ακολουκιςει νζοσ κφκλοσ 

διορκωτικϊν παρεμβάςεων). 

Ωσ βοικθμα για μεγαλφτερουσ μακθτζσ, μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ζτοιμεσ οδθγίεσ που 

υπάρχουν ςε ελεφκερθ πρόςβαςθ για τθν καταςκευι φωτοαφθγιςεων - φωτοκόμικσ που 

δίδονται ςτον ιςτότοπο www.karposontheweb.org  (βλ. Εκπαιδευτικό υλικό/ 

Φωτοκόμικσ). 

 

Εργαλείο 6ο: "Οι λεηάντεσ" (χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ όπου μποροφν να 

προςτεκοφν λεηάντεσ και τίτλοι ςε ςυνδυαςμό με τισ φωτογραφικζσ εικόνεσ) 

Οι λεηάντεσ αποτελοφν τθν ςυναρπαςτικι ευκαιρία να ςυνδυαςτεί δθμιουργικά ο 

γραπτόσ με τον οπτικοακουςτικό λόγο. Αν απαρικμιςουμε τα κυριότερα είδθ τουσ, 

κα διαπιςτϊςουμε πόςο ςφνκετεσ νοθτικζσ διαδικαςίεσ μποροφν να προκφψουν 

από τθ χριςθ τουσ: 

http://www.karposontheweb.org/
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 Ωσ τίτλοι μποροφν να ςχολιάηουν το οπτικό υλικό εκφράηοντασ τθν άποψθ 

του δθμιουργοφ για το εικονιηόμενο κζμα (πρόταςθ για τρόπο ανάγνωςθσ-

ερμθνείασ) ι να παρζχουν πρόςκετθ πλθροφόρθςθ (λειτουργία αντίςτοιχθ 

με τθ ςυνοδευτικι αφιγθςθ, το αποκαλοφμενο "ςπθκάη", ςε ζνα 

ντοκιμαντζρ). Οι τίτλοι βζβαια, εκτόσ από τθ ςυμβατικι, πλθροφοριακι τουσ 

λειτουργία μποροφν να ειρωνεφονται, να εξυμνοφν ι να προτείνουν ωσ 

ςχόλιο ζναν ςτίχο ι μια μικρι φράςθ. 

 Ωσ "μπαλονάκια" με διαλόγουσ πάνω από εικονιηόμενουσ ιρωεσ, 

δθμιουργοφν δραματουργικό πλαίςιο όπου οι ιρωεσ ςυνομιλοφν και ο 

δθμιουργόσ ενςωματϊνει ςτθ μυκοπλαςία του τον κακθμερινό, προφορικό 

λόγο. Μερικζσ φορζσ θ ενςωμάτωςθ ςυμβόλων ι ςθμείων ςτίξθσ μζςα ςτα 

μπαλονάκια, φανερϊνει τθ ςυναιςκθματικι διάκεςθ του ιρωα 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν εικόνα. 

 Ωσ "μπαλονάκια" με γραπτοφσ ιχουσ δίνουν τθν ευκαιρία να αποκτιςει θ 

τυπωμζνθ αφιγθςθ μια, ςυχνά αναπάντεχθ, θχθτικι διάςταςθ. 

Σε όλεσ τισ παραπάνω λειτουργίεσ θ κάκε ςτιγμι που ο δθμιουργόσ επιλζγει να 

εμφανίςει το γραπτό λόγο μζςα ςτθν εικόνα, υποβάλλει ζνα ρυκμό αφθγθματικισ 

ροισ. Δθλαδι θ παράλθψθ ςυνοδευτικοφ γραπτοφ λόγου ςε μια ςειρά εικόνων και 

θ ξαφνικι εμφάνιςθ μιασ φράςθσ ςε ζνα μπαλονάκι διαλόγου δθμιουργεί ςτον 

αναγνϊςτθ διάκεςθ ανάλογθ με αυτιν που δθμιουργεί ζνασ κοντόσ ι ζνασ μακρφσ 

ςτίχοσ ςτθ ροι ενόσ ποίθματοσ. Επί πλζον -πζρα από τισ εκφραςτικζσ του 

δυνατότθτεσ- θ αξιοποίθςθ του γραπτοφ λόγου ςε ςυνδυαςμό με τθν εικόνα 

αποτελεί μια εξαιρετικι άςκθςθ για τθ ςχζςθ εικόνασ και ιχου ςτθν 

κινθματογραφικι αφιγθςθ. Γενικά, θ παρουςία του γραπτοφ λόγου ςε μια 

οπτικοακουςτικι αφιγθςθ, δεν πρζπει να περιγράφει-επαναλαμβάνει όςα ιδθ 

περιζχονται μζςα ςτθν εικόνα, αλλά να προςκζτει μια νζα διάςταςθ ςτθν 

πρόςλθψθ-κατανόθςθ τθσ εικόνασ.  

Ωσ βοικθμα για μεγαλφτερουσ μακθτζσ, μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ζτοιμεσ οδθγίεσ για τθν 

καταςκευι φωτοαφθγιςεων - φωτοκόμικσ (όπου περιζχονται και παραδείγματα για λεηάντεσ) ςτον 

ιςτότοπο www.karposontheweb.org  (βλ.Εκπαιδευτικό υλικό/ Δραςτθριότθτεσ (Φωτοκόμικσ). 

 

Εργαλείο 7ο: "Είδθ ιχων και είδθ ομιλίασ ςτα οπτικοακουςτικά κείμενα" (χριςιμο για  

όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ) 

Κατανοϊντασ μια αδρι ταξινόμθςθ των ιχων ενόσ οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ, τα 

παιδιά ςυνειδθτοποιοφν τισ δυνατότθτεσ δθμιουργικισ επζμβαςθσ που ζχει ζνασ 

δθμιουργόσ κατά τθν θχθτικι επεξεργαςία μιασ ταινίασ. Ζτςι, ςτθν θχθτικι 

"μπάντα" των οπτικοακουςτικϊν ζργων διακρίνουμε: 

 Κορφβουσ κάκε είδουσ (αυτοκίνθτα ςτουσ δρόμουσ, κόρυβοι καιροφ, 

κρότοι, τριξίματα κ.λπ.) 

 Μουςικι 
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 Ομιλίεσ κάκε είδουσ. Κλειδί για τον τρόπο που ζνα οπτικοακουςτικό κείμενο 

απευκφνεται ςτο κοινό του, αποτελεί το είδοσ τθσ ομιλίασ που κυριαρχεί: 

 

 

 Συχνά ςε ζνα ζργο ι ςε μία εκπομπι ακοφμε μια φωνι που μασ 

κακοδθγεί ςε όςα βλζπουμε. Εξθγεί πότε και ποφ ςυμβαίνουν όςα 

παρακολουκοφμε, μασ δίνει πλθροφορίεσ που ςυμπλθρϊνουν 

όςα βλζπουμε ςτθν οκόνθ ι ακόμα διατυπϊνει ερωτιςεισ, που 

μασ μασ τουσ κεατζσ, αλλά προςπακεί να περάςει απαρατιρθτοσ· 

ςαν ζνασ κρυμμζνοσ δάςκαλοσ! Μοιάηει να είναι αυτόσ που 

ζφτιαξε τθν ταινία που βλζπουμε. 

Αυτό το είδοσ τθσ ομιλίασ λζγεται «ςπθκάη» (ςχολιαςμόσ) και 

χρθςιμοποιείται ςυχνά ςτα ντοκιμαντζρ, ςτισ εκπαιδευτικζσ 

ταινίεσ αλλά και ςτα διαφθμιςτικά «ςποτ». 

 Κάπωσ παρόμοια μπορεί να είναι και θ ομιλία ενόσ παρουςιαςτι. 

Μπορεί να μασ κακοδθγεί ςε όςα παρακολουκοφμε, να προςκζτει 

εξθγιςεισ και πλθροφορίεσ ςε όςα βλζπουμε ι ακόμα να παίρνει 

ςυνεντεφξεισ από διάφορουσ ειδικοφσ. Υποτίκεται ότι προςπακεί 

να μασ ενθμερϊςει για το κζμα που παρουςιάηει, με όποιο τρόπο 

κρίνει καλφτερο. Κυρίωσ όμωσ ο παρουςιαςτισ είναι φανερόσ. 

Είναι ο «οικοδεςπότθσ-πρωταγωνιςτισ» που μασ «φιλοξενεί» ςε 

όςα βλζπουμε και ακοφμε. Ακόμα κι αν δεν εμφανίηεται ςυνεχϊσ 

μζςα ςτθν οκόνθ, είναι πάντοτε παρϊν και υπογραμμίηει διαρκϊσ 

τθν παρουςία του. 

Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα, αυτόσ μασ καλωςορίηει ςτθν αρχι τθσ 

ταινίασ (ι τθσ εκπομπισ του) και αυτόσ μασ αποχαιρετά ςτο τζλοσ 

τθσ. Θ παρουςίαςθ είναι το είδοσ τθσ ομιλίασ που απευκφνεται ςε 

μασ, τουσ κεατζσ, και κυριαρχεί ςτισ περιςςότερεσ τθλεοπτικζσ 

εκπομπζσ και, φυςικά, ςτα δελτία ειδιςεων. 

 Άλλεσ ομιλίεσ είναι αυτζσ που παρακολουκοφμε από όςουσ 

ςυμμετζχουν ςε δθμοςκοπιςεισ ι ςε ςυνεντεφξεισ δθλαδι, από 

όςουσ μιλοφν ωσ καλεςμζνοι. Αυτοί βζβαια εμφανίηονται μονάχα 

για να απαντιςουν ςε όςα ρωτάει ο δθμιουργόσ τθσ ταινίασ (που 

ο ίδιοσ, τισ πιο πολλζσ φορζσ, οφτε φαίνεται οφτε ακοφγεται) και 

για όςο χρόνο ο δθμιουργόσ τθσ ταινίασ (ι τθσ εκπομπισ) κζλει να 

τουσ διακζςει.  

 Σ' αυτιν τθν κατθγορία κα λογαριάςουμε και όςουσ παίρνουν μζροσ 

ςε μια τθλεοπτικι ςυηιτθςθ ι ςε ζνα «ριάλιτι ςόου» (δθλαδι 

κάκε λογισ προςκεκλθμζνουσ ι «παίκτεσ»), αλλά και όςουσ 

αφθγοφνται μια δικι τουσ ιςτορία προσ το κοινό. Είναι κι αυτοί 

προςκαλεςμζνοι και εμφανίηονται όποτε και όςο κζλει ο 

δθμιουργόσ τθσ εκπομπισ. 

Πταν οι καλεςμζνοι μιλοφν, απευκφνονται προσ τον παρουςιαςτι, 

προσ τουσ ςυνομιλθτζσ τουσ και, κυρίωσ, προσ εμάσ τουσ κεατζσ 

 

ΜΡΛΑ      

… ΜΡΛΑ 

 

ΜΡΛΑ      

… 

ΜΡΛΑ
 ΜΡΛΑ      

… ΜΡΛΑ 

  

 

 

 

ΜΡΛΑ      

… ΜΡΛΑ 
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που παρακολουκοφμε το ζργο. Εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ςχεδόν 

όπωσ εμφανίηονται και ςτθ ηωι τουσ, ι μερικζσ φορζσ με τα 

ροφχα που κα φόραγαν αν πιγαιναν ςε μια εκδιλωςθ. 

 Τζλοσ, μια ςθμαντικι κατθγορία αποτελοφν όλοι όςοι μιλοφν 

ερμθνεφοντασ κάποιουσ ρόλουσ. Είναι οι ιρωεσ μιασ ταινίασ. Σε 

κάκε ταινία μυκοπλαςίασ (που δθλαδι αφθγείται μια ιςτορία, 

όπωσ είναι τα κινθματογραφικά ζργα ι τα τθλεοπτικά ςιριαλ), 

ακοφμε τουσ θκοποιοφσ να μιλοφν μεταξφ τουσ ι, καμιά φορά, να 

μονολογοφν. Αυτοί όμωσ δεν είναι προςκεκλθμζνοι. Είναι 

θκοποιοί που ερμθνεφουν διαλόγουσ ςφμφωνα με το ςενάριο του 

ζργου. Οι θκοποιοί μιασ ταινίασ δεν απευκφνονται ποτζ ςε μασ. 

Εμείσ, το κοινό, όταν τουσ βλζπουμε ςτθν οκόνθ ζχουμε τθν 

εντφπωςθ πϊσ αυτοί μιλοφν μεταξφ τουσ κι εμείσ τουσ 

παρακολουκοφμε... χωρίσ να το ξζρουν! 

 

Και κάτι ακόμα: 

Μερικζσ φορζσ ςτισ ξζνεσ ταινίεσ μυκοπλαςίασ (κινθματογραφικζσ ταινίεσ ι 

τθλεοπτικά ςιριαλ) οι ιρωεσ, αντί να μιλοφν ςτθ γλϊςςα τουσ και να 

παρακολουκοφμε τα λόγια τουσ με υπότιτλουσ, ακοφγονται να μιλοφν... ςτθ δικι 

μασ γλϊςςα. Τότε βζβαια αναφερόμαςτε ςε κάποιο ζργο που ζχει 

«μεταγλωττιςτεί» ι λζμε ότι ςτουσ διαλόγουσ του ζχει γίνει «ντουμπλάη». Δθλαδι 

κάποιοι ζλλθνεσ θκοποιοί ταίριαξαν πάνω ςτισ ξζνεσ ομιλίεσ των θρϊων του ζργου, 

τα ίδια λόγια μεταφραςμζνα. 

Για να καταφζρουν να «ντουμπλάρουν» ζνα ζργο, οι ειδικοί τεχνικοί χωρίηουν το 

ζργο ςε μικρζσ ενότθτεσ των 2'-3' και οι ζλλθνεσ θκοποιοί κάνουν πάρα πολλζσ 

πρόβεσ ϊςτε θ φωνι τουσ, ςε κάκε ςτιγμι του ζργου, να ζχει τθν ίδια χροιά με τθν 

αντίςτοιχθ φωνι του ξζνου θκοποιοφ. Ταυτόχρονα κάνουν προςπάκεια ϊςτε τα 

ελλθνικά λόγια να ταιριάηουν - όςο γίνεται - με τισ κινιςεισ που κάνουν τα χείλθ 

του ξζνου θκοποιοφ, εκείνθ τθ ςτιγμι, ςτθν εικόνα. Μόλισ το καταφζρουν ςε μια 

ενότθτα, τθν θχογραφοφν και περνοφν ςτθν επόμενθ. 

Ρολφ ςυχνά «μεταγλϊττιςθ» («ντουμπλάη») γίνεται και για το «ςπθκάη» ενόσ 

ντοκιμαντζρ, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πιο εφκολα γιατί ο ξζνοσ αφθγθτισ 

ςυνικωσ δεν φαίνεται. Ζτςι τα ελλθνικά λόγια δεν χρειάηεται να ςυγχρονιςτοφν με 

τισ κινιςεισ που κάνουν τα χείλθ κάποιου ξζνου. 

Φυςικά κάκε «ντουμπλαριςμζνθ» φωνι ανικει ταυτόχρονα και ςε μία από τισ 

τζςςερισ παραπάνω κατθγορίεσ ομιλίασ («ςπθκάη», παρουςίαςθ, φιλοξενοφμενοσ ι 

καλεςμζνοσ, θκοποιόσ που ερμθνεφει ρόλο). 

 

Πςθ ϊρα ακοφμε όλεσ αυτζσ τισ ομιλίεσ, δεν είναι απαραίτθτο να βλζπουμε ςτθν 

οκόνθ αυτόν που μιλάει. Στισ ταινίεσ που παρακολουκοφμε, όταν ςυμβαίνει ζνασ 

διάλογοσ μεταξφ των θρϊων, μερικζσ φορζσ βλζπουμε αυτόν που ακοφει. Άλλοτε 

πάλι ακοφμε κάποιον να μιλάει χωρίσ να φαίνεται, ενϊ ςτθν οκόνθ 

παρακολουκοφμε όςα βλζπει τριγφρω του. Ρρόκειται δθλαδι για ομιλία «εκτόσ 

 

ΜΡΛΑ      

… 

ΜΡΛΑ
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οκόνθσ» (ΟΦ), ςε αντίκεςθ με τθν ομιλία ΟΝ, όπου ο ομιλθτισ φαίνεται μζςα ςτθν 

οκόνθ. 

Μερικζσ πάλι φορζσ, παρόλο που εικονίηεται ο ιρωασ, εμείσ ακοφμε τα λόγια του 

χωρίσ ο ίδιοσ να κινεί τα χείλθ του και χωρίσ να ζχει διάκεςθ για ομιλία! Σα να 

ακοφμε ςκζψεισ που κάνει με το νου του ι ςα να ςχολιάηει τον ίδιο του τον εαυτό 

κακϊσ τον βλζπει ςτθν οκόνθ! Ρρόκειται για ομιλία ΟΦ. Σφμφωνα με όςα είπαμε, 

το «ςπθκάη» είναι πάντοτε ομιλία ΟΦ. 

Αντίςτοιχα όλοι οι ιχοι που ακοφγονται ςε μια ταινία, εφόςον τθ ςτιγμι που 

ακοφγονται θ πθγι τουσ εμφανίηεται μζςα ςτθν εικόνα που παρακολουκοφμε, 

ονομάηονται ιχοι ΟΝ (δθλ. "πάνω" ςτθν εικόνα). Αν πάλι θ πθγι τουσ δεν φαίνεται 

εκείνθ τθ ςτιγμι, ονομάηονται ιχοι OFF (δθλ. προερχόμενοι "ζξω" από τθν εικόνα). 

 

Εργαλείο 8ο: "Είδθ γωνιϊν λιψθσ" (χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ 

αφιγθςθσ και ιδιαίτερα για τθ δραςτθριότθτα 14 ςτο ζντυπο 2.4.3.) 

 Για να τραβιξουμε τθ φωτογραφία ενόσ ιρωα, ςυνικωσ θ φωτογραφικι μθχανι 

τοποκετείται ζτςι ϊςτε να τον ςκοπεφει απζναντι από το φψοσ των ματιϊν του. 

Δθλαδι, αν ο ιρωασ είναι όρκιοσ, τότε ο φωτογράφοσ είναι επίςθσ όρκιοσ και 

κρατάει τθ φωτογραφικι μθχανι ςτο φψοσ των ματιϊν του ιρωα (εικόνα 1). Αν 

πάλι ο ιρωασ είναι κακιςτόσ, τότε θ κανονικι οπτικι γωνία απαιτεί να ςτακεί και ο 

φωτογράφοσ χαμθλά, ϊςτε θ μθχανι να βρίςκεται ςτο φψοσ των ματιϊν του ιρωα. 

Αν τϊρα ο ιρωασ είναι κακιςτόσ αλλά ο φωτογράφοσ ςτζκεται ολόρκοσ, τότε θ 

φωτογραφικι μθχανι κα «κοιτάηει» τον ιρωα ςε κάδρο «πλονηζ» (από ψθλά, 

εικόνα 2). Τζλοσ, αν ο ιρωασ ςτζκεται όρκιοσ αλλά ο φωτογράφοσ ζχει κακίςει 

χαμθλά, τότε κα προκφψει ζνα κάδρο του ιρωα «κοντρ-πλονηζ» (από χαμθλά, 

εικόνα 3). 

Υποκειμενικό κάδρο ενόσ ιρωα ονομάηουμε το κάδρο το οποίο, από τθ κζςθ των 

ματιϊν του ιρωα, μασ δείχνει αυτό ακριβϊσ που βλζπει ο ιρωασ εκείνθ τθ ςτιγμι 

(εικόνα 4). Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να εξθγιςει ςτα παιδιά ότι, για να τραβιξουμε 

ζνα τζτοιο κάδρο, τοποκετοφμε τθ μθχανι ςτθ κζςθ των ματιϊν του ιρωά μασ.  

 

εικόνα 8α εικόνα 8β εικόνα 8γ 

 

 
εικόνα  1 εικόνα  2 εικόνα  3 
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(14) Για να εξοικειωκοφν τα παιδιά με τζτοιου είδουσ οπτικζσ γωνίεσ, θ 

δραςτθριότθτα προβλζπει να τραβιξουν φωτογραφίεσ που δείχνουν τον 

κακθμερινό κόςμο γφρω μασ όπωσ κα τον αντίκριηε (υποκειμενικό) μία... γάτα. Θ 

φωτογραφικι μθχανι, δθλαδι, κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο φψοσ του κεφαλιοφ 

μιασ γάτασ. Πταν θ γάτα κα αντικρίηει μια άλλθ γάτα (εικόνα 5), τότε κα προκφπτει 

μια κανονικι οπτικι γωνία, δθλαδι ζνα κανονικό υποκειμενικό κάδρο. Πταν πάλι θ 

γάτα αντικρίηει ζναν άνκρωπο χωρίσ να κοιτάξει προσ τα πάνω, τότε κα βλζπει 

μόνον τα πόδια του (εικόνα 6). Αν όμωσ θ γάτα μασ κοιτάηει ζνα τραπζηι από 

χαμθλά, τότε κα προκφψει ζνα υποκειμενικό, κοντρ-πλονηζ και φυςικά δεν κα 

μποροφμε να δοφμε καλά τι υπάρχει πάνω ςτο τραπζηι (εικόνα 7). Τι κα ςυμβεί αν 

θ γάτα μασ ςκαρφαλϊςει ς' ζνα δζντρο ι ςτθν κορνίηα μιασ κουρτίνασ; Κα 

προκφψει, βζβαια, ζνα υποκειμενικό πλονηζ κάδρο, όπου όλα κα φαίνονται από 

ψθλά (εικόνα 8). Ρροφανϊσ θ γάτα-ιρωασ δεν κα εμφανίηεται ςε κανζνα από τα 

υποκειμενικά τθσ. Βλζπουμε τον κόςμο «μζςα από τα δικά τθσ μάτια». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο υποκειμενικό κάδρο βλζπουμε  

αυτό που βλζπει ο ιρωασ: 

 

εικόνα  4 

εικόνα  5 εικόνα  6 

υποκειμενικό κάδρο 
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Εργαλείο 9ο: "Αξιοποίθςθ ςθμειολογικϊν ςτοιχείων ςε μια εικόνα" (χριςιμο για όλεσ 

τισ δραςτθριότθτεσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ και ιδιαίτερα για τισ δραςτθριότθτεσ 16 και 27 ςτο 

ζντυπο 2.4.3.). Ραρακζτουμε αναλυτικζσ οδθγίεσ και για τισ δφο αυτζσ 

δραςτθριότθτεσ: 

(16) «Ζνα πρόςωπο ςε πολλοφσ ρόλουσ». Ρρόκειται για άςκθςθ ειςαγωγισ ςε ζννοιεσ όπωσ 

θ καταγραφι και θ ανάλογθ αφανισ ι φανερι ςκθνοκετικι παρζμβαςθ, θ ςθμειολογία των 

ςκθνογραφικϊν ςτοιχείων και θ ςθμειολογία τθσ υποκριτικισ. Επίςθσ, ειςάγεται θ ζννοια των 

αποδεκτϊν (κοινό) ςτουσ οποίουσ απευκφνεται κάκε οπτικοακουςτικό ζργο. 

Θ τάξθ επιλζγει ζνα παιδί που κα αποτελζςει το κζμα τθσ φωτογράφιςθσ. Στο 

μζλλον, θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να επαναλθφκεί με άλλο κάκε φορά παιδί, 

ϊςτε να δοκοφν ευκαιρίεσ και ςε άλλα παιδιά. Το παιδί που επιλζχτθκε κα πρζπει 

να φωτογραφθκεί ςε 5 διαφορετικζσ φωτογραφίεσ-κζματα ωσ εξισ: 

• Μια φωτογραφία κα πρζπει να δείχνει το παιδί «όπωσ ςυνικωσ το βλζπουμε». 

Εδϊ υπειςζρχονται μια ςειρά από εναλλακτικζσ επιλογζσ, που προςπακοφν να 

κακορίςουν τι ςκεφτόμαςτε εμείσ για το παιδί αυτό και πϊσ ζχουμε ςυνθκίςει 

να το βλζπουμε: 

- Ροφ (ςε ποιο χϊρο) κα το φωτογραφίςουμε; 

- Τι κα φαίνεται πίςω του; 

- Τι κα κάνει; (κα κρατάει κάτι; κα κάκεται; κα ςτζκεται όρκιο;) 

Αφοφ όλα αυτά αποφαςιςτοφν, κα «ςτιςουμε» τθ φωτογράφιςθ του παιδιοφ, 

υποςυνείδθτα κατανοϊντασ ότι, από τθ ςτιγμι που εκφράηουμε τθ δικι μασ 

άποψθ για το πϊσ ςυνικωσ βλζπουμε το παιδί αυτό (δθλ. τθ δικι μασ 

«αλικεια»), αναγκαςτικά καταφεφγουμε ςε μια ςειρά καταςκευϊν (ειςαγωγι 

ςτο ντοκιμαντζρ). 

 Μια δεφτερθ φωτογραφία κα πρζπει να δείχνει το ίδιο παιδί «όπωσ δεν κα το 

βλζπαμε ποτζ». Ράλι εδϊ εκφράηουμε, από τθν ανάποδθ πλευρά, τθν άποψι 

μασ για το παιδί. Στινοντασ λοιπόν ζνα χϊρο, μια ςτάςθ ςϊματοσ, μια ζκφραςθ 

προςϊπου, κάποιο ροφχο κ.λπ., καταςκευάηουμε μια εικόνα «παραλόγου», με 

τθν οποία τα παιδιά ςίγουρα κα διαςκεδάςουν, αλλά ταυτόχρονα κα βιϊςουν 

μια καλι ειςαγωγι ςτισ «φανερζσ» ςκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ. 

 Μια τρίτθ φωτογραφία κα πρζπει να δείχνει το ίδιο παιδί "ωσ κετικό ιρωα 

κάποιου παραμυκιοφ" (ατρόμθτο παλικάρι, δίκαιο άρχοντα κ.λπ., ι 

αντίςτοιχουσ κετικοφσ ρόλουσ για τα κορίτςια). 

 Μια τζταρτθ φωτογραφία κα πρζπει να δείχνει το ίδιο παιδί "ωσ αρνθτικό ιρωα 

ενόσ παραμυκιοφ" (απατεϊνα, φπουλο και φκονερό βαςιλιά, κακό μάγο, ι 

αντίςτοιχεσ αρνθτικζσ θρωίδεσ για τα κορίτςια). 

 Μια πζμπτθ τζλοσ φωτογραφία κα πρζπει να δείχνει το ίδιο παιδί "ωσ μοντζλο 

που διαφθμίηει ζνα προϊόν". Μια ςειρά από ερωτιματα κα πρζπει να τεκοφν 

ςτθν περίπτωςθ αυτι: 

- Ροιο προϊόν κα διαλζξουμε; 

- Ροιουσ υποψιφιουσ αγοραςτζσ κζλουμε να πείςουμε; 

εικόνα  7 εικόνα  8 
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- Ρϊσ κα εμφανίηεται το παιδί με το ςυγκεκριμζνο προϊόν (ςε ποιο χϊρο, ςε 

ποια ςτάςθ κ.λπ.); 

Φυςικά θ θλικία των παιδιϊν δεν επιτρζπει να αντιμετωπιςτοφν τα ερωτιματα 

αυτά ςε ιδιαίτερο βάκοσ. Θ άςκθςθ ασ κεωρθκεί εντελϊσ ειςαγωγικι. 

 

Πταν πια τα παιδιά καταλιξουν ςτθν επιλογι των πζντε τελικϊν φωτογραφιϊν-

κεμάτων, μπορεί να γίνει μια ςφντομθ ςυηιτθςθ για το πϊσ διαφζρει ο 

ςυμμακθτισ μασ από τθ μια φωτογραφία ςτθν άλλθ. Στθν ουςία, θ ςυηιτθςθ αυτι 

επιχειρεί μια πρϊτθ κεωρθτικι επεξεργαςία τθσ εμπειρίασ μασ. Θ επεξεργαςία 

αυτι δεν χρειάηεται να είναι «περιςποφδαςτθ». Αρκεί τα παιδιά να αναρωτθκοφν, 

αφοφ και ςτισ πζντε φωτογραφίεσ εμφανίηεται το ίδιο παιδί, ποια είναι τα ςτοιχεία 

εκείνα που κάνουν τισ πζντε φωτογραφίεσ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ. 

Τϊρα, οι πζντε τελικζσ φωτογραφίεσ-κζματα κα πρζπει να κολλθκοφν, θ μία δίπλα 

ςτθν άλλθ, ςε ζνα μακρόςτενο μαφρο ι γκρίηο χαρτόνι, χωρίσ κάποια 

προκακοριςμζνθ ςειρά. Κάτω από κάκε φωτογραφία-κζμα κα γραφεί ζνασ αφξων 

αρικμόσ (1-5). Στθ ςυνζχεια, ςε ζνα χωριςτό χαρτί που κα το ονομάςουμε «δελτίο 

απαντιςεων», κα αναγραφοφν τα πζντε κζματα των φωτογραφιϊν, χωρίσ πάλι να 

τθρθκεί κάποια προκακοριςμζνθ ςειρά. Ενδεικτικά: 

• Ο Αλζκοσ ωσ ατρόμθτο παλικάρι. 

• Ο Αλζκοσ όπωσ «δεν κα τον βλζπαμε ποτζ». 

• Ο Αλζκοσ ωσ θκοποιόσ που διαφθμίηει ζνα αναψυκτικό. 

• Ο Αλζκοσ όπωσ «ζχουμε ςυνθκίςει να τον βλζπουμε». 

• Ο Αλζκοσ ωσ κακόσ μάγοσ ενόσ παραμυκιοφ. 

 

Κατόπιν, οι πζντε τελικζσ, αρικμθμζνεσ φωτογραφίεσ-κζματα και το δελτίο 

απαντιςεων κα πρζπει να δοκοφν ςτα παιδιά μιασ διπλανισ τάξθσ, προκειμζνου να 

απαντιςουν ποια φωτογραφία ταιριάηει ςτο κάκε κζμα. Ζτςι, τθν επόμενθ μζρα, τα 

παιδιά που τράβθξαν και επζλεξαν τισ φωτογραφίεσ κα διαπιςτϊςουν αν θ 

φωτογραφία του κάκε κζματοσ αναγνωρίςτθκε ςωςτά από το κοινό τθσ διπλανισ 

τάξθσ. Αν για κάποιεσ φωτογραφίεσ δοκοφν λάκοσ απαντιςεισ, τότε κα 

ςυηθτιςουμε αναηθτϊντασ «τα ςτοιχεία εκείνα μζςα ςτισ φωτογραφίεσ μασ που 

ίςωσ μπζρδεψαν το κοινό μασ». 

Αυτι θ τελευταία ςυηιτθςθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ, κακϊσ ειςάγει εμπειρικά τα παιδιά ςε κεωρθτικό προβλθματιςμό 

ςχετικά με τθ ςθμειολογικι διάςταςθ κάκε ςτοιχείου ςε μία φωτογραφικι εικόνα 

και ςτισ ςθμειολογικζσ «αναγνϊςεισ» που δικαιοφται να κάνει το κοινό κάκε 

οπτικοακουςτικοφ ζργου. 

 

 

(27) "Ζνα αντικείμενο - πολλζσ παραλλαγζσ". Ρροεκτείνοντασ τθ λογικι τθσ 

δραςτθριότθτασ (16), μποροφμε να επιχειριςουμε διαφορετικζσ φωτογραφικζσ 

ςθματοδοτιςεισ ενόσ αντικειμζνου. Θ τάξθ χωρίηεται ςε μικρζσ ομάδεσ, Αφοφ κάκε 
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ομάδα μακθτϊν επιλζξει ζνα οποιοδιποτε χρθςτικό αντικείμενο, κα πρζπει να το 

φωτογραφιςει πζντε φορζσ ωσ εξισ: 

• το αντικείμενο φωτογραφθμζνο «όπωσ ςυνικωσ το βλζπουμε». Αξίηει να 

ςυηθτθκεί πϊσ ςυνικωσ βλζπουμε το αντικείμενο αυτό, τι ςθμαίνει το 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο για τον περιςςότερο κόςμο και πϊσ μποροφμε να 

αποδϊςουμε αυτζσ τισ υπόρρθτεσ (αφανείσ) ςθμαςίεσ του μζςα ςε μία 

φωτογραφία (καταςκευι «ρεαλιςμοφ» - αφανείσ ςκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ). 

• το ίδιο αντικείμενο φωτογραφθμζνο «όπωσ δεν κα το βλζπαμε ποτζ», 

(εικόνα παραλόγου-φανερζσ ςκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ). 

• το ίδιο αντικείμενο φωτογραφθμζνο "ωσ κυρίαρχο ςτοιχείο ενόσ κοινωνικοφ 

ςτιγμιότυπου" (δεφτερθ εικόνα «ρεαλιςμοφ» με ςυμμετοχι ανκρϊπων). 

• το ίδιο αντικείμενο φωτογραφθμζνο "ωσ ιρωασ - πρωταγωνιςτισ ενόσ 

παραμυκιοφ" (δεφτερθ φανταςτικι εικόνα). 

• το ίδιο αντικείμενο "ωσ διαφθμιηόμενο προϊόν" (θ εικονικι πραγματικότθτα 

του διαφθμιςτικοφ ςφμπαντοσ). 

 

Ππωσ ενδεικτικά επιςθμαίνεται, κακεμιά από τισ παραπάνω φωτογραφιςεισ 

προςφζρεται για διαφορετικϊν ειδϊν ςκθνοκετικζσ παρεμβάςεισ αλλά ταυτόχρονα 

και για κεωρθτικό προβλθματιςμό ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των εργαλείων και 

των τεχνικϊν μζςων προκειμζνου να οδθγιςουν ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα 

(διαμόρφωςθ επικοινωνιακϊν κωδίκων), προκειμζνου δθλαδι να προκαλζςουν ςτο 

κοινό τθσ κάκε φωτογραφίασ, τθν επικυμθτι ανάγνωςθ. Γι' αυτό οι πζντε τελικζσ 

φωτογραφίεσ κάκε αντικειμζνου, κα πρζπει να κολλθκοφν πλάι-πλάι ςε ζνα 

μακρόςτενο γκρι χαρτόνι και, ωσ ςφνολο, να αναρτϊνται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

του ςχολείου καλϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ να εντοπίςουν το κάκε κζμα, ϊςτε να 

δίνεται θ ευκαιρία ςε περιςςότερα παιδιά να ςυνειδθτοποιοφν αυτζσ τισ 

δυνατότθτεσ τθσ φωτογραφικισ αναπαράςταςθσ, με όςο γίνεται περιςςότερεσ 

αφορμζσ.  

Το ίδιο γόνιμθ μπορεί να είναι και θ επανάλθψθ τθσ αρχικισ δραςτθριότθτασ (16) 

από τα μεγαλφτερα παιδιά του Δθμοτικοφ. Μζςα από τθν επανάλθψθ τθσ 

δραςτθριότθτασ αυτισ μποροφμε να εξοικειϊςουμε τα παιδιά με τα κεωρθτικά 

προβλιματα ενόσ φωτογραφικοφ πορτρζτου. Ροια ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ 

του φωτογραφοφμενου παιδιοφ, πρζπει να αποδίδει θ φωτογραφία που κα 

τραβιξουμε; Ροιοσ αποφαςίηει αν αυτά τα ςτοιχεία, ι κάποια άλλα, αποδίδουν 

καλφτερα τθν προςωπικότθτα του φωτογραφοφμενου παιδιοφ; Αν ςυμφωνιςουμε 

ςτα απαραίτθτα ςτοιχεία, με ποιο τρόπο κα αναδείξουμε τα ςτοιχεία αυτά κατά τθ 

φωτογράφθςθ; Ρϊσ κα ςτακεί το παιδί; Τι κα φαίνεται πίςω του; Κα κρατάει 

κάποιο ςτοιχείο; Ρϊσ κα φωτιςτεί; Τι χρϊματα κα κυριαρχοφν; κ.λπ. κ.λπ. 

Σπουδαία εμβάκυνςθ ςτα παραπάνω κζματα μπορεί να προκφψει αν τα παιδιά 

φζρουν ςτθν τάξθ φωτογραφίεσ αντικειμζνων (ι φωτογραφικά πορτρζτα 

αντίςτοιχα), οι οποίεσ μποροφν να αναλυκοφν πλζον, με τα κριτιρια που 

διαμορφϊκθκαν από τθν δθμιουργικι τουσ εμπειρία.  
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Επίςθσ, ςυνδυάηοντασ τα παραπάνω με τθ δραςτθριότθτα (9) ςε μεγαλφτερεσ 

τάξεισ (ακόμα και ςτο Γυμνάςιο), οι μακθτζσ μποροφν να εντοπίςουν απαντιςεισ 

ςτα παραπάνω ερωτιματα που προζρχονται από τθ ηωγραφικι. 

Ρροζκταςθ τζλοσ τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ ςτισ τάξεισ του Γυμναςίου, 

μποροφν να είναι και διάφορεσ ςυναφείσ αςκιςεισ φωτογραφικισ ςκθνοκεςίασ. 

Ενδεικτικά μόνον: φωτογραφικι απεικόνιςθ δφο ατόμων όπου να δθλϊνεται (χωρίσ 

λεηάντεσ) ότι ο ζνασ είναι ο δρϊν πρωταγωνιςτισ, ενϊ ο δεφτεροσ είναι ο λιγότερο 

φανερόσ ιρωασ που όμωσ, κατά βάκοσ, ελζγχει και κακοδθγεί τον πρϊτο. Τα δφο 

άτομα μποροφν να ενταχκοφν ςτο ςιμερα ι ςε κάποιο ιςτορικό πλαίςιο. 

Σε τζτοιου είδουσ αςκιςεισ, είναι φανερό πωσ τα παιδιά κα διερευνιςουν και κα 

πειραματιςτοφν με τισ διάφορεσ παραμζτρουσ τθσ οπτικοακουςτικισ ζκφραςθσ με 

τρόπο δθμιουργικό, ενϊ ταυτόχρονα κα δοκοφν πολλζσ αφορμζσ για κεωρθτικι 

επεξεργαςία και ςυηιτθςθ. 

 

 

Εργαλείο 10ο: " Σφγκριςθ οπτικοακουςτικϊν ζργων με ςυναφι κεματολογία" 
(χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ μελζτθσ αποςπαςμάτων από ταινίεσ και ιδιαίτερα για τισ 

δραςτθριότθτεσ (8), (9), (20) ςτο ζντυπο 2.4.3.). 

Σχετικά με τισ πολφ ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ ςυγκριτικισ μελζτθσ 

οπτικοακουςτικϊν ζργων, ασ επιςθμανκεί ότι θ πολφ μικρι θλικία των μακθτϊν δεν 

επιτρζπει ακόμα τθ ςυςτθματικι τουσ μφθςθ ςε αξιόλογα οπτικοακουςτικά ζργα. 

Είναι, λοιπόν, προτιμότερο οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ςτοχεφουν ςτθ γενικότερθ 

ταξινόμθςθ των οπτικοακουςτικϊν προϊόντων και ςτθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με 

τθ κεμελιϊδθ μεκοδολογία ανάλυςθσ και κριτικισ μελζτθσ. Με τθν προτεραιότθτα 

αυτι, ζχουν ςχεδιαςτεί όλεσ οι προτάςεισ δραςτθριοτιτων αυτοφ του είδουσ. Ασ 

αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςε παραδείγματα: 

• Ταξινόμθςθ των αναπαραςτάςεων ηϊων που τα παιδιά ςυναντοφν ςτθν 

τθλεόραςθ (δραςτθριότθτα 8). 

• Σφγκριςθ μαχϊν από διαφορετικά είδθ τθλεοπτικϊν εκπομπϊν (π.χ. μάχθ ςε 

κινοφμενο ςχζδιο διαπλανθτικισ βίασ και μάχθ ςε ιςτορικό ζργο με θκοποιοφσ). Σε 

μια τζτοια ςφγκριςθ μποροφν να ςυηθτθκοφν με τα παιδιά ερωτιματα όπωσ: τι 

όπλα χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ; ποια είναι τα αντίςτοιχα αμυντικά 

μζςα; Σε ποια περίπτωςθ οι μάχεσ εμφανίηονται ωσ φονικότερεσ; Σε ποιο είδοσ 

εκπομπισ οι μάχεσ είναι πιο ςυχνζσ; Σε ποιεσ περιπτϊςεισ εμφανίηονται ιρωεσ που 

δεν παίρνουν μζροσ ςτθ μάχθ; κ.λπ. 

Μια πολφ ενδιαφζρουςα κατθγορία δραςτθριοτιτων αυτοφ του είδουσ είναι θ 

κατάςτρωςθ ςυγκριτικϊν πινάκων διαφόρων θρϊων που εμφανίηονται ςε 

διαφορετικζσ τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. Ρρόκειται για κατάςτρωςθ των γνωςτϊν από 

τα μακθματικά πινάκων «δφο ειςόδων», που επιτρζπουν τθ ςφγκριςθ τριϊν - 

τεςςάρων εκδοχϊν του ίδιου ιρωα ςε διαφορετικά ζργα, ωσ προσ οριςμζνεσ 

διαςτάςεισ που τον χαρακτθρίηουν. Ενδεικτικά (δραςτθριότθτα 20): 
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 ΗΑΚΛΗΣ 

από μια τθλεοπτικι ςειρά 

(δεκαετία '90) 

ΗΑΚΛΗΣ 

από μια κινθματογραφικι 

ταινία ιταλικισ παραγωγισ 

(δεκαετία '60) 

ΗΑΚΛΗΣ 

από μια ταινία κινουμζνου 

ςχεδίου παραγωγισ DISNEY 

(δεκαετία '90) 

Ηλικία Νεαρόσ άνδρασ 30-33 

χρόνων. 

Νεαρόσ άνδρασ 28-30 

χρόνων. 

Νζοσ 20-22 χρόνων. 

Καταγωγι Μάλλον κοινόσ κνθτόσ. Μάλλον κοινόσ κνθτόσ. Γιοσ του Δία. 

Ραρουςιαςτικό:  

Σωμ. διάπλαςθ Λεπτόσ, γυμναςμζνοσ. Γεροδεμζνοσ με μυσ. Γεροδεμζνοσ με ζντονουσ μυσ. 

Μαλλιά Καςτανό μακρφ μαλλί, ίςιο, 

μοντζρνο. 

Μελαχρινόσ, κοντό, ςγουρό 

μαλλί. 

Ρλοφςιο, κοκκινωπό μαλλί, όχι 

πολφ μακρφ, ακατάςτατο με 

μποφκλεσ. 

Χρϊμα ματιϊν Γαλάηια-πράςινα μάτια. Καςτανά μάτια Γαλανά μάτια. 

Ντφςιμο Άςπρθ υφαντι πουκαμίςα, 

δερμάτινο παντελόνι, 

κακόλου γυμνόσ. 

Κοντόσ χιτϊνασ 

(μόνο γφρω από τθ μζςθ, 

το υπόλοιπο ςϊμα γυμνό). 

Κοντόσ χιτϊνασ και ιμάτιο (που 

ςκεπάηει το ςτικοσ) και μανδφασ. 

Εχκροί που 

αντιμετωπίηει 

Διάφοροι κακοί κεοί 

με ανκρϊπινθ ι άλλθ μορφι, 

ι κθρία που τα ςτζλνουν 

κακοί κεοί 

- Κακοί άρχοντεσ. 

- Λερναία Φδρα (μορφι 

δράκου με τρία κεφάλια). 

- Κθρίο με μορφι τριχωτοφ 

γίγαντα. 

- Κεόσ Άδθσ (με μορφι 

τρομαχτικοφ ανκρϊπου, 

ςαν τζρασ του Φρανκεςτάϊν και 

φλόγεσ αντί για μαλλιά). 

- Τιτάνεσ (πανίςχυροι γίγαντεσ). 

- Λερναία Φδρα 

(δράκοσ με πολλά κεφάλια). 

Τρόποσ πάλθσ Κουγκ-φου. Οι εχκροί του 

χρθςιμοποιοφν υπερδυνάμεισ 

(φωτιζσ, γίνονται αόρατοι 

κ.λπ.). 

Σϊμα με ςϊμα. Σπακί Μυϊκι δφναμθ ςαν του 

Σοφπερμαν. Σπακί. 

Οι εχκροί ζχουν υπερδυνάμεισ 

(Τιτάνεσ). 

Συνεργάτεσ Λόλαοσ-παρακολουκεί ι 

προετοιμάηει τθ δράςθ. Οταν 

ο Θρακλισ μάχεται, του δίνει 

κουράγιο. 

Χωρίσ ςυνεργάτθ. 

Διάφοροι φίλοι 

ςυμπαραςτζκονται. 

0 λαόσ τον κεωρεί αρχθγό. 

- Ριγαςοσ: φτερωτό άλογο με 

χαρακτιρα ανκρϊπου. 

- Φιλοκτιτθσ: γεράκοσ-ςειλθνόσ, 

εκπαιδευτισ θρϊων, του δίνει 

κουράγιο. 

Γυναίκεσ που 

ςυναντά 

Γυναίκεσ-αντίπαλοι: 

- κακζσ κεζσ 

- βαςίλιςςεσ που τον 

περιφρονοφν ι κζλουν να τον 

- Δθιάνειρα: αδφναμθ, 

απροςτάτευτθ, τον αγαπάει. 

- Λππολφτθ: ιςχυρι, 

αδίςταχτθ, φπουλθ. 

 Μεγάρα: επιπόλαιθ, «μάγκιςςα», 

αλλά τελικά κυςιάηεται για τον 

αγαπθμζνο τθσ. Γυναίκεσ που 

τραγουδοφν (χορόσ). 
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διϊξουν. 

Γυναίκεσ ανυπεράςπιςτεσ 

που χρειάηονται βοικεια. 

Κοινοί κνθτοί Χωρικοί απροςτάτευτοι από 

τθν οργι κακϊν κεϊν. Δεν 

ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ. 

Στρατιϊτεσ ςαν ψεφτικοι. 

0 λαόσ ξεςθκϊνεται ενάντια 

ςτον κακό και άδικο 

άρχοντα. Ακολουκεί τον 

Θρακλι ωσ αρχθγό. 

0 κόςμοσ των κνθτϊν μοιάηει με 

το «κοινό» μιασ παράςταςθσ. 

Μερικοί είναι δφςπιςτοι και 

αγενείσ. Μετά όμωσ 

χειροκροτοφν και γίνονται 

καυμαςτζσ-οπαδοί. 

 

 

Για να καταςτρωκεί ζνασ τζτοιοσ πίνακασ, πρζπει να γίνεται εκτενισ και διεξοδικι 

ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ, θ οποία άλλωςτε αποτελεί και τον ουςιαςτικότερο άξονα 

τθσ δραςτθριότθτασ. Ασ επιςθμανκεί ότι, κακϊσ οι πίνακεσ αυτοί δεν ζχουν βζβαια 

καμιά γνωςτικι αξία, οφτε διαχειρίηονται ςτοιχεία από κάποια ζργα ποιότθτασ, θ 

ιδιαίτερα ςθμαντικι για τα παιδιά ωφζλεια που προκφπτει, ζγκειται ςτθν 

καλλιζργεια δεξιοτιτων κριτικισ ανάλυςθσ (ςφγκριςθ-ταξινόμθςθ-διατφπωςθ 

κριτθρίων κ.λπ.) και ςτθν εδραίωςθ του αιςκιματοσ «υπεροχισ» που ο 

καταναλωτισ κάκε οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ δικαιοφται να ζχει ζναντι ακριβϊσ 

του προϊόντοσ που καταναλϊνει. Θ διεξοδικι, λοιπόν, ςυηιτθςθ με τα παιδιά για 

κάκε βιμα που αποφαςίηεται, ωσ μζςον καλλιζργειασ των δεξιοτιτων κριτικισ 

ανάλυςθσ, αποτελεί το ουςιϊδεσ κεωρθτικό ςυςτατικό τθσ δραςτθριότθτασ.  

 

Εργαλείο 11ο: «Συνζντευξθ από ζναν ενιλικα» (χριςιμο για όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 

ςυνεντεφξεων και ιδιαίτερα για τισ δραςτθριότθτεσ 33, 34 και 42 ςτο ζντυπο 2.4.3.). 

 Κα διακρίνουμε δφο, διαφορετικζσ κατευκφνςεισ: 

Στθν πρϊτθ (33), κάποια προςχεδιαςμζνα, ςτακερά ερωτιματα απευκφνονται ςε 

ζναν αρικμό ενθλίκων υπό μορφι ζρευνασ-δθμοςκόπθςθσ και γίνεται ποςοτικι, 

κυρίωσ, επεξεργαςία των απαντιςεων. Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν ςτακερι 

διατφπωςθ των ερωτθμάτων (ίςωσ καταγραμμζνων) που απευκφνουν ςε άτομα με 

προκακοριςμζνα χαρακτθριςτικά. Επίςθσ επιλζγονται κριτιρια ποςοτικισ 

ταξινόμθςθσ των απαντιςεων και καταςτρϊνεται απλό φφλλο κατανομισ τουσ.  

Ραράδειγμα (από το εκπαιδευτικό υλικό του "Ρρογράμματοσ ΜΕΛΛΝΑ-Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ", 1996, 

Μ. Κεοδωρίδθσ και ςυνεργάτεσ, Βροχζσ κάκε λογισ, Βιβλίο Δραςτθριοτιτων, ςελ. 25): 
ΕΪΤΗΣΗ: "Θζλετε να πάτε μια εκδρομι. Ρριν ξεκινιςετε μαηεφονται ςφννεφα. Τι 
κάνετε;" 

   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Ροιοσ απαντάει; Κάνω κάτι άλλο ςε κλειςτό χϊρο Ρθγαίνω εκδρομι και δεν με νοιάηει 

1οσ   

2οσ   

3οσ   
Για κάκε απάντθςθ ςθμειϊνουμε X 
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Από τουσ τρείσ που ρϊτθςα: 

...... κάνουν  κάτι άλλο ςε κλειςτό χϊρο 

.....  πθγαίνουν εκδρομι και δεν τουσ νοιάηει 

 

Σθμαντικό είναι να κατανοθκεί ότι τόςο θ διατφπωςθ όςο και θ επεξεργαςία των 

"κλειςτϊν" απαντιςεων προχποκζτουν "επιλογζσ" ϊςτε να οδθγοφν ςτθ 

διερεφνθςθ ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων που αναδεικνφουν μεν ενδιαφζροντα 

ςυμπεράςματα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αγνοιςουν πολφ ενδιαφζρουςεσ 

διαπιςτϊςεισ (πχ κάποιοι ίςωσ πθγαίνουν ςτο μουςείο, κάποιοι ςε ταβζρνεσ και 

κάποιοι καλοφν  φίλουσ ςτο ςπίτι) που -ίςωσ προκφπτουν- αλλά επιλζγουμε να 

αγνοιςουμε επειδι μασ ενδιαφζρει να διερευνιςουμε πόςοι αλλάηουν και πόςοι 

δεν αλλάηουν τα αρχικά τουσ ςχζδια. 

Θ δεφτερθ κατεφκυνςθ (34), αναφζρεται ςτθν προςπάκεια καταγραφισ τθσ 

ατομικισ ιδιαιτερότθτασ και τθσ προφορικισ μαρτυρίασ του ερωτωμζνου ενιλικα 

(προςπάκεια ποιοτικισ προςζγγιςθσ των απαντιςεων). Ρρόκειται για 

ενδιαφζρουςα δραςτθριότθτα που εφκολα ςυνδυάηεται με το μάκθμα τθσ 

γλϊςςασ. Στισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ θ δραςτθριότθτα αυτι δεν μπορεί να 

ζχει τα χαρακτθριςτικά μιασ πραγματικισ ςυνζντευξθσ, ωςτόςο μπορεί να 

εξοικειϊςει τα μικρά παιδιά με τθ διαδικαςία και τθ μεκοδολογία (ςτθν ουςία το 

ικοσ) που πρζπει να διζπει κάκε προςπάκεια καταγραφισ του προφορικοφ λόγου.  

 Το κζμα τθσ ςυνζντευξθσ μπορεί να ορίηεται μζςα από ζνα πολφ απλό ερϊτθμα 

που δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για κατάκεςθ προςωπικϊν αναμνιςεων: 

«Υπάρχει κάποια Ρρωτοχρονιά (ι κάποια άλλθ γιορτι κ.λπ.) που ςου (ι ςασ) ζμεινε 

αξζχαςτθ; Ρεσ μασ τι κυμάςαι από εκείνθ τθν Ρρωτοχρονιά» ι «Κυμάςαι κάποιο 

ταξίδι (ι κάποια εκδρομι κ.λπ.) που πζραςεσ πολφ ωραία; (ι πολφ άςκθμα;) Ρεσ 

μασ τι κυμάςαι από το ταξίδι εκείνο» ι «κυμάςαι κάποιο φίλο (ι γνωςτό ι ςυγγενι 

ι γείτονα κ.λπ.) που ζχεισ πολλά χρόνια να τον δεισ; Ρεσ μασ γι' αυτόν ό,τι 

κυμάςαι» ι «κυμάςαι κάποια φορά που ιςουν ςε πολφ δφςκολθ κζςθ και 

χρειαηόςουν βοικεια; Ρεσ μασ τι κυμάςαι από τότε» κ.λπ. 

Θ μεκοδολογία που διζπει τθ δραςτθριότθτα ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

• Το κάκε παιδί τθσ τάξθσ προβλζπεται να καταγράψει τθν απάντθςθ δφο δικϊν 

του· κατά προτίμθςθ των πιο θλικιωμζνων. Το κάκε παιδί κα δανείηεται το 

δθμοςιογραφικό "καςετοφωνάκι" του ςχολείου ςτο ςπίτι του για δφο μζρεσ. Εκεί 

κα προςπακιςει να καταγράψει τισ απαντιςεισ των δφο δικϊν του ςε δφο χωριςτζσ 

«ςυνεντεφξεισ». 

• Ρριν ξεκινιςει θ δραςτθριότθτα θ ερϊτθςθ κα πρζπει να επιλεγεί, να 

διατυπωκεί οριςτικά μζςα ςτθν τάξθ, να γραφτεί ςτον πίνακα και να ςυηθτθκεί 

ϊςτε όλα τα παιδιά να τθν κατανοιςουν. Μετά, κάκε παιδί κα πρζπει να καταφζρει 
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να διατυπϊνει τθν ερϊτθςθ ςωςτά και πειςτικά. Να μθν κομπιάηει ι να διςτάηει 

κατά τθν εκφορά. Επίςθσ κα πρζπει να γίνει προςπάκεια ϊςτε τα παιδιά να μθν 

ςχθματίςουν ςτο μυαλό τουσ «μοντζλο» επικυμθτισ απάντθςθσ. Κάκε απάντθςθ 

κα πρζπει να είναι ευπρόςδεκτθ και ςεβαςτι. 

• Κάκε παιδί κα πρζπει να εκτελεί ςωςτά τουσ βαςικοφσ χειριςμοφσ εγγραφισ. Να 

τοποκετεί το καςετόφωνο πιο κοντά ςτον άνκρωπο που κα μιλιςει, με το 

ενςωματωμζνο μικρόφωνο ςτραμμζνο, κατά το δυνατόν, προσ τον ομιλθτι. Να 

ξεκινά τθν εγγραφι, να διατυπϊνει τθν ερϊτθςθ και, ςτο τζλοσ τθσ ςυνζντευξθσ, να 

ςταματά τθν εγγραφι. 

• Κατά τθν εγγραφι, τα παιδιά κα πρζπει να μάκουν πωσ δεν πρζπει ποτζ να 

διακόπτουν τον ομιλθτι. Είναι ςθμαντικό να διαφοροποιιςουν ςτο μυαλό τουσ τθν 

ςυνζντευξθ αυτι όπου μασ ενδιαφζρει να καταγράψουμε τον προςωπικό κόςμο 

αυτοφ που απαντά, από τθ ςυνζντευξθ - ανάκριςθ που ζχουν ςυνθκίςει να 

παρακολουκοφν ςτθν τθλεόραςθ. Επίςθσ κάκε παιδί που παίρνει ςυνζντευξθ κα 

πρζπει να μάκει, κατά τθν εγγραφι, να μθν αδθμονεί ςτισ τυχόν ςιωπζσ. Να 

επιτρζπει ςτον ομιλθτι να ςκεφτεί για 10-12 δευτερόλεπτα ςιωπισ. Πταν το παιδί 

βεβαιωκεί ότι ο ομιλθτισ του ζχει ολοκλθρϊςει τθν απάντθςθ του, κα πρζπει να 

του δίνει μια δεφτερθ ευκαιρία ρωτϊντασ περίπου «Μιπωσ κυμάςαι και τίποτα 

άλλο από εκείνθ τθ μζρα που κα άξιηε να προςκζςουμε;» και να περιμζνει. Σε όλο 

αυτό το διάςτθμα, θ εγγραφι δεν κα πρζπει να διακόπτεται. Στο τζλοσ, το παιδί 

που παίρνει ςυνζντευξθ, κα πρζπει να κυμάται να ευχαριςτιςει τον ομιλθτι 

λζγοντασ κάτι ςαν: «Σ' ευχαριςτϊ- όλα όςα είπαμε είναι πολφ ωραία και κα μασ 

είναι χριςιμα ςτο ςχολείο!» 

• Φυςικά όλεσ αυτζσ οι ςυμπεριφορζσ καταγραφισ, δεν είναι δυνατόν να 

κατακτθκοφν αμζςωσ. Είναι όμωσ ςθμαντικό να εντοπίηονται από πολφ νωρίσ και 

να αναπτφςςονται ςιγά-ςιγά.  

• Ο δάςκαλοσ παραλαμβάνοντασ τθν καςζτα (ι το αρχείο) από το κάκε παιδί, κα 

πρζπει αμζςωσ να ςθμειϊνει πάνω το όνομα του παιδιοφ και των ενθλίκων που 

απαντοφν (παπποφσ Γιάννθσ, κεία Κατερίνα κ.λπ.). Επίςθσ κα πρζπει να διατρζξει 

τθν εγγραφι, ϊςτε να ςχθματίςει μια ςυνολικι εντφπωςθ και να επιλζξει κάποιο 

ςθμείο που ζχει ενδιαφζρον για να ακουςτεί ςτθν τάξθ. Εξθγϊντασ ςτα παιδιά πωσ 

είναι δφςκολο να ακουςτοφν όλεσ οι εγγραφζσ, κα επιλζξει ζνα μικρό απόςπαςμα 

από κάκε ςυνζντευξθ. Ρροκειμζνου να αξιοποιθκεί θ ευκαιρία, ο δάςκαλοσ μπορεί 

να επιλζξει από μερικζσ ςυνεντεφξεισ που παρουςιάηουν ενδιαφζρον να ακουςτοφν 

μεγαλφτερα αποςπάςματα. Τα ςτοιχεία που μποροφν να αξιοποιθκοφν ςε ζνα 

μάκθμα γλϊςςασ, μποροφν να είναι οι τυχόν γλωςςικζσ ιδιαιτερότθτεσ, οι 

ςυγκινθςιακά φορτιςμζνεσ περιγραφζσ, οι ιρεμεσ και ςυγκροτθμζνεσ αφθγιςεισ, 

οι χριςεισ τυχόν αςυνικιςτων λζξεων ι εκφράςεων, θ ζνταςθ τθσ φωνισ κ.λπ. 

Μερικζσ φορζσ μπορεί να παρουςιάηει ενδιαφζρον το ιςτορικό περιεχόμενο όςων 

ακοφγονται, κακϊσ ςυχνά διαςϊηει τθν προςωπικι διάςταςθ των ιςτορικϊν 

γεγονότων που εμείσ γνωρίηουμε μόνον ωσ τυπικζσ πλθροφορίεσ.  
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• Κα πρζπει να τονιςτεί πωσ ςε όλεσ τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, οι ςυηθτιςεισ 

μζςα ςτθν τάξθ αποτελοφν κεμελιϊδθ προχπόκεςθ για τθ ςωςτι πραγματοποίθςθ 

τθσ δραςτθριότθτασ. Αν θ χριςθ των εργαλείων ςτθν κάκε περίπτωςθ αποτελεί το 

πρακτικό μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ, τότε θ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ και θ 

κωδικοποίθςθ κάποιων, ζςτω κατά προςζγγιςθ ςυμπεραςμάτων αποτελεί τθ 

κεωρθτικι τθσ επεξεργαςία, που δεν πρζπει για κανζνα λόγο να παραλείπεται. 

• Στισ μικρζσ τάξεισ θ ιςτοριογραφικι και γλωςςικι επεξεργαςία των 

θχογραφθμζνων απαντιςεων μζςα ςτθν ςχολικι αίκουςα δεν μπορεί να 

προχωριςει ςε μεγάλο βάκοσ. Αρκεί τα παιδιά να ςυνθκίςουν να ακοφν με 

υπομονι, να ςζβονται τισ ιδιαιτερότθτεσ των απαντιςεων και να λειτουργοφν 

κριτικά εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ των διαφορετικϊν ομιλθτϊν. 

Στισ μεγαλφτερεσ τάξεισ θ δραςτθριότθτα αυτι, όπωσ κα δοφμε, μπορεί να 

αποκτιςει περιςςότερεσ διαςτάςεισ. 

Εδϊ όμωσ κα πρζπει να κυμίςουμε πωσ τα μεγαλφτερα παιδιά, μποροφν να 

εμβακφνουν πρϊτα ςτθ γλωςςικι μελζτθ τθσ ςυνζντευξθσ (γλωςςικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ, τυχόν ντοπιολαλιά, διςταγμοί και φφοσ εκφοράσ κ.λπ.) και κατόπιν 

ςτθν ιςτορικι μελζτθ τζτοιου είδουσ μαρτυριϊν. Σε ζνα τζτοιο εγχείρθμα, 

ςθμαντικό βοικθμα για το δάςκαλο μπορεί να αποτελζςει το βιβλίο: 

 Thompson Paul, Φωνζσ από το παρελκόν: Προφορικι ιςτορία, Ρλζκρον, 2002. 

Επίςθσ: 

• Βερβενιϊτθ Ταςοφλα, Διπλό βιβλίο, Βιβλιόραμα, 2003. 

• Κλιάφα Μαροφλα, ιωπθλζσ φωνζσ, Καςτανιϊτθσ, 2000. 

• Ραπαδθμθτρίου Ζλλθ, Ο κοινόσ λόγοσ, Ερμισ, 1984. 

 

 

Εργαλείο 12ο: «Ταξινόμθςθ οπτικοακουςτικϊν ζργων» (χριςιμο για όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ μελζτθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων ι αποςπαςμάτων από ταινίεσ και ιδιαίτερα για 

τισ δραςτθριότθτεσ 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 41 και 48  ςτο ζντυπο 2.4.3. και 

3.4.3.). 

Ακολουκεί κείμενο που μπορεί να δοκεί ςτα παιδιά των μεγάλων τάξεων του 

Δθμοτικοφ (ι του Γυμναςίου) και να ςυηθτθκεί με αφορμι τθ μελζτθ 

ςυγκεκριμζνων ταινιϊν: 

Ανάλογα με τον τρόπο που ο δθμιουργόσ μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ επιλζγει 

για να "μιλιςει" ςτο κοινό του, μποροφμε να ξεχωρίςουμε: 

• Ταινίεσ μυκοπλαςίασ ι αφθγθματικζσ (που προςπακοφν δθλαδι να 

αφθγθκοφν μια ιςτορία) και δεν είναι άλλεσ από τισ ταινίεσ που ςυνικωσ 

παρακολουκοφμε ςτον κινθματογράφο και τθν τθλεόραςθ. 

Οι αφθγθματικζσ ταινίεσ, ανάλογα με το κζμα τουσ, μπορεί να είναι 

κωμωδίεσ, περιπζτειεσ, επιςτθμονικισ φανταςίασ, αγωνίασ (κρίλερ), τρόμου 

(γκραν-γκινιόλ), αςτυνομικζσ, "καουμπόικεσ" (γουζςτερν), κοινωνικζσ, 
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μουςικζσ (μιοφηικαλ) και δεκάδεσ άλλεσ κατθγορίεσ ςφμφωνα και με τον 

τρόπο που κάκε κριτικόσ κινθματογράφου κζλει να τισ ταξινομιςει. 

• Ειδθςεογραφικό κινθματογράφο (που γίνεται με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ μασ 

για κζματα επικαιρότθτασ). 

• Ταινίεσ ντοκιμαντζρ (που καταγράφουν τον πραγματικό κόςμο γφρω μασ και 

μασ καλοφν να τον αντικρφςουμε μζςα από τα μάτια του δθμιουργοφ τθσ 

ταινίασ). 

• Διαφθμίςεισ (που προςπακοφν με διάφορεσ τεχνικζσ και τρόπουσ 

κινθματογράφθςθσ να μασ πείςουν να καταναλϊςουμε κάποια προϊόντα). 

• Τζλοσ, υπάρχουν πολλζσ μορφζσ κινθματογραφικισ ζκφραςθσ, όπωσ τα 

βιντεοκλίπ (που διαφθμίηουν τραγοφδια), οι ταινίεσ ειδικϊν εφφζ, οι 

πειραματικζσ και πολλζσ άλλεσ που, χωρίσ απαραίτθτα να αφθγοφνται 

κάποια ιςτορία, χρθςιμοποιοφν τθν εικόνα και τον ιχο με εντελϊσ 

αςυνικιςτο τρόπο. 

Ανάλογα με τισ τεχνικζσ καταςκευισ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ, μποροφμε να 

ξεχωρίςουμε: 

• Ταινίεσ που κινθματογραφικθκαν (όπου δθλαδι μιά ςυςκευι - θ κάμερα - 

αποτφπωςε φωτογραφικά το κζμα). 

• Ταινίεσ κινουμζνων ςχεδίων, όπου δθλαδι όλθ θ δράςθ, οι χϊροι και οι 

ιρωεσ είναι προϊόντα φανταςίασ που πρϊτα ηωγραφίςτθκαν και μετά 

αποτυπϊκθκαν με διάφορουσ τρόπουσ πάνω ςτθν ταινία και αποκτοφν 

κίνθςθ (cartoon animation) 

• Ταινίεσ που καταςκευάςτθκαν με ειδικζσ τεχνικζσ, όπου άψυχα αντικείμενα 

"παίρνουν ηωι" και κινοφνται δθμιουργϊντασ ζναν περίεργο, διαφορετικό 

κόςμο ο οποίοσ -ενϊ μοιάηει φωτογραφθμζνοσ και όχι ηωγραφιςτόσ- 

ωςτόςο είναι καταςκευαςμζνοσ (puppet animation, clay animation, cut-out 

animation κ.λπ.). Αν μάλιςτα κελιςουμε να είμαςτε ςχολαςτικοί, ίςωσ κα 

πρζπει να επιςθμάνουμε τθ χριςθ κουκλο-χαρακτιρων (Φρουτοπία, Μάπετ 

Σόου κ.λπ.) όπου θ κίνθςθ των χαρακτιρων δεν οφείλεται ςε τεχνικζσ 

animation αλλά ςε χειριςμό από επιδζξιουσ κουλοπαίχτεσ με γαντόκουκλεσ, 

δαχτυλόκουκλεσ, μαριονζτεσ, κοφκλεσ-κοςτοφμια ςε φυςικό μζγεκοσ κ.λπ. 

κινθματογραφθμζνεσ κανονικά ςε κατάλλθλο ςκθνικό (φωτογραφικι 

αποτφπωςθ). 

Τζτοιεσ ειδικζσ τεχνικζσ περιλαμβάνουν ςιμερα και τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν για τθν καταςκευι κινθματογραφικϊν εικόνων που, αν και 

μοιάηουν εντελϊσ αλθκινζσ, ςτθν πραγματικότθτα ζχουν φτιαχτεί με 

θλεκτρονικό "κολάη", ςυνδυαςμό δθλαδι διαφορετικϊν εικόνων ςε μία. Καμιά 

φορά μάλιςτα, όλα τα παραπάνω είδθ ςυνυπάρχουν ςτθν ίδια ταινία και 

"δυςκολεφεςαι να πιςτζψεισ ςτα μάτια ςου". 
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Σε κάκε ευκαιρία μελζτθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων -και εφόςον θ θλικία των 

παιδιϊν και θ οικονομία του ςχολικοφ χρόνου το επιτρζπει- καλό είναι τα 

προβαλλόμενα ζργα να ταξινομοφνται ωσ προσ τισ παραπάνω βαςικζσ τουσ 

κατθγορίεσ ςυμπλθρϊνοντασ τθν παρακάτω "φόρμα" (δανειςμζνθ από τα ζντυπα 

του Προγράμματοσ "Πάμε Σινεμά;", 1999):  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Τίτλοσ ταινίασ:   ...……………………………………………………………………………………………….. 

Πνομα ςκθνοκζτθ:  ..................................................................................................  

Χρονιά (ζτοσ) παραγωγισ:   .....................................................................................  

Χϊρα παραγωγισ:   .................................................................................................  

Ονόματα μερικϊν θκοποιϊν που πρωταγωνιςτοφν: ............................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

Αςπρόμαυρθ                                                            Βωβι     

Ζγχρωμθ                                                Βωβι με μουςικι     

                                                                                      Θχθτικι     

 

Τεχνικι καταςκευισ: 

 Κινθματογράφθςθ (με φωτογραφικι αποτφπωςθ)  

Κινοφμενο ςχζδιο (cartoon animation)  

Ειδικζσ τεχνικζσ κινθματογράφθςθσ   

 

 

Είδοσ ταινίασ:  

 Αφθγθματικι - Μυκοπλαςία 

Ανάλογα με το κζμα τθσ αυτιν τθν ταινία κα τθν χαρακτθρίςουμε:  

  .........................................................................................................  

  (Κωμωδία, Γουζςτερν, Περιπζτεια, Αςτυνομικι, Θρίλερ-ταινία αγωνίασ, 

Τρομακτικι, Παιδικι κ.λπ.) 
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Ειδθςεογραφικι καταγραφι (ρεπορτάη) 

Ανάλογα με το κζμα του αυτό το ρεπορτάη κα το χαρακτθρίςουμε: 

...........................................................................................................  

  (Πολιτικό, Οικονομικό, Αςτυνομικό κ.λπ.) 

Ντοκιμαντζρ  

Ανάλογα με το κζμα του αυτό το ντοκιμαντζρ κα το χαρακτθρίςουμε: 

...........................................................................................................  

 (ποιθτικό, εκνογραφικό - ανκρωπολογικό, ιςτορικό, λαογραφικό. 

εκπαιδευτικό, βιομθχανικό, τουριςτικό, ιατρικό) 

Διαφιμιςθ - προπαγάνδα 

Βιντεοάρτ  (ταινία με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε εικαςτικζσ αναηθτιςεισ)  

Βιντεοκλίπ  (οπτικοποιθμζνθ απόδοςθ μουςικοφ ζργου)  

Άλλα είδθ κινθματογράφου                                                       

 

 

Εκτόσ από τα μεκοδολογικά εργαλεία και τον εξοπλιςμό, προβλζπεται άλλο 

υποςτθρικτικό οπτικοακουςτικό υλικό; 

Ελπίηουμε ότι ςτουσ επόμενουσ δυο μινεσ -ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ-

κα αναρτθκεί οπτικοακουςτικό υλικό με μικρά αποςπάςματα από ταινίεσ, ϊςτε να 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τζταρτθσ ςτιλθσ του 

αντίςτοιχου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(προτεινόμενθ αναλυτικι διαδικαςία για οριςμζνεσ από τισ δραςτθριότθτεσ  

που προτείνονται ςτο ζντυπο 2.4.3. και 3.4.3.) 

 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (1): 

Ο ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ παραγωγι ςτοιχειϊδουσ οπτικοακουςτικοφ 

προϊόντοσ για πολφ απλζσ, κακθμερινζσ ανάγκεσ και παιχνίδι. Ταυτόχρονα, 

καλλιεργείται μια πρϊτθ εξοικείωςθ με τισ τεχνικζσ παραμζτρουσ τθσ 

φωτογραφίασ. Γι' αυτό, κατά τθ διάρκεια των φωτογραφιςεων τα παιδιά πρζπει να 

ςυμμετζχουν-παρακολουκοφν όςο γίνεται πιο ενεργά, τουλάχιςτον πατϊντασ κάκε 

φορά το κουμπί τθσ φωτογραφικισ μθχανισ. 

 

«Φωτογραφικι ταυτότθτα». Χρθςιμοποιϊντασ όςο γίνεται απλοφςτερο εξοπλιςμό 

(αυτόματθ φωτογραφικι μθχανι), προςπακοφμε να βγάλουμε, για κάκε παιδί, δυο 

φωτογραφίεσ: Ζνα κοντινό κάδρο (εικόνα 1 - φωτογραφία ταυτότθτασ) και ζνα 

μεςαίο κάδρο (ολόςωμθ φωτογραφία). Επιλζγουμε για όλεσ τισ φωτογραφίεσ το 

ίδιο ουδζτερο φόντο (ζναν τοίχο όχι πολφ ςκοφρο οφτε πολφ φωτεινό). Για τα 

ολόςωμα γενικά κάδρα, προκειμζνου να γίνει οικονομία, μποροφν ςε κάκε 

φωτογραφία να παραταχκοφν τζςςερα παιδιά με κενό χϊρο ανάμεςα τουσ (εικόνα 

2). "Πταν όλεσ οι φωτογραφίεσ τυπωκοφν ςε ςχετικά μικρι διάςταςθ (10x12), οι 

ολόςωμεσ φιγοφρεσ των παιδιϊν κόβονται χωριςτά. Στθ ςυνζχεια, ςε κόλεσ Α3, κα 

κολλιςουμε ανά ηεφγθ τα κοντινά και τα γενικά των παιδιϊν, και ςτο φωτοτυπικό 

μθχάνθμα, από κάκε κόλα Α3, κα προκφψει, με ςμίκρυνςθ, μια κόλα Α4 με 

αςπρόμαυρεσ, μικρζσ φωτογραφίεσ (εικόνα 3). Κάκε χαρτί Α3 μπορεί να βγει ςε 5-6 

ςμικρυμζνα φωτοαντίγραφα Α4 και, αφοφ κοποφν, να ζχουμε 5-6 κοντινά και 5-6 

μεςαία κάκε παιδιοφ, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ.  

         

 

 

                                                                                                        

εικόνα 1  
(κοντινό) 

 

 εικόνα 2 
(μεςαίο) 
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Στισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, οι φωτογραφίεσ των παιδιϊν κα λειτουργοφν ωσ 

«ςθμαίνοντα» που «ςθμαίνουν» το αντίςτοιχο, εικονιηόμενο παιδί: 

α) Μποροφν να επικολλθκοφν, αντί ονόματοσ ι άλλθσ αναγνωριςτικισ ζνδειξθσ, ςε 

φακζλουσ ι κουτιά, όπου φυλάγονται οι εργαςίεσ κάκε παιδιοφ. 

β) Κάποιεσ φορζσ, πριν μπουν τα παιδιά ςτθν τάξθ, θ δαςκάλα επικολλά μια 

φωτογραφία του κάκε παιδιοφ ςε διαφορετικό ςθμείο τθσ τάξθσ. Κάκε παιδί 

που κα μπαίνει ςτθν τάξθ, κα πρζπει να βρει τθ δικι του φωτογραφία και να 

ςτακεί μπροςτά ι από κάτω. 

γ) Θ δαςκάλα δθμιουργεί μικρζσ ςειρζσ 5-6 φωτογραφιϊν (εικόνα 4) και τα 

εικονιηόμενα παιδιά κα πρζπει να ςχθματίςουν τισ ίδιεσ ςειρζσ αντιςτοιχϊντασ 

τουσ εαυτοφσ τουσ ςτισ φωτογραφίεσ. Αν για τθ ςειρά των φωτογραφιϊν τουσ 

χρθςιμοποιικθκαν τα κοντινά, κα παρατάςςονται κοντά-κοντά με τθν ίδια 

πάντοτε ςειρά. Αν πάλι χρθςιμοποιικθκαν τα μεςαία, τα παιδιά κα 

παρατάςςονται το ζνα δίπλα ςτο άλλο με κάποια απόςταςθ μεταξφ τουσ. Μόλισ 

το καταφζρουν, οι φωτογραφίεσ αναδιατάςςονται και τα παιδιά προςπακοφν να 

ςχθματίςουν τισ νζεσ ςειρζσ. 

 

              

εικόνα 3 

εικόνα 4 
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ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (11): 

«Από πολφ κοντά». Εξοικείωςθ με το κοντινό κάδρο. Καταςτρϊνουμε ζναν πίνακα 

δφο ειςόδων, όπου ςτθν πρϊτθ, κάκετθ ςτιλθ παρατίκενται φωτογραφίεσ 

(κοντινά) των παιδιϊν τθσ τάξθσ, ενϊ ςτθν πρϊτθ, οριηόντια ςειρά ηωγραφίηονται 

χαρακτθριςτικά τουσ αντικείμενα ι ςτοιχεία που κα πρζπει να φωτογραφίςουν. 

Ενδεικτικά: 

 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ κα χρειαςτεί να βοθκιςουν περιςςότερα παιδιά, για να 

τραβθχτοφν οι απαραίτθτεσ φωτογραφίεσ κάκε παιδιοφ. Για να μθν μπερδευτοφν οι 

φωτογραφίεσ, είναι ςκόπιμο ςε κάκε κοντινό να φαίνεται ζνα νοφμερο (ςε κάποιο 

χαρτάκι που κα ενςωματϊνεται ςτθ ςφνκεςθ) και κα αντιςτοιχεί ςτο κάκε ζνα από 

τα παιδιά τθσ τάξθσ. Οι φωτογραφίεσ μποροφν να κολλθκοφν και ο πίνακασ να 

αναρτθκεί.  

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΕΣ  (12) και (13): 
μποροφν να αξιοποιθκοφν οι ζτοιμεσ οδθγίεσ για τθ φωτογραφικι ζκφραςθ ςτον ιςτότοπο 

www.karposontheweb.org /εκπαιδευτικό υλικό/δραςτθριότθτεσ για τθ φωτογραφικι ζκφραςθ. Οι 

οδθγίεσ απευκφνονται ςτα παιδιά και μποροφν να εκτυπωκοφν ι να προβλθκοφν με 

βιντεοπροβολζα μζςα ςτθν τάξθ. 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (31): 

«Ταινία ι βιβλίο;» Μπροςτά ςε ζνα τζτοιο δίλθμμα, οι περιςςότεροι από μασ, 

γονείσ και εκπαιδευτικοί, αιςκανόμαςτε ότι πρζπει να υποςτθρίξουμε τθν 

πνευματικι υπεροχι του γραπτοφ λόγου. Κακθμερινά γινόμαςτε δζκτεσ τθσ 

υποβάκμιςθσ του γραπτοφ λόγου και του διαβάςματοσ βιβλίων, προσ όφελοσ τθσ 

(φωτογραφία - 
κοντινό τθσ 
καςετίνασ του 
Βαγγζλθ) 

(φωτογραφία - 
κοντινό του 
προςϊπου του 
Βαγγζλθ) 

(φωτογραφία - 
κοντινό των 
παπουτςιϊν  του 
Βαγγζλθ) 

(φωτογραφία - 
κοντινό των 
χεριϊν του 
Βαγγζλθ) 
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κατανάλωςθσ φωτογραφικϊν και τθλεοπτικϊν εικόνων. Απ' τθν άλλθ πλευρά, λίγοι 

μόνον ζχουν τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουν ςε βάκοσ, πόςο ιδεολογικά και 

αιςκθτικά ςφνκετο μπορεί να είναι ζνα οπτικοακουςτικό πόνθμα- πόςο αλθκινά 

ποιοτικό και πνευματικό μπορεί να είναι ζνα οπτικοακουςτικό ζργο τζχνθσ, ενϊ, 

κακθλωμζνοι από τθν πνευματικι ποιότθτα μιασ γραπτισ παράδοςθσ αιϊνων, 

εφκολα παραμερίηουμε και παραβλζπουμε τθ ςυχνι ευτζλεια και προχειρότθτα 

πολλϊν τυπωμζνων κειμζνων. 

Αυτζσ οι ςκζψεισ ωςτόςο, δεν αποτελοφν το ςτόχο τθσ προτεινόμενθσ 

δραςτθριότθτασ. Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι θ εμπλοκι των παιδιϊν ςε μια 

διαδικαςία κριτικισ αντιμετϊπιςθσ τόςο τθσ γραπτισ όςο και τθσ οπτικοακουςτικισ 

αφιγθςθσ. Επιχειρϊντασ ςυγκρίςεισ ομοειδϊν ιςτοριϊν αφθγθμζνων με 

διαφορετικά Μζςα, τα παιδιά καλοφνται να ςυνειδθτοποιιςουν αφενόσ τισ 

πλοφςιεσ εκφραςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ που μόνον μια γραπτι αφιγθςθ μπορεί να 

προςφζρει και αφετζρου τισ εξίςου πλοφςιεσ εκφραςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ που κα ιταν αδφνατο να μεταφερκοφν ςε 

οποιοδιποτε άλλο Μζςον. Δεν κα ιταν ίςωσ υπερβολικό να ιςχυριςτοφμε πωσ, 

μζςα από τζτοιεσ ςυςτθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςυγκρίςεων, τα παιδιά μποροφν 

ςιγά-ςιγά να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτα βακφτερα προβλιματα τθσ μετάφραςθσ και 

των πολιτιςμικϊν αναγωγϊν.  

Θ δραςτθριότθτα, που με λίγο διαφορετικι μορφι δθμοςιεφτθκε το 1994 (Μζνθσ 

Κεοδωρίδθσ, Καςζτα ι βιβλίο; Ειςαγωγικά για τθ γνωριμία με τθν Οπτικοακουςτικι 

Ζκφραςθ, ςτο περιοδικό Ανοιχτό Σχολείο, τεφχοσ 50, Νοεμ.-Δεκ. 1994), βαςίηεται ςε 

ςυγκρίςεισ κλαςικϊν παιδικϊν μυκιςτορθμάτων ςτθν ζντυπθ και ςτθν 

κινθματογραφικι τουσ εκδοχι. Ραρατίκεται θ περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ μαηί 

με ςυνοδευτικζσ οδθγίεσ που απευκφνονται κατ' ευκείαν ςτουσ μακθτζσ. Πποιοσ 

εκπαιδευτικόσ εφαρμόςει τθ δραςτθριότθτα, ίςωσ κελιςει να προετοιμάςει μια 

ςειρά από καρτζλεσ εργαςίασ για τουσ μακθτζσ, όπου οι οδθγίεσ αυτζσ μποροφν να 

ενςωματωκοφν. Φυςικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αφοφ διατρζξουν τισ 

οδθγίεσ και τθ μεκοδολογία τθσ δραςτθριότθτασ, μπορεί να προτιμιςουν δικζσ 

τουσ απλουςτευμζνεσ εκδοχζσ.  

Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα καλείται να μελετιςει ζνα ζργο, 

πρϊτα ςτθν οπτικοακουςτικι του απόδοςθ. Ακολουκείται θ διαδικαςία 

πραγματοποίθςθσ ενόσ project (ομαδικι ςυνκετικι εργαςία, ομάδεσ των 4-5 

παιδιϊν, φάςθ ατομικισ δραςτθριότθτασ, φάςθ ςυηιτθςθσ και ςφνκεςθσ, 

προετοιμαςία ομαδικισ παρουςίαςθσ κ.λπ.). 
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Ειςαγωγικό ςχόλιο (πρϊτθ κάρτα εργαςίασ) 

Σασ αρζςει να βλζπετε ζργα ςτθν τθλεόραςθ; 

Διαςτθμικζσ περιπζτειεσ, φανταςτικά κθρία, πειρατζσ, μάγουσ, ατρόμθτουσ ιρωεσ 

που υποςτθρίηουν τουσ αδφνατουσ, αλλά και ςτιγμζσ ανκρϊπινεσ, άλλοτε αςτείεσ 

και άλλοτε ςυγκινθτικζσ. 

Κα περιμζνατε ποτζ πωσ ζνα τζτοιο ζργο μπορεί να είναι δουλειά του ςχολείου για 

το ςπίτι; Ρραγματικά λοιπόν, για το μάκθμα αυτό κα χρειαςτεί να μελετιςετε πολφ 

προςεκτικά ζνα κινθματογραφικό ζργο. 

Το ζργο που ζτυχε ςτθν ομάδα ςασ, πρζπει να το δείτε όλοι. Μπορείτε να 

δανειςτείτε τθν ταινία ςπίτι ςασ για 1-2 μζρεσ ι να κανονίςετε να τθν 

παρακολουκιςετε όλοι μαηί ι ςε μικρότερεσ ομάδεσ. 

Όλθ αυτι θ μελζτθ του ζργου ςτο ςπίτι, δεν πρζπει να διαρκζςει περιςςότερο από 1 

εβδομάδα, ϊςτε ςτθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει μζςα ςτθν τάξθ, όλα τα μζλθ 

τθσ ομάδασ να κυμοφνται καλά το ζργο. Κατά τθ ςυηιτθςθ αυτι (15 '-20') κακζνασ 

κα πει ποια ςθμεία του ζργου του άρεςαν περιςςότερο και κα ακοφςει τισ γνϊμεσ 

των υπόλοιπων. Μετά τθ ςυηιτθςθ κάκε ομάδα παίρνει ζνα φωτοαντίγραφο με 1-2 

μικρά αποςπάςματα από το αντίςτοιχο βιβλίο. Τα αποςπάςματα δεν χρειάηεται να 

επιλεγοφν με κριτιριο τθν αυτοτζλεια τουσ. Μποροφν να ξεκινοφν από τθ μζςθ ενόσ 

κεφαλαίου και, μετά από 2-3 παραγράφουσ, να διακόπτονται χωρίσ να 

ολοκλθρωκοφν. Αξίηει όμωσ να επιλεγοφν ςθμεία τθσ αφιγθςθσ με ζνταςθ. Θα ιταν 

καλό να δοκεί ζνα απόςπαςμα με περιγραφι (ενόσ ιρωα ι μιασ κατάςταςθσ) και 

ζνα απόςπαςμα με διάλογο μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςϊπων. Με τθν 

ακόλουκθ ειςαγωγι, τα παιδιά καλοφνται να διαβάςουν και να ςυηθτιςουν, μζςα 

ςτθν τάξθ τα δφο αυτά αποςπάςματα (20'-30').    

(Δεφτερθ κάρτα εργαςίασ) 

Σκεφτικατε ποτζ ότι πολλζσ από τισ ιςτορίεσ που βλζπετε ςτθν τθλεόραςθ 

γράφτθκαν πρϊτα ςε βιβλία; 

Μάλιςτα μερικζσ από αυτζσ διαβάςτθκαν ξανά και ξανά και αγαπικθκαν από 

γενιζσ παιδιϊν πολφ πριν από ςασ. Τα βιβλία αυτά μεταφράςτθκαν ςτισ πιο πολλζσ 

γλϊςςεσ του κόςμου και οι ιςτορίεσ τουσ ζγιναν γνωςτζσ απ' τθ μια άκρθ τθσ γθσ 

ίςαμε τθν άλλθ. Κάποτε γυρίςτθκαν και ςτον κινθματογράφο κι ζτςι ζφταςαν ωσ τα 

χζρια ςασ. 

Για παράδειγμα, διαβάςτε τα δφο αυτά αποςπάςματα. Είναι από το αρχικό βιβλίο 

που χρθςίμεψε ωσ ξεκίνθμα για να γυριςτεί θ ταινία που παρακολουκιςατε ςπίτι 

ςασ. Μπορείτε να κυμθκείτε ςε ποιο ςθμείο του ζργου ανικει το κάκε απόςπαςμα; 

Μιπωσ μπορείτε να ξεφυλλίςετε το βιβλίο και να βρείτε μζςα εκείνεσ ακριβϊσ τισ 

ςελίδεσ, από τισ οποίεσ προζρχεται το κάκε απόςπαςμα; 

Στο ςθμείο αυτό πρζπει κάκε παιδί να προμθκευτεί αντίτυπο του βιβλίου που 

μελετάει θ ομάδα του. Επειδι τα 5-6 διαφορετικά ζργα τθσ δραςτθριότθτασ κα 

χρθςιμοποιθκοφν αρκετζσ φορζσ, από διαφορετικά παιδιά κάκε χρόνο, κα ιταν 
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ςκόπιμο να εξαςφαλίςει το ςχολείο 5 αντίτυπα από κάκε βιβλίο, ϊςτε τα παιδιά να 

δανείηονται το βιβλίο και να το επιςτρζφουν. 

(ςυνζχεια από παραπάνω) 

... Μα, κα αναρωτθκείτε, τι ενδιαφζρον μπορεί να ζχει το διάβαςμα ενόσ βιβλίου 

που τθν ιςτορία του τθν ξζρεισ ιδθ από τθν ταινία; Πμωσ πρζπει να γνωρίηετε ότι 

μια ιςτορία που βλζπουμε ςτθν ταινία δεν είναι ποτζ εντελϊσ ίδια με τθν 

αντίςτοιχθ ιςτορία που ζχει τον ίδιο τίτλο ςτο βιβλίο. Συνικωσ, για να χωρζςει ςτθν 

ταινία, θ ιςτορία ςυντομεφεται και μερικζσ φορζσ αλλάηει ςθμαντικά. Αλλιϊσ, 

περιγράφονται οι ιρωεσ, οι τόποι, τα γεγονότα ςτο βιβλίο και αλλιϊσ εμφανίηονται 

ςτθν ταινία. Στο βιβλίο μακαίνει κανείσ όλεσ τισ λεπτομζρειεσ και πολλά, που ςτθν 

ταινία... χάνονται. 

Ράρτε λοιπόν το βιβλίο ςπίτι ςασ. Κα μπορζςετε άραγε να το ξεφυλλίςετε και να 

βρείτε μζςα ζνα-δυο αποςπάςματα που ςτο κινθματογραφικό ζργο δεν υπιρχαν 

κακόλου; Σθμειϊςτε ςε ζνα χαρτί τον αρικμό τθσ κάκε ςελίδασ, ϊςτε ςτο ςχολείο 

να ςυγκρίνετε τα αποςπάςματα που βρικε κακζνασ 

(Τρίτθ κάρτα εργαςίασ) 

Αφοφ κακζνασ φζρει όςα παραδείγματα βρικε, βεβαιωκείτε όλοι μαηί πωσ τα 

ςθμεία αυτά του βιβλίου πραγματικά δεν υπάρχουν ςτθν αντίςτοιχθ ταινία. Τϊρα 

ςυγκεντρϊςτε ςε ζνα χαρτί τουσ αρικμοφσ των ςελίδων που βρικατε και οι οποίεσ -

όπωσ είπαμε- αναφζρονται ςε δράςθ που ΔΕΝ υπάρχει ςτθν αντίςτοιχθ ταινία. 

Μιπωσ μπορείτε να ξαναψάξετε ςτθν ταινία για να βρείτε αν υπάρχουν και ςκθνζσ 

που ΔΕΝ αναφζρονται κακόλου ςτο βιβλίο; Μπορείτε τϊρα να αποφαςίςετε ποιοσ, 

κατά τθ γνϊμθ τθσ ομάδασ ςασ, κα είναι πιο κερδιςμζνοσ; Ο κεατισ τθσ ταινίασ, ι ο 

αναγνϊςτθσ του βιβλίου; Κα πρζπει πάντα να κυμάςτε πωσ θ γνϊμθ ςασ αυτι 

κακρεφτίηει μονάχα τθν προςωπικι απόλαυςθ που πιρατε από τθν ταινία και το 

βιβλίο που μελετιςατε. Άλλοι μπορεί να αιςκάνονται διαφορετικά. Άραγε τι ζχουν 

να πουν οι υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ τάξθσ για τα δικά τουσ ζργα; 

(Τζταρτθ κάρτα εργαςίασ) 

Τϊρα προχωριςτε ςε μια δεφτερθ δουλειά, για το ζργο που θ ομάδα ςασ ανζλαβε 

να μελετιςει: 

Ροια είναι θ γνϊμθ τθσ ομάδασ ςασ για τισ ςκθνζσ που υπάρχουν και ςτο βιβλίο και 

ςτθν ταινία; 

Διαλζξτε 2-3 τζτοιεσ ςκθνζσ από τθν ταινία, που άρεςαν ςε όλουσ. Βρείτε τισ 

αντίςτοιχεσ ςελίδεσ ςτο βιβλίο και διαβάςτε τισ. Κακζνασ μόνοσ του ςτο ςπίτι. 

Ταξιδζψτε με τθ φανταςία ςασ και ηιςτε μαηί με τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ, τισ 

αγωνίεσ και τισ χαρζσ τουσ. Νιϊςτε ςαν να βρεκικατε ςτουσ χϊρουσ που ηουν και 

κινοφνται· ντυμζνοι όπωσ αυτοί, ανάμεςά τουσ. 

Πλα τα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να ζχουν διαβάςει τισ ίδιεσ, 2-3 ςκθνζσ που 

υπάρχουν και ςτο βιβλίο και ςτθν ταινία. Μπορείτε τϊρα να αποφαςίςετε, ειδικά 

για τισ ςκθνζσ αυτζσ, ποιο είδοσ αφιγθςθσ ςασ άρεςε περιςςότερο; Θ γραπτι 
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αφιγθςθ του βιβλίου ι θ κινθματογραφικι αφιγθςθ τθσ ταινίασ; Τι απαντιςεισ 

ζδωςαν οι υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ τάξθσ για τα δικά τουσ ζργα; 

(Ρζμπτθ κάρτα εργαςίασ) 

Και μια τελευταία, πιο δφςκολθ δουλειά. Ξζρουμε πωσ, ςτθν περίπτωςθ των ζργων 

αυτϊν που μελετάμε, πρϊτα γράφτθκε το μυκιςτόρθμα, και πολφ αργότερα, αφοφ 

το βιβλίο διαβάςτθκε και αγαπικθκε από πολλά παιδιά, γυρίςτθκε θ ταινία. 

Μποροφμε λοιπόν να αναρωτθκοφμε αν, θ ςυγκεκριμζνθ ταινία, αποδίδει με 

επιτυχία το «πνεφμα» του βιβλίου;  

Συντάξτε ζναν πρόχειρο κατάλογο των κυριότερων θρϊων του ζργου (των 

πρωταγωνιςτϊν, όπωσ τουσ λζμε). Στθ ςυνζχεια, προςπακιςτε να βρείτε μζςα ςτο 

βιβλίο τθν περιγραφι του κακενόσ. Σφμφωνα με τθν περιγραφι του βιβλίου, 

δοκιμάςτε να φανταςτείτε τον κάκε ιρωα. Τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου του, 

το παράςτθμα του, το ντφςιμο του, τισ κινιςεισ του... Ριςτεφετε ότι ο θκοποιόσ που 

υποδφεται ςτθν ταινία τον αντίςτοιχο ιρωα του βιβλίου μοιάηει με τθν εικόνα που 

φανταςτικατε; Τον αποδίδει ςφμφωνα με τθν περιγραφι του βιβλίου; Ρόςοι από 

τουσ ιρωεσ τθσ ταινίασ, μοιάηουν με τον τρόπο που περιγράφονται ςτο βιβλίο και 

πόςοι από τουσ ιρωεσ αυτοφσ, είναι πολφ διαφορετικοί από τθν περιγραφι τουσ 

ςτο βιβλίο; 

Ραρόμοιεσ ςυγκρίςεισ μπορείτε να κάνετε και για περιγραφζσ χϊρων ι γεγονότων 

που υπάρχουν και ςτο βιβλίο και ςτθν ταινία. Τελικά πιςτεφετε ότι θ 

κινθματογραφικι ταινία ζμεινε πιςτι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του βιβλίου ι ότι 

ξζφυγε πάρα πολφ; Ρροςπακιςτε να καταλιξετε ςε ζνα ςυμπζραςμα, που να 

εκπροςωπεί ολόκλθρθ τθν ομάδα ςασ. Μποροφν τϊρα όλεσ οι ομάδεσ τθσ τάξθσ, να 

ςυνοψίςουν τα ςυμπεράςματα τουσ για τα ζργα που μελζτθςαν; Συμφωνοφν ι 

διαφωνοφν με τα αντίςτοιχα ςυμπεράςματα άλλων τάξεων για τα ίδια ζργα; 

Ασ επιςθμάνουμε εδϊ, ότι τυχόν αποφάςεισ των παιδιϊν, που ευνοοφν τθν 

κινθματογραφικι εκδοχι του ζργου, κακόλου δεν πρζπει να μασ ανθςυχοφν. Θ 

ςυνειδθτοποίθςθ από τα παιδιά τθσ ςχζςθσ μεταξφ γραπτοφ λόγου και 

κινθματογραφικισ αφιγθςθσ, θ ανάπτυξθ κριτικοφ λόγου και επιχειρθμάτων και θ 

εναςχόλθςθ με ζργα τζχνθσ είναι ιδθ πολφ μεγάλο κζρδοσ για τθν πνευματικι και 

αιςκθτικι τουσ καλλιζργεια. 

Σχετικά με τα ζργα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δραςτθριότθτα αυτι, 

το κυριότερο χαρακτθριςτικό τουσ πρζπει να είναι θ διακεςιμότθτα και των δφο 

αφθγθματικϊν εκδοχϊν. Να υπάρχει δθλαδι μια καλι ζκδοςθ του βιβλίου 

κατάλλθλθ για παιδιά (ςε ςτρωτι δθμοτικι γλϊςςα, χωρίσ ςοβαρζσ περικοπζσ ι 

άλλεσ απλουςτευτικζσ παρεμβάςεισ, με ικανοποιθτικι τυπογραφικι αιςκθτικι και 

ποιότθτα κ.λπ.) και ταυτόχρονα να υπάρχει διακζςιμθ ςε καςζτα ι DVD, μια 

αξιοπρεπισ κινθματογραφικι παραγωγι του ζργου. Μερικζσ φορζσ, μπορεί να 

αποδειχκεί πολφτιμθ θ πρόνοια κάποιων εκπαιδευτικϊν να μαγνθτοςκοποφν 

κλαςικά παιδικά ζργα που μεταδίδονται από τθν τθλεόραςθ. Σιμερα υπάρχουν και 

πολλζσ κλαςικζσ ταινίεσ ςτο διαδίκτυο που -χωρίσ χρζωςθ- μποροφν να 
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"κατεβαίνουν" για απ' ευκείασ προβολι μζςα ςτθν τάξθ. Γενικά προτιμοφμε 

παραγωγζσ με θκοποιοφσ, που, κατά κάποιον τρόπο, ακολουκοφν τθν πλοκι του 

βιβλίου, ςε αντίκεςθ με παραγωγζσ κινουμζνου ςχεδίου οι οποίεσ, μπορεί να ζχουν 

ιδιαίτερο αιςκθτικό ενδιαφζρον, ςτο πλαίςιο όμωσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

δραςτθριότθτασ ςυνικωσ παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ από το αρχικό βιβλίο. 
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με τουσ Τς. Ιςτον, Κ. Μπζθλ, Τη. Γκλόβερ, Πλ. θντ, Κ. 

Λθ, Κ. Γουντ. 

 

7. Μ. Τουζθν, Οι περιπζτειεσ τον Χάκλμπερυ Φινν, 

μετ. Φ. Κονδφλθσ, Καςτανιϊτθσ, 1986. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Μ. Κζρτιη, «The adventures of Huckleberry Finn», 1960, 

με τουσ Τ. άνταλ, Εντ. Χότηεσ, Αρ. Μουρ, . μακΚόρμακ, 

Ν. Μπραντ. 

Επίςθσ: 

Ρ. Χαντ, «The adventures of Huckleberry Finn», 1985,  

με τουσ Ρ. Ντζθ, Τη. Ντζθλ, Φ. Φόρεςτ,Λ. Γκίσ, Β. Χιου, 

Τη. Ρζθτη, Σ. Τόμπςον 

και 

Σ. Σόμμερσ, «The adventures of Huck Finn», 1993, 

 με τουσ Ελ. Γουντ, Σ. Μπ. Βανσ, . Κολτρζθν, Τη. 

όμπαρτσ, . Ρζρλμαν, Ντ. Άϊβθ. 
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8. Μ. Τουζθν, Πρίγκθπασ και φτωχόσ,  

μετ. Εφ. Καλλιφατίδθ, Καςτανιϊτθσ, 1989. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Γ. Κιλυ, «The Prince and the Pauper», 1937, 

με τουσ Ερ. Φλυνν, Μπ. Μωχ, Κ. ζθνσ, Αλ. Χζθλ, Μ. 

Λαβ, Χ. Στιβενςον 

και 

. Φλάϊςερ, «Crossed Swords», 1978,  

με τουσ Ολ. θντ, Μ. Λζςτερ, . Γουζλτσ, Ερ. 

Μποργκνάϊν, Τη. Σκοτ, . Χάριςςον. 

 

9. Ιουλ. Βερν, Σαξίδι ςτο κζντρο τθσ γθσ,  

μετ. Γ. Καροφηοσ, Αποςπερίτθσ, 1986. 

κινθματογραφικι απόδοςθ:  

Χ. Λζβιν, «Journey to the Center of the Earth», 1959, 

 με τουσ Τη. Μζθςον, Ρ. Μπουν, Αρ. Ντάλυ, Ντ. 

Μπαίθκερ. 

 

10. Ιουλ. Βερν, Είκοςι χιλιάδεσ λεφγεσ κάτω από τισ 

κάλαςςεσ, μετ. Ελ. και Γ. Αγγζλου, Σ. I. Ηαχαρόπουλοσ, 

1987. 

 κινθματογραφικι απόδοςθ:  

. Φλάϊςερ, «20.000 Leagues Under the Sea», 1954,  

με τουσ Κ Ντάγκλασ, Τη. Μζθςον, Ρ. Λουκάσ, Ρ. Λόρε. 

 

11. Ιουλ. Βερν, Μυςτθριϊδεσ νθςί,  

μετ. . Χάτχουτ, Ρατάκθσ, 1995 (δυο τόμοι) 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Σ. Ζντφιλντ, «Mysterious Island», 1961,  

με τουσ Μ. Κρεγκ, Τη. Γκρινγουντ, Μ. Κάλλαν, Γκ. 

Μζρυλ. 

 

12. Σ. Μπροντζ, Σηζιν Ζυρ,  

μετ. Μ. Αλεβίηου, Ρατάκθσ, 1998. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

. Στιβενςον, «Jane Eyre», 1944,  

με τουσ Ορ. Γουελσ, Τη. Φοντζθν, Μ. ο Μπράιαν, Ελ. 

Ταίθλορ 

και 

Φ. Τηεφιρζλλι, «Jane Eyre», 1996,  

με τουσ Γ. Χαρτ, Σ. Γκζθνςμπεργκ, Τη. Τςάπλιν, Φ. Σω, Τη. 

Γουντ. 
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13. Λ. Ρεργκϊ, Ο πόλεμοσ των κουμπιϊν,  

μετ. Φ. Κονδφλθσ, Ρατάκθσ, 1992. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Υβ ομπζρ, «La Guerre des Boutons», 1961, 

με τουσ Μ. Λαρτίγκ, Φ. Λαρτίγκ, Η. Ντυφιλό, 

Μ. Καλαμπρφ, Η. ιςάρ 

και 

Τη. όμπερτσ, «War of the buttons», 1994, 

με τουσ Γκ. Φιτητηζραλντ, Τη. Κόφθ, Λ. Κάνιγκαμ, Τη. 

Μζρφυ, Κ. Μινυ, Τη. Μπάρτλεχ. 

  

14. Γ. Γκόλντιγκ, Ο άρχοντασ των μυγϊν, 

 μετ. . Χάτχουτ, Γράμματα, 1981. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Ρ. Μπρουκ, «Lord of the Flies», 1963,  

με τουσ Τη. Ϊμπρεχ, Τ. Τςάπιν, Χ. Ζντουαρντσ, . 

Ζλγουϊν. 

 

15. Τη. . Τόλκιν, Ο άρχοντασ των δαχτυλιδιϊν,  

μετ. Ευγ. Χατηθκανάςθ-Κόλλια, Κζδροσ (τρεισ τόμοι), 

κινθματογραφικι απόδοςθ (τρεισ ταινίεσ): 

 Ρ. Τηάκςον, «Lord of the Rings», 2001, 

 με τουσ Ελ. Γουντ, Ταν μακ Κζλλεν, Λ. Τάχλερ, Β. 

Μόρτενςεν, Σ. Άςτιν, Κ Μπλάνςετ, Μπ. Μπόχντ, Κ. Λθ. 

 

16.  Χ.Λι, Όταν ςκοτϊνουν τα κοτςφφια, 

 μετ. Β. Τράπαλθ, BELL, 1997. 

κινθματογραφικι απόδοςθ:  

. Μάλιγκαν, «Το Kill a Mockingbird», 1962,  

με τουσ Γκ. Ρεκ, Μ. Μπάνταμ, Φ. Άλφορντ, . Ντυβάλ, 

Τη. Μζγκνα. 

 

17. Γ. Σπίρι, Χάϊντι,  

μετ. Ν. Γερμανόσ, Ερευνθτζσ, 2003. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Λ. Κομεντςίνι, «Heidi», 1952,  

με τουσ Ελ. Ηίγκμουντ, Χ. Γκρζτλερ, Τ. Κλάμεκ. 

Επίςθσ 

Β. Γιάκομπσ, «Heidi», 1965,  

με τουσ Εβ. Μ. Ηίγκχαμερ, Γκ. Μίττερμαχρ, Γκ. Κνουκ, Λ. 

Λζντι  

και 

 Ντ. Μανν, «Heidi», 1967,  
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με τουσ Μ. Σελλ, Τη. Σίμμονσ, Μ. ζντγκρεθβ, Ρ. Β. Ζυκ. 

 

18. . Νταλ, Ματίλντα,  

μετ. Κ. Κοντολζων, Ψυχογυιόσ, 1990. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Ντ. ντεΒίτο, «Matilda», 1996,  

με τουσ Ντ. ντεΒίτο, . Ρζρλμαν, Εμ. Ντάβιντσ.  

 

19. . Νταλ, Ο Σςάρλυ και το εργοςτάςιο ςοκολάτασ,  

μετ. Τη. Καββαδία, Ψυχογυιόσ, 1988. 

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Τ. Μπάρτον, «Charlie and the chocolate factory», 2005,  

με τουσ Τη. Ντεπ, Ελ. Μπ. Κάρτερ, Τη. Φοξ.  

 

20. Τη. όουλινγκ, Ο Χάρι Πότερ και ο αιχμάλωτοσ του 

Αηκαμπάν,  

μετ. Κ Οικονόμου, Ψυχογιόσ, 1999.  

κινθματογραφικι απόδοςθ: 

Αλ. Κουαρόν, «Harry Potter and the prisoner of 

Azkaban», 2004, 

με τουσ Ντ. άντκλιφ, Γκ. Πλντμαν, Εμ. Τόμςον 
(ι όποιοσ άλλοσ τόμοσ του επτάτομου ζργου, εφόςον εντοπιςτεί θ 

αντίςτοιχθ κινθματογραφικι απόδοςθ) 

 

Ασ ςθμειωκεί ότι, ωσ προσ τα βιβλία, ςχεδόν όλοι οι παραπάνω τίτλοι κυκλοφοροφν 

ςε διάφορεσ εκδόςεισ, είτε ωσ μεταφράςεισ (που είναι προτιμότερεσ) είτε ωσ 

διαςκευζσ-αποδόςεισ (που απευκφνονται κυρίωσ ςτα μικρότερα παιδιά). Τα 

αντίςτοιχα κινθματογραφικά ζργα όμωσ, είναι -πλθν εξαιρζςεων- δυςεφρετα. 

Υποτίκεται ότι εφόςον δθμιουργθκοφν ςχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, οι 

αρμόδιοι φορείσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα παραγγελιϊν και ειδικϊν ςυμφωνιϊν 

διανομισ. Μζχρι τότε, οι ανιςυχοι δάςκαλοι κα αξιοποιιςουν τισ κυκλοφορίεσ των 

βιντεοκλάμπ, το διαδίκτυο και τισ μεταδόςεισ των κινθματογραφικϊν ζργων από 

τθν τθλεόραςθ. Επίςθσ ασ παρατθριςουμε ότι ςτθν Ελλάδα, δυςτυχϊσ δεν 

αποτολμικθκαν ανάλογεσ προςπάκειεσ για κινθματογραφικι απόδοςθ ζργων τθσ 

ελλθνικισ παιδικισ λογοτεχνίασ, πζρα από κάποια αξιόλογα -αλλά πολφ 

περιοριςμζνα- τθλεοπτικά εγχειριματα, πρωτοβουλίεσ τθσ μονοπωλιακισ, τότε, 

κρατικισ τθλεόραςθσ. 

Μια πρόςκετθ, ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα μπορεί να καταςτρωκεί 

προκειμζνου τα παιδιά να ςυγκρίνουν τα παραπάνω λογοτεχνικά ζργα με τθν 

απόδοςθ τουσ ςε κόμικσ. Ακολουκϊντασ όλα τα παραπάνω «βιματα» τθσ 

δραςτθριότθτασ τα παιδιά μποροφν, παράλλθλα με το κάκε βιβλίο, να πάρουν ςτα 

χζρια τουσ, αντί των κινθματογραφικϊν ζργων, τα αντίςτοιχα κόμικσ. Τα 
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περιςςότερα από τα παραπάνω ζργα κυκλοφοροφν ςε κόμικσ, από τισ εκδόςεισ 

Ρεχλιβανίδθ-Ατλαντίσ (Κλαςςικά Εικονογραφθμζνα). 

Μποροφμε, με αφορμι τα βιβλία που διαβάςαμε ι τισ κινθματογραφικζσ 

μεταφορζσ που παρακολουκιςαμε, να φτιάξουμε κάτι δικό μασ; 

Αν κα κζλαμε να ςυμπλθρϊςουμε τον εκπαιδευτικό μασ ςχεδιαςμό και με μια 

αντίςτοιχθ δραςτθριότθτα παραγωγισ οπτικοακουςτικοφ ζργου, κα μποροφςαμε 

να παρακινιςουμε τα παιδιά να επιλζξουν, από ζνα δικό τουσ αγαπθμζνο 

μυκιςτόρθμα, μια πολφ απλι ςφντομθ ςκθνι και να προςπακιςουν να τθν 

αποδϊςουν ωσ φωτοκόμικσ ι, προκειμζνου για μεγαλφτερα παιδιά, ωσ μια 

ολιγόλεπτθ κινθματογραφικι απόδοςθ που κα γυριςτεί με μια οικιακι 

βιντεοκάμερα ςε δικοφσ τουσ χϊρουσ και με δικι τουσ ςκθνοκεςία. 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (35): 

 «Μελζτθ οικογενειακϊν φωτογραφιϊν». Ο δάςκαλοσ ηθτάει από τα παιδιά να 

φζρουν 2-3 παλιζσ και νεότερεσ οικογενειακζσ φωτογραφίεσ από το ςπίτι τουσ. Κα 

πρζπει να προβλεφκεί θ αναγραφι πίςω από κάκε φωτογραφία των απαραίτθτων 

αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων, ϊςτε τελικά να μθ χακοφν οι φωτογραφίεσ μετά το 

πζρασ τθσ δραςτθριότθτασ. Για τθ δραςτθριότθτα αυτι, αρκοφν περί τισ 20-30 

φωτογραφίεσ. Οι φωτογραφίεσ αφοφ τοποκετθκοφν ςε μια προςτατευτικι 

ηελατίνα-φάκελο, μποροφν να μοιραςτοφν ςε 4-5 ομάδεσ παιδιϊν για επεξεργαςία. 

Θ επεξεργαςία κα προβλζπει για κάκε φωτογραφία τισ παρακάτω ταξινομιςεισ-

απαντιςεισ: 

• Αυτοί που τράβθξαν τθ φωτογραφία τι γεγονόσ κζλουν να κυμοφνται; (π.χ. ζνα 

ταξίδι ςε κάποιο μζροσ, μια εκδρομι, μια οικογενειακι ςτιγμι, μια γιορτι κ.λπ.). 

• Άραγε, μποροφμε να μαντζψουμε ποιοσ ίςωσ τράβθξε τθ φωτογραφία; (Ο 

πατζρασ τθσ οικογζνειασ, κάποιοσ γνωςτόσ, ζνασ επαγγελματίασ φωτογράφοσ, κ.λπ. 

-ειςαγωγικι δραςτθριότθτα 13- ) 

• Υπάρχουν ςτθ φωτογραφία ςτοιχεία που μασ βοθκοφν να μαντζψουμε αν θ 

φωτογραφία τραβιχτθκε πριν γεννθκοφμε εμείσ ι μετά; Μιπωσ εδϊ μπορεί να μασ 

βοθκιςει το παιδί που ζφερε τθ φωτογραφία, λζγοντασ μασ ποιουσ εικονίηει; 

• Θ φωτογραφία είναι ζγχρωμθ ι αςπρόμαυρθ; 

• Θ φωτογραφία τραβιχτθκε ςτο φωσ τθσ θμζρασ ι με θλεκτρικό φωτιςμό; 

• Μιπωσ μποροφμε να «μαντζψουμε» αν χρθςιμοποιικθκε «φλασ»; 

Οι απαντιςεισ κα πρζπει να γράφονται ςε κάποιο ειδικό χαρτί-φόρμα απαντιςεων, 

που κα ςυνοδεφει τθν κάκε φωτογραφία. Τα παιδιά κα πρζπει να προςπακιςουν 

να δϊςουν απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα. Ωςτόςο όλοι (δάςκαλοι και παιδιά) 
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κα γνωρίηουμε ότι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, πρόκειται για εκτιμιςεισ που μπορεί να 

είναι εςφαλμζνεσ. 

Συμπλθρωματικι παραλλαγι τθσ παραπάνω δραςτθριότθτασ, όπου βζβαια κα 

πρζπει να απαντθκοφν τα ίδια ερωτιματα είναι: 

«Ραιδιά από τρεισ γενιζσ!». Κα ηθτθκεί από όλα τα παιδιά τθσ τάξθσ να φζρουν, αν 

βρουν, τρεισ οικογενειακζσ φωτογραφίεσ που εικονίηουν παιδιά από τρεισ 

διαφορετικζσ γενιζσ: 

 Φωτογραφία του παπποφ (ι τθσ γιαγιάσ, ι κάποιου κείου - παπποφ κ.λπ.) 

όταν ιταν παιδί. 

 Φωτογραφία του πατζρα (ι τθσ μθτζρασ, ι κάποιου κείου κ.λπ.) όταν ιταν 

παιδί. 

 Φωτογραφία του αντίςτοιχου παιδιοφ τθσ τάξθσ. 

 

Οι φωτογραφίεσ, όμωσ, που κα ζρχονται από το ςπίτι κα πρζπει, κατά το δυνατόν, 

να ςυνοδεφονται και από απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να ςυμπλθρωκεί, για 

κάκε περίπτωςθ, θ παρακάτω ενδεικτικι «φόρμα»: 

 

 

 

 Αν καταφζρουμε να ςυμπλθρϊςουμε πλιρωσ καμιά δεκαριά τζτοιεσ «φόρμεσ», καλό είναι 

να μπουν ςε προςτατευτικζσ ηελατίνεσ-φακζλουσ, ϊςτε τα παιδιά να τισ χρθςιμοποιιςουν 

χωρίσ κίνδυνο ηθμιάσ. 

 0 παπ?ρας (η- όποιος άίλος 

 

Εικόνα 3 

Εγϊ, ο 
Κϊςτασ Ραπαγεωργίου 
ςε θλικία 10 χρόνων το 
1995 
 

Εικόνα 2 

Ο πατζρασ (ι όποιοσ άλλοσ 
αυτισ τθσ γενιάσ),  
Αντϊνθσ Ραπαγεωργίου 
ςε θλικία 8 χρόνων το 1956 
 

Εικόνα 1 

Ο παπποφσ (ι όποιοσ άλλοσ 
αυτισ τθσ γενιάσ), 
Κωνςταντίνοσ Ραπαγεωργίου εικόνα 14 
ςε θλικία 8 χρόνων το 1924 



53 
 

 

ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (36): 

 «Μελζτθ επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από οπτικοακουςτικά ζργα διαφόρων 

ειδϊν, ςτο ςχολικό περιβάλλον». Ασ διακρίνουμε δφο ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 

που κακεμιά ζχει τθ δικι τθσ μεκοδολογία και ςτοχοκεςία. Κάκε εκπαιδευτικόσ 

που κα κελιςει να εφαρμόςει χωριςτά τισ δφο προτεινόμενεσ εκδοχζσ, ίςωσ ςτθν 

πορεία διαπιςτϊςει ότι -ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν και ανάλογα με 

τα διακζςιμα αποςπάςματα- μερικά από τα ερωτιματα ςυγκλίνουν και μποροφν 

να ςυνδυαςτοφν ςτθν ίδια δραςτθριότθτα, ενϊ άλλα δεν είναι μεταξφ τουσ 

ςυμβατά: 

(36α) Αποςπάςματα  από κινθματογραφικζσ ταινίεσ και άλλα οπτικοακουςτικά 

προϊόντα κατά κεματικζσ ενότθτεσ (ςκθνζσ φαγθτοφ, ςκθνζσ λιμανιοφ, ςκθνζσ 

ταξιδιοφ με τρζνο, ςκθνζσ καταδίωξθσ κ.λπ.) με ςτόχο τισ ςυγκρίςεισ ειδϊν και 

κωδίκων. Τα αποςπάςματα επιλζγονται ϊςτε να ςυνδζονται μεν με το επιλεγμζνο 

κζμα, αλλά ταυτόχρονα να προζρχονται από πολφ διαφορετικά είδθ 

οπτικοακουςτικϊν κειμζνων (αποςπάςματα από κινθματογραφικζσ ταινίεσ 

διαφορετικϊν τάςεων και εκνικοτιτων, αποςπάςματα από ντοκιμαντζρ, 

τθλεοπτικά ρεπορτάη, διαφθμιςτικά, παιδικά κινοφμενα ςχζδια κ.λπ. -όλα πάντοτε 

με εμφανι αναφορά ςτθν επιλεγμζνθ κεματικι ενότθτα-). Ενδεικτικά, μια 

δραςτθριότθτα ςυγκριτικισ μελζτθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων διαφόρων ειδϊν 

μπορεί να ςτθριχτεί ςε αποςπάςματα με ςκθνζσ π.χ. «φαγθτοφ» από διάφορα ζργα 

(μερικά μόνον από τα παρακάτω): 

 θ ςκθνι όπου ο νθςτικόσ Τςάπλιν τρϊει κλεφτά το ςάντουϊτσ του μωροφ, 

από τθν ταινία «Το τςίρκο». 

 θ ςκθνι όπου ο Τςάπλιν προςφζρει το δικό του φαγθτό ςτθν πειναςμζνθ 

Μζρνα, από τθν ίδια ταινία. 

 θ ςκθνι του πατζρα και του μικροφ γιου που τρϊνε ςτθν ταβζρνα, από τθν 

ταινία «Ο κλζφτθσ των ποδθλάτων». 

( ι ςκθνζσ φαγθτοφ με ανάλογθ φόρτιςθ, από άλλεσ κλαςικζσ ταινίεσ) 

 οι ςκθνζσ φαγθτοφ από τθν ταινία «Η ιςτορία τθσ καμιλασ που δάκρυςε». 

 οι ςκθνζσ φαγθτοφ από τθν ταινία «Super size me»  

( ι ςκθνζσ φαγθτοφ από άλλα ενδιαφζροντα ντοκιμαντζρ) 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποια τθλεοπτικι ςειρά «περιπζτειασ» (π.χ. 

«Θρακλισ», «Ηίνα», «ομπζν των Δαςϊν» κ.λπ.). 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποιο δθμοφιλζσ ςιριαλ. 

 ςκθνι φαγθτοφ από ςειρά κινουμζνων ςχεδίων. 

 ςκθνι φαγθτοφ από ζνα εραςιτεχνικό βίντεο γενεκλίων. 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποιο γνωςτό διαφθμιςτικό ςποτ. 

Τα αποςπάςματα που κα επιλεγοφν δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν, ςε 

ςυνολικι διάρκεια, τα 15ϋ περίπου. 
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(36β)   Αποςπάςματα -από κινθματογραφικζσ ταινίεσ μυκοπλαςίασ- τα οποία αν και 

προζρχονται από διαφορετικοφσ δθμιουργοφσ χαρακτθρίηονται από εμφανι 

ςυνάφεια (πραγματεφονται το ίδιο κζμα από διαφορετικι ςκοπιά, αποτελοφν 

κινθματογραφικι μεταφορά μιασ ςκθνισ από το ίδιο λογοτεχνικό ι κεατρικό 

ζργο κ.λπ.). Ο ςτόχοσ εδϊ είναι οι ςυγκρίςεισ μεταξφ των διαφορετικϊν 

τρόπων χριςθσ των οπτικοακουςτικϊν αφθγθματικϊν μζςων από 

διαφορετικοφσ δθμιουργοφσ. 

Ρροτάςεισ για ςυηιτθςθ και δραςτθριότθτεσ 

(ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ίςωσ βοθκιςουν και τα ςχόλια περί "πλάνου" που περιζχονται ςτο 

Γλωςςάρι, ςτο τζλοσ του Οδθγοφ) 

(36α)  Μετά τθν παρακολοφκθςθ κάκε αποςπάςματοσ: 

Ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν (αναφερόμαςτε πάντα ςε μακθτζσ των 

μεγάλων τάξεων του Δθμοτικοφ ι μακθτζσ Γυμναςίου), θ διαδικαςία  μελζτθσ 

των οπτικοακουςτικϊν ζργων, μπορεί να ξεκινιςει από τθ βαςικι διάκριςθ 

μεταξφ μυκοπλαςίασ και ντοκιμαντζρ: 
 

Κείμενο που μπορεί να απευκυνκεί ςτα παιδιά, επιδιϊκοντασ να ςυηθτιςουν και να 

διατυπϊςουν ςυλλογικζσ απαντιςεισ για όλθ τθν τάξθ (Πρόταςθ για 5θ-6θ Δθμοτικοφ) 

Για ξεκίνθμα, δυο λζξεισ που ίςωσ ςασ είναι άγνωςτεσ: 

ντοκουμζντο: τεκμιριο, δθλαδι απόδειξθ για κάτι. 

Άραγε όταν χαρακτθρίηουμε κάποια ταινία ωσ «ντοκιμαντζρ», τι 
ακριβϊσ εννοοφμε; 

μυκοπλαςία: καταςκευι ενόσ μφκου, δθλαδι καταςκευι μιασ φανταςτικισ         

ιςτορίασ που μπορεί να μοιάηει με αλθκινι. 

Άραγε όταν χαρακτθρίηουμε κάποια ταινία ωσ «ταινία 
μυκοπλαςίασ» ι, όπωσ ςυχνά λζμε, «ταινία με υπόκεςθ», τι 
ακριβϊσ εννοοφμε; 

Σε ποια από τισ δφο παραπάνω κατθγορίεσ πιςτεφετε ότι ανικει το απόςπαςμα 

που μόλισ παρακολουκιςατε; 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, το απόςπαςμα (ι θ ταινία) που παρακολουκιςατε τι 

περιζχει από τα παρακάτω:  

 Συνοδευτικό ςχόλιο (ςπθκάη), δθλαδι κάποιον που μιλάει και κακοδθγεί 

το κεατι. 

 Στιγμιότυπα από τθν κακθμερινι ηωι ενόσ ιρωα που πρωταγωνιςτεί. 

Ροιοσ είναι ο ιρωασ αυτόσ; 

........................................................................................... 

 Στιγμιότυπα από τθν κοινωνικι ηωι ςε κάποια πόλθ ι κοινότθτα. 

 Συγκροφςεισ μεταξφ θρϊων. Ροιοι είναι οι ιρωεσ που 

ςυγκροφονται;.............................................................................................. 

 Αφιγθςθ μιασ πραγματικισ ιςτορίασ που κινθματογραφικθκε κακϊσ 

ςυνζβαινε. 
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 Αφιγθςθ μιασ φανταςτικισ ιςτορίασ που κινθματογραφικθκε με 

θκοποιοφσ, οι οποίοι υποδφονται τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ. 

 Τραγοφδια και μουςικι. 

 Συνεντεφξεισ. 

 Στατιςτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από ζρευνεσ. 
 

   Θ ςυμπλιρωςθ του πρϊτου ερωτθματολογίου είναι εφκολθ και εκτόσ από αφορμι 

για να «κυμθκοφμε τθν ταινία», ειςάγει ζμμεςα τουσ μακθτζσ ςε ζννοιεσ τθσ 

κινθματογραφικισ ζκφραςθσ όπωσ: ςπθκάη, πρωταγωνιςτισ, ιρωεσ, ςυγκροφςεισ κ.λπ. 

Επίςθσ δίνονται αφορμζσ για διακρίςεισ των ςυςτατικϊν ενόσ ντοκιμαντζρ 

(ςυνεντεφξεισ, πλθροφορίεσ, αφιγθςθ-καταγραφι) και των ςυςτατικϊν μιασ ταινίασ 

μυκοπλαςίασ (θκοποιοί που υποδφονται ιρωεσ, αφιγθςθ-καταςκευι). 

(κυρίωσ 36β)  Ειδικά για τισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ: 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ ποια αιςκιματα κυριαρχοφν ςτα αποςπάςματα (ι ςτθν 

ταινία) που παρακολουκιςατε; 

 

 Χιοφμορ και ειρωνεία                 Κυμόσ και αγανάκτθςθ 

 Αγωνία και μυςτιριο                 Ζκπλθξθ και ανθςυχία 

 Τρυφερότθτα και αγάπθ                Λφπθ και απόγνωςθ 

 Αβεβαιότθτα και απαιςιοδοξία             Εμπιςτοςφνθ και Αιςιοδοξία 

 

Το παραπάνω ερωτθματολόγιο ζχει ωσ ςκοπό να «προςανατολίςει» τα παιδιά 

(ανάκλθςθ εντυπϊςεων από τθν προβολι που ίςωσ προθγικθκε πριν από μερικζσ 

μζρεσ) ςτθ ςυγκεκριμζνθ ταινία που κα ςυηθτθκεί. Χωρίσ βζβαια να αποτελοφν 

ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ ςτθν ταινία, οι απαντιςεισ ζχουν ενδιαφζρον κακϊσ, ςτθν 

πορεία τθσ μελζτθσ και άλλων αποςπαςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ, κα 

διαφοροποιοφνται αιςκθτά από ταινία ςε ταινία. Αν μάλιςτα ςυγκρικοφν οι τελικζσ, 

ςυνολικζσ απαντιςεισ μιασ τάξθσ μακθτϊν με αυτζσ μιασ άλλθσ τάξθσ μακθτϊν που 

παρακολοφκθςε τα ίδια αποςπάςματα, οι τυχόν διαφορετικζσ απόψεισ για το ίδιο 

απόςπαςμα ίςωσ οδθγιςουν ςε γόνιμο διάλογο. Ζτςι, ςιγά-ςιγά εδραιϊνεται ςτθ 

ςυνείδθςθ των μακθτϊν θ αντίλθψθ ότι θ ανάγνωςθ ενόσ ζργου τζχνθσ δεν είναι 

απαραίτθτα ομοιογενισ και, από άτομο ςε άτομο, μπορεί να παρουςιάηει 

υποκειμενικζσ διαφοροποιιςεισ.  

(36α και 36β)  Εναλλακτικά, τα μεγαλφτερα παιδιά μποροφν εφκολα να ςυμπλθρϊςουν ανά 

μικρζσ ομάδεσ τθν ανάλογθ "φόρμα" ταξινόμθςθσ που δίνεται ςτο εργαλείο 

12 παραπάνω. 

(36α) «ζνα βιμα παραπζρα...» Μετά τθν παρακολοφκθςθ κάκε αποςπάςματοσ, τα 

παιδιά είτε χωριςμζνα ςε μικρότερεσ ομάδεσ είτε ωσ τάξθ κα επιχειριςουν, 

με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, να δϊςουν ομαδικζσ απαντιςεισ ςε 

ερωτιματα όπωσ: 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ (Σε κάκε απόςπαςμα): 

(1) Ρόςα άτομα εικονίηονται να τρϊνε; 

(2) Εμφανίηεται κάποιοσ από τουσ ιρωεσ ωσ πολφ πειναςμζνοσ; 
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(3) Στο χϊρο όπου διαδραματίηεται θ ςκθνι, τα άτομα που τρϊνε 

εμφανίηονται να ανικουν ςε μία ομάδα ι ςε χωριςτζσ μικρότερεσ 

ομάδεσ; 

(4) Εικονίηονται τριγφρω άλλα άτομα που δεν ςυμμετζχουν ςτο 

φαγθτό; Τι κάνουν; 

(5) Πςθ ϊρα τρϊνε, οι ιρωεσ εμφανίηονται να ςυηθτοφν μεταξφ τουσ; 

Για ποιο κζμα ςυηθτοφν; 

(6) Τι είδουσ ιχοι ακοφγονται ςτο κάκε απόςπαςμα κατά τθ διάρκεια 

του φαγθτοφ; 

(7) Στο κάκε απόςπαςμα ποιοσ ι ποιοι ζχουν μαγειρζψει το φαγθτό 

που τρϊνε οι ιρωεσ; 

(8) Στο κάκε ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ζχουμε τθν εντφπωςθ ότι 

παρακολουκοφμε τουσ ιρωεσ από μακριά, από αρκετά κοντά ι 

από πολφ κοντά; (εφόςον τα παιδιά ζχουν διανφςει τισ δραςτθριότθτεσ 

αφιγθςθσ με εικόνεσ ι καταγραφισ χϊρων και γνωρίηουν τθν κλίμακα των 

κάδρων, θ ερϊτθςθ αυτι κα μποροφςε να διατυπωκεί: Στο κάκε ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα κυριαρχοφν τα μεςαία-κοντινά ι τα μεςαία-γενικά κάδρα;) 

(9) Μοιάηει το κάκε ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα να μιλάει για κάποιο 

ξεχωριςτό κζμα; Τι τίτλο κα δίνατε ςτο απόςπαςμα αυτό;  

 

ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ (Συγκρίνοντασ όλα τα αποςπάςματα): 

Μπορείτε να ομαδοποιιςετε τα αποςπάςματα που είδατε; Μοιάηουν 

οποιαδιποτε δφο (ι περιςςότερα) αποςπάςματα να μοιράηονται 

κάποια κοινά χαρακτθριςτικά; Για παράδειγμα τα ίδια αποςπάςματα 

μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ: 

 Ζγχρωμα – αςπρόμαυρα 

 Θχθτικά – βωβά 

 Ντοκιμαντζρ – ταινίεσ μυκοπλαςίασ κ.λπ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκριτικισ μελζτθσ, οι ομάδεσ ίςωσ χρειαςτεί να 

ανατρζξουν ξανά και ξανά ςτα υπό ςυηιτθςθ αποςπάςματα. Θ δυνατότθτα 

μιασ μικρισ μονάδασ κζαςθσ (βίντεο ι DVD και τθλεόραςθ) είναι ςχεδόν 

απαραίτθτθ.  

Οι παραπάνω προτάςεισ, όπωσ είναι φανερό, εςτιάηουν πάνω ςε επιλεγμζνα 

κινθματογραφικά αποςπάςματα και επιτρζπουν ςυγκρίςεισ μεταξφ των 

απόψεων κάκε δθμιουργοφ και μεταξφ των διαφορετικϊν τρόπων αφιγθςθσ 

που χαρακτθρίηουν κάκε είδοσ οπτικοακουςτικοφ κειμζνου. Στο παράδειγμα 

αυτό, παρόλο που το κζμα «φαγθτό» με τισ κοινωνικζσ προεκτάςεισ του κα 

αποτελζςει τον κφριο άξονα τθσ δραςτθριότθτασ, θ πολυπλοκότθτα τθσ 

κινθματογραφικισ ζκφραςθσ είναι ςυνεχϊσ παροφςα και υποςυνείδθτα 

εγγράφεται ςτθν κουλτοφρα των παιδιϊν.  

Με αυτό το μοντζλο, το κζμα «φαγθτό» δεν προςεγγίηεται ωσ γνωςτικόσ 

ςτόχοσ για τθν παρουςίαςθ κάποιων πλθροφοριϊν ςε ζνα μάκθμα βιολογίασ 
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ι περί τροφικϊν αλυςίδων κ.λπ. Αποτελεί τον άξονα για τθ μελζτθ «τρόπων 

παρουςίαςθσ ςκθνϊν φαγθτοφ» από διάφορα οπτικοακουςτικά ζργα με 

εντελϊσ διαφορετικζσ οπτικζσ και ςε εντελϊσ διαφορετικά κοινωνικά 

ςυμφραηόμενα. 

 Όςοι ίςωσ κεωριςουν τισ ερωτιςεισ αυτοφ του είδουσ απλοϊκζσ και 

αυτονόθτεσ, κα πρζπει να τισ αντιμετωπίςουν ωσ αφετθρίεσ – κλειδιά 

αιςκθτικϊν και κοινωνικϊν ςυγκρίςεων μεταξφ π.χ. μιασ ςκθνισ φαγθτοφ από 

τον «Κλζφτθ των ποδθλάτων» και μιασ αντίςτοιχθσ από ζνα δθμοφιλζσ 

τθλεοπτικό ςιριαλ. Άλλωςτε οι ευκαιρίεσ που δίνονται για κατθγοριοποιιςεισ 

και ταξινομιςεισ -κακϊσ δεν προχποκζτουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ- 

παρζχουν ζνα πλαίςιο γόνιμου κοινωνικοφ και αιςκθτικοφ ςτοχαςμοφ. 

 

ΜΕΟΣ ΤΛΤΟ: 

Μπορείτε να ςκεφτείτε παρόμοιεσ ςκθνζσ φαγθτοφ από τθ δικι ςασ 

κακθμερινι ηωι; Μπορείτε να τραβιξετε μια ςειρά φωτογραφιϊν από μια 

ςκθνι φαγθτοφ που κα επιλζξετε εςείσ; 

 Ο προβλθματιςμόσ και θ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ με αφορμι τα ερωτιματα 

που ζκεςε ο εκπαιδευτικόσ για κζματα που κίγονται ςτισ υπό μελζτθ ταινίεσ, 

ςυχνά κα οδθγιςει και ςτθ διατφπωςθ απόψεων από τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ για τα κζματα αυτά. Μπορεί να προκφψουν διαφωνίεσ ι 

διαφοροποιιςεισ ςχετικά με τον τρόπο που ο δθμιουργόσ μιασ ταινίασ 

χειρίηεται ζνα κζμα ι να διαπιςτωκεί ότι ο τρόποσ παρουςίαςθσ ενόσ κζματοσ 

αντανακλά μια διαφορετικι κοινωνία και διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςυνκικεσ. 

Μπορεί ακόμα να προκφψουν ομοιότθτεσ ι αναλογίεσ με τθν κοινωνικι και 

πολιτιςμικι ταυτότθτα των μακθτϊν, οπότε αναδφονται προτάςεισ για 

παρόμοιουσ χειριςμοφσ και αναπαραςτάςεισ από τον περίγυρο των παιδιϊν. 

Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δίνονται αφορμζσ για δθμιουργικι 

δραςτθριοποίθςθ προκειμζνου τα παιδιά να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ 

απόψεισ αξιοποιϊντασ τα δικά τουσ απλά οπτικοακουςτικά εργαλεία. Μια 

απλι φωτογραφικι μθχανι μπορεί να είναι ζνα εξαιρετικό εργαλείο για 

δραςτθριότθτεσ καταγραφισ από τουσ μακθτζσ του δικοφ τουσ κοινωνικοφ 

και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ που ζρχεται να αντιπαρατεκεί ςτον 

οπτικοακουςτικό λόγο των ταινιϊν τισ οποίεσ παρακολοφκθςαν. Εφόςον 

μάλιςτα ανατρζξουν ςτισ αντίςτοιχεσ ςκθνζσ των ταινιϊν, οι μακθτζσ κα ζχουν 

μιαν ιδανικι κακοδιγθςθ για τισ προτάςεισ ι αντιπροτάςεισ τουσ. Ζτςι θ 

αρχικι δραςτθριότθτα μελζτθσ και επεξεργαςίασ του ζτοιμου 

οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ, κα εξελιχτεί ςε δραςτθριότθτα παραγωγισ 

πρωτότυπου οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ. 
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ΓΛΩΣΣΑΙ 

 

Οι όροι που εξθγοφνται παρακάτω, αποτελοφν επιλογι από τουσ 
ςυνθκζςτερουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αιςκθτικζσ και τεχνικζσ ζννοιεσ τθσ 
κινθματογραφικισ ζκφραςθσ. Ραρατίκενται κατά κεματικζσ ενότθτεσ. 
Ρροζρχονται από το εκπαιδευτικό φυλλάδιο «Θ κινθματογραφικι αφιγθςθ: 
Μια εξιςτόρθςθ με εικόνεσ και ιχουσ» του Ρρογράμματοσ «Ράμε Σινεμά;», 
ΥΡΡΟ – ΥΡΕΡΚ – Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, Κείμενα – 
Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ: Μζνθσ Κεοδωρίδθσ, Ακινα 2001 και 
αναδθμοςιεφτθκαν ςτο Ρεριοδικό Ερευνϊντασ τον κόςμο του παιδιοφ, 
Αφιζρωμα: Παιδικι Θλικία και Κινθματογράφοσ, (Επιμζλεια: Ε. Κοφρτθ), Εκδ. 
Ελλθνικά Γράμματα, τεφχοσ 9, ς. 1-18. 

 

 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ – ΡΟΕΓΑΣΙΑ ΓΥΙΣΜΑΤΩΝ 

 

 ΣΕΝΑΙΟ 

Σενάριο μιασ ταινίασ είναι θ αναλυτικι εξιςτόρθςθ τθσ κάκε ςτιγμισ τθσ ταινίασ με 

γραπτό λόγο. Στο ςενάριο δεν υπάρχουν εικόνεσ. Ωςτόςο, περιγράφονται με λζξεισ 

θ δράςθ, οι διάλογοι, θ «ατμόςφαιρα», αλλά και οι ερμθνείεσ των θκοποιϊν, όπωσ 

περίπου κα πρζπει να αποδοκοφν ςτθν ταινία που πρόκειται να γυριςτεί. 

  

 ΣΚΗΝΗ 

Μια ενότθτα δράςθσ που ςυμβαίνει ςυνεχϊσ ςτον ίδιο χϊρο και χρόνο. Μόλισ ο 

χϊροσ ι ο χρόνοσ αλλάξει, ςθμειϊνεται νζα ςκθνι. 

• Ανάλογα με το χϊρο (κλειςτόσ ι ανοιχτόσ χϊροσ), μία ςκθνι μπορεί να είναι: 

εςωτερικό ι εξωτερικό. 

• Ανάλογα με τθν ϊρα που διαδραματίηεται θ δράςθ, μία ςκθνι χαρακτθρίηεται ωσ: 

θμεριςιο ι νυχτερινό (είδοσ φωτιςμοφ που κα χαρακτθρίηει το γφριςμα τθσ 

ςκθνισ αυτισ). 

 

 ΣΥΝΟΨΗ 

 Σφνοψθ μιασ ταινίασ είναι θ ςυνοπτικι, γραπτι εξιςτόρθςθ τθσ πλοκισ τθσ. 

 

 ΣΤΟΥΜΡΟΝΤ 

Το ςτόρυμπορντ (storyboard) ι ντεκουπάη (découpage) μιασ ταινίασ είναι ζνα 

ςχζδιο αφιγθςθσ όπου ο ςκθνοκζτθσ περιγράφει αναλυτικά, πριν από το γφριςμα 

τθσ ταινίασ, πϊσ ακριβϊσ κζλει να αφθγθκεί τθν κάκε ςτιγμι. Με ποιεσ εικόνεσ και 

ποιουσ ιχουσ. Ζτςι, το ςτόρυμπορντ περιγράφει τα χωριςτά πλάνα με τθ ςειρά που 

κα τα δει ο κεατισ ςτθν οκόνθ, αλλά, επιπλζον, ο ςκθνοκζτθσ ςθμειϊνει με 

λεπτομζρειεσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ, ϊςτε τθν ϊρα του γυρίςματοσ τα 

πλάνα του να δείχνουν ακριβϊσ αυτά που κζλει. Μάλιςτα, ςυνοδεφει τθν 

περιγραφι του κάκε πλάνου με ζνα μικρό ςκίτςο, που δείχνει πϊσ φαντάηεται τισ 

κυριότερεσ ςτιγμζσ του πλάνου αυτοφ. Φυςικά όταν πρόκειται για θχθτικι ταινία, 

το ςτόρυμπορντ περιγράφει αναλυτικά και τουσ ιχουσ που ακοφγονται ςτο κάκε 
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πλάνο. Το ςτόρυμπορντ με τισ τροποποιιςεισ του, που κα γίνουν κατά το γφριςμα, 

κα χρθςιμζψει ωσ γενικόσ οδθγόσ αφιγθςθσ και ςτο μοντζρ όταν αυτόσ, με τθν 

κακοδιγθςθ του ςκθνοκζτθ-αφθγθτι, κα μοντάρει τθν ταινία ςυρράπτοντασ τα 

γυριςμζνα πλάνα και τουσ ιχουσ όπωσ ακριβϊσ κα εμφανιςτοφν ςτα μάτια του 

κεατι κατά τθν προβολι τθσ ταινίασ. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΚΦΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

 

 ΚΑΔΟ 

Θ εικόνα που βλζπουμε κάκε ςτιγμι. Μια ακίνθτθ φωτογραφία είναι ζνα κάδρο.  

 Ανάλογα με το πόςο κοντά ι μακριά εμφανίηεται το κζμα (ςυνικωσ 

άνκρωποσ), δθλαδι ανάλογα με το πόςο χϊρο καταλαμβάνει το κζμα 

μζςα ςτθν εικόνα, ζνα κάδρο μπορεί να είναι: 

γενικό: Ο ιρωασ εμφανίηεται μακριά, ενϊ ςτθν εικόνα υπάρχει χϊροσ γφρω του 

(τοπίο, ςπίτια κ.λπ.). Το γενικό κάδρο μάσ δίνει πλθροφορίεσ για το χϊρο όπου 

εκτυλίςςεται θ δράςθ. Ροφ βρίςκεται ο ιρωασ; Τι ςυνκικεσ επικρατοφν εκείνθ τθ 

ςτιγμι; (εποχι, ϊρα, καιρόσ). Ροιοι βρίςκονται γφρω του, πόςο κοντά του και τι 

ςχζςθ μποροφν να ζχουν με αυτόν; 

μεςαίο: Ο ιρωασ κυριαρχεί ςτθν εικόνα. Ενϊ πάνω και κάτω δεν υπάρχει οπτικόσ 

χϊροσ, αριςτερά και δεξιά μποροφν να εμφανίηονται και άλλοι ιρωεσ ι ςτοιχεία 

του χϊρου. Ζτςι ςτα μεςαία κάδρα, θ προςοχι μασ ςυνικωσ εςτιάηει ςτον ιρωα 

και ςτθ ςχζςθ του ιρωα με το χϊρο και κυρίωσ ςτθ ςχζςθ του ιρωα με τουσ 

άλλουσ ανκρϊπουσ. Ροιοσ είναι ο ιρωασ (άντρασ-γυναίκα, τι θλικία ζχει, τι φοράει 

κ.λπ.) και τι κάνει; Τι κάνουν όςοι εικονίηονται; Ρϊσ ςυνδζονται; Ρϊσ αντιδροφν 

μεταξφ τουσ; Σε τι απόςταςθ βρίςκονται μεταξφ τουσ; 

 Στθν κατθγορία των μζςων κάδρων μποροφμε να διακρίνουμε: 

Κάδρο ςυνόλου, κάδρο φιγοφρα, αμερικάνικο κάδρο, μεςαίο-ςφιχτό κάδρο (ι 

«μζςο», δθλ. το κάδρο που απεικονίηει τον ιρωα από τθ μζςθ και πάνω). 

κοντινό: Ο ιρωασ (ι το κζμα μασ) δεν εμφανίηεται ολόκλθροσ. Στα όρια τθσ εικόνασ 

βλζπουμε μόνο ζνα μζροσ του (δθλ. θ εικόνα γεμίηει μόνο με το κεφάλι του ι μόνο 

με το χζρι του κ.λπ.). Στο κοντινό κάδρο, ο ςκθνοκζτθσ μάσ δίνει τθν ευκαιρία να 

παρατθριςουμε από κοντά τον ιρωα και να εμβακφνουμε ςτα ςυναιςκιματά του 

τθ ςτιγμι εκείνθ. Σε τι διάκεςθ βρίςκεται ο ιρωασ; Μιπωσ θ ζκφραςθ του τονίηει ι 

αναιρεί τα λόγια του; Τι κοιτάηει ςε κάκε ςτιγμι; Αλλάηει φφοσ; Συχνά, όμωσ, ο 

ςκθνοκζτθσ χρθςιμοποιεί ζνα κοντινό κάδρο για να τονίςει τθ ςθμαςία ενόσ 

αντικειμζνου ι ενόσ ςτοιχείου του χϊρου. Είναι ακριβϊσ το είδοσ του κάδρου που 

επιτρζπει ςτο ςκθνοκζτθ να υπογραμμίςει αυτό που κεωρεί ςθμαντικό, εκείνθ τθ 

ςτιγμι. 

Στθν κατθγορία των κοντινϊν κάδρων μποροφμε να διακρίνουμε:  

Κοντινό-μποφςτο, Γκρο, Ρολφ κοντινό ι Λεπτομζρεια. 

Αμόρςα: ςε ζνα κάδρο, ωσ αμόρςα χαρακτθρίηεται ζνασ ιρωασ ι ζνα οποιοδιποτε 

ςτοιχείο που μόνον μζροσ του εμφανίηεται ςτθν άκρθ του κάδρου. 
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• Ανάλογα με τθ γωνία λιψθσ (δθλαδι πόςο χαμθλά ι πόςο ψθλά ζχει 

τοποκετθκεί θ κάμερα) ζνα κάδρο μπορεί να είναι:  

  Κανονικό (κινθματογράφθςθ ςτο φψοσ των ματιϊν). 

  Ρλονηζ (κινθματογράφθςθ από ψθλά). 

  Κοντρ- πλονηζ (κινθματογράφθςθ από χαμθλά). 

 

 ΡΛΑΝΟ 

Μια ςυνεχισ ενότθτα κινουμζνων εικόνων. Μόλισ θ ςυνεχισ ροι του πλάνου 

διακοπεί (cut), τότε ςθμειϊνεται αλλαγι πλάνου. Ζνα πλάνο ζχει πάντοτε διάρκεια. 

Στθ διάρκεια ενόσ πλάνου, το κάδρο μπορεί να αλλάηει είτε γιατί θ κάμερα κινείται 

ςε ςχζςθ με το κζμα είτε γιατί το κζμα κινείται ςε ςχζςθ με τθν κάμερα. Εφόςον 

όμωσ θ ενότθτα (ςυνεχισ ροι) τθσ λιψθσ δεν διακοπεί το πλάνο δεν αλλάηει, 

ςυνεχίηεται. Σε μια ςκθνι με γριγορο ρυκμό, τα πλάνα μποροφν να είναι 

εξαιρετικά ςφντομα (1''-5''), ενϊ ςε μια ιρεμθ αφιγθςθ μποροφν να διαρκοφν 

πολλά δευτερόλεπτα ι και λεπτά κακϊσ ςτθ διάρκειά τουσ μποροφν να περιζχονται 

κινιςεισ τθσ κάμερασ. Υπάρχουν ταινίεσ με διάρκειεσ πλάνων 12' (όπου το πλάνο, 

το ονομαηόμενο μονοπλάνο, αφθγείται τθ δράςθ μιασ ολόκλθρθσ ςκθνισ χωρίσ 

διακοπι. Υπάρχουν βζβαια και ταινίεσ - μονοπλάνα, όπου ολόκλθρθ θ ταινία  είναι 

ζνα ςυνεχζσ πλάνο!  

Σε δφο διαδοχικά πλάνα, θ μετάβαςθ από το πρϊτο ςτο δεφτερο μπορεί να είναι: 

 ςυνικωσ απότομθ (cut) 

 με ςταδιακό ςκοτείνιαςμα (fade out) του πρϊτου 

πλάνου και ςταδιακι εμφάνιςθ του δεφτερου (fade in) 

 με ςταδιακι εξαφάνιςθ του πρϊτου πλάνου και 

ταυτόχρονθ εμφάνιςθ του δεφτερου, χωρίσ 

μεςολάβθςθ μαφρου (dissolve). 

 Ανάλογα με το είδοσ του κάδρου ςε κάκε ςτιγμι, ζνα πλάνο μπορεί εκείνθ 

τθ ςτιγμι να είναι κοντινό, μεςαίο ι γενικό. 

 Ανάλογα με τθ γωνία λιψθσ του κάδρου του ςε κάκε ςτιγμι, ζνα πλάνο 

μπορεί εκείνθ τθ ςτιγμι να είναι κανονικό (κινθματογράφθςθ ςτο φψοσ του 

ματιοφ), πλονηζ (κινθματογράφθςθ από ψθλά), κοντρ-πλονηζ 

(κινθματογράφθςθ από χαμθλά). 

 Ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ κινθματογραφικισ μθχανισ λιψθσ (κάμερα) τθν 

ϊρα του γυρίςματοσ, ζνα πλάνο μπορεί να είναι: 

  Στακερό ι ακίνθτο. 

 

Ρανοραμίκ: Κατά τθ διάρκεια του πλάνου θ κάμερα περιςτρζφεται και 

αποκαλφπτει το κζμα που υπάρχει προσ τα δεξιά ι προσ τα αριςτερά. Ακριβϊσ 

όπωσ κοιτάηουμε γφρω μασ περιςτρζφοντασ το κεφάλι μασ. 

Βερτικάλ (ι Tilt): Κατακόρυφθ περιςτροφι τθσ κάμερασ προσ τα πάνω ι προσ τα 

κάτω (Κατακόρυφο πανοραμίκ). 

Τράβελινγκ: Κατά τθ διάρκεια του πλάνου θ κάμερα κινείται προσ τα εμπρόσ ι προσ 

τα πίςω και μασ δίνει τθν εντφπωςθ ότι πλθςιάηουμε ι απομακρυνόμαςτε από το 

κζμα μασ. Επίςθσ μπορεί να κινείται παράλλθλα, παρακολουκϊντασ τθν κίνθςθ του 
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ιρωα. Κατά τθ διάρκεια ενόσ τράβελινγκ ο οπερατζρ χειρίηεται τθν κάμερα και ο 

μακινίςτασ εκτελεί τθν κίνθςθ. 

 

Ζνα πλάνο χαρακτθρίηεται υποκειμενικό, όταν θ εικόνα μάσ δείχνει περίπου αυτό 

που κα ζβλεπαν τα μάτια του ιρωα εκείνθ τθ ςτιγμι. 

 

 ΗΧΟΣ 

Στισ ςθμερινζσ θχθτικζσ ταινίεσ γίνεται θχολθψία τθν ϊρα του γυρίςματοσ. Οι ιχοι 

που θχογραφοφνται ςυγχρόνωσ με τθν κινθματογράφθςθ (ομιλίεσ, κόρυβοι κ.λπ.), 

ονομάηονται ςφγχρονοι. Μετά το γφριςμα, κατά τθν επεξεργαςία τθσ ταινίασ 

μποροφν να προςτεκοφν και άλλοι ντουμπλαριςμζνοι (δθλ. ιχοι που 

ςυγχρονίςτθκαν εκ των υςτζρων) και μθ ςφγχρονοι ιχοι (μουςικι, αφιγθςθ με 

λόγια κ.λπ.). 

 «ΟΝ» (οn): χαρακτθρίηεται ζνασ ιχοσ όταν θ πθγι του (π.χ. κάποιοσ που 

μιλάει, ζνα φρενάριςμα αυτοκινιτου) φαίνεται ΜΕΣΑ ςτθν εικόνα μασ 

εκείνθ τθ ςτιγμι. 

 «ΟΦ» (οff): χαρακτθρίηεται ζνασ ιχοσ όταν προζρχεται ΕΞΩ από τθν εικόνα 

μασ όπωσ, για παράδειγμα, ςυμβαίνει όταν βλζπουμε ζναν ιρωα ςιωπθλό, 

ενϊ ακοφγεται κάποιοσ άλλοσ που του μιλά χωρίσ εκείνθ τθ ςτιγμι να 

φαίνεται.  

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  (οι περιοριςμοί του χϊρου 

επζβαλαν κάποιουσ ςχετικά απλουςτευτικοφσ χαρακτθριςμοφσ): 

 Σκθνοκζτθσ: ο αφθγθτισ, ο αρχιτζκτονασ. 

 Ραραγωγόσ: ο επιχειρθματίασ που χρθματοδοτεί, διαφθμίηει, διανζμει και 

εκμεταλλεφεται τθν ταινία. 

 Σεναριογράφοσ: ο δραματουργόσ, ο ςυγγραφζασ τθσ πλοκισ. 

 Διευκυντισ παραγωγισ: ο οργανωτικόσ υπεφκυνοσ για όλεσ τισ εργαςίεσ 

πραγματοποίθςθσ τθσ ταινίασ. 

 Διευκυντισ φωτογραφίασ: ο υπεφκυνοσ για τθν «ατμόςφαιρα» τθσ εικόνασ 

ϊςτε να εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

 Μοντζρ: ο υπεφκυνοσ για τθν καλι «ροι» και το ρυκμό τθσ ταινίασ, ϊςτε να 

εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

 Ηχολιπτθσ – υπεφκυνοσ μιξάη: ο υπεφκυνοσ για τθν θχθτικι «ατμόςφαιρα» 

τθσ ταινίασ, ϊςτε να εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

Σκθνογράφοσ: ο υπεφκυνοσ για τθν όψθ των χϊρων, ϊςτε να εξυπθρετείται 

καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

Σκριπτ: ο γραμματζασ, ο «πρακτικογράφοσ» του γυρίςματοσ που ςυχνά 

διαςφαλίηει κζματα ςωςτισ ροισ τθσ ταινίασ. 
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