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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος  της  παρούσας  μελέτης  είναι  να  παρουσιάσει  ένα  “πείραμα”,  μια  πρωτότυπη

δημιουργία που υλοποιήσαμε με τους μαθητές μου στο Μειονοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής

στα πλαίσια των μαθημάτων της Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας καθώς της Ερευνητικής

εργασίας.  Συγκεκριμένα δημιουργήσαμε ταινίες  μικρού μήκους με πρωτότυπα σενάρια και  στο

τέλος μεταφέραμε ένα διήγημα σε ταινία μικρού μήκους. Στην εργασία περιγράφονται τα στάδια

της δημιουργίας αυτής, καθώς και η “προϊστορία” της για μένα, δηλαδή η δημιουργία ταινιών με

μαθητές τα προηγούμενα χρόνια που μου  πρόσφερε χρήσιμες εμπειρίες και γνώσεις.  Η εργασία

διακρίνεται σε δύο μέρη : το θεωρητικό και την περιγραφή – αφήγηση του πρακτικής εφαρμογής-

διδακτικής πρότασης με τα συμπεράσματα. Αναφέρονται επίσης οι βασικές αρχές των θεωριών της

Βιωματικής  μάθησης  και  της  Πολλαπλής  Νοημοσύνης,  στις  οποίες  βασίστηκε  η  διδακτική

πρόταση.  Επειδή η τελευταία ταινία μας  αποτελεί  μεταφορά λογοτεχνίας  στον κινηματογράφο,

αναφέρονται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία της προσαρμογής  (A Theory of adaptation) της

Linda Hutcheon, καθώς και το φαινόμενο της μεταφοράς λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο

μέσα από τα μάτια των κριτικών και των επιστημόνων. Σημειώνονται επίσης τα χαρακτηριστικά

του διηγήματος, που το καθιστούν εύχρηστο για μεταφορά σε ταινία μικρού μήκους. Για να γίνουν

κατανοητές οι συνθήκες και το πλαίσιο δημιουργίας των ταινιών, καταγράφονται οι οδηγίες των

προγραμμάτων σπουδών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαθητικής ομάδας όσο αφορά

τη γνώση και χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας.
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ABSTRACT

This study aims  to present an "experiment",  an original creation that  we made with my

students at the Minority High School  of Komotini  during the lessons of Modern Greek Language

and  Literature  and  “Research  Study”  lesson.  Specifically,  we  created  short  films  with  original

scripts  and in the end we  adapted a short  story to a short film.  In this study the stages of this

creation as well as its "prehistory" for me are being described, that is the creation of films with my

students in previous years which offered to me useful experiences and knowledge.  This study is

divided  into  two  parts  :  the  theoretical  one  and  the  description  -  narration  of  the  practical

application-didactic  proposal  followed  by  the  conclusions.  The  principles  of the  theories  of

Experiential Learning and Multiple Intelligence,  on which I based my didactic proposal are also

mentioned.  As  our latest film is an adaptation of literature to the cinema, the key elements from

Linda Hutcheon's “Theory of adaptation”, as well as  how  the phenomenon of the  adaptation  of

literature to the cinema is seen through the eyes of critics and scientists are mentioned. The features

of  the  literature  genre  of  short  story,  which  make it  suitable to  adapt to  a  short  film  are  also

mentioned.  In  order  to  understand  the  conditions  and  the  context  of  making  the  films,  the

instructions  of  the  curricula as  well  as  the  special  features of  the  student  group regarding the

knowledge and use of the Modern Greek language are reported.
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«Η  έγκριση  της  παρούσας  Διπλωματικής  Μεταπτυχιακής  Εργασίας  από  το  Τμήμα  Ελληνικής

Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών της

συγγραφέως (παρ. 2 του άρθρου 202 του ν.  5343/1932).» Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της

παρούσας εργασίας και ότι έχω αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις

πηγές,  από  τις  οποίες  έκανα  χρήση  δεδομένων,  ιδεών,  προτάσεων  ή  λέξεων,  είτε  αυτές

μεταφέρονται  επακριβώς  (στο  πρωτότυπο  ή  μεταφρασμένες)  είτε  παραφρασμένες.  Επίσης

βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για το συγκεκριμένο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ειδίκευση  Νεοελληνικής Φιλολογίας.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή προσπάθησα να παρουσιάσω ένα “πείραμα”, μια πρωτότυπη δημιουργία

που υλοποιήσαμε με τους μαθητές μου στο Μειονοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής στα πλαίσια

των μαθημάτων της Νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας καθώς και της Ερευνητικής εργασίας.

Συγκεκριμένα  δημιουργήσαμε  ταινίες  μικρού  μήκους  με  πρωτότυπα  σενάρια  και  στο  τέλος

μεταφέραμε ένα διήγημα σε ταινία μικρού μήκους.

Στην  εργασία  περιγράφω  τα  στάδια  της  δημιουργίας  αυτής.  Διηγούμαι  επίσης  και  την

“προϊστορία” της για μένα, δηλαδή τη δημιουργία ταινιών με μαθητές τα προηγούμενα χρόνια που

μου έδωσε χρήσιμες εμπειρίες και γνώσεις.

Για την επιλογή αυτού του τρόπου διδασκαλίας βασίστηκα στις θεωρίες της Βιωματικής

μάθησης και της Πολλαπλής Νοημοσύνης, των οποίων τις βασικές αρχές αναφέρω στην εργασία.

Επειδή η τελευταία ταινία μας αποτελεί μεταφορά λογοτεχνίας στον κινηματογράφο, αναφέρω τα

βασικά στοιχεία από τη θεωρία της προσαρμογής  (A Theory of adaptation) της  Linda Hutcheon,

καθώς και το φαινόμενο της μεταφοράς λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο μέσα από τα

μάτια των κριτικών και των επιστημόνων. Σημειώνω επίσης τα χαρακτηριστικά του διηγήματος,

που το καθιστούν εύχρηστο για μεταφορά σε ταινία μικρού μήκους.

Για να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες και το πλαίσιο δημιουργίας των ταινιών καταγράφω

τις οδηγίες των προγραμμάτων σπουδών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μαθητικής

ομάδας, όσο αφορά τη γνώση και χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας.

Η εργασία διακρίνεται  σε  δύο μέρη :  το  θεωρητικό και  την  περιγραφή –  αφήγηση της

πρακτικής εφαρμογής-διδακτικής πρότασης με τα συμπεράσματα.
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Β. ΘΕΩΡΙΑ

1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με τους Ρώσους φορμαλιστές,

 «Λογοτεχνικότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που καθιστούν ένα κείμενο λογοτεχνικό,  

δηλαδή η «ειδοποιός διαφορά» που ξεχωρίζει τη λογοτεχνία από τη γλώσσα. Η αντίληψη αυτή

βασίζεται στη διαπίστωση ότι η λογοτεχνία προκύπτει από μια ειδική χρήση της γλώσσας,  

υπονοεί δηλαδή την ιδέα της παρέκκλισης από την κοινή χρήση του γλωσσικού οργάνου.  

Σύμφωνα με  αυτή την  αντίληψη,  τα  ειδοποιά  γνωρίσματα της  λογοτεχνίας  είναι  μορφικές

ιδιότητες που ενυπάρχουν μέσα στο κείμενο και δε χρειάζεται να αναζητηθούν έξω απ' αυτό 

(στο δημιουργό,  στις  συνθήκες δημιουργίας,  στο κοινωνικό περιβάλλον,  στην ιδεολογία  

κτλ.). Αντικείμενο της έρευνας των Ρώσων φορμαλιστών είναι ακριβώς αυτές οι μορφικές  

ιδιότητες (επινοήσεις, τεχνήματα) που συνιστούν τη λογοτεχνικότητα και όχι η λογοτεχνία στο  

σύνολό της.» (Καψωμένος, 2007: 19).

Σύμφωνα με το Νόμο 3905/2010 - ΦΕΚ 219/Α/23-12-2010, 

ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:     

(α) «Κινηματογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή 

εικόνας και ήχου, οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή στις 

κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι 

μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αναπαραγωγή ή 

την προβολή του, είτε είναι ήδη γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον.

(β) «Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει  

επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων  

και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά.

(γ)  «Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους» είναι το κινηματογραφικό έργο που είτε έχει  

επινοημένο μύθο είτε είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων σχεδίων  

και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά. 

Όπως αναφέρει  η  Δέσποινα  Κακλαμανίδου  (2006),  ο  κινηματογράφος  και  η  λογοτεχνία

αποτελούν δυο ξεχωριστές μορφές τέχνης και οφείλουμε να τις μελετούμε ως τέτοιες.

      «Οι  αλλαγές  που  λαμβάνουν  χώρα  κατά  τη  μεταφορά  ενός  λογοτεχνικού  έργου  στον  

κινηματογράφο είναι αναπόφευκτες, όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πρώτες ύλες της 
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κάθε τέχνης είναι διαφορετικές, αλλά εξαιτίας των διαφορών στις ρίζες των δύο μέσων, στη 

διαφορετική  γλώσσα  και  συμβάσεις  που  χρησιμοποιούν  τα  δύο  μέσα  και  τέλος,  στους  

διαφορετικούς  ανθρώπους  που  αποτελούν  το  κοινό,  τόσο  της  λογοτεχνίας,  όσο  και  του  

κινηματογράφου» (Κακλαμανίδου, 2006: 18-19).

Σύμφωνα με τον  André Gardies  (1993: 5),  ο σκηνοθέτης αντλεί από το κείμενο το οποίο

αποφασίζει  να μεταφέρει  στην οθόνη ένα σύνολο οδηγιών από τις  οποίες  κατά την κρίση του

διατηρεί όσες θέλει, διαλέγει και διανθίζει με προσθήκες.
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2. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ  

- Διάβασες τη Μικρά Αγγλία; - Όχι, αλλά είδα την ταινία.

- Θα δεις τη Μικρά Αγγλία; - Για ποιο λόγο; Έχω διαβάσει το βιβλίο.

- Η Όρσα προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα με τη μονοπατωσιά.- Όχι, δεν έκανε κάτι. - Μα, στην

ταινία... - Στο βιβλίο άλλα λέει...

Το  δίλημμα  :  βιβλίο  ή  ταινία;  Είναι  το  ίδιο  να  δω  την  ταινία  που  βασίζεται  σε  ένα

λογοτεχνικό έργο και το ίδιο να διαβάσω το βιβλίο; Η μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στη

μικρή ή μεγάλη οθόνη συνεπάγεται αλλαγές; Η κινηματογραφική ταινία ως καταναλωτικό προϊόν

είναι πολύ περισσότερη “εύπεπτη” από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Σε δυο ώρες, κατά τη διάρκεια

μιας εξόδου με παρέα ή μπροστά στην τηλεόραση στο σπίτι η κατανάλωση του “προϊόντος” έχει

ολοκληρωθεί.  Μήπως με αυτόν τον τρόπο ο κινηματογράφος δρα ανασταλτικά στην ανάγνωση

βιβλίων;

Το φαινόμενο  της  «διασκευής» πρωτότυπου έργου  πάντα  δημιουργούσε  αμηχανία  καθώς  

προκαλούσε και το ζήτημα της «αυθεντικότητας» - (το αρχικό είναι το αυθεντικό, η διασκευή 

είναι το αντίγραφο), το θέμα της πιστότητας (η διασκευή αποτελεί μια παραμόρφωση ή μια 

αποδόμηση του  πρωτότυπου),  αλλά και  το θέμα φόρμας  και  του  βαθμού αρτιότητας.  Το  

πρωτότυπο πρέπει να διακρίνεται  για την ποιότητά του,  κάτι  που πιθανόν να χαθεί στην  

κινηματογραφική εκδοχή, μέσα από την οποία του δίνεται η ευκαιρία να γίνει γνωστό στο  

ευρύτερο  κοινό.  Για  κάποιο  λόγο  το  πρωτότυπο  οφείλει  να  είναι  δυσκολότερο  και  πιο  

απαιτητικό  από  τη  διασκευή  και  η  πρόσβαση  του  θεατή  ευκολότερη  από  αυτή  του  

αναγνώστη...Οι αναγνώστες μυθιστορημάτων είναι αρκετά κτητικοί, έχουν ήδη κατασκευάσει 

τη δική τους κινηματογραφική εκδοχή του βιβλίου -έχουν αποδώσει τους ρόλους και έχουν  

στήσει  το σκηνικό.  Σ'  αυτή την  περίπτωση οποιαδήποτε  απόδοση «υστερεί»  της  αρχικής  

σύλληψης του αναγνώστη. Επίσης, την όποια διασκευασμένη ταινία συνήθως τη συγκρίνουμε 

με τη δική μας «οπτικοποιημένη» ταινία της φαντασίας και, πάντα σχεδόν, αποδεικνύεται  

ελλειμματική (Μαντόγλου, 2011). 

Η ιδιαιτερότητα της τέχνης του κινηματογράφου έγκειται στην ανάμειξη όλων των τεχνών

που προϋπήρχαν  ιστορικά.  Αυτή  η  ανάμειξη  είναι  η  προϋπόθεση ενός  διαλόγου  ανάμεσα  στις

τέχνες που ενορχηστρώνει ο κινηματογράφος : ζωγραφική, μουσική, αρχιτεκτονική, γλυπτική και

λογοτεχνία (Frangne, Mouëllic & Viart, 2009: 19-20).

Ωστόσο,  η σχέση  της  λογοτεχνίας  με  τον  κινηματογράφο  είναι  μια  σχέση  πατρική

(Αγοραστός, 2010). Υποστηρίζεται ότι οι πρώτοι κινηματογραφιστές υιοθέτησαν τις συμβάσεις του
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μυθιστορήματος  του  19ου  αιώνα  και  τις  εφάρμοσαν  στο  νέο  μέσο.  Το  τυπικό  ρεαλιστικό

μυθιστόρημα όπως και οι κλασικές ταινίες είναι μια γραμμική αφήγηση αληθοφανής. Ο Ρώσος

σκηνοθέτης Sergei Eisenstein αφού συνέκρινε αποσπάσματα από τον Όλιβερ Τουίστ του Ντίκενς με

ταινίες  του  D.G.Griffith,  υποστήριξε ότι ο μυθιστοριογράφος του 19ου αιώνα παρείχε πρότυπο

αφήγησης και δομής στον κινηματογραφιστή του 20ου αιώνα (Chapman, 2003).

Ο Γάλλος κριτικός του κινηματογράφου  André Bazin(1918-1958)  στο έργο του  Qu'est-ce

que le cinéma? αναφέρει ότι ένα από τα κυρίαρχα φαινόμενα στην παραγωγή κινηματογραφικών

ταινιών  «τα δέκα δεκαπέντε τελευταία χρόνια» είναι η ολοένα και πιο σημαντική αναδρομή στη

λογοτεχνική  και  θεατρική  παράδοση  (Bazin,  1987).  Σύμφωνα με  τον  Bazin  ο  κινηματογράφος

αντλούσε και παλιότερα υλικό από τη λογοτεχνία και το θέατρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο

Alexandre Dumas και ο Victor Hugo παρείχαν στον κινηματογραφιστή μόνο ήρωες και περιπέτειες,

των οποίων η λογοτεχνική έκφραση είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη. Ο Ντ'  Αρτανιάν και ο

Ιαβέρης ανήκουν σε  μια  μυθολογία  εξω-μυθιστορηματική,  απολαμβάνουν ένα  είδος  αυτόνομης

ύπαρξης. Το πρωτότυπο έργο δεν είναι παρά μια συμπτωματική και επιφανειακή εκδήλωση αυτής

της  ύπαρξης.  Στη  συνέχεια  οι  κινηματογραφιστές  συνέχιζαν  να  διασκευάζουν  μυθιστορήματα

αντιμετωπίζοντας  τα  ως  περιλήψεις.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  κινηματογραφιστής  ζητά  από  το

μυθιστοριογράφο τους ήρωες και μια πλοκή. Κάποια αμερικάνικα μυθιστορήματα γράφτηκαν με

διπλό στόχο, έχοντας και την προοπτική μιας διασκευής από το Χόλιγουντ.

Η  στάση  των  κινηματογραφιστών  απέναντι  στο  μυθιστόρημα  που  μεταφέρουν  στον

κινηματογράφο είναι φανερό ότι έχει αλλάξει όταν ο Robert Bresson πριν να μεταφέρει στη μεγάλη

οθόνη  το  Ημερολόγιο  ενός  εφημέριου  της  επαρχίας  (1951),  δηλώνει  ότι  πρόθεσή  του  είναι  να

ακολουθήσει το βιβλίο σελίδα προς σελίδα, αν όχι φράση προς φράση (Bazin, 1987). Αυτό ήταν πια

αναπόφευκτο απ' τη στιγμή που η λογοτεχνία έχει εξελιχθεί τόσο ώστε οι ήρωες και η σημασία των

πράξεών τους εξαρτώνται από το ύφος του μυθιστοριογράφου, καθώς είναι "κλεισμένοι" στο έργο

σαν σε έναν μικρόκοσμο, του οποίου οι νόμοι δεν ισχύουν έξω απ' αυτόν. 

Στον 20ο και 21ο αιώνα «η λογοτεχνία δανείζει αφειδώς θέματα, μυθιστορηματικά πλαίσια,

ήρωες και αφηγηματικές φόρμες και ο κινηματογράφος τα χρησιμοποιεί άλλοτε για να εδραιωθεί ως

τέχνη και άλλοτε για να περάσει σε ένα εξασφαλισμένα ευρύτερο κοινό» (Αγοραστός, 2010) μετά την

εκδοτική  επιτυχία  ενός  βιβλίου.  «Και  τι  πιο  βολικό  για  τον  κινηματογράφο  από  ένα  βιβλίο  με

συναρπαστική πλοκή, δομημένους χαρακτήρες και με δεδομένη αποδοχή στους αναγνώστες» (ο.π.).

Πολλές ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου βασίζονται σε λογοτεχνικά έργα.

«Στις μέρες μας», αναφέρει η Αργυρώ Μαντόγλου (2011) «την εποχή του ελάχιστου χρόνου

και της ταχύτητας, είναι μάλλον αδύνατον να κατορθώσει κανείς να απολαύσει όλα τα σημαντικά,

ογκώδη και απαιτητικά κλασικά έργα. Δεν πρόκειται να διαβαστούν στον πεπερασμένο χρόνο μιας
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ανθρώπινης ζωής, οπότε κινδυνεύουν να «πεθάνουν» από την έλλειψη αναγνωστών, παραμένοντας

στα ράφια, ενώ μέσα από τη μεταφορά τους στη γλώσσα ενός άλλου, πιο προσιτού, μέσου αποκτούν

μια δεύτερη ζωή, καθώς κεντρικά νοήματα σώζονται και σημαντικές έννοιες μεταφέρονται». 

Όπως αναφέρει ο Κώστας Αγοραστός (2010) στο άρθρο του Κινηματογράφος και ελληνική

λογοτεχνία                                                                                                                              

Στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα οι συγγραφείς δεν άργησαν να μπουν στο χώρο του

σεναρίου. Κάποιες φορές επιμελούνταν οι ίδιοι τις διασκευές των βιβλίων τους, ενώ άλλοτε 

αναλάμβαναν να γράψουν σενάρια από το μηδέν.  Και στη μια και στην άλλη περίπτωση  

σπουδαίοι συγγραφείς δάνειζαν (με το αζημείωτο) το ταλέντο τους και τη δεξιοτεχνία τους στη 

βιομηχανία  του  κινηματογράφου.  Ενδεικτικά  να  αναφέρουμε  τους  Raymond  Chandler,  

Dashiell  Hammett,  F.  Scott  Fitzgerald,  William  Faulkner,  Truman  Capote,  Tennessee  

Williams  και  Norman  Mailer.  Όλοι  τους  με  σπουδαίο  λογοτεχνικό  έργο  και  με  πλήρη  

κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας. Για όλους αυτούς το σενάριο δεν αποτελούσε  

πάρεργο αλλά ένα (επικερδές) παιχνίδι με την κινηματογραφική γλώσσα.

Τη  στενή  σχέση  της  ελληνικής  λογοτεχνίας  με  τον  κινηματογράφο  ανέδειξε  το

κινηματογραφικό  αφιέρωμα  «Από  το  βιβλίο  στην  οθόνη»  το  2010  (CLICKATLIFE). Πολλές

ελληνικές  ταινίες  με  λογοτεχνική  αφετηρία  διακρίθηκαν  σε  κινηματογραφικά  φεστιβάλ  στην

Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τα διηγήματα του Σκιαθίτη Κοσμοκαλόγερου εμπνεύστηκαν τις

ταινίες τους ο Ευθύμης Χατζής ( «Ρόδινα ακρογιάλια» -Ειδικό Βραβείο Υπουργείου Πολιτισμού

1998)  και  η  Έλενα Αλεξανδράκη («Η νοσταλγός»).  Στον κοφτερό λόγο του Εμμανουήλ Ροϊδη

στράφηκε  ο  Τάκης  Σπετσιώτης  στην  πολιτική  του  σάτιρα  «Τα  κοράκια»,  δίνοντας  με  μαύρο

χιούμορ την κινηματογραφική εκδοχή του διηγήματος «Το παράπονο του νεκροθάπτου». Ο Νίκος

Παναγιωτόπουλος  παρακολουθεί  στενά  τη  σύγχρονη  ελληνική  λογοτεχνία:  το  φιλμ  του

«Ονειρεύομαι τους φίλους μου» είναι βασισμένο στην ομότιτλη συλλογή διηγημάτων του Δημήτρη

Νόλλα  (Συμμετοχή  στο  Φεστιβάλ  του  Σαν  Ρέμο  και  Βραβείο  Α’  Ανδρικού  ρόλου),  ενώ  ο

πολυσυζητημένος  «Εργένης»  αντλεί  το  σενάριό  του  από  την  προκλητική  γραφή  του  Βαγγέλη

Ραπτόπουλου.  Ο Κώστας Βρεττάκος απέσπασε επτά βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης  του

1987, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το δημοφιλές βιβλίο του Διονύση Χαριτόπουλου για την

Αντίσταση, τον Εμφύλιο και τη δικτατορία. Βραβευμένη είναι και η ταινία του Τάσσου Ψαρρά «Η

άλλη όψη», βασισμένη στο διήγημα «Το μυστικό» του Περικλή Σφυρίδη (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

1991). Το ερωτικό δράμα του Δημήτρη Παναγιωτάτου «Η νύχτα με τη Σιλένα» έχει ως αφετηρία

του τη νουβέλα του Βασίλη Βασιλικού «Σιλένα», στη συλλογή του «Κρουπ Ελλάς».
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3. ΔΙΗΓΗΜΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Σύμφωνα  με  την  καθηγήτρια  Βίκυ  Πάτσιου,  «Δημοσιευμένο  σε  διάφορα  περιοδικά  και

βιβλία,  το  διήγημα,  ως  σύντομο  πεζογράφημα  με  χαρακτήρες  ή  πράξεις  που  αναπαριστούν  την

καθημερινή  ζωή,  σκιαγραφία  συμβάντων ή  αποσπασματική  κατασκευή,  συναρπαστικό  και  κάποτε

παράδοξο  ανάγνωσμα  στο  οποίο  συντηρούνται  ή  καταρρέουν  οι  διακρίσεις  μεταξύ  αληθινού  και

επινοημένου, διαβάζεται συστηματικά μαζί με τα άλλα σύγχρονα είδη λόγου, χωρίς ωστόσο να έχει

προκαλέσει την αντίστοιχη προσοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κριτικής». (Αγγελάτος, Δ. &

Πάτσιου, Β. & Ζήρας, Α. & Ντενίση, Σ., 2017: 162).    

Στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των Πρακτικών του Συνεδρίου  «Το διήγημα στην

ελληνική  και  στις  ξένες  λογοτεχνίες.  Θεωρία  -  Γραφή  -  Πρόσληψη»  που  οργάνωσαν  στις  3

Νοεμβρίου 2009 η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και οι εκδόσεις

Gutenberg στο κτήριο «Κωστή Παλαμά» του Πανεπιστημίου Αθηνών και η οποία δημοσιεύτηκε

στο περιοδικό ΣΥΓΚΡΙΣΗ / COMPARAISON το 2010 ο Δημήτρης Αγγελάτος προσπαθεί να δώσει

τον ορισμό του διηγήματος.

Αρχικά  μεταφέρει  τις  απόψεις  του  ρώσου  φορμαλιστή  Μπ.  Αϊχενμπάουμ,  ο  οποίος

συγκρίνει τα δύο είδη πεζογραφίας : « Θα συγκρίναμε το μυθιστόρημα μ’ έναν μακρύ περίπατο μέσα

από διάφορους τόπους ο οποίος υποθέτει μιαν ήσυχη επιστροφή - το διήγημα, με την ανάβαση σ’ ένα

λόφο, η οποία έχει ως σκοπό να μας προσφέρει θέα την οποία ανακαλύπτουμε από το ύψος αυτό»,

«Το διήγημα θυμίζει ένα πρόβλημα το οποίο συνίσταται στο να θέτεις μια εξίσωση μ’ έναν άγνωστο'

το μυθιστόρημα είναι ένα πρόβλημα υπαγόμενο σε διάφορους κανόνες το οποίο λύνεται με τη βοήθεια

ενός συστήματος εξισώσεων με πολλούς αγνώστους και όπου οι ενδιάμεσες κατασκευές είναι πιο

σημαντικές  από  την  τελική  απάντηση»  και:  «Το  διήγημα  είναι  ένα  αίνιγμα-  το  μυθιστόρημα

αντιστοιχεί στο παιχνίδι του συλλαβόγριφου ή του γρίφου».

Ο  Αγγελάτος  σχολιάζει  τον  όρο  αίνιγμα  κατά  τον  Αίχενμπάουμ  :  «με  την  έννοια  του

απροσδόκητου  χαρακτήρα  που  έχει  το  αποκορύφωμα  της  δράσης  στο  τέλος,  απόρροια  όσων

(αφηγηματικών  και  εν  γένει  υφολογικών)  τεχνικών  συμπύκνωσης  είναι  υποχρεωμένος  να

ακολουθήσει,  σύμφωνα  με  την  απαίτηση  της  συντομίας,  ο  διηγηματογράφος  (την  απαίτηση  της

μικρής έκτασης σε συνδυασμό με την επιδιωκόμενη ένταση της επίδρασης στον αναγνώστη είχε ήδη

θεματοποιήσει από τη δεκαετία του 1840 ο Ε. Α. Poe, σε συσχετισμό όχι μόνο με το διήγημα αλλά και

με την ποίηση)». (2010: 155-156).
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Ο Αγγελάτος  στην ομιλία  αυτή  καταλήγει  ότι  από την  εποχή των ρώσων φορμαλιστών

πολλές  θεωρίες  προσπάθησαν  να  ορίσουν  το  είδος  του  διηγήματος  συγκρίνοντάς  το  με  το

μυθιστόρημα,  «χωρίς ωστόσο ένας αποδεκτός ορισμός του διηγήματος για όλες τις περιστάσεις, τις

«γνωστές»  εθνικές  λογοτεχνικές  παραδόσεις  (γιατί  υπάρχουν  και  «άγνωστες»),  να  γίνει  εφικτός:

συντομία, πεζή μορφή, αφηγηματική οργάνωση, μυθοπλασία, ορισμένο, τέλος, αισθητικό υπόβαθρο

και ομόλογη απόβλεψη συνιστούν παραμέτρους που βρίσκονται στο επίκεντρο, με θετικό ή αρνητικό

πρόσημο, του συγχρόνου ειδολογικού προβληματισμού περί διηγήματος». 

Παραθέτω τέλος τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά του διηγήματος σύμφωνα με το Λεξικό

λογοτεχνικών όρων του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευμάτων, ο οποίος διδάσκεται στους μαθητές :   

Μαζί με τη νουβέλα και το μυθιστόρημα, το διήγημα είναι ένα από τα τρία βασικά είδη της 

αφηγηματικής πεζογραφίας. Οι ρίζες του χάνονται στη λογοτεχνία της αρχαιότητας· με τη  

μορφή όμως που το γνωρίζουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη δυτική λογοτεχνία στις αρχές του 

19ου αιώνα και, κυρίως, από το 1830 και μετά. Πολλά από τα χαρακτηριστικά του διηγήματος

που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, καθορίστηκαν από το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, τα διηγήματα δημοσιεύονταν κυρίως στις εφημερίδες, που τα ζητούσαν επίμονα,  

γιατί είχαν μεγάλη ανταπόκριση στο αναγνωστικό τους κοινό.

Το πρώτο χαρακτηριστικό ενός διηγήματος είναι η συντομία του. Η έκταση του, βέβαια, δεν 

είναι επακριβώς καθορισμένη και μπορεί να ποικίλλει αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε να  

κάνουμε  με  μια  σύντομη  αφήγηση.  Αυτή  η  συντομία  οδηγεί  στο  δεύτερο  βασικό  

χαρακτηριστικό του διηγήματος, που είναι ένας συνδυασμός λιτότητας και πυκνότητας, τόσο 

στη γλώσσα όσο και στο περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, ο μύθος, η ιστορία δηλαδή που αφηγείται

ένα διήγημα, επικεντρώνεται συνήθως γύρω από ένα βασικό γεγονός, με έναν κεντρικό ήρωα. 

Μ' άλλα λόγια, κάθε διήγημα αποτυπώνει ένα επεισόδιο από τη ζωή του πρωταγωνιστή, το 

οποίο όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζωή και τη μοίρα του και γι' αυτό αξίζει

να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Το  βασικό  πρόβλημα  που  έχει  να  αντιμετωπίσει  ο  διηγηματογράφος  είναι,  ακριβώς,  να  

μπορέσει να περάσει από το ειδικό στο γενικό: μέσα δηλαδή από την αφήγηση ενός  

μεμονωμένου επεισοδίου, να μπορέσει να προσφέρει στον αναγνώστη μια πλήρη ηθογράφηση

και ψυχογραφία του πρωταγωνιστή, καθώς και μια συνολική αίσθηση της ζωής του. Για να

το  επιτύχει  αυτό,  δεν  αρκούν  μόνο  η  λιτότητα  και  η  πυκνότητα·  χρειάζεται  επίσης  μια  

προσεκτική επιλογή του θέματος,  ένας επιτυχημένος συνδυασμός αφήγησης,  διαλόγου και  
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περιγραφής,  σωστή  χρήση  της  γλώσσας,  αρχιτεκτονική  διάρθρωση  της  πλοκής  κτλ.  Για  

παράδειγμα,  ένα  διήγημα  μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  κάποια  δευτερεύοντα  πρόσωπα ή  

επεισόδια, τα οποία όμως θα είναι πολύ σύντομα και θα έχουν ως βασικό τους στόχο να  

φωτίσουν το βασικό γεγονός ή να συμπληρώσουν την ψυχογραφία του πρωταγωνιστή.

Ανάλογα με το θέμα τους, τα διηγήματα μπορούν να διακριθούν σε ηθογραφικά, ρεαλιστικά, 

κοινωνικά,  ιστορικά,  ψυχολογικά,  αστυνομικά  κτλ.  Στην  παραδοσιακή  τους  μορφή  

παρουσιάζουν  όλα  τα  χαρακτηριστικά  που  συνήθως  συναντάμε  στην  πεζογραφία:  

αληθοφάνεια, συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, θέματα από την καθημερινή ζωή κτλ. Βέβαια, το 

σύγχρονο διήγημα πολύ συχνά αμφισβητεί όλα αυτά τα παραδοσιακά γνωρίσματα. (Λεξικό  

λογοτεχνικών όρων, λήμμα  διήγημα http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/4716/Lexiko-

Logotechnikon-Oron_Gymnasiou-Lykeiou_html-apli/index04.htm)
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4.  ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΕΡΓΩΝ  ΤΕΧΝΗΣ  :  LINDA HUTCHEON,  A THEORY  OF

ADAPTATION

Για  τη  θεωρητική  στήριξη  της  μεταφοράς  (Adaptation)  μελέτησα  το  έργο  της  Linda

Hutcheon  A Theory  of  Adaptation  (Routledge,  London  and  New York  2013).  Σύμφωνα με  τη

Hutcheon, η μεταφορά (προσαρμογή) δεν αφορά μόνο τα μυθιστορήματα και τις κινηματογραφικές

ταινίες.  Αναφέρει  ότι  οι  Βικτωριανοί  είχαν  τη  συνήθεια  να  μεταφέρουν  τα  πάντα  προς  κάθε

κατεύθυνση : οι ιστορίες που αφηγούνταν τα ποιήματα, τα μυθιστορήματα, τα θεατρικά έργα, οι

όπερες,  οι  πίνακες  ζωγραφικής,  τα  τραγούδια,  οι  χοροί  και  τα  tableaux  vivants  μεταφέρονταν

συνεχώς  από  το  ένα  μέσο  στο  άλλο  και  αντίστροφα.  Οι  μεταμοντέρνοι  υιοθετήσαμε  την  ίδια

συνήθεια,  αλλά  έχουμε  ακόμη  περισσότερα  υλικά  στη  διάθεσή  μας.  Εκτός  από  τις

κινηματογραφικές ταινίες, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, έχουμε

τα θεματικά πάρκα, τα βιντεοπαιχνίδια, τα πειράματα εικονικής πραγματικότητας. 

Τα  τελευταία  χρόνια   όλοι  έχουν   πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  και  κατά  συνέπεια  στην

παραγωγή μέσων, έτσι μπορούν να δημιουργήσουν μεταφορές έργων τέχνης, να τις ελέγξουν και να

τις  διανείμουν,  καθώς  τα  νέα  μέσα  χαρακτηρίζονται  από  συμμετοχικότητα  και  τα  εργαλεία

παραγωγής υψηλής ποιότητας βίντεο είναι διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος. Για τον ίδιο λόγο το κοινό

των  έργων  σήμερα  δεν  αποτελεί  μια  τοπική  αγορά.  Είναι  παγκόσμιο,  αποτελείται  από  άτομα

συνδεδεμένα  μεταξύ  τους  και  με  δυνατότητα  να  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  και  με  τους

δημιουργούς.

Η μελέτη της μεταφοράς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του μεγάλου αριθμού

και είδους μεταφορών από το ένα είδος ή μέσο σε διαφορετικό , καθώς και ανάμεσα στο ίδιο είδος

ή μέσο.  Αποτελεί   πρόκληση το γεγονός  ότι  συνήθως η μεταφορά θεωρείται  υποδεέστερη του

πρωτοτύπου. Η Hutcheon διαφωνεί με αυτήν την άποψη. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η σχέση της

μεταφοράς με την διακειμενικότητα, τη διαλογική σχέση ανάμεσα στα κείμενα. Η τέχνη προέρχεται

από άλλη τέχνη, οι ιστορίες γεννιούνται από άλλες ιστορίες. 

 Παλιότερα οι προσαρμογές χαρακτηρίζονταν ως επιτυχημένες με κριτήριο την πιστότητα

στο πρωτότυπο έργο. Στη σημερινή εποχή όμως υπάρχουν άλλα κριτήρια επιτυχίας, όπως πόσο

δημοφιλές είναι ένα έργο, την ποικιλομορφία του, πόσο παραμένει στην επικαιρότητα, σε ποιο

βαθμό διαδίδεται. Ένα έργο τέχνης που χαρακτηρίζεται ως μεταφορά μπορεί να ερμηνευτεί και να

αξιολογηθεί ως αυτόνομο έργο. Όταν  μία ταινία γίνεται επιτυχία οικονομική ή σύμφωνα με τους

κριτικούς, δεν τίθεται καν θέμα πιστότητας.     

Σύμφωνα με τη  Hutcheon, η μεταφορά ενός έργου μπορεί να αφορά αλλαγή μέσου (πχ. από
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ποίημα σε ταινία) ή αλλαγή είδους (πχ. από έπος σε μυθιστόρημα) ή αλλαγή πλαισίου (αφήγηση

της  ίδιας  ιστορίας  από διαφορετική  οπτική  γωνία)  ή  ακόμη μεταφορά από το  πραγματικό στο

φανταστικό  (από  βιογραφία  σε  λογοτεχνική  αφήγηση).  Η  μεταφορά  αποτελεί  μια  διαδικασία

δημιουργίας κατά την οποία υπάρχει (επαν-)ερμηνεία και στη συνέχεια (επανα-)δημιουργία, μια

διαδικασίας δημιουργίας και πρόσληψης.  Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορίες εξελίσσονται και

μεταλλάσσονται για να προσαρμοστούν σε νέες εποχές και διαφορετικούς χώρους. Αποτελεί ένα

εκτεταμένο  παλίμψηστο.  Είναι  ο  κανόνας   με  τον  οποίο  παράγονται  τα  έργα  της  ανθρώπινης

φαντασίας, όχι η εξαίρεση. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για

τη διαδικασία και για το προϊόν της.,                                                                                    

Αναφορικά με τη μεταφορά από ένα μέσο σε άλλο, πρέπει να προσέξουμε ότι κάθε μέσο

συνεπάγεται  διαφορετικές  συμβάσεις  ανάμεσα  στο  δημιουργό  και  το  κοινό.  Όταν  δηλαδή  ο

δημιουργός λέει μια ιστορία (λογοτεχνία), μας βυθίζει σε έναν φανταστικό κόσμο με τη βοήθεια της

φαντασίας μας. Όταν δείχνει μια ιστορία (θέατρο, όπερα, κινηματογράφος), μας βυθίζει σε έναν

φανταστικό  κόσμο  με  την  αίσθηση  της  ακοής  και  της  όρασης  ή  όταν  το  κοινό  συμμετέχει

διαδραστικά  στην  εξέλιξη  της  ιστορίας  (βιντεοπαιχνίδια),  εμπλεκόμαστε  σωματικά  και

κιναισθητικά. Κάθε είδος σύμβασης διαθέτει διαφορετικά μέσα έκφρασης.

Γιατί 

Η βιομηχανία  της  ψυχαγωγίας  είναι  μία  βιομηχανία.  Οι  μεταφορές  γνωστών και  βραβευμένων

λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο γίνονται πρωτίστως για οικονομικούς λόγους.

Ο δημιουργός που αναλαμβάνει τη μεταφορά ενός έργου έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους

- ή και οικονομικούς, πολιτικούς, νομικούς -, σύμφωνα με τους οποίους επιλέγει να κάνει αρχικά

μια μεταφορά και στη συνέχεια ποιο έργο να μεταφέρει και σε ποιο μέσο. Δεν ερμηνεύει απλά το

αρχικό έργο, παίρνει θέση απέναντί του.

Το κοινό με τη σειρά του ερμηνεύει με το δικό του τρόπο το παραγόμενο έργο.

Ποιος κάνει τη μεταφορά. 

Στην  περίπτωση  της  δημιουργίας  κινηματογραφικής  ταινίας  από  λογοτεχνικό  έργο  τον

πρώτο ρόλο έχει ο σκηνοθέτης. Δεν είναι όμως μόνος του. Η κινηματογραφική ταινία αποτελεί μια

συλλογική δημιουργία. Σημαντικός είναι ο ρόλος του σεναριογράφου- πρόσωπο που σε μερικές

περιπτώσεις ταυτίζεται με τον συγγραφέα του πρωτότυπου έργου. Ο σκηνοθέτης όμως ερμηνεύει

το σενάριο. Ο υπεύθυνος για την επιλογή ή τη σύνθεση της μουσικής δίνει επίσης τη δική του
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ερμηνεία. Οι ηθοποιοί δανείζουν το σώμα, τις ματιές και τις κινήσεις τους στους χαρακτήρες του

σεναρίου. Ακόμα και το σενάριο αλλάζει συχνά κατά τη διάδραση ηθοποιών – σκηνοθέτη. Στο

τέλος τα λόγια της ταινίας μπορεί να διαφέρουν πολύ από το σενάριο και το αρχικό λογοτεχνικό

κείμενο, καθώς επίσης να δίνεται έμφαση σε διαφορετικά σημεία. Ο William Goldman θεωρεί την

ολοκληρωμένη ταινία ως τη μεταφορά στο στούντιο της μεταφοράς του υπεύθυνου μοντάζ της

μεταφοράς  του  σκηνοθέτη  της  μεταφοράς  των  ηθοποιών  της  μεταφοράς  του  σεναρίου  της

μεταφοράς ενός μυθιστορήματος, το οποίο μπορεί να αποτελεί μεταφορά αφηγηματικών ή κοινών

συμβάσεων.

Το λογοτεχνικό έργο ερμηνεύεται και αναδημιουργείται σε ένα νέο μέσο.

Μεταφορά από αφήγηση σε θέαμα

Σχετικά  με  τη  μεταφορά  από  αφηγηματικό  τρόπο  σε  θέαμα  που  αφορά  την  εργασία  μου,

μετακινούμαστε  από  τη  φαντασία  στον  πραγματικό  κόσμο  των  αισθήσεων.  Η  γλώσσα  στην

περίπτωση αυτή δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο έκφρασης μηνυμάτων και αφήγησης. Οι εκφράσεις

του προσώπου, το ντύσιμο και το τοπίο είναι φορείς πολιτιστικών πληροφοριών. Στην ταινία ο

θεατής ακούει στα αλήθεια τη μουσική, βλέπει την εξέλιξη της δράσης.  Δεν γνωρίζει όμως τις

σκέψεις των ηρώων εκτός αν μιλήσουν για αυτές ή τις σωματοποιήσουν ώστε να καταγραφούν από

την κάμερα. Ενώ το διάβασμα αποτελεί ιδιωτική και μοναχική εμπειρία, η παρακολούθηση ενός

θεάματος σε σκοτεινή αίθουσα ή ανοιχτό χώρο αποτελεί δημόσια και συμμετοχική εμπειρία.

Διαπολιτισμική μεταφορά

Η ερώτηση πού μεταφέρεται ένα έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από την αρχαιότητα υπήρχαν

μεταφορές από ένα πολιτισμό σε άλλο, οι Ρωμαίοι μετέφεραν ελληνικό θέατρο. Σε μια μεταφορά

έργου τέχνης από ένα πολιτισμό σε άλλο συχνά απαιτείται αλλαγή της γλώσσας. Σχεδόν πάντα

συνεπάγεται αλλαγή χώρου και χρονικής περιόδου. Χωρίς όμως ο δημιουργός της μεταφοράς να

είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του τις πολιτιστικές αλλαγές που πιθανόν υπάρχουν. Συνήθως

οι  μεταφορές  είναι  εκσυγχρονισμένες,  ώστε  να  γεφυρώσουν  το  κενό  ανάμεσα στις  παλιότερες

δημιουργίες και το σύγχρονο κοινό. Η διαπολιτισμική μεταφορά δε συνίσταται μόνο σε μετάφραση

λέξεων. Υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στη διαδικασία και το προϊόν της μεταφοράς και την

κοινωνία μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 
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5. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διδάσκω  την  ελληνική  γλώσσα  και  λογοτεχνία  στο  Μειονοτικό  Γυμνάσιο  Λύκειο

Κομοτηνής.  Η  ιδιαιτερότητα  του  σχολείου  αυτού  είναι  ότι  η  ελληνική  γλώσσα  δεν  αποτελεί

μητρική γλώσσα για τους μαθητές. Έρχονται σε επαφή με τα ελληνικά μόνο όταν φοιτήσουν στην

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση.  Στα  αντίστοιχα  μειονοτικά  δημοτικά  σχολεία  όπου  φοιτούν  το

πρόγραμμα  σπουδών  προβλέπει  ελληνόφωνα  και  τουρκόφωνα  μαθήματα.  Σύμφωνα  με  το

πρόγραμμα  σπουδών  του  Μειονοτικού  Γυμνασίου  Λυκείου  Κομοτηνής  στην  ελληνική  γλώσσα

διδάσκονται η νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα αρχαία ελληνικά, η ιστορία, η φιλοσοφία, η

γεωγραφία,  η  πληροφορική,  η  ερευνητική  εργασία,  τα  μαθήματα  κοινωνικών  σπουδών  και

οικονομίας. Τα υπόλοιπα μαθήματα διδάσκονται στην τουρκική γλώσσα. Προβλέπεται επίσης και

μάθημα τουρκικής γλώσσας.

 Έτσι  τα  νέα  ελληνικά  αποτελούν  ουσιαστικά  τη  δεύτερη  γλώσσα  των  μαθητών.  Το

πρόγραμμα σπουδών όμως των ελληνόφωνων μαθημάτων δε διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων

Γυμνασίων  και  Γενικών  Λυκείων  της  χώρας.  Δεν  υπάρχει  καμία  πρόβλεψη  δηλαδή  για  τη

διδασκαλία  της  νέας  ελληνικής  ως  δεύτερης  γλώσσας.  Τα  σχολικά  εγχειρίδια  είναι  αυτά  που

χρησιμοποιούνται και στα υπόλοιπα σχολεία. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο αξιολόγησης των

μαθητών. Η μοναδική διαφορά έγκειται στην ύπαρξη της ειδικής ποσόστωσης για την εισαγωγή

στα ΑΕΙ με Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Συνεπώς  ο  εκπαιδευτικός  οφείλει  να  ανακαλύψει  την  καταλληλότερη  μεθοδολογική

προσέγγιση ώστε να βελτιωθεί η ελληνομάθεια των μαθητών. Σύμφωνα με τον Μπακιρτζή, «τα

παιδιά  μαθαίνουν,  όταν  μαθαίνουν,  όχι  γιατί  τους  επιβάλλεται  κάτι  αλλά  γιατί  είτε  ήδη  το

επιθυμούν και τους αγγίζει είτε γιατί κινητοποιείται το ενδιαφέρον και οδηγεί σε νέες εμπειρίες

αξιολόγησης». Ρόλος λοιπόν του εκπαιδευτικού είναι να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών

λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανάγκες  και  τις  επιθυμίες  των  μαθητών.  Οι  ευχάριστες  εμπειρίες  που

ελκύουν και συγκινούν τα παιδιά προκαλούν κίνητρα μάθησης. «Όσο οι εμπειρίες είναι δυνατό να

βιωθούν θετικά και ελκυστικά δημιουργώντας αντίστοιχα την ψυχική ενέργεια των ενορμήσεων και

των επιθυμιών, τόσο το άτομο είναι σε θέση να καταβάλει κόπο και προσπάθεια, να αντιμετωπίσει

δυσκολίες και αντιστάσεις, ώστε να μάθει και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο». (2000: 104).
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αναζητώντας  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  διδασκαλίας  της  νέας  ελληνικής  γλώσσας  ως

δεύτερης  γλώσσας  στη  δημόσια  εκπαίδευση  του  ελληνικού  κράτους  ανέτρεξα  πρώτα  στην

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας http://www.pi-schools.gr/. Στη

σελίδα αυτή είναι λοιπόν αναρτημένα τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής

γλώσσας σε κάθε τάξη του Δημοτικού σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου  http://www.pi-

schools.gr/lessons/hellenic/.  Τα προγράμματα αυτά αφορούν τη  διδασκαλία  της  νέας  ελληνικής

γλώσσας ως μητρικής γλώσσας. Δεν υπάρχει καμία αναφορά – πρόβλεψη για τη διδασκαλία σε

μαθητές που έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα.

Το ΠΙ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) έχει παύσει να λειτουργεί από το 2012, οπότε ξεκίνησε η

λειτουργία  του  ΙΕΠ(Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής).  Στην  ιστοσελίδα  του  ΙΕΠ)

(http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/50-ekpaidefsi-prosfygon)  υπάρχει  το  αναλυτικό

πρόγραμμα για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια της εκπαίδευσης προσφύγων  :

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

 Ηλικιακές ομάδες 6-12 ετών και 12 – 15 ετών (Δημοτικό – Γυμνάσιο).

 Διδακτικό Αντικείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/

Diapolitismiki/2016/2016-10-11_EKPAID_PROGR_GREEK_DHMOT_GYMNASIO.pdf 

Συνεχίζοντας την αναζήτηση στο διαδίκτυο βρήκα στην ιστοσελίδα Η πύλη για την ελληνική

γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

 (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/books/11.html) τα εξής : 

- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

-  ΔIATMHMATIKO  ΠPOΓPAMMA ΔIΔAΣKAΛIAΣ  THΣ  NEAΣ  EΛΛHNIKHΣ  ΩΣ  ΞENHΣ

ΓΛΩΣΣAΣ,  ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH. 1998.  Aναλυτικό  Πρόγραμμα  για  τη  Διδασκαλία  της  Νέας

Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενήλικους: Επίπεδα Εισαγωγικό και Βασικό.  Aθήνα: Eθνικό και

Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

-  ΔIATMHMATIKO  ΠPOΓPAMMA ΔIΔAΣKAΛIAΣ  THΣ  NEAΣ  EΛΛHNIKHΣ  ΩΣ  ΞENHΣ

ΓΛΩΣΣAΣ, ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH. ΚΟΝΤΟΣ, Π., Μ. ΙΑΚΩΒΟΥ, Σ. ΜΠΕΛΛΑ, Α. ΜΟΖΕΡ &
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Δ. ΧΕΙΛΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 2002. Aναλυτικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής

ως  Ξένης  Γλώσσας  σε  Ενήλικους:  Επίπεδο  Επάρκειας.  Aθήνα:  Eθνικό  και  Kαποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Aθηνών.

-  ΔIATMHMATIKO  ΠPOΓPAMMA ΔIΔAΣKAΛIAΣ  THΣ  NEAΣ  EΛΛHNIKHΣ  ΩΣ  ΞENHΣ

ΓΛΩΣΣAΣ,  ΦIΛOΣOΦIKH  ΣXOΛH.  ΙΑΚΩΒΟΥ,  Μ.  &  Σ.  ΜΠΕΛΛΑ.  2004.  Aναλυτικό

Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενήλικους: Προχωρημένο

Επίπεδο. Aθήνα: Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών.

-  ΕYΣTAΘIAΔHΣ,  Σ.,  Ν.ANTΩNOΠOYΛOY,  Δ.  ΜANABH  &  Σ.  BOΓIATZIΔOY.  2001.

Πιστοποίηση  Επάρκειας  της  Ελληνομάθειας.  Aναλυτικό  Εξεταστικό  Πρόγραμμα.  2η  έκδοση

αναθεωρημένη. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΚΕΓ.

-  ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO.  1999.  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  της  Διδασκαλίας  της  Ελληνικής

γλώσσας σε Παλιννοστούντες και Αλλοδαπούς Μαθητές. Aθήνα.

- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Α.Ι. & Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ. 2003. Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών: Σύγκριση

του  Αναλυτικού  Εξεταστικού  Προγράμματος  Πιστοποίησης  Επάρκειας  της  Ελληνομάθειας  του

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας προς το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών

βαθμίδων.  Θεσσαλονίκη:  Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων -  Κέντρο Ελληνικής

Γλώσσας.

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι στην Ελλάδα τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα πέρα από

το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΔΥΕΠ διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα :

Το Κέντρο Ελληνικής  Γλώσσας (ΝΠΙΔ του ΥΠΘΠΑ) είναι  ο  υπεύθυνος  φορέας  για τη

διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας

 (http://www.greek-language.gr/certification/).  Στο  πλαίσιο  της  προσπάθειας  προβολής  και

στήριξης  της  ελληνικής  γλώσσας  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  το

Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας  θεσμοθέτησαν  και χορηγούν  έναν  κρατικό  τίτλο  πιστοποίησης

ελληνομάθειας. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και συγκεκριμένα το Τμήμα Στήριξης και

Προβολής  της  Ελληνικής  Γλώσσας  έχει  τη  συνολική  εποπτεία  και  ευθύνη  της  εξεταστικής

διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται

σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Το Σχολείο  Νέας Ελληνικής  Γλώσσας  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

προσφέρει  μαθήματα  νέας  ελληνικής  γλώσσας  σε  αλλοδαπούς  και  ομογενείς  από  το  1970
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(σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  1051/1977)  και  λειτουργεί  υπό  την  εποπτεία  της  Φιλοσοφικής  Σχολής.

Επιπλέον  προσφέρει  μαθήματα  για  ειδικούς  σκοπούς  καθώς  και  σεμινάρια  επιμόρφωσης

εκπαιδευτικών.  Συμμετέχει  σε  ερευνητικά  προγράμματα  και  εκπαιδευτικά  προγράμματα

συνεργασίας  με  φορείς  του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού.  Διοργανώνει  εξετάσεις  για  την

απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητο δικαιολογητικό για

την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση.
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7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σύμφωνα με τον  Οδηγό επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη παλιννοστούντων

και αλλοδαπών μαθητών στο γυμνάσιο που εκδόθηκε το 2008, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι

καθοριστικός  στην  επίτευξη  των  στόχων  του  πολυπολιτισμικού  σχολείου  του  21ου  αιώνα.  Ο

εκπαιδευτικός  «ως  επιστήμονας  και  επαγγελματίας  οφείλει  να  αναλαμβάνει  εκπαιδευτικές

πρωτοβουλίες,  επιλέγοντας  και  εφαρμόζοντας  κάθε  φορά  τη  μέθοδο  διδασκαλίας  που  είναι  η

καταλληλότερη για τους μαθητές του ». (67). 

Για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Μειονοτικό Λύκειο Κομοτηνής

επέλεξα  να  χρησιμοποιήσω τη  Βιωματική  προσέγγιση  σε  συνδυασμό  με  άλλες  μεθοδολογικές

προσεγγίσεις οι οποίες ενδείκνυνται για τη Διαπολιτισμική Διδακτική, καθώς έχουν ως κοινή βάση

τη διδασκαλία με ομάδες εργασίας :  την Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το Σχέδιο συνεργατικής

έρευνας (project), τη Διαθεματική προσέγγιση, το Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση, τη Διδασκαλία

με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, τον Καταιγισμό ιδεών (brain storming), τη Διδακτική αξιοποίηση

της εικόνας, καθώς επίσης και τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner.
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8. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Με τον όρο μάθηση αντιλαμβανόμαστε την απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. «Η θεωρία

της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της

μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών

και της κοινωνικής πραγματικότητας». (Δεδούλη, 2002: 146).

Οι τρεις μεγάλες παραδόσεις της βιωματικής μάθησης, όπως καταγράφονται από τον Kolb,

προέρχονται από τους Dewey, Lewin και Piaget.

Σύμφωνα με το άρθρο Τι είναι η βιωματική μάθηση; το οποίο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα

της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

(http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/attachments/article/96/1.%20%20H%20%CE%92%CE%B9%CF

%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%AC%CE

%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7.doc 29/9/19), ο Dewey (1938) από τη φιλοσοφική προοπτική

του πραγματισμού υποστήριξε το 1938 την άποψη  ότι κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται

από την εμπειρία. Παραφράζοντας το απόφθεγμα του Λίνκολν για τη δημοκρατία υποστήριξε ότι η

εκπαίδευση είναι «απ’ την εμπειρία, για την εμπειρία και μέσω της εμπειρίας».

Η δεύτερη μεγάλη παράδοση της βιωματικής μάθησης προέρχεται από το χώρο της δυναμικής της

ομάδας. Ο Lewin με την εργασία του στη δυναμική των ομάδων, καθώς και η μεθοδολογία της

έρευνας - δράσης ανέδειξαν την αξία της υποκειμενικής προσωπικής εμπειρίας στη μάθηση.

Η Τρίτη μεγάλη παράδοση προέρχεται από τη συνεισφορά του Piaget και έγκειται στην περιγραφή

της μάθησης, ως μιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης μεταξύ του προσώπου και του περιβάλλοντος.

Στο χώρο της εκπαίδευσης, μια ομάδα παιδαγωγών και ερευνητών, με τον όρο βιωματική

μάθηση αναφέρεται στην οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας με βάση το “learning by doing”

παν συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η εργασία

πεδίου,  η παρατήρηση,  οι  συνεντεύξεις,  οι  προσομοιώσεις,  οι  δημιουργικές  συνθέσεις  κ.ά.  Στο

πλαίσιο  αυτής  της  αντίληψης  η  βιωματική  μάθηση  «ακουμπά»  στη  διερευνητική  μάθηση,  τη

μέθοδο επίλυσης προβλημάτων και ιδιαίτερα τη μέθοδο  Project, χωρίς βεβαίως να ταυτίζεται μ'

αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος μέθοδος  Project έχει αποδοθεί στα ελληνικά από την Μ.

Κλεάνθους - Παπαδημητρίου (1952), ως μέθοδος βιωμάτων, ενώ από τον  Χρυσαφίδη (1994) ως

βιωματική επικοινωνιακή μάθηση. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς τη βιωματική μάθηση παραπέμπει σε μια

σύνθεση  της  Παιδαγωγικοδιδακτικής  και  της  Ψυχολογικής  αντίληψης.  Με  τον  όρο  βιωματική
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μάθηση, εννοούμε τη διαδικασία οικειοποίησης της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης

προσωπικού  νοήματος  σ'  αυτήν·  τη  διαδικασία  αυτή,  που προωθεί  παράλληλα την  προσωπική

ανάπτυξη των μανθανόντων καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά προβλήματα και σε

θέματα ανθρωπίνων σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε τη βιωματική μάθηση, ως

ένα ταξίδι ανακάλυψης τον νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης και της φύσης. Μ' αυτήν την έννοια

η βιωματική μάθηση δεν αφορά μόνον τα παιδιά και τούς εφήβους αλλά και τους ενήλικες σ' όλα

τα στάδια της ανάπτυξής τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο της Δεδούλη (2002) Βιωματική μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησής της

στο πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, οι κυριότερες αρχές της

βιωματικής μάθησης θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

1. Η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών ή προκαλεί νέα βιώματα. 

2.  Ενθαρρύνει  το  μαθητή  να  συμμετέχει  ενεργητικά  στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  να

οικειοποιείται το θέμα που προσεγγίζει μέσω της επένδυσης προσωπικού ενδιαφέροντος σ' αυτό. 

3.  Τον  προτρέπει  να  ερευνά,  να  ανακαλύπτει,  να  ενεργοποιεί  τη  φαντασία  τον  και  τη

δημιουργικότητά του. 

4. Προτείνει την αναζήτηση ή τη δημιουργία νοήματος αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών.

5.  Στοχεύει  στην  απαρτίωση  της  νοητικής  και  συγκινησιακής  διαδικασίας,  κινητοποιώντας  το

μαθητή διανοητικά και συναισθηματικά, αφού είναι παραδεκτό ότι η μάθηση βασίζεται στη σχέση

και την αλληλεπίδραση γνώσης και συναισθηματικών διεργασιών. 

6.  Βοηθά  το  μαθητή  να  αντιληφθεί  το  ρόλο  των  κοινωνικών,  οικονομικών,  ιστορικών  και

πολιτισμικών παραγόντων στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι και να συνειδητοποιήσει τον

τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνιστώσες συναντώνται με την προσωπική του ιστορία. 

7. Προωθεί την αυτογνωσία του μαθητή.

Η Βιωματική μάθηση, σύμφωνα με τον Οδηγό επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας για

την ένταξη παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο γυμνάσιο  

βασίζεται στην αντίληψη ότι η επιστήμη θα πρέπει να συνδέεται με τη ζωντανή, καθημερινή 

εμπειρία του ανθρώπου, καθώς η γνώση της πραγματικότητας δεν είναι δυνατή έξω από το 

υποκείμενο. Η βιωματική διδασκαλία και μάθηση προϋποθέτει ότι το υποκείμενο θέλει να  

συνεργαστεί, αφού αυτό το οποίο καλείται να μάθει έχει νόημα για το ίδιο και επιπλέον το  

αφορά.  Αναφέρεται  σε  δραστηριότητες  μάθησης  μέσα  από  παραστατικό  υλικό,  παιχνίδια  
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ρόλων και  άμεσες  εμπειρίες,  αλλά και  σε  διαδικασίες  κατανόησης  του  ίδιου  του  εαυτού  

(αυτογνωσία)  και  των εμπειριών του υποκειμένου,  ιδιαίτερα μάλιστα αυτών που απωθεί.  

Μέσα σε ένα πλαίσιο συναισθηματικής στήριξης και αποδοχής, οι μαθητές εμπλέκονται σε  

παρατήρηση, συμμετοχή, στοχασμό και  δράση, ώστε να αναπτύξουν συναισθήματα,  ιδέες,  

στάσεις  και  αξίες.  Βιωματικές  προσεγγίσεις  εφαρμόζονται  ιδιαίτερα  στα  προαιρετικά  

εκπαιδευτικά προγράμματα, με τα εξής βήματα: εκτίμηση αναγκών, προσδιορισμός στόχων,  

προσδιορισμός  περιεχομένων,  επιλογή  διδακτικών  μεθόδων  και  αξιολόγηση  (Καμαρινού  

2000). 

Παραδείγματα:  Βιωματική  προσέγγιση  λογοτεχνικού  κειμένου,  στρατηγικές  λήψης  

αποφάσεων,  κοινωνικές  δράσεις  (εθελοντισμού,  δενδροφύτευσης,  δασοπροστασίας  κ.λ.π.),  

γραφή ημερολογίων ή επιστολών, πραγματικές ή φανταστικές συνεντεύξεις.  (2008: 145-146).
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9.  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ HOWARD GARDNER

Σύμφωνα  με  τον  Gardner,  «η θεωρία  της  πολλαπλής  νοημοσύνης  αποτελεί  μια  εργασία

σύνθεσης, η οποία συνυφαίνει διαφορετικά είδη πληροφοριών από πολλούς επιστημονικούς κλάδους

κατά  τρόπο  μεταβιβάσιμο  και  λογικό». Ισχυρίζεται  ότι  «το  ίδιο  το  γεγονός  της  περιγραφής  της

ανθρώπινης  γνωστικής  διαδικασίας  μπορεί  να  επηρεάσει  το  πώς  θα  σκέφτονται  και  θα

συμπεριφέρονται στο μέλλον οι άνθρωποι» (Φλουρής, 2020: 20).

Ο Καθηγητής Φλουρής στο βιβλίο του  Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση. ΘΕΩΡΙΑ -

ΕΡΕΥΝΕΣ  -  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.,  (2020)  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΓΡΗΓΟΡΗ,  ΑΘΗΝΑ  παρουσιάζει  το  βασικό

εννοιολογικό  πλαίσιο  της  θεωρίας  των  πολλαπλών  τύπων  νοημοσύνης  και  στη  συνέχει

πραγματεύεται τις δυνατότητες και τις προκλήσεις, οι οποίες υπάρχουν στο σχετικό με το θέμα

αυτό  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  της  Ελλάδας  αλλά  και  άλλων  κοινωνιών  στις  ημέρες  μας. Ο

Gardner στον πρόλογο του βιβλίο αυτού δηλώνει ότι : 

Αναμφισβήτητα, η μορφή της εκπαίδευσης που θαυμάζω και που θα ευχόμουν να μπορούσαν 

να την έχουν όλοι οι άνθρωποι, ξεκίνησε από την Αθήνα πριν από δύο και πλέον χιλιάδες  

χρόνια  και  βασίζεται  στις  ιδέες  του  Σωκράτη,  του  Πλάτωνα,  του  Αριστοτέλη  και  των  

συναδέλφων  και  μαθητών  τους.  Δεν  πρέπει  ποτέ  να  λησμονούμε  τις  απόψεις  και  τις  

προσεγγίσεις τους, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές σήμερα σε σύγκριση με αυτό που ήταν 

κατά την κλασική αρχαιότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί την  

παροχή αυτής της εκπαίδευσης σε μια ολιγάριθμη ελίτ μόνο ή να μας κάνει να θεωρήσουμε ότι

θα πρέπει να πραγματώνεται σε μορφή συμποσίων ή σε μια Ακαδημία. Αντίθετα, η εκπαίδευση 

σήμερα θα έπρεπε να εφαρμόζει και να αξιοποιεί  τις γνώσεις που έχουμε σχετικά με την  

οργάνωση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους με 

τους οποίους τα άτομα όλων των ηλικιών προσεγγίζουν και κατακτούν σημαντικά ζητήματα. 

Με αυτό το πνεύμα διαμόρφωσα τις δικές μου ιδέες για την εκπαίδευση...(2020: 19).

Ο Howard GARDNER και το συγγραφικό του έργο

Ο  HOWARD  GARDNER  είναι Καθηγητής  της  Γνωσιακής  Επιστήμης  και  της

Παιδαγωγικής  (professor  of  Cognition  and  Education)  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  της

Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard και Διευθυντής του Προγράμματος Project

Zero στο ίδιο Πανεπιστήμια και επισκέπτης Καθηγητής της Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του
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Πανεπιστημίου  της  Βοστόνης.  Αποτελεί  μια  ξεχωριστή  προσωπικότητα  της  ακαδημαϊκής

κοινότητας, έναν κορυφαίο και χαρισματικό επιστήμονα που έχει διακριθεί διεθνώς για τη συμβολή

του στην Ψυχολογία και την Παιδαγωγική, αλλά και σε άλλους συναφείς κλάδους, στους οποίους

έχει παραγάγει σημαντικό και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. 

Ο  Καθηγητής  Gardner  έχει  γράψει  περισσότερα  από  30  βιβλία,  450  άρθρα  και  έχει

αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας από 25 Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Έχει, επίσης, λάβει πάνω

από 20 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για τις εργασίες του (π.χ. Hobbs professor, MacArthur

Prize Fellowship, National Psychology Award, William James Award, κ.ά.). Τα δημοσιεύματά του

αφορούν τους τομείς της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Παιδαγωγικής της

Ηθικής  και  άλλων Κοινωνικών Επιστημών.  Τα έργα του έχουν μεταφραστεί  σε 27 ευρωπαϊκές

γλώσσες, αλλά και σε άλλες, όπως η ιαπωνική, η κορεάτικη, η κινέζικη, η εβραϊκή, η τούρκικη

κ.τ.λ. Η συμβολή του έχει αναγνωριστεί διεθνώς ακόμη και από επιστήμονες που διαφωνούν με τη

θεωρία του και ασκούν κριτική σε αυτή.                            

Ο  Gardner  θεωρείται  ως  ένας  από  τους  100  διανοούμενους  που  έχουν  ασκήσει  τη

μεγαλύτερη επίδραση στον Πλανήτη και η πιο σημαντική προσωπικότητα στη διαμόρφωση μιας

ολοκληρωμένης  εκπαιδευτικής  θεωρίας  μετά  τον  John  Dewey.  Ο  Howard  Gardner  είναι

συγγραφέας  450  και  άνω  άρθρων  σε  επιστημονικά  περιοδικά  στις  περιοχές  αναπτυξιακής

ψυχολογίας, νευροψυχολογίας, εκπαίδευσης, αισθητικής, ηθικής και των κοινωνικών επιστημών,

ενώ έχει συγγράψει πάνω από 350 άρθρα σε ειδικές θεματικές περιοχές, εισαγωγές βιβλίων και

βιβλιοκρισίες  ευρείας  κυκλοφορίας.  Για μια ακριβέστερη και  πιο επικαιροποιημένη ενημέρωση

σχετικά με τις δημοσιεύσεις του βλ. https://www.howardgardner.com/

Σύμφωνα με τον Καθηγητή του τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ Γεώργιο Φλουρή (2020), το

βιβλίο που τον κατέστησε διάσημο είναι το βιβλίο του  The Frames of Mind, που προώθησε τον

διάλογο για  την  ανθρώπινη  ευφυΐα,  ενώ συνετέλεσε στην  αναμόρφωση της  ψυχοπαιδαγωγικής

θεωρίας και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο κορυφαίους ψυχολόγους της εποχής μας. Στο

ανατρεπτικό αυτό βιβλίο, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1983 και ήταν σταθμός για τις

Γνωσιακές  Επιστήμες,  ο  Gardner  καταθέτει  την  έρευνα  που  διεξήγαγε  επί  25  χρόνια  για  τον

ανθρώπινο εγκέφαλο, τις λειτουργίες και ικανότητές του, εξετάζοντας ιδιοφυίες, αυτιστικά άτομα,

άτομα με μέσο όρο νοημοσύνης, καθώς και άτομα που είχαν υποστεί εγκεφαλικές παθήσεις, ενώ

παράλληλα παρουσιάζει τα ευρήματά του σχετικά με την Πολλαπλή Νοημοσύνη του ανθρώπου.

Στηρίζεται  σε  ερευνητικά  δεδομένα  διαφόρων επιστημών,  και  κυρίως  των  νευροεπιστημών,  τα

οποία στοιχειοθετούν το γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι ενιαίος, αλλά συνίσταται
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από "πολλαπλά πλαίσια" (frames of  mind), τα οπoία είναι σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ τους και

αποτελούν τη βάση διαφορετικών ικανοτήτων. Η θεωρία προτείνεται ως μια νέα πλουραλιστική

έννοια  για  τον  ανθρώπινο  εγκέφαλο,  η  οποία  απορρίπτει  τον  μονιστικό  τρόπο  αντίληψης  της

νοημοσύνης, που για πάνω από έναν αιώνα περιοριζόταν στον δείκτη νοημοσύνης. Στο  βιβλίο

αυτό,  όπως  και  στα  άλλα  που  έπονται,  Multiple  intelligences:  the  theory  in  Practice (1993),

Intelligence  Reframed (1999),  Multiple  Intelligences:  New  Horizons (2006),  ο  Gardner

αμφισβήτησε την εγκυρότητα του Δείκτη Νοημοσύνης και υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίνεται στην

ποικιλομορφία  της  ανθρώπινης  φύσης,  αφού  συρρικνώνει  την  πολλαπλότητα  των  ανθρώπινων

ικανοτήτων σε γλωσσικές και λογικό-μαθηματικές, κυρίως.

Το συγγραφικό έργο του αφορά πτυχές και διαδικασίες του ανθρώπινου νου, καθώς και της

νοημοσύνης με την πολλαπλότητα που προσδίδει σ' αυτήν, ενώ άλλα βιβλία του πραγματεύονται

την  ανθρώπινη  ανάπτυξη  και  την  εξέλιξη,  καθώς  και  θέματα  σχετικά  με  τους  τομείς  της

διδασκαλίας των Εφαρμοσμένων Τεχνών στο σχολείο και άλλα συναφή. Ένα σημαντικό βιβλίο, το

οποίο αποτέλεσε προάγγελο του βιβλίου  Frames of Mind (1983), είναι το βιβλίο  The Shattered

Mind (1975), στο οποίο παραθέτονται στοιχεία από εγκεφαλικές βλάβες, αλλά και διαπιστώσεις

σχετικές με την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Στη συνέχεια ο Gardner, επεξέτεινε τις μελέτες του και σε άλλες ιδιότητες του νου, όπως: τη

δημιουργικότητα  Creating  Mind (1993),  την  ηγεσία  Leading  Minds (1995),  βιβλίο  που  έχει

μεταφραστεί στα ελληνικά με τίτλο  Ηγετικές προσωπικότητες: μια ανατομία της ηγεσίας, από τις

εκδόσεις  Singular (1999), τη χαρισματικότητα,  Extraordinary Minds (1997), τον επιστημονικό ή

ακαδημαϊκό  νου  The  Disciplined  Mind (1999)  καθώς  και  τον  νου  που  ανακαλύπτει  τρόπους

μετασχηματισμού των βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων των ανθρώπων  Changing Minds (2004). Το

τελευταίο αυτό βιβλίο  έχει  μεταφραστεί  και  στα ελληνικά από τις  εκδόσεις  Κριτική,  με τίτλο:

Μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη των άλλων και τη δική σας.

Σε όλα σχεδόν τα έργα του δεν παραλείπει να αναφερθεί στις παιδαγωγικές συνθήκες και

στους  διδακτικούς  όρους,  οι  οποίοι  ευνοούν  την  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  νου,  τη

δημιουργικότητα,  τα  χαρισματικά  άτομα,  τη  διδασκαλία  των  τεχνών,  καθώς  και  στο  πώς  η

εκπαίδευση θα βελτιώσει ή θα υποβοηθήσει την ανθρώπινη ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό, ως προς το

θέμα αυτό, είναι τα βιβλίο του  The Unschooad Mind (1991), το οποίο έχει, επίσης, μεταφραστεί

στα ελληνικά, με τίτλο Πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο, Μέθοδοι διδασκαλίας σε αρμονία με

τους τρόπους σκέψης, από τις εκδόσεις Ατραπός-Περιβολάκι. Το συγκεκριμένο βιβλίο αναλύει το

πώς σκέφτονται τα παιδιά αλλά και το πώς πρέπει τα σχολεία να διδάσκουν.
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Αυτό που χαρακτηρίζει το συνολικό έργο του Gardner είναι το γεγονός ότι ακόμη και όταν

έχει εξαντλήσει ένα θέμα, δεν το εγκαταλείπει. Επανέρχεται σ' αυτό, για να το μελετήσει σε βάθος,

για να το συμπληρώσει με νέα στοιχεία και να το εμπλουτίσει λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά

δεδομένα κάθε εποχής.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Ο Gardner στα έργα του και συγκεκριμμένα στην αναθεωρημένη έκδοση του 2006 του

έργου  Multiple  Intelligences.  New  Horizons υποστηρίζει  με  ερευνητικά  τεκμηριωμένα

επιχειρήματα ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με τους εξής οκτώ τύπους νοημοσύνης : τη

γλωσσική (linguistic intelligence),  τη λογικομαθηματική (logical-mathematical  intelligence),

τη  νοημοσύνη  χώρου  ή  οπτική  νοημοσύνη  (spatial  visual  intelligence),  την  κιναισθητική

(bodily-kinesthetic  intelligence),  τη  μουσική  (musical  intelligence),  την  ενδοπροσωπική

(intrapersonal intelligence), την διαπροσωπική (interpersonal intelligence) και την οικολογική

η φυσιογνωστική νοημοσύνη (naturalist intelligence). 

«Σύμφωνα με τον εισηγητή της συγκεκριμένης θεωρίας, ο συνδυασμός των τύπων νοημοσύνης

που  διαθέτει  το  κάθε  άτομο  απηχεί  τη  μοναδικότητα  και  διαφορετικότητά  του.  Η  θεωρία  αυτή

πρεσβεύει ότι είναι δυνατό να αναπτυχτούν όλοι οι  τύποι νοημοσύνης στη διάρκεια της ζωής του

ατόμου, διαδικασία στην οποία μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό, και το σχολείο που θεσμικά έχει

αναλάβει την εκπαίδευση των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες» (Φλουρής, 2020: 28).  

Σύμφωνα με τον Gardner, 

όλοι οι άνθρωποι έχουν όλο το φάσμα των  τύπων νοημοσύνης, το οποίο χαρακτηρίζει το  

ανθρώπινο  είδος,  αλλά όχι  ακριβώς  το  ίδιο  πλέγμα.  Η φύση  του  πλέγματος  των  τύπων  

νοημοσύνης του  κάθε  ατόμου  –  δηλαδή,  η  δομή  των  κυρίαρχων  και  των  λιγότερο  

αναπτυγμένων  τύπων νοημοσύνης καθορίζουν τη μοναδικότητά του, διαδικασία που δείχνει 

ότι κανένα άτομο δεν είναι πανομοιότυπο με κάποιο άλλο. Η ιδιαιτερότητα, επομένως, του  

κάθε  ατόμου  οφείλεται  στον  μοναδικό  συνδυασμό  των  τύπων νοημοσύνης που  διαθέτει,  

καθώς και στις συνθήκες ζωής του στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο  

αναπτύσσεται. Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι ισχύει και στις περιπτώσεις ομόζυγων διδύμων,

οι οποίοι αν και ζουν σ' ένα κοινό περιβάλλον, παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο 

σε ορισμένες λειτουργίες του εγκεφάλου τους όσο και σε πτυχές του χαρακτήρα τους. Βέβαια, 

στη διάρθρωση του μοναδικού φάσματος των τύπων νοημοσύνης των ατόμων, συμβάλλουν  

38



πρώτοι οι  γονείς  οι  οποίοι  θέτουν τα θεμέλια διαμόρφωσης των τύπων νοημοσύνης των  

παιδιών τους.  Η αντιμετώπιση,  επομένως,  των γονέων επηρεάζει,  σε  μεγάλο βαθμό,  την  

ανάπτυξη όλου του φάσματος των τύπων νοημοσύνης δεδομένου ότι στα πρώτα χρόνια της  

ζωής των παιδιών διεξάγεται μια έντονη δράση στο νευρωνικό τους δίκτυο. Μεγάλη συμβολή 

έχουν  και  οι  εκπαιδευτικοί,  οι  οποίοι  προωθούν  ορισμένους  μόνο  από  τους  τύπους  

νοημοσύνης, ενώ αφήνουν ανέπαφους ή ημι-καλλιεργημένους άλλους. Αυτό συμβαίνει στις  

περιπτώσεις  εκείνες  όπου  οι  εκπαιδευτικοί  περιορίζονται  στην  απλή  υλοποίηση  του  

συμβατικού Προγράμματος Σπουδών και δεν καταφέρνουν να το προσαρμόσουν στις ανάγκες 

και τις κλίσεις των μαθητών τους. Σύμφωνα, πάντως, με πολλές έρευνες, οι νευρώνες των  

παιδιών  που  δεν  χρησιμοποιούνται  σταδιακά  ατροφούν  ή  περιθωριοποιούνται,  για  να  

χρησιμοποιηθούν  όταν  υπάρξουν  οι  ανάλογες  προϋποθέσεις  όχι,  όμως,  με  την  ίδια  

αναπτυξιακή δραστηριότητα των πρώτων χρόνων της ζωής (Φλουρής, 2020: 103). 

Ο  Φλουρής  (2020)  αναφέρει  ότι  η  μαθησιακή  διαδικασία  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην

οργάνωση  και  αναδιοργάνωση  του  εγκεφάλου.  Το  γεγονός  αυτό  όχι  μόνο  αυξάνει  τα  νευρικά

κύτταρα μεταξύ τους, αλλά και επιτυγχάνει καλύτερη επικοινωνία, μεταξύ των συνδέσεων καθώς

και  αποτελεσματικότερες  νοητικές  λειτουργίες  μεγιστοποιώντας  στο  έπακρο  τη  μαθησιακή

δυνατότητα.

Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης αναλυτικότερα : 

 η γλωσσική νοημοσύνη (linguistic intelligence)  

Ο Φλουρής επισημαίνει ότι 

οι λειτουργίες του πυρήνα της γλωσσικής νοημοσύνης απαιτούν ευαισθησία στους ήχους των 

λέξεων, τη δομή, τη σύνταξη, τη φωνολογία, τη σημασιολογία, την πραγματολογία, τα νοήματα

και άλλες πρακτικές λειτουργίες των λέξεων και της γλώσσας. Ο τύπος νοημοσύνης αυτός  

γίνεται εμφανής κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλήματος, όπου το άτομο σκέφτεται, κυρίως με

λέξεις,  ενώ δείχνει  ευαισθησία  τόσο στην  εφαρμογή  γραμματικών  κανόνων όσο και  στη  

διατύπωση νοήματος, διαδικασίες που φανερώνουν εάν η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ή 

όχι.  Επιπρόσθετα,  η  ύπαρξη  αυτού  του  τύπου  νοημοσύνης  προϋποθέτει  την  ικανότητα  

ακρόασης, την ανάγνωση, τη γραφή, την καλή μνήμη ονομάτων, ημερομηνιών, τοποθεσιών, 

την παρουσία επαρκούς λεξιλογίου, της συμβολικής σκέψης και άλλων ακόμη γλωσσικών  

δεξιοτήτων». 

39



Επίσης τα άτομα που έχουν διάχυτη τη γλωσσική νοημοσύνη 

εκτός  από  το  ότι  διαθέτουν  γλωσσική  ευχέρεια  αρέσκονται  στην  αφήγηση  ιστοριών,  τη  

λογοτεχνία, την ποίηση, τις ξένες γλώσσες, τα παιχνίδια με λέξεις και έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά. Οι επιδιωκόμενες καταστάσεις (end-states) που  

απορρέουν  από  τον  τύπο  αυτό  οδηγούν  σε  επαγγελματικές  δραστηριότητες,  όπως  οι  

συγγραφείς, οι ρήτορες, οι ποιητές, οι δημοσιογράφοι,  οι ομιλητές, και γενικά άτομα που  

χειρίζονται τον δημόσιο λόγο, όπως οι δημοσιογράφοι, οι νομικοί και άλλοι (2020: 123).

Μεγάλο τμήμα του προγράμματος σπουδών σήμερα αφιερώνεται στη γλωσσική νοημοσύνη,

η  οποία  ενισχύεται  και  από  όλα  τα  υπόλοιπα  μαθήματα  καθώς  το  περιεχόμενο  όλων  των

μαθημάτων προσεγγίζεται μέσω της γλώσσας.

 η λογικομαθηματική νοημοσύνη logical-mathematical intelligence

Σύμφωνα με το Φλουρή 

το άτομο που  έχει  αυτόν τον  κυρίαρχο  τύπο νοημοσύνης είναι  σε  θέση  να  σκέφτεται  με  

αριθμούς,  να κάνει  υπολογιστικές  πράξεις,  να  εμπλέκεται  σε  επαγωγικές  και  απαγωγικές  

σκέψεις, να αναζητά τις λογικές σχέσεις, να αναλύει και να επιλύει προβλήματα. Ο τύπος  

νοημοσύνης  αυτός  είναι  διάχυτος  στα  άτομα  που  ασχολούνται,  κυρίως,  με  τις  θετικές  

επιστήμες. Τα συστατικά του πυρήνα της λογικομαθηματικής νοημοσύνης προϋποθέτουν την 

ικανότητα  εκλογίκευσης,  αιτιολόγησης  και  λογικής  ανάλυσης  ποσοτικών  και/ή  ποιοτικών  

δεδομένων. Επομένως, απαιτείται ευαισθησία στα λογικά πρότυπα (patterns) και ικανότητα 

χειρισμού  σχέσεων,  υποθέσεων,  προτάσεων,  εικασιών  και  άλλων  αφηρημένων  μορφών  

σκέψης.  Τα  είδη  διαδικασιών  του  τύπου  αυτού  που  σχετίζονται  με  τις  εκπαιδευτικές  

δραστηριότητες  είναι  η  κατηγοριοποίηση,  η  ταξινόμηση,  η  γενίκευση,  η  διερεύνηση,  η  

διαμόρφωση και τεκμηρίωση υποθέσεων και φυσικά οι πάσης φύσης λογικομαθηματικοί ή  

στατιστικοί  υπολογισμοί  ή  αριθμητικές  πράξεις.  Τα  άτομα  που  διαθέτουν  τη  νοημοσύνη  

αυτή αρέσκονται στον πειραματισμό,  στους  υπολογισμούς,  στις  εκτιμήσεις,  στην  επίλυση  

λογικών προβλημάτων, στα puzzles,  στη  διατύπωση  ερωτήσεων  αναζήτησης  και  άλλα  

παρόμοια. 

Τα σχολικά μαθήματα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται ή αντιστοιχούν με τον τύπο αυτό 

είναι  η  φυσική,  τα  μαθηματικά,  η  βιολογία,  η  χημεία,  οι  γλώσσες  των  υπολογιστών,  η  

τεχνολογία  κ.λπ..  Οι  επιδιωκόμενες  επαγγελματικές  δραστηριότητες  αφορούν  στους  
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εκπροσώπους των θετικών επιστημών (ιδιαίτερα οι φυσικοί και μαθηματικοί), οι μηχανικοί, 

οι εφευρέτες, οι προγραμματιστές Η/Υ, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, κ.ά.(2020: 23).

Πολλές διδακτικές ώρες στο ελληνικό σχολείο σήμερα αφιερώνονται στη λογικομαθηματική

νοημοσύνη,  όπως  οι  φυσικές  επιστήμες,  τα  μαθηματικά  και  άλλα  σχετικά  μαθήματα  θετικών

επιστημών .

 Η νοημοσύνη χώρου ή οπτική νοημοσύνη (visual/spatial intelligence) 

 Σύμφωνα με το Φλουρή (2020) η οπτική νοημοσύνη ή νοημοσύνη χώρου προϋποθέτει την

ικανότητα να αντιληφθεί το άτομο τον οπτικό κόσμο και το περιβάλλον του χώρου με ακρίβεια,

αλλά  και  να  εκτελεί  μετασχηματισμούς  των  αρχικών  αντιλήψεων.  Τα άτομα  αυτού  του  τύπου

νοημοσύνης έχουν ευχέρεια στις οπτικές τέχνες (στη ζωγραφική, γλυπτική, κ.λ.π.), στην ικανότητα

να  σχηματίζουν  νοητικές  εικόνες,  να  σχεδιάζουν  παραστάσεις,  να  αντιλαμβάνονται  τον  χώρο

τρισδιάστατα (όπως π.χ. οι πιλότοι, οι ναυτικοί,) και να προσανατολίζονται προς την επιδιωκόμενη

κατεύθυνση με ακρίβεια. Προϋποθέτει, επίσης, ευαισθησία στις μορφές, τα χρώματα, στον χώρο,

στις  γραμμές  και  στις  σχέσεις  ανάμεσα  σ'  όλα  αυτά  τα  στοιχεία.  Περιλαμβάνει,  ακόμη,  την

ικανότητα οπτικοποίησης των αντικειμένων, των γραφικών παραστάσεων και αναπαραστάσεων,

των ιδεών του χώρου και άλλα συναφή.

Το μάθημα που αντιστοιχεί  σε αυτόν τον τύπο νοημοσύνης είναι η αισθητική αγωγή, η

οποία παραμελείται στο σύγχρονο σχολείο.

 η κιναισθητική νοημοσύνη (bodily-kinesthetic intelligence)

Τα άτομα με επαρκή κιναισθητική νοημοσύνη ασκούν μυϊκό και σωματικό έλεγχο καθώς

και  έλεγχο  των  κινήσεων  τους (Φλουρής,  2020).  Διαθέτουν  την  ικανότητα  να  χειρίζονται  και

αντικείμενα (π.χ. χρήση εργαλείων, παίξιμο μουσικών οργάνων κ.λπ.) με ιδιαίτερη επιδεξιότητα και

εκλέπτυνση και να κατασκευάζουν ή να μετασχηματίζουν πράγματα, όπως ο μαραγκός, ο γλύπτης,

ο μηχανικός, κ.λπ.  Η κιναισθητική νοημοσύνη απαιτεί συγκεκριμένες κινητικές δεξιότητες, όπως η

ισορροπία, η επιδεξιότητα, η ευελιξία, η ταχύτητα, η δύναμη, ο συντονισμός. Το άτομο είναι ικανό

να χρησιμοποιεί το σώμα του για να εκφράζει ιδέες και συναισθήματα, όπως π.χ. στην περίπτωση

του ηθοποιού, του αθλητή, του χορευτή. 

Τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος που ενισχύουν τον τύπο αυτό είναι η φυσική

αγωγή,  ο  χορός,  η  ζωγραφική,  η  χειροτεχνία,  το  θέατρο,  η  μουσική,  οι  εικαστικές  τέχνες  και
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γενικότερα  οι  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες.  Παρά τη  σημαντικότητα  που  έχουν  τα  μαθήματα

αυτά, αγνοούνται ή υποβαθμίζονται σημαντικά στο πρόγραμμα σπουδών.

 η μουσική νοημοσύνη (musical intelligence)

Ο Φλουρής (2020) υποστηρίζει ότι η μουσική ικανότητα εκδηλώνεται σε πολύ μικρή ηλικία

και θεωρείται ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια βιολογική προδιάθεση που αναφύεται στο πλαίσιο

μιας κουλτούρας. 

Τα συστατικά του πυρήνα της μουσικής νοημοσύνης απαιτούν μία σειρά ικανοτήτων που  

παραπέμπουν  στη  δυνατότητα  του  ατόμου  να  αντιλαμβάνεται  και  να  εκτιμά  τους  

διαφορετικούς τόπους ή μορφές της μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που διαθέτει αυτόν 

τον τύπο νοημοσύνης είναι σε θέση να κάνει διακρίσεις και αναλύσεις των μουσικών τύπων 

(όπως  π.χ.  κριτικός  μουσικής),  να  παράγει  ή  να  μετασχηματίζει  μουσική  (όπως  π.χ.  ο  

συνθέτης) ή ακόμη και να αποδίδει / ερμηνεύει μουσικούς τύπους (όπως π.χ. ο εκτελεστής  

μουσικών έργων). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει ευαισθησία στους ρυθμούς, στους ήχους, στους 

τόνους,  στις  μελωδίες  και  γενικά  στο  ύφος  της  μουσικής.  Τα  άτομα  που  διαθέτουν  τη  

συγκεκριμένη  νοημοσύνη  είναι  σε  θέση  να  τραγουδούν,  να  ακολουθούν  με  κινήσεις  ή  

σφυρίγματα  τον  ρυθμό,  να  κάνουν  ρυθμικές  κινήσεις,  και  γενικά,  να  επεξεργάζονται  

πληροφορίες ή στοιχεία που σχετίζονται με τη μουσική (2020: 141). 

Το μάθημα που αντιστοιχεί στο σχολικό πρόγραμμα είναι η μουσική.

 Οι νοημοσύνες του προσώπου (ενδοπροσωπική και διαπροσωπική)

Ο  Gardner  στην  αρχική  του  εργασία  (1983)  περιέγραψε  την  ενδοπροσωπική  και  τη

διαπροσωπική  νοημοσύνη  από  κοινού  ως  “νοημοσύνες  του  προσώπου”  ή  “προσωπικοί  τύποι

νοημοσύνης” (personal intelligences), ενώ τους οριοθέτησε αργότερα (1993) ως χωριστούς, αλλά

αλληλοσυνδεόμενους τύπους νοημοσύνης.  Οι νοημοσύνες του προσώπου συνιστούν σημαντικές

όψεις της ανθρώπινης φύσης και είναι αλληλένδετες αφού η μια δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την

άλλη. 

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη αναφέρεται στις  πτυχές της εσωτερικής ανάπτυξης, ενώ ο

πυρήνας  των  λειτουργιών  της  παραπέμπει  στη  συναισθηματική  ζωή  και  στο  φάσμα  των

συναισθημάτων ή των συγκινήσεων του ατόμου.  Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι εξωστρεφής

και απευθύνεται προς τα άλλα άτομα, ενώ οι δυνατότητες του πυρήνα της επιτρέπουν να κάνει
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διακρίσεις αναφορικά με άλλα άτομα ανάλογα με τη διάθεση, την ψυχοσύνθεση, τα κίνητρα και τις

προθέσεις τους (Φλουρής, 2020).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Φλουρή, 

τα συστατικά του πυρήνα της διαπροσωπικής νοημοσύνης προϋποθέτουν την ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις, τα συναισθήματα, τις προθέσεις, τις επιθυμίες και τα 

κίνητρα των άλλων. Επιπρόσθετα, ο τύπος νοημοσύνης αυτός σχετίζεται με την ευαισθησία 

του ατόμου στην πρόσληψη και ερμηνεία των εκφράσεων του προσώπου, της χροιάς της  

φωνής και των χειρονομιών των άλλων καθώς και τη διάκριση όλων των διαπροσωπικών 

μηνυμάτων που φθάνουν σ' αυτόν. Στις παραπάνω ικανότητες περιλαμβάνονται, ακόμη και η 

ευχέρεια  να  ανταποκρίνεται  το  άτομο  αποτελεσματικά  στις  νύξεις  των  άλλων  με  την  

προοπτική της διαμόρφωσης ή επίδρασης μιας ενδεχόμενης κατεύθυνσης ἡ δράσης (2020:  

149).

Τα  άτομα  που  έχουν  αναπτυγμένη  τη  διαπροσωπική  νοημοσύνη  αρέσκονται  στο  να

ηγούνται,  να  οργανώνουν,  να  επικοινωνούν,  να  μεσολαβούν,  να  δημιουργούν  κοινωνικές

εκδηλώσεις. 

Τα μαθήματα του επίσημου σχολικού προγράμματος που προωθούν τον τύπο αυτό είναι,

κυρίως, η κοινωνική αγωγή στο δημοτικό σχολείο, η κοινωνιολογία στο γυμνάσιο και γενικότερα οι

κοινωνικές σπουδές και επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες που την ενισχύουν είναι οι

αλληλεπιδράσεις των κοινωνικών ομάδων, η συμμετοχή σε ομίλους, τα μαθητικά συμβούλια, τα

clubs και οι διάφορες ομάδες ενδιαφερόντων. 

Σύμφωνα με το Φλουρή, 

«τα χαρακτηριστικά του πυρήνα  της ενδοπροσωπικής νοημοσύνης αποτελούν η γνώση του  

εαυτού και η ικανότητά του να δρα προσαρμοστικά με βάση αυτήν τη γνώση. Περιλαμβάνει 

μια σαφή εικόνα ή αντίληψη των δυνάμεων και αδυναμιών του ατόμου, τη συνειδητοποίηση 

των  προθέσεων,  των  διαθέσεων,  των  κινήτρων,  των  επιθυμιών  και  των  κλίσεών  του.  

Επιπρόσθετα,  στη  νοημοσύνη  αυτή  εντάσσονται  η  αυτοκατανόηση,  η  αυτοεκτίμηση,  η  

αυτοαποδοχή, η αυτοπειθαρχία, ο αυτοέλεγχος και άλλες συναφείς έννοιες».  

Τα άτομα που έχουν κυρίαρχο τον εν λόγω τύπο νοημοσύνης, 

διαθέτουν την ευχέρεια να σκέπτονται ενδόμυχα, να αρέσκονται στη διαμόρφωση οραμάτων, 

να διαλογίζονται, να ονειροπολούν. Επιπρόσθετα, τα άτομα αυτά δείχνουν προτίμηση στο να 

σχεδιάζουν το παρόν και το μέλλον τους σιωπηλά, να αναζητούν ποιοι είναι, που πάνε, τι και 
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γιατί επιθυμούν αυτά που επιθυμούν και άλλα συναφή. 

Τα μαθήματα του επίσημου σχολικού προγράμματος που έμμεσα προωθούν τον τύπο αυτό  

είναι  κυρίως,  τα  θρησκευτικά  στο  δημοτικό  σχολείο,  τα  μαθήματα  της  φιλοσοφίας,  της  

ψυχολογίας  στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση και  άλλα ακόμη μαθήματα.  Επαγγέλματα που  

αντιστοιχούν  στον  συγκεκριμένο  τύπο  είναι  οι  ψυχοθεραπευτές,  οι  φιλόσοφοι,  οι  ηγέτες  

θρησκευτικών οργανώσεων (2020: 151). 

 η οικολογική ή φυσιογνωστική νοημοσύνη (naturalist intelligence)

Σύμφωνα με τον Φλουρή, 

η συγκεκριμένη νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν,  να  

διακρίνουν, να ερευνούν και να ταξινομούν με επιτυχία ένα μεγάλο μέρος των έμβιων όντων 

– ιδιαίτερα την πανίδα και  τη  χλωρίδα του περιβάλλοντος.  Τα άτομα που διαθέτουν τον  

συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης αισθάνονται άνετα στον κόσμο των οργανισμών και είναι σε 

θέση να φροντίζουν και να αλληλεπιδρούν με τα έμβια όντα, καθώς και να αξιοποιούν τις  

διαδικασίες του φυσικού και περιβαλλοντολογικού κόσμου. Άτομα που εκπροσωπούν τον τύπο

νοημοσύνης  αυτόν  είναι  οι  βοτανολόγοι,  οι  εντομολόγοι,  οι  γεωπόνοι  κ.λ.π.,   

συμπεριλαμβανομένων των κυνηγών, των γεωργών, των ψαράδων και άλλοι (2020: 155).

Ο Φλουρής προσθέτει ότι 

Στις  ημέρες  μας,  η  ικανότητα  των ατόμων που  έχουν  πολύ  αναπτυγμένο τον  τύπο αυτό,  

αντικαταστάθηκε με μια άλλη, επειδή έχουν απομακρυνθεί από τη φύση ή μεγάλωσαν σε  

αστικά κέντρα. Η νέα ικανότητα των ατόμων αυτών αφορά στην ευχέρεια που διαθέτουν στο 

να μπορούν, δηλαδή, να “αναγνωρίζουν και να ταυτοποιούν αυτοκίνητα από τους ήχους των 

μηχανών τους ή να διαγιγνώσκουν ασυνήθιστα πρότυπα σε ένα επιστημονικό εργαστήριο” 

(2020: 153).

Τα  μαθήματα  του  επίσημου  σχολικού  προγράμματος  που  μπορούν  να  προωθήσουν  την

οικολογική ή φυσιογνωστική νοημοσύνη είναι το μάθημα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνώ

τον  φυσικό  κόσμο,  η  φυσική,  η  βιολογία,  η  χημεία,  η  γεωγραφία  και  η  γεωλογία  της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Σύμφωνα με τον Gardner, 

αλλάζουν οι ρόλοι και οι προτεραιότητες των τύπων νοημοσύνης. Πριν από τριακόσια χρόνια 

η γλωσσική νοημοσύνη ήταν η πιο σημαντική από όλες τις μορφές νοημοσύνης. Αυτός είναι ο 

λόγος  για  τον  οποίο  οι  μαθητές  εστίαζαν  την  προσπάθεια  τους  στην  κατοχή  κλασικών  

γλωσσών όπως τα αρχαία ελληνικά τα λατινικά ή τα εβραϊκά. Σήμερα, η λογικομαθηματική 

νοημοσύνη είναι σημαντική επειδή πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς μας γίνεται με τη βοήθεια 

υπολογιστών. Οι ‘προσωπικές νοημοσύνες’ - δηλαδή, η ενδοπροσωπική και διαπροσωπική - 

εκτιμώνται,  επίσης,  όλο  και  περισσότερο,  καθώς  είναι  αναγκαίο  να  μπορούμε  να  

συμπράττουμε με άλλους ανθρώπους σε επαγγελματικό πλαίσιο αλλά και στον ελεύθερο χρόνο 

μας.

Όσο κοιτάζουμε μπροστά, το πνευματικό τοπίο θα συνεχίσει να μεταβάλλεται, ίσως και με  

μεγαλύτερη ταχύτητα. Από τη στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ρομπότ θα μπορούν να 

εκτελούν πολλά από αυτά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι σήμερα, θα δίνουμε λιγότερη αξία σε 

αυτές  τις  ικανότητες  και  θα  αξιολογούμε  ως  πιο  σημαντικές  τις  δεξιότητες  και  τις  

δραστηριότητες  τις  οποίες  θα  εξακολουθούν  να  είναι  καλύτεροι  οι  άνθρωποι,  όπως,  για  

παράδειγμα οι τύποι νοημοσύνης που εμπλέκονται με τις τέχνες, τον αθλητισμό ή την ηθική. 

Είναι, επίσης, πιθανό να αποδώσουμε αξία σε νέους τύπους νοημοσύνης  (Φλουρής, 2020:  

20).

Ο Φλουρής αναρωτιέται  αν και  σε ποιο  βαθμό αυτοί  οι  τύποι  νοημοσύνης μπορούν να

καλλιεργηθούν στα σχολεία και θέτει στο ελάχιστο τρεις προϋποθέσεις. 

Η μία αφορά στη δυνατότητα που παρέχουν τα σχολικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών

και  οι  δραστηριότητες  μάθησης  ώστε  να  γίνει  η  κατάλληλη  αξιοποίησή  τους  από  τους  

εκπαιδευτικούς. Η άλλη σχετίζεται με τη θετική στάση και την παιδαγωγική κατάρτιση και  

επάρκεια των εκπαιδευτικών, διαδικασίες που θα συμβάλουν στη διδακτική αξιοποίηση των 

πολλαπλών  τύπων  νοημοσύνης.  Η  τρίτη  προϋπόθεση  απαιτεί  γνώση  της  θεωρίας  των  

πολλαπλών  τύπων  νοημοσύνης  και  ικανότητα  να  διαμορφωθεί  η  κατάλληλη  'σχολική  

οικολογία', ώστε να εδραιωθεί ένα κλίμα υποστήριξης για την καλλιέργειά τους (2020: 156). 

Το έργο  του  Gardner  είναι  σήμερα  περισσότερο  επίκαιρο  από  ποτέ,  αφού  παρέχει  στα

σχολεία  νέες  δυνατότητες  ανταπόκρισης  στις  προκλήσεις  της  εποχής  μας,  οι  οποίες  θα

αντιμετωπιστούν καλύτερα αν οι μελλοντικοί πολίτες εξοπλιστούν με πέντε τύπους του νου, όπως

γράφει σε σχετικό βιβλίο του που φέρει τον τίτλο  Five Minds for the Future (2006). Στο βιβλίο
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αυτό ο Gardner υποστηρίζει ότι παράλληλα με τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης απαιτείται και

η καλλιέργεια «πέντε τύπων του νου», την ανάπτυξη των οποίων οφείλει το σχολείο να προωθήσει

στον 21ο αιώνα, διαμορφώνοντας έτσι νέους ορίζοντες. 
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10. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ο κινηματογράφος παρόλο που αποτελεί το αντικείμενο σπουδών σε πολλά πανεπιστημιακά

τμήματα,  δεν  εισάγεται  στις  σχολικές  αίθουσες  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  παρά  μόνο

διστακτικά, στα κλεφτά. Μαθητές και καθηγητές αναφέρουν ή συζητούν τις ταινίες που είδαν στις

σκοτεινές αίθουσες, στην τηλεόραση, σε dvd. Επιχειρούν συσχετισμούς με τα λογοτεχνικά κείμενα,

ξεκινούν αναλύσεις.  Τίποτα όμως στα προγράμματα σπουδών δεν επιτρέπει  να γίνει  λόγος  για

μεθοδική εργασία. Η διαπίστωση αυτή1 του Francis Vanoye το 1979 ισχύει για τη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση και στις μέρες μας. (Vanoye,1979).

Στον  αντίποδα,  η  σχολική  τάξη  έχει  αποτελέσει  πολλές  φορές  το  αντικείμενο

κινηματογραφικών ταινιών. Αναφέρω για παράδειγμα τις ταινίες Στον κύριό μας, με αγάπη (To Sir,

with love) Αγγλία 1967, Ο κύκλος των χαμένων ποιητών (Dead poets society) ΗΠΑ 1989, Ο Ψύλλος

Ελλάδα 1990, Το καναρινί ποδήλατο Ελλάδα 1999, Τα παιδιά της χορωδίας (Les choristes) Γαλλία

2004,  Freedom writers ΗΠΑ 2007, Ανάμεσα στους τοίχους (Entre les murs) Γαλλία 2008, Το κύμα

(Die welle) Γερμανία 2008. 

Ωστόσο είναι παράλογο η διδασκαλία να αγνοεί τον κινηματογράφο σε μία εποχή που η

εικόνα  έχει  αναδειχθεί  σε  κυρίαρχο  μέσο  μετάδοσης  πληροφοριών,  μεταφοράς  γνώσης  και

επικοινωνίας,  διαμορφώνοντας  την  προσωπικότητα  των  νέων  ανθρώπων  και  επηρεάζοντας

καθοριστικά  την  αντίληψή  τους  για  τον  κόσμο  που  τους  περιβάλλει.  (Κιούκας,  2003).

Μεταφέρουμε πληροφορίες, μεταδίδουμε γνώση, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες και, τελικά,

αποκτούμε συνείδηση του εαυτού μας και του κόσμου μέσα από εικόνες, οι οποίες καταλαμβάνουν

όλο και περισσότερο την προνομιακή θέση που κατείχε μέχρι τώρα ο λόγος.  Ο κινηματογράφος

αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η παρουσία του (με διάφορες μορφές)

είναι έντονη στο νου των μαθητών και των διδασκόντων δημιουργώντας και κάνοντας εντονότερα

τα συναισθήματα, τα πάθη, τη σκέψη. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολιτισμού, όπως

πολλοί υποστηρίζουν. 

Αντίθετα,  σηματοδοτεί  το  πέρασμα  σε  μια  νέα  εποχή,  ένα  βασικό  χαρακτηριστικό  της

οποίας θα είναι η ανάπτυξη ενός άλλου κώδικα επικοινωνίας, μιας άλλης γλώσσας, της γλώσσας

των εικόνων. Η γλώσσα αυτή ήδη υπάρχει, αρθρώνεται, εξελίσσεται και, μέρα με τη μέρα, ανάγεται

σε  κύριο  φορέα  εκπομπής  μηνυμάτων,  μετάδοσης  γνώσης  και  πληροφοριών. «Μαθαίνουμε  να

1 Η μετάφραση δική μου. Σημειώνεται ότι όλα τα αποσπάσματα από ξένη βιβλιογραφία αποτελούν δική μου 
μετάφραση, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά.
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είμαστε  καχύποπτοι  απέναντι  στις  λέξεις,  για  τις  οποίες  ξέρουμε  ότι  μπορούν  να  κρύβουν

περισσότερα από όσα φαινομενικά δηλώνουν. Αν όμως είναι αλήθεια ότι μία εικόνα αξίζει όσο

χίλιες  λέξεις,  πρέπει  να  υποψιαζόμαστε  ότι  η  εικόνα  μπορεί  να  είναι  χίλιες  φορές  πιο

παραπλανητική»  (Κιούκας,  2018).  Αποτελεί  μια  «γλώσσα» πολύπλοκη  που  μας  προκαλεί

καθημερινά.  Το  μάθημα  της  γλώσσας  και  λογοτεχνίας  λοιπόν  αποτελεί  τον  προνομιακό  χώρο

μελέτης κινηματογραφικών ταινιών. 

 Η κυριαρχία  της  εικόνας  εξάλλου ως μέσου δημόσιας  επικοινωνίας  καθώς και  η χρήση

πολυσημικών  και  πολυτροπικών  τρόπων  επικοινωνίας  καθιστούν  αναγκαία  την  παροχή

οπτικοακουστικής  εκπαίδευσης  στους  μαθητές  όλων  των  βαθμίδων.  Στόχος  είναι  η  βαθμιαία

εξοικείωση των μαθητών με κώδικες και μεθόδους ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν με

κριτική διάθεση τα εκπεμπόμενα μηνύματα (γραπτά, οπτικά ή ηχητικά).  (Εκπαίδευση Αλλοδαπών

και  Παλιννοστούντων  μαθητών.  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΣΕΝΑΡΙΟ  Ε΄  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:  Λογοτεχνία  και

κινηματογράφος

http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/3_%CE%94%CE%B9%CE

%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF

%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/3.1_%CE%93%CE

%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF

%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE

%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE

%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE

%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%9D

%CE%9B.pdf  )  .

Επιπλέον στόχοι της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την

έννοια  της  αφήγησης  και  των  διαφορετικών  ειδών  αφήγησης  (γραπτής,  οπτικής,

δραματοποιημένης), να κατανοήσουν τις βασικές συμβάσεις (γλώσσας, κώδικα) της γραπτής και

της  οπτικο-ακουστικής  αφήγησης,  να  συνειδητοποιήσουν  τις  διαφορετικές  δυνατότητες  της

γραπτής  αφήγησης  και  της  οπτικοακουστικής  αφήγησης,  να  γνωρίσουν  τους  τρόπους

συλλειτουργίας  κινούμενης  εικόνας,  λόγου  και  μουσικής,  να  αντιληφθούν  ότι  κάθε  τεχνική  ή

επιλογή του συγγραφέα ή του κινηματογραφιστή είναι φορέας νοήματος και τέλος να γνωρίσουν το

κειμενικό είδος του σεναρίου.

Η  επίτευξη  των  στόχων  αυτών  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  μόνο  με  τη  δημιουργία

κινηματογραφικών  ταινιών  μέσα  στη  σχολική  τάξη.  Εξαιτίας  του  χρονικού  περιορισμού  είναι
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εφικτή η δημιουργία ταινιών μικρού μήκους. 

Η ταινία μικρού μήκους είναι ένα ιδιαίτερα πυκνογραμμένο κινηματογραφικό είδος. Στα

λίγα  λεπτά  της  διάρκειά  της  συμπυκνώνονται  ιδέες,  μηνύματα,  νοήματα  και  όλη  η

κινηματογραφική γλώσσα. Όταν μεταφέρεται σε επίπεδο τάξης η δημιουργία της,  αποτελεί ένα

μοναδικό  εκπαιδευτικό  εργαλείο  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στη  διδασκαλία  όλων  των

γνωστικών  αντικειμένων  μια  που  η  ολοκλήρωσή  του  προϋποθέτει  γλωσσικές  δραστηριότητες

(συγγραφή κειμένων, σεναρίου, storyboard κλπ), μαθηματικές δεξιότητες (γεωμετρία, μαθηματικοί

υπολογισμοί  κλπ),  μουσική  δημιουργία  (μουσική  επένδυση),  εικαστική  έκφραση  (κατασκευή

σκηνικών κλπ). Ακόμη μπορεί να υποστηρίξει όλα τα προαιρετικά προγράμματα που υλοποιούνται

στο σχολείο: αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικά. Βασίζεται στις αρχές

της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μαθητοκεντρικής μάθησης καθώς όλες οι απαιτούμενες

εργασίες έχουν σαν πυρήνα τους τις μαθητικές ομάδες και ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στον ρόλο

του μαέστρου ή σκηνοθέτη του τελικού έργου (2013, Υποστηρικτικό υλικό για τη δημιουργία ταινίας

μικρού  μήκους.  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.  https://docplayer.gr/1275178-

Ypostiriktiko-yliko-gia-ti-dimioyrgia-tainias-mikroy-mikoys-2016.html).

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών για το Γενικό λύκειο, ταινία μικρού μήκους

μπορεί να δημιουργηθεί στη σχολική τάξη στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική εργασία του

Γενικού λυκείου και στα πλαίσια των Δημιουργικών εργασιών στα μαθήματα του Γενικού λυκείου.
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11. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Στο πρόγραμμα σπουδών του Γενικού λυκείου υπάρχει το μάθημα Ερευνητική Εργασία, για

το οποίο το σχολικό έτος 2017 – 18 αφιερώνονται δυο ώρες του ωρολογίου προγράμματος στην Α΄

λυκείου  και  μια  ώρα  στη  Β΄  λυκείου.  Η  εισαγωγή  του  μαθήματος  στο  πρόγραμμα  σπουδών

πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011-12 με το ΦΕΚ 1213/ 14-6-11 για την Α΄ λυκείου και το

σχολικό έτος 2012-13 «εισάγονται και στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου και στη Β΄ τάξη Εσπερινού

Γενικού  Λυκείου  οι  Ερευνητικές  Εργασίες  (project)  ως  διακριτή  ενότητα  του  Προγράμματος

Σπουδών,  που υλοποιεί  βασικές αρχές του Νέου Σχολείου,  όπως αυτές εξειδικεύονται  στο βιβλίο

εκπαιδευτικού με τίτλο «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο», που είναι ήδη

διαθέσιμο  σε  ψηφιακή  μορφή  στην  πλατφόρμα  του  ψηφιακού  σχολείου.2.

(http  ://  digitalschool  .  minedu  .  gov  .  gr  ). Τα πρώτα χρόνια το μάθημα ήταν δίωρο και στη Β΄ λυκείου.

Για το μάθημα αυτό δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στο τέλος της χρονιάς. Οι μαθητές κάθε

τμήματος μαζί με το διδάσκοντα διαλέγουν το θέμα που θα μελετήσουν και παράγουν μια εργασία

ομαδική. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τους βαθμούς που βάζει ο διδάσκων στα δυο

τετράμηνα.

2  Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 47143/Γ2/27-04-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  με θέμα

«Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. Έτος 2012-

2013», 105847/Γ2/13-09-2012
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12. ΤΙ  ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οι δημιουργικές εργασίες έχουν ενταχθεί στην Α΄ και Β΄ λυκείου στον τυπικό γραμματισμό,

καθώς  αφορούν  μαθήματα  του  ωρολογίου  προγράμματος  και  για  τη  διεκπεραίωσή  της

προσφέρονται συγκεκριμένες ώρες του ωρολογίου προγράμματος. Υπάρχει όμως ελευθερία στην

επιλογή θέματος και τον τρόπο δράσης για τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός αποφασίζει αν οι

εργασίες θα είναι ατομικές ή ομαδικές, με την υποχρέωση να παραχθεί ένα «προϊόν». Η διαδικασία

δημιουργίας  αυτού  του  προϊόντος  θυμίζει  δραστηριότητες  ημιτυπικού  γραμματισμού  (σχολικά

προγράμματα). Αποτελεί μια δραστηριότητα που αποφέρει μόνο  "όφελος" στους μαθητές, καθώς

υπολογίζεται μόνο θετικά στη βαθμολόγηση.

Παραθέτω στη  συνέχεια  το  ΦΕΚ με  το  οποίο  εισήχθησαν  στο πρόγραμμα  σπουδών οι

δημιουργικές εργασίες :  

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 του Ν. 4521/ΦΕΚ38-02/03/2018 (τ.Α.),

Το άρθρο 8 του π.δ. 46/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 Δημιουργικές Εργασίες:

Α) Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

•  Οι Δημιουργικές Εργασίες (Δ.Ε) είναι υποχρεωτικές, αφορούν όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ 

τάξης Ημερησίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την 

Ερευνητική Εργασία,

• υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία

που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο,  

δύναται να είναι και ατομικές.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/τριες καλούνται:

αα)  είτε  να  επιλύσουν  με  τρόπο  δημιουργικό  ένα  πρόβλημα/ερώτημα  που  τους  κινεί  το  

ενδιαφέρον  και  το  οποίο  σχετίζεται  με  κάποιο  θέμα  της  διδασκόμενης  ύλης  σε  ένα  ή  

περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/ 

και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό,

ββ) είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι 

από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει,

γγ) είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με  

κάποια διδακτική ενότητα.
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Β) Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου,  

παρουσίαση  με  χρήση  προσχεδιασμένου  προφορικού  λόγου  και  αξιοποίηση  λογισμικού  

παρουσίασης,  δημιουργία  είτε  καλλιτεχνικού  έργου  (όπως  λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό  

έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, 

ψηφιακή αφήγηση) είτε άλλης κατασκευής (όπως μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας), 

πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

Γ) Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

•  Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του 

διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 

σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/- τριών.

•  Τα  θέματα  των  Δ.Ε.  προκύπτουν  ως  αποτέλεσμα  συζήτησης  ανάμεσα  στους/στις  

εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα  

ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και

να τους παρακινούν σε δράση.

•  Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,  

ενώ  είναι  δυνατόν  να  καλύπτει  και  άλλο  ή  άλλα,  προσλαμβάνοντας  έτσι  διαθεματικό-

διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς Πυλώνες: Θεματικός 

Πυλώνας  I:  Ανθρωπιστικές  Επιστήμες,  Κοινωνικές  Επιστήμες  και  Καλλιτεχνική  Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας II: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

Δ) Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό.

• Οι μαθητές/-τριες εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δ.Ε. και τουλάχιστον μία (1) 

σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

• Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και

παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δ.Ε. τουλάχιστον ενός (1) τμήματος σε ένα  

γνωστικό αντικείμενο.

• Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. 

τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή επιλέγεται σχολείο μετά

από συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.
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Ε) Προετοιμασία υλοποίησης των Δ.Ε.

•  Ο   Σύλλογος  Διδασκόντων/-ουσών  στην  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς  ορίζει  έναν/μία  

εκπαιδευτικό ως Υπεύθυνο/-η της διαδικασίας κατανομής των Δημιουργικών Εργασιών. Στην 

περίπτωση σχολικών μονάδων με  περισσότερα από τέσσερα (4)  εμπλεκόμενα τμήματα οι  

Υπεύθυνοι/ες μπορεί να είναι δύο (2).

• Κάθε εκπαιδευτικός δηλώνει στον/στην Υπεύθυνο/η της διαδικασίας με σειρά προτίμησης τα 

μαθήματα και τα τμήματα στα οποία επιθυμεί να αναλάβει την καθοδήγηση και υποστήριξη 

της εκπόνησης των Δ.Ε. και προσδιορίζει την περίοδο υλοποίησης, που μπορεί να εκτείνεται 

στο ένα ή και στα δύο τετράμηνα.

•  Οι  Υπεύθυνοι/ες  της  διαδικασίας  εκπόνησης  καταθέτουν  εισήγηση  στο  Σύλλογο  

Διδασκόντων/-ουσών όσον αφορά τον προγραμματισμό ανά τμήμα και ανά εκπαιδευτικό. Η 

τελική διευθέτηση της κατανομής των Δ.Ε. στους εκπαιδευτικούς ανά τμήμα εναπόκειται στο 

Σύλλογο  των  Διδασκόντων/ουσών  κάθε  σχολικής  μονάδας.  Ο  Σύλλογος  μπορεί  να  

αναθεωρήσει το σχεδιασμό, αν προκύψει κάποια αλλαγή των δεδομένων ή αν το κρίνει για 

κάποιο λόγο σκόπιμο.

ΣΤ) Διαδικασία Επιλογής Θεμάτων

Οι  εκπαιδευτικοί  ενημερώνουν  τους/τις  μαθητές/-τριες  για  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  

εργασίας και καθοδηγούν τις ομάδες στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των βημάτων που  

πρέπει να ακολουθήσουν.

Ζ) Διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε.

Η διάρκεια υλοποίησης των Δ.Ε.:

 ➢ για τα μονόωρα μαθήματα ενδείκνυται να είναι από τρεις (3) έως τέσσερις (4) διδακτικές

ώρες,

 ➢ για τα δίωρα, τρίωρα κ.τλ. να είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) διδακτικές ώρες.

 ➢ Σε περίπτωση Δ.Ε. που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα (1) μαθήματα, τα  οποία  

διδάσκονται από τον/την ίδιο/-α ή διαφορετικούς/-ές εκπαιδευτικούς και ανήκουν στον ίδιο ή 

σε  διαφορετικούς  Θεματικούς  Πυλώνες,  ο  χρόνος  υλοποίησής  τους  μπορεί  να  αυξηθεί  

αναλόγως του αριθμού των εμπλεκόμενων μαθημάτων, με προϋπόθεση να τηρείται η αναλογία

ωρών που θα διατίθενται σε κάθε μάθημα.
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Η) Εκπόνηση

Η  υλοποίηση  των  Δ.Ε.  γίνεται  σε  τρεις  φάσεις:  α)  σχεδιασμός,  β)  υλοποίηση  και  γ)  

παρουσίαση. Η διάρκεια κάθε φάσης προσδιορίζεται από τον/την εκπαιδευτικό.

Θ) Αξιολόγηση

Οι Δημιουργικές Εργασίες αξιολογούνται από τον/ την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην 

αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά

το  οποίο  κατατίθενται.  Αν  μία  Δ.Ε.  καλύπτει  και  άλλο/-α  μάθημα/μαθήματα,  η  εργασία  

λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/ της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά. Αν 

πρόκειται  για  μαθήματα  που  δεν  διδάσκονται  από  τον  ίδιο/-α  εκπαιδευτικό,  η  Δ.Ε.  

αξιολογείται  μετά  από  συνεργασία  των  οικείων  διδασκόντων/-ουσών.  Εάν  πρόκειται  για  

συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις μαθητές/-τριες που  

συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της 

διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας 

στο  τελικό  αποτέλεσμα.  Η  αξιολόγηση  της  Δ.Ε.  γίνεται  περιγραφικά  με  κλίμακες  

διαβαθμισμένων κριτηρίων των οποίων δείγματα προτείνονται από το ΙΕΠ. Ανάλογα με το  

είδος  της  δημιουργικής  εργασίας  (απάντηση/λύση  σε  ερώτημα/πρόβλημα  ή  

μουσικό/εικαστικό/λογοτεχνικό  έργο  ή  κατασκευή  κ.τλ.)  οι  εκπαιδευτικοί  επιλέγουν  τα  

κατάλληλα διαβαθμισμένα κριτήρια.
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Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   -     ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ   : 

Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους μέσα στη σχολική τάξη - μεταφορά

λογοτεχνικού έργου (διηγήματος) στον κινηματογράφο,  στα πλαίσια

των  μαθημάτων  Ερευνητική  Εργασία  και  Νεοελληνική  Λογοτεχνία

(Δημιουργική Εργασία) του Γενικού Λυκείου
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 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΣΑ

ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

1.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ  ΜΙΚΡΟΥ  ΜΉΚΟΥΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΤΑΞΗ  ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

Ως φιλόλογος διορισμένη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποπειράθηκα για πρώτη φορά

να εισάγω στο μάθημα τον κινηματογράφο και ειδικότερα τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους το

σχολικό έτος 2012 -13 στο Καζούλειο 2ο Λύκειο Ρόδου. Στα πλαίσια του μαθήματος Ερευνητική

εργασία θέλησα να μελετήσω με τους μαθητές ενός τμήματος της Β΄ λυκείου ταινίες που «μιλάν»

για τη ζωή στη σχολική τάξη και στη συνέχεια να τολμήσουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας

ταινία μικρού μήκους.

Οι στόχοι του μαθήματος καθορίστηκαν από κοινού με τους μαθητές ως εξής :

Τι περιμένουμε από την Ερευνητική εργασία :

1. Να δούμε ταινίες.

2. Να μάθουμε πώς γυρίζεται μια ταινία.

3. Να πάρουμε συνεντεύξεις.

4. Να γνωρίσουμε τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη δημιουργία ταινίας.

5. Να ανακαλύψουμε τα είδη των ταινιών.

6. Να γυρίσουμε ταινία με δικό μας σενάριο.

Αρχικά  λοιπόν  μελετήσαμε  ταινίες  που  αναπαριστούν τη  ζωή  στη  σχολική  τάξη.  Στη

συνέχεια  ασχοληθήκαμε  με  ταινίες  μικρού  μήκους.  Παρακολουθήσαμε δηλαδή  ταινίες  μικρού

μήκους δημιουργημένες από μαθητές,  οι  οποίοι συμμετείχαν σε διαγωνισμούς.  Ερευνήσαμε τον

τρόπο δημιουργίας ταινίας και στο δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους δοκιμάσαμε με τα παιδιά

να δημιουργήσουμε την καταδική μας ταινία μικρού μήκους. Το σενάριο και η εκτέλεση ήταν έργο

των μαθητών αποκλειστικά.  Η πρώτη απόπειρα ενασχόλησης με  τον κινηματογράφο είχε  πολύ

ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

2.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΙΝΙΑΣ  ΜΙΚΡΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ  ΜΕΣΑ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΤΑΞΗ  ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Η  δημιουργία  ταινίας  μικρού  μήκους  ήταν  ο  στόχος  του  μαθήματος  της  Ερευνητικής

εργασίας  ενός  τμήματος  της  Α΄  λυκείου  το  σχολικό  έτος  2013-14  στο  Μειονοτικό  Λύκειο

Κομοτηνής. Το αποτέλεσμα επιβράβευσε την προσπάθειά μας.
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3. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18 :

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΤΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

3.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΙΝΙΏΝ  ΜΙΚΡΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ  ΜΕΣΑ ΣΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΤΑΞΗ  ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Το σχολικό έτος 2017-18 ανέλαβα το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας σε ένα τμήμα της

Β΄ λυκείου του Μειονοτικού λυκείου Κομοτηνής. Στο συγκεκριμένο τμήμα που αποτελούνταν από

39  μαθητές  και  μαθήτριες  δίδασκα  επίσης  τα  μαθήματα  νεοελληνική  γλώσσα,  νεοελληνική

λογοτεχνία  και  ιστορία.  Είχαμε  μαζί  με  τα  παιδιά  μάθημα  δηλαδή  επτά  διδακτικές  ώρες  την

εβδομάδα. Με τους μαθητές του τμήματος αυτού συγκροτήσαμε επίσης την περιβαλλοντική ομάδα

του σχολείου μας.  Δημιουργήσαμε με τον τρόπο αυτό μία λειτουργική και  «δεμένη» ομάδα 40

ατόμων. 

Αναφορικά  με  το  θέμα  της  ερευνητικής  εργασίας,  στην  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς

προτάθηκαν στην ολομέλεια της τάξης από τους μαθητές και τη διδάσκουσα διάφορα θέματα για

έρευνα. Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών το τμήμα αυτό στα πλαίσια του μαθήματος

Ερευνητική εργασία ανέλαβε το τρέχον σχολικό έτος τη δημιουργία δυο ταινιών μικρού μήκους. Οι

ταινίες που δημιουργούνται είναι δυο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μαθητών του τμήματος- 39

μαθητές, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι. Οι ταινίες αυτές βασίζονται

σε σενάρια που έγραψαν οι μαθητές. 

Πώς δουλέψαμε.

Η δημιουργία μιας μαθητικής ταινίας μικρού μήκους απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία και

μια σειρά από εργασίες πριν τη δημιουργία, κατά τη διάρκειά της και φυσικά μετά. Όπως λέγεται

χαρακτηριστικά,  πίσω  από  μια  καλή  ταινία  μικρού  μήκους  κρύβεται  πολλαπλάσιος  χρόνος

προετοιμασίας  σε  σχέση  με  τον  χρόνο  των  γυρισμάτων.  (2013, Υποστηρικτικό  υλικό  για  τη

δημιουργία  ταινίας  μικρού  μήκους.  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.

https://docplayer.gr/1275178-Ypostiriktiko-yliko-gia-ti-dimioyrgia-tainias-mikroy-mikoys-

2016.html).
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  Συνοπτική περιγραφή 

Στοχοθεσία, χωρισμός σε ομάδες, ιδέες για σενάριο ανά ομάδα, παρουσίαση ομαδικών προτάσεων,

επιλογή  σεναρίου,  δημιουργία  σεναρίου,  δημιουργία  storyboard,  καθορισμός  αρμοδιοτήτων,

γύρισμα, μοντάζ και δημιουργία ταινίας.

 Αναλυτικότερα : 

Α φάση : προετοιμασία – προγραμματισμός.

Εργαζόμαστε στην ολομέλεια της τάξης στην αίθουσά μας. Γίνεται παρουσίαση του θέματος από

την  εκπαιδευτικό.  Συζητάμε.  Ερευνούμε  τη  διαδικασία  δημιουργίας  ταινίας  μικρού  μήκους  και

παρακολουθούμε αρκετές  κυρίως έργα μαθητών.  Στη συνέχεια προχωράμε στη δημιουργία των

δικών μας έργων. Χωριζόμαστε σε ομάδες κάθε μια από τις οποίες αναλαμβάνει να προτείνει ένα

σενάριο για την ταινία.

Β΄ φάση : υλοποίηση.

1ο βήμα.  Αρχικά εργαζόμαστε σε ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να

δημιουργήσει ένα σενάριο για την ταινία και να το παρουσιάσει στο σύνολο της τάξης βγάζοντας

μια χαρακτηριστική φωτογραφία για κάθε σκηνή στο χώρο που σκέφτεται να τη γυρίσει.

Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν τουλάχιστο υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο

και  στον οποίο είναι  εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα για την εργασία  (πρόγραμμα

παρουσιάσεων, πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών,  skype),

βιντεοπροτζέκτορα και  ένα  κινητό  τηλέφωνο  με  δυνατότητα  λήψης  φωτογραφιών  υψηλής

ανάλυσης. Για τη λήψη φωτογραφιών τα παιδιά μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλους χώρους,

εσωτερικούς ή εξωτερικούς.

2ο βήμα.  Στη συνέχεια εργαζόμαστε στην ολομέλεια της τάξης στην αίθουσα διδασκαλίας. Κάθε

ομάδα παρουσιάζει και υποστηρίζει  την πρότασή της.  Οι ομάδες παρουσιάζουν τις  σκηνές του

σεναρίου  που  προτείνουν  με  τη  βοήθεια  των  φωτογραφιών  που  έβγαλαν  για  κάθε  σκηνή.

Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία. Τα παιδιά ψηφίζουν τα δυο σενάρια που θα υλοποιηθούν.

Αφού βγουν τα αποτελέσματα, ακολουθούν σχόλια και οι ομάδες που πρότειναν τα σενάρια που

επιλέχτηκαν δέχονται ανατροφοδότηση. 

3ο  βήμα. Στη  συνέχεια  χωρίζονται  εκ  νέου  οι  μαθητές  σε  ομάδες  ανάλογα  τώρα  με  τις

αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν στην παραγωγή της κάθε ταινίας : ομάδα σεναριογράφων, ομάδα

σκηνοθετών, ομάδα σκηνογράφων και υπεύθυνων εξεύρεσης χώρων, ηθοποιοί, υπεύθυνοι κάμερας
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1 και 2, υπεύθυνοι κάμερας παρασκηνίων, μακιγιέζ, υπεύθυνοι μοντάζ.  

4ο βήμα. Οι σεναριογράφοι γράφουν το σενάριο για καθεμιά από τις δύο ταινίες και δημιουργούν

storyboard  με τη βοήθεια των προγραμμάτων  https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

και  https://www.canva.com/create/storyboards/  ή  το  σχεδιάζουν  με  το  χέρι. Παράλληλα  οι

υπεύθυνοι εξεύρεσης χώρων ανακαλύπτουν τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν τα

γυρίσματα και τους προσαρμόζουν κατάλληλα για τις ανάγκες των ταινιών. 

5ο βήμα.  Γυρίζουμε την ταινία.  Βιντεοσκοπούμε τρεις  φορές  κάθε πλάνο με δυο κάμερες  από

διαφορετική γωνία λήψης. 

6ο βήμα. Μοντάζ.

Γ΄ φάση : παρουσίαση ταινίας

Στην  αίθουσά  μας  προβάλλουμε  στην  ολομέλεια  της  τάξης  τις  ταινίες.  Ακολουθούν

συζήτηση, σχόλια, ανατροφοδότηση.

Στην τελευταία φάση δημιουργείται μία ομάδα, που στελεχώνεται από ένα παιδί από κάθε ομάδα

και η οποία θα αναλάβει την συγγραφή ημερολογίου των δραστηριοτήτων σε μορφή ιστολογίου.

Στο ιστολόγιο αυτό θα «ανέβουν» οι ταινίες.

Στη συνέχεια προβάλλουμε τις ταινίες στη σχολική μας κοινότητα.

Δ΄ φάση : αξιολόγηση.

Στην ολομέλεια της τάξης αξιολογούμε την προσπάθειά μας. Τα παιδιά δημιούργησαν μόνα

τους δυο ταινίες με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τη διάσπαση προσοχής και τη

σχιζοφρένεια.  Η προσπάθεια  χαρακτηρίστηκε  επιτυχημένη  και  το  εγχείρημα  μας  έδωσε  πολλή

χαρά.

Αυτή ήταν η αφορμή για να προχωρήσουμε σε ένα ακόμη επίπεδο στην παραγωγή ταινίας

μικρού μήκους, στη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους που θα αποτελεί μεταφορά λογοτεχνικού

έργου.
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3.2.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΑΙΝΙΑΣ  ΜΙΚΡΟΥ  ΜΗΚΟΥΣ  ΜΕΣΑ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΤΑΞΗ  -

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ) ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, ΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρειάστηκε να διαλέξουμε με τους μαθητές του

ίδιου τμήματος θέμα/ θέματα ομαδικό ή ατομικά για τη  Δημιουργική εργασία  στα μαθήματα της

νεοελληνικής  λογοτεχνίας  και  νεοελληνικής  γλώσσας.  Τη  χρονική  στιγμή  που  ξεκινάει  η

δημιουργική εργασία έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα για την πρώτη ταινία που δημιουργούμε

στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  Ερευνητικής  εργασίας  και  έχει  ξεκινήσει  το  μοντάζ,  ενώ

υπολείπεται το τελευταίο γύρισμα της δεύτερης ταινίας. 

Συνεπώς οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τις ταινίες μικρού μήκους, γνωρίζουν τα στάδια

δημιουργίας ταινίας και χειρίζονται τα αντίστοιχα εργαλεία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οπότε αποφασίσαμε -η καθηγήτρια και οι μαθητές – να αναλάβουμε μια

ομαδική  Δημιουργική  εργασία  στα  μαθήματα  της  νεοελληνικής  λογοτεχνίας  και  νεοελληνικής

γλώσσας  με  θέμα  Δημιουργία  ταινίας  μικρού  μήκους  μέσα  στη  σχολική  τάξη  -  μεταφορά

λογοτεχνικού έργου (διηγήματος)  στον κινηματογράφο.  Με την εργασία αυτή μας  δόθηκε η

ευκαιρία  να  αξιοποιήσουμε  την  εμπειρία  μας  στη  δημιουργία  ταινίας  και  να  εργαστούμε

περισσότερο αποδοτικά και αποτελεσματικά. 

Η νέα πρόκληση ήταν λοιπόν το γεγονός  ότι  το σενάριο  της  ταινίας  αυτής  δε θα ήταν

αποκλειστικά προϊόν της φαντασίας των μαθητών, αλλά θα αποτελούσε μεταφορά λογοτεχνικού

έργου. Δεδομένου ότι η εργασία αφορούσε τα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, το

έργο που θα μεταφέραμε θα ανήκε στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

Υπήρχαν εκ των πραγμάτων πολλοί περιορισμοί στη δημιουργία της ταινίας : περιορισμένος

χρόνος  προετοιμασίας,  ελάχιστος  προϋπολογισμός,  η  λήψη  γίνεται  από  κινητό  τηλέφωνο,  το

μοντάζ  γίνεται  στο  προσωπικό  μου  λάπτοπ.  Οπότε  αποφασίζουμε  να  δημιουργήσουμε  ταινία

μικρού μήκους. Το λογοτεχνικό είδος που προσφέρεται για μεταφορά σε ταινία μικρού μήκους είναι

το  διήγημα,  χάρη στα  χαρακτηριστικά  της  συντομίας  και  λιτότητας  και  πυκνότητας,  τόσο στη

γλώσσα όσο και στο περιεχόμενο (Καψωμένος, 2007). Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνεται η Hutcheon

(2013) που υποστηρίζει  ότι ο δημιουργός που αναλαμβάνει  τη μεταφορά ενός έργου έχει  τους

δικούς  του προσωπικούς  λόγους-  ή  και  οικονομικούς,  πολιτικούς,  νομικούς-,  σύμφωνα με τους

οποίους επιλέγει να κάνει αρχικά μια μεταφορά και στη συνέχεια ποιο έργο να μεταφέρει και σε

ποιο μέσο. 

Συνεπώς προέκυψε το σχέδιο μαθήματος που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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3.2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΙΚΡΟΣΕΝΑΡΙΟ 

(καταρτίστηκε  σύμφωνα  με  το  Επιμορφωτικό  υλικό  10ης  συνεδρίας  από  τη  Συνεργατική

δημιουργία  μ-σεναρίων  και  μ-δραστηριοτήτων  Συστάδα  Β1.1  Θεωρητικών  Επιστημών  και

Καλλιτεχνικών. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,  Επιμόρφωση  Β1  Επιπέδου  ΤΠΕ,

επιμορφωτικό υλικό).

Τίτλος :  Δημιουργία ταινίας  μικρού μήκους μέσα στη σχολική τάξη -  μεταφορά λογοτεχνικού

έργου (διηγήματος) στον κινηματογράφο.

Κείμενο : Νεοελληνική λογοτεχνία, θα το επιλέξουμε με τα παιδιά στη συνέχεια. 

 Γνωστικά αντικείμενα : Δημιουργική εργασία στα μαθήματα της λογοτεχνίας και νεοελληνικής 

γλώσσας.

  Τάξη για την οποία δημιουργείται. 

Β' λυκείου. Ένα τμήμα 39 μαθητών. Οι μαθητές διδάσκονται τα νέα ελληνικά ως δεύτερη/ ξένη

γλώσσα.

 Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα :

  Επί του γνωστικού αντικειμένου : κατανόηση και παραγωγή λόγου στη δεύτερη (όχι τη

μητρική) γλώσσα των μαθητών, μεταφορά αφηγηματικού κειμένου σε διαλογικό κείμενο –

σενάριο,  κατανόηση  λειτουργίας  αφηγητή –  οπτικής  γωνίας,  κατανόηση  και  χρήση  του

κινηματογράφου ως μέσου αφήγησης, μεταφορά λογοτεχνικού κειμένου σε άλλη εποχή.

  παιδαγωγικοί : καλλιέργεια της αυτενέργειας και της συνεργατικότητας των μαθητών στη

λογική  της  καθοδηγούμενης  ανακάλυψης  του  Bruner  και  του  κονστρουκτιβισμού/ζώνης

επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky, καλλιέργεια ενσυναίσθησης.

 Καλλιέργεια των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης

  Επί των ΤΠΕ :  Να καλλιεργηθούν δεξιότητες κριτικής αξιοποίησης του διαδικτύου, να

αξιοποιηθούν  ανοιχτά  ψηφιακά  περιβάλλοντα  (πρόγραμμα  δημιουργίας  storyboard  πχ.

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator και

https://www.canva.com/create/storyboards/,  πρόγραμμα  επεξεργασίας  φωτογραφιών,

πρόγραμμα  δημιουργίας  ταινιών  πχ.  Windows  movie  maker/  Vegas,  πρόγραμμα
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επεξεργασίας ήχου).

 Συνοπτική περιγραφή 

Στοχοθεσία, χωρισμός σε ομάδες, ιδέες για σενάριο ανά ομάδα, παρουσίαση ομαδικών προτάσεων,

επιλογή  σεναρίου,  δημιουργία  σεναρίου,  δημιουργία  storyboard,   καθορισμός  αρμοδιοτήτων,

γύρισμα, μοντάζ και δημιουργία ταινίας.

 Αναλυτικότερα : 

Α φάση : προετοιμασία – προγραμματισμός

 Ολομέλεια της τάξης. 

- Παρουσίαση του θέματος από την εκπαιδευτικό. 

-  Συζητάμε και  επιλέγουμε το λογοτεχνικό κείμενο που θα  μεταφέρουμε στον κινηματογράφο.

Επιλέγουμε ένα κείμενο που είναι γνωστό σε όλους. Για το λόγο αυτό και καθώς τα ελληνικά δεν

είναι η μητρική γλώσσα των μαθητών, οι μαθητές αναζητούν ανάμεσα στα κείμενα που υπάρχουν

στο σχολικό εγχειρίδιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ λυκείου και ειδικότερα ανάμεσα στα έργα

που έχουμε ήδη μελετήσει στο μάθημα της λογοτεχνίας. Με τη συζήτηση προκύπτουν τα κριτήρια

επιλογής -  ποιο  κείμενο προσφέρεται  για  μεταφορά σε  ταινία  μικρού  μήκους  :  ιδέα  κειμένου,

εικόνες, διάλογοι, αριθμός σκηνών, σκηνικά και ηθοποιοί που απαιτούνται.

Η ολομέλεια της τάξης διαλέγει το διήγημα Το σπίτι του δασκάλου,  του Κωνσταντίνου

Χατζόπουλου  (σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  Β΄Λυκείου  : ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, Ν.,

ΚΑΡΒΕΛΗΣ, Ν., ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Χ., ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, Κ., ΠΑΓΑΝΟΣ, Γ. και ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γ.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Τεύχος Β΄, Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου.  Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. ΥΠOΥΡΓΕIO

ΠΑIΔΕIΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ., σσ. 121-126).

Βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

 http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2702/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-

Lykeiou_html-empl/index_a_06_01.html

Ίσως  ένας  παράγοντας  που  λειτούργησε  στην  επιλογή  του  κειμένου  ήταν  ότι  το

συγκεκριμένο  διήγημα  ενδείκνυται  για  να  μετατραπεί  σε  δακρύβρεχτη  ιστορία.  Αφηγείται  μια

δραματική ιστορία και έχει ένα τραγικό τέλος, ακριβώς όπως συμβαίνει στις σειρές και τις ταινίες

με τις οποίες είναι εξοικειωμένα τα παιδιά.

Παραθέτω το κείμενο :
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 ΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

 (σχολικό εγχειρίδιο : Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ λυκείου, σσ. 121-126)

«Να μην είσαι για τίποτε! να μην είσαι για τίποτε» γκρίνιαζε ο παππούς κάθε φορά που ο πατέρας

γύριζε το μεσημέρι σπίτι δίχως να μπορέσει να εκτελέσει μιαν απόφαση, να εισπράξει ένα χρέος

που είχε βγει πρωί επίτηδες για να το εισπράξει.

Ο πατέρας έσκυβε το κεφάλι και δε μιλούσε. Έσκυβε το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του

'γγίζανε το πιάτο εκεί που έτρωγε.

Ο παππούς δεν έπαυε να μουρμουρίζει, κι η μητέρα κοίταζε πότε τον πατέρα λυπημένα, πότε τον

παππού παρακαλεστικά. Μα ο παππούς δεν έπαυε, κι ο πατέρας έσκυβε και δε μιλούσε.

Το πράμα κατάντησε τόσο συχνό, έγινε ταχτικό, σχεδόν καθημερινό στο σπίτι. Το στόμα του

παππού συνήθισε να μουρμουρίζει, οι ώμοι του πατέρα μαζέψαν από το σκύψιμο, το πρόσωπό του

πήρε όψη περσότερο κουτή παρά θλιμμένη.

Κι όμως τόσο κουτός δεν ήταν ο πατέρας. Μονάχα πως δεν ήταν καμωμένος για έμπορος, όπως

το  θέλησε  η  περίσταση  να  γίνει,  όταν  κατέβηκε  στην  πόλη  και  παντρεύτηκε  με  τη  μητέρα.

Πρωτύτερα ζούσε στο χωριό του απάνω στα βουνά, όπου οι άνθρωποι περνούν τα χρόνια τους

παίζοντας  χαρτιά,  μιλώντας  για πολιτικά  και  κλέβοντας  ο ένας  του άλλου την κατσίκα.  Καμιά

ανάγκη, φαίνεται, δε βιάζει εκεί κανέναν να έχει μια ξεχωριστή δουλειά. Τα μόνα γνώριμα έργα

είναι του καταμετρητή, του εισπράκτορα, του  πάρεδρου και του αστυνόμου. Απ' όλα αυτά είχε

περάσει κι ο πατέρας στο χωριό του, μα κάτω στην πόλη που κατέβηκε, δε βρέθηκε εύκαιρη καμιά

από αυτές τις θέσεις, κι ο πεθερός του ντρεπόταν από τον κόσμο να τον βλέπει να κάθεται άεργος

και τον βίαζε να πιάσει κατιτί να κάνει. Κι ο πατέρας, το προχειρότερο που βρήκε ήταν το εμπόριο.

Το άρχισε στο πόδι και σα στα χωρατά. Κι άξαφνα βρέθηκε χωμένος μέσα στα γεμάτα. Χωρίς να

καταλάβει πώς, βρέθηκε μια στιγμή να έχει στο χέρι του όλο σχεδόν το γύρο της επαρχίας. Τα κάρα

που δουλεύαν από το σκάλωμα ως την πόλη δεν του ήταν πια αρκετά, κι έφερε τα δικά του κάρα, οι

αποθήκες που ήταν για νοίκιασμα στην πόλη δεν του χωρούσανε το πράμα, κι έχτισε δικές του, τ'

αγώγια που πλήρωνε για να ταξιδεύει εδώ και κει στοιχίζανε πολύ, ώστε αγόρασε δικό του αμάξι.

Κάποιοι το βλέπαν πως παραξανοίχτηκε, και ταχτικά του το ψιθύριζε η μητέρα, μα ο πατέρας είχε

πάρει  φόρα  πια  κι  ήταν  αδύνατο  να  σταματήσει.  Σταμάτησε  μόνο  όταν  ήρθαν  ξαφνικά  δυο

δανειστές απ' το Τρίεστι και κλείσαν τις αποθήκες με σφραγίδες, κατασχέσαν κάρα κι άλογα και

πούλησαν το  αμάξι.  Ο παππούς πρόλαβε κι  έσωσε κάτι  από την προίκα της  μητέρας,  και  του
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πατέρα για να έχει πάλι μια δουλειά τού αφήσανε να εισπράξει ό,τι είχαν παραιτήσει ανείσπραχτο

οι δανειστές απ' το Τριέστι.

Κι έτσι ο πατέρας βρέθηκε πάλι με δουλειά. Έστησε το γραφείο του σε μια κάμαρα στο σπίτι,

έβαλε σε τάξη χαρτιά και  συναλλάγματα κι άνοιξε πράξη με κλητήρες και με δικηγόρους. Για να

πληρώνει όμως αυτούς, έπρεπε η μητέρα να γυρίζει με παντούφλες τρύπιες, και στο σπίτι να μην

τρώμε κρέας κάθε μεσημέρι. Είναι αλήθεια πως ο πατέρας δεν αργούσε πολύ να πάρει τελεσίδικες

απόφασες, και τα εκτελεστά είχαν γεμίσει το συρτάρι. [Μα μέναν πάντα κλειδωμένα στο συρτάρι].

Κι  όσα  βγαίναν,  ξαναγύριζαν  γλήγορα  και  κλειδωνόντανε.  Θα  νόμιζε  κανείς  πως  ο  πατέρας

λυπότανε να τα βγάλει απ' το συρτάρι, κι ο παππούς τον περγελούσε πως του βάλθηκε να κάνει

συλλογή από εκτελεστά. Η μητέρα όμως έριχνε το σφάλμα στην καλοσύνη του, στην αγαθή ψυχή

που είχε ο πατέρας. Και τότε θύμωνε ο παππούς κι έμπηγε πάλι τη φωνή:

«Κουτός, χαμένος, ανίκανος για καθετί».

Ο πατέρας έσκυβε. Κι έπαιρνε κάθε πρωί κι ένα δικόγραφο στην τσέπη. Μα το μεσημέρι γύριζε

πίσω με το άλλο που είχε πάρει χτες μαζί. Το έφερνε πίσω, έλεγε, γιατί του έλειπε μια υπογραφή.

Και  την  άλλη μέρα  ξαναέφερνε  και  το  άλλο.  Αλλού  βάζανε  κάτι  στο  χέρι  του  κλητήρα,  κι  ο

κλητήρας γύριζε πίσω το εκτελεστό, αλλού τον φοβέριζαν, κι ο κλητήρας φοβόταν κι έφευγε.

Ο  πατέρας  πήγαινε  στον  υπομοίραρχο  για  να  ζητήσει  χωροφύλακες  να  πάνε  μαζί  με  τον

κλητήρα. Ο υπομοίραρχος τον δεχότανε φιλικά, έκανε τσιγάρο από την ταμπακέρα που του άνοιγε

ο πατέρας, δεν πρόσεχε ούτε το λαθραίο τσιγαρόχαρτο που είχε η ταμπακέρα, μιλούσε μαζί του για

τα νέα της αγοράς και τα πολιτικά, μα χωροφύλακες δεν του περισσεύανε ποτέ.

Ο πατέρας ένιωθε την αφορμή. Γύριζε σπίτι πότε σκυφτός και πότε πεισμωμένος. Κι όταν του

ξαναγκρίνιαζε ο παππούς, τολμούσε και ψιθύριζε καμιά φορά:

«Σαν κι έχω και το κόμμα να με υποστηρίξει».

Και τότε ήταν που θύμωνε διπλά ο παππούς. Το έπαιρνε σαν πείραγμα δικό του, σαν υπαινιγμό

για τη συνήθεια που είχε να είναι πάντα με το κόμμα που δεν ήταν στην αρχή.

«Μας θέλει ν' αλλάξουμε κιόλα κορδέλα!» φώναζε. Και πετούσε την πετσέτα.

Η μητέρα μαζευόταν φοβισμένη κι ο πατέρας δοκίμαζε κάτι να πει. Μα ένα νόημα της μητέρας

τον κρατούσε: Ο παππούς είχε κι άλλη θυγατέρα παντρεμένη, που αφορμή ζητούσε να πάρει στο

δικό της σπίτι τον παππού.

Πατέρας  και  μητέρα  σκύβαν  τότε  τα  κεφάλια  ως  που  ξεθύμωνε  πάλι  ο  παππούς.  Κι  έτσι

περνούσε η ζωή στενόχωρη στο σπίτι. Η μητέρα δεν είχε πια να δίνει έξοδα για νέες δίκες, και στο

συρτάρι του πατέρα δε μαζευόντανε νέα χαρτιά.

Εκεί ήρθε ξαφνικά, ο πατέρας χαρούμενος μια μέρα και ψιθύρισε κάτι της μητέρας: Η μητέρα

μέσα σε κείνα που της απόμειναν είχε κι ένα μικρό σπιτάκι, μια κάμαρα όλο όλο μ' ένα κομμάτι
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αυλή. Από χρόνια το είχε νοικιασμένο ένας παπουτσής και κατοικούσε με τη φαμελιά του. Είχε

έρθει από τα νησιά δάσκαλος του χορού μαζί και παπουτσής. Τα πρώτα χρόνια έμαθε κάποιους

νέους  χορό,  έπειτα  τον  ξέχασε κι  ο  ίδιος,  και  τώρα ζούσε  μπαλώνοντας  περσότερα παρά όσα

έφτιανε παπούτσια. Όσο ο πατέρας ήταν στα καλά του, δεν του ζητούσαμε νοίκι ποτέ· το έκλεινε η

μητέρα στα σιδερωτικά και στη μαστίχα το γλυκό που έστελνε και της έφτιανε η γυναίκα του.

Έπειτα  που  έπεσε ο  πατέρας,  δοκίμασε  να  το  κλείσει  σε  μπαλώματα  και  μετζοσόλες.  Μα  ο

δάσκαλος δούλευε ψεύτικα όσο δεν τον πλήρωναν μετρητά, κι η μητέρα άρχισε να στέλνει να ζητά

το  νοίκι  της  δασκάλας,  αφού  απελπίστηκε  πως  ο  πατέρας  θα  το  έπαιρνε  από  το  δάσκαλο.  Η

δασκάλα έβγαινε στην πόρτα τριγυρισμένη από ένα πλήθος πόδια ξιπόλητα και αχτένιστα κεφάλια

και μας έλεγε πως θα το φέρει μόνη της μητέρας. Έτσι είχαν μαζευτεί κάπου δυο χρόνων νοίκια και

σημειωθήκανε και κείνα στα βιβλία του πατέρα.

Γι' αυτό λοιπόν το σπίτι του δασκάλου, όπως το λέγαμε, βρέθηκε αγοραστής ανέλπιστα, κι ο

πατέρας ήρθε στη μητέρα γελαστός εκείνη την ημέρα. Η μητέρα χρειαζόταν χρήματα κι αυτή κι

έμεινε αμέσως σύμφωνη να πουληθεί το σπίτι του δασκάλου. Μα φαίνεται το άκουσε ο δάσκαλος,

φοβέριξε πως δεν το αδειάζει, κι έτσι ο πατέρας ξαναήρθε βαρύς και σκοτεινός την άλλη μέρα. Ο

αγοραστής του είπε πως το παίρνει μόνο αν του το δώσουν αδειανό. Και σα δεν ήταν ο παππούς

μπροστά, φώναξε ο πατέρας θυμωμένα:

«Θα του κάνω χαρτιά, να τον πετάξω έξω με το νόμο».

Κι ετοίμασε την αγωγή. Μα η μητέρα λυπόταν τη δασκάλα και το πλήθος τα παιδιά της και δεν

ήθελε να υπογράψει. Μα πάλι στοχάστηκε ύστερα τα χρήματα που θα μετρούσε ο αγοραστής —

χίλιες δραχμές και παραπάνω— κι αναγκάστηκε να  στέρξει. Υπόγραψε, κι ο πατέρας πήγε στον

πρόεδρο και πήρε την απόφαση. Την έφερε στο σπίτι σα νέο τρόπαιο, κι οι πλάτες του πήγαιναν

πέρα  δώθε  από  τη  βία,  όταν  ξανάφυγε  με  αυτή.  Το  απόγεμα  ξεκίνησε  με  τον  κλητήρα.

Χωροφύλακες δεν του χρειαζόταν να ζητήσει. Πήρε μονάχα τα δυο αγόρια του μαζί και διάλεξε

μιαν ώρα που έλειπε από το σπίτι ο δάσκαλος.

Προχωρήσαμε κι οι τέσσερες μαζί. Μπρος ο πατέρας κι ο κλητήρας, πίσω εμείς τα δυο παιδιά.

Αμα φτάσαμε, ο κλητήρας έδεσε στο μπράτσο μια κορδέλα μπλάβα και χτύπησε την πόρτα. Μα οι

γειτόνοι,  φαίνεται, μόλις μας είδαν το προφτάσαν της δασκάλας, και κείνη κλείστηκε μέσα και

σύρτωσε την πόρτα.  Ο κλητήρας ξαναχτύπησε.  Στο τρίτο χτύπημα έπεσε η πόρτα σωριασμένη

χάμω στο όνομα του νόμου.

Η δάσκαλα παρουσιάστηκε στη μέση από το σωρό τ' αχτένιστα κεφάλια και μας κοίταζε χλωμή

κι ασάλευτη. Δεν έκαμε ούτε κίνημα ν'  αντισταθεί. Βοήθησε μάλιστα και κουβαλήσαμε έξω το

ξύλινο κρεβάτι, όπου κοιμόταν με το δάσκαλο, ένα κουτσό τραπέζι με μερικά σκαμνιά, και δύο τρία

παλιά παπλώματα και στρώματα. Από τα στρώματα χυνόταν τ' άχυρα καθώς τα φέρναμε έξω, και
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μέσα σε άλλα δυο τρία ξακάρφωτα σεντούκια και  καλάθια στοίβαξε η δασκάλα τα ρούχα των

παιδιών μαζί με πιάτα, μπρίκια, καυκιά κι ό,τι άλλο είχαν. Τα κουβαλήσαμε και τα σωριάσαμε στο

δρόμο. Απάνω στο σωρό καθίσαν τα ξιπόλητα παιδιά, άλλος σωρός αυτά, και γύρω μαζευτήκαν οι

γειτόνοι και κοιτάζαν.

Ο  πατέρας  έκραξε  αμέσως  μαραγκό  και  ξαναέστησε  την  πόρτα.  Την  κλείδωσε  έπειτα,  και

φύγαμε.

Ο αγοραστής περίμενε στο μαγαζί του άλλου δρόμου και πρόσταξε και φέρανε ρακιά, όταν ο

πατέρας τού έδωσε το κλειδί εμπρός στον κλητήρα.

Όπως γυρίζαμε ύστερα στο σπίτι, οι ώμοι του πατέρα κουνιόνταν στον αέρα σα φτερά· και το

βράδυ στο τραπέζι τον είδαμε να κάθεται πρώτη φορά με σηκωμένο μέτωπο και να τολμά να βλέπει

τον παππού στα μάτια.
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Στη συνέχεια χωριζόμαστε σε ομάδες κάθε μια από τις οποίες αναλαμβάνει να προτείνει 

ένα σενάριο για την ταινία με αφετηρία το διήγημα.

Β΄ φάση : υλοποίηση

1ο βήμα. Εργασία σε ομάδες στην αίθουσα διδασκαλίας.

Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν τουλάχιστο υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και

στον  οποίο  είναι  εγκατεστημένα  τα  απαραίτητα  προγράμματα  για  την  εργασία  (πρόγραμμα

παρουσιάσεων, πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών,  skype),

βιντεοπροτζέκτορα και  ένα  κινητό  τηλέφωνο  με  δυνατότητα  λήψης  φωτογραφιών  υψηλής

ανάλυσης.

Για τη λήψη φωτογραφιών τα παιδιά μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλους χώρους.

 - Φύλλο εργασίας 1.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

Θα γυρίσουμε μια ταινία  μικρού μήκους  με  βάση το διήγημα  Το σπίτι  του  δασκάλου  του

Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Παρουσιάστε το σενάριο που προτείνετε με βάση το κείμενο.

Παρουσιάστε τις σκηνές του είτε με φωτογραφίες είτε δημιουργώντας storyboard (μία εικόνα

για κάθε σκηνή).

2ο  βήμα.  Ολομέλεια  τάξης.  Αίθουσα  διδασκαλίας.  Παρουσίαση  προτάσεων  κάθε  ομάδας.

Συζήτηση, τα παιδιά ψηφίζουν το σενάριο που θα υλοποιηθεί. Σχόλια, ανατροφοδότηση.

3ο  βήμα. Στη  συνέχεια  χωρίζονται  εκ  νέου  οι  μαθητές  σε  ομάδες  ανάλογα  τώρα  με  τις

αρμοδιότητες  που  αναλαμβάνουν  στην  παραγωγή  της  ταινίας  :  ομάδα  σεναριογράφων,  ομάδα

σκηνοθετών, ομάδα σκηνογράφων και υπεύθυνων εξεύρεσης χώρων, ηθοποιοί, υπεύθυνοι κάμερας

1 και 2, υπεύθυνοι κάμερας παρασκηνίων, μακιγιέζ, υπεύθυνοι μοντάζ.  

Κάθε ομάδα έχει το φύλλο εργασίας της (φύλλο εργασίας 2), το οποίο παραθέτω :
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

Ομάδα σεναριογράφων

Να  δημιουργήσετε  το  storyboard  με  τη  βοήθεια  των  προγραμμάτων

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator ή

https://www.canva.com/create/storyboards/.

Ομάδα σκηνοθετών

Διανομή ρόλων : 

Χώροι γυρίσματος :

Ομάδα υπεύθυνων εξεύρεσης χώρων

Χώροι

Σκηνή 1 :

Σκηνή 2 :

...

Ομάδα μοντάζ

Να μοντάρετε την ταινία χρησιμοποιώντας το windows movie maker ή το Vegas.

4ο βήμα. Οι σεναριογράφοι γράφουν το σενάριο και δημιουργούν  storyboard  με τη βοήθεια των

προγραμμάτων   https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator και

https://www.canva.com/create/storyboards/  ή  το  σχεδιάζουν  με  το  χέρι. Παράλληλα  οι

υπεύθυνοι εξεύρεσης χώρων ανακαλύπτουν τους χώρους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν τα

γυρίσματα και τους προσαρμόζουν κατάλληλα για τις ανάγκες της ταινίας. 

5ο βήμα. Γυρίζουμε την ταινία, τρεις φορές κάθε πλάνο.

6ο βήμα. Μοντάρουμε.

Γ΄ φάση : παρουσίαση ταινίας

Στην  αίθουσά  μας  προβάλλουμε  στην  ολομέλεια  της  τάξης  την  ταινία.  Ακολουθούν

συζήτηση, σχόλια, ανατροφοδότηση. Η ταινία αναρτάται στο ιστολόγιο του τμήματος.

Στη συνέχεια προβάλουμε την ταινία στη σχολική μας κοινότητα.
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Δ΄ φάση : αξιολόγηση

Στην ολομέλεια της τάξης αξιολογούμε την προσπάθειά μας.

3.2.2.   ΠΏΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ  

Λέγεται ότι  εκπαίδευση είναι ό,τι  επιβιώνει όταν όλα όσα έχουμε μάθει έχουν ξεχαστεί.

Αυτό σκέφτηκα όταν έχοντας μελετήσει την επίδραση των λογοτεχνικών έργων στα επόμενα έργα

λογοτεχνικά- θεατρικά - κινηματογραφικά, τις αλλαγές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ενός

λογοτεχνικού  έργου  στον  κινηματογράφο  και  τα  διλήμματα  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  ο

σκηνοθέτης,  ήρθε  η  στιγμή  να  έρθω  αντιμέτωπη  με  την  πρακτική  εφαρμογή  της  γνώσης  που

απέκτησα  μελετώντας  και  ερευνώντας  :  να  μεταφέρω  με  τους  μαθητές  μου  ένα  διήγημα  στη

Μεγάλη Οθόνη.

Στην πράξη λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες – έλλειψη εξοπλισμού, λίγος

χρόνος  διαθέσιμος  για  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας-  αλλά  και  την  εμπειρία  μας  από  τη

δημιουργία  ταινιών,  δουλέψαμε  κάνοντας  αλλαγές  στο  αρχικό  σχέδιο.  Η  δημιουργική  εργασία

υλοποιείται  λοιπόν  στην  ολομέλεια  της  τάξης  στην  αίθουσα  διδασκαλίας  μας,  όπου  υπάρχει

βιντεοπροβολέας και σύνδεση στο διαδίκτυο ενσύρματη για έναν μόνο υπολογιστή. Φέρνω ηχεία

και τον προσωπικό μου φορητό υπολογιστή. Προφανώς ένα μόνο άτομο είναι δυνατό να γράφει

στον υπολογιστή. Προβάλλουμε την εργασία που κάνουμε στον υπολογιστή με τον βιντεοπροβολέα

στον πίνακα της τάξης.

Αρχικοί προβληματισμοί

Το διήγημα που επιλέξαμε να μεταφέρουμε στη μεγάλη οθόνη το έχουμε ήδη μελετήσει σε

προηγούμενα  μαθήματα,  οπότε  οι  μαθητές  γνωρίζουν  το  περιεχόμενό  του.  Το  σημαντικότερο

σημείο στη διαδικασία της μεταφοράς του λογοτεχνικού κειμένου στον κινηματογράφο είναι να

επιλέξουμε  τι  θα  «δείξουμε»  -  ποια  στοιχεία  του  περιεχομένου  θα  κρατήσουμε  και  ποια  θα

παραλείψουμε.  Γιατί,  όπως αναφέρει  η  Hutcheon (2013),  η  μεταφορά αποτελεί  μια διαδικασία

δημιουργίας κατά την οποία υπάρχει (επαν-)ερμηνεία και στη συνέχεια (επανα-)δημιουργία, μια

διαδικασίας δημιουργίας και πρόσληψης.  Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορίες εξελίσσονται και

μεταλλάσσονται για να προσαρμοστούν σε νέες εποχές και διαφορετικούς χώρους.

 Ακόμη, όπως υποστηρίζει και η Hutcheon (ό.π.), αναφορικά με τη μεταφορά από ένα μέσο

σε άλλο, πρέπει να προσέξουμε ότι κάθε μέσο συνεπάγεται διαφορετικές συμβάσεις ανάμεσα στο
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δημιουργό και το κοινό. Όταν δηλαδή ο δημιουργός λέει μια ιστορία (λογοτεχνία), μας βυθίζει σε

έναν  φανταστικό  κόσμο  με  τη  βοήθεια  της  φαντασίας  μας.  Όταν  δείχνει  μια  ιστορία  (θέατρο,

όπερα, κινηματογράφος), με την αίσθηση της ακοής και της όρασης ή όταν το κοινό συμμετέχει

διαδραστικά  στην  εξέλιξη  της  ιστορίας  (βιντεοπαιχνίδια),  εμπλεκόμαστε  σωματικά  και

κιναισθητικά. Κάθε είδος σύμβασης διαθέτει διαφορετικά μέσα έκφρασης. Όταν μεταφέρουμε ένα

κείμενο όπως το διήγημα αυτό στο οποίο υπάρχουν ελάχιστοι διάλογοι και η αφήγηση είναι σε

πρώτο πρόσωπο από έναν δραματοποιημένο αφηγητή – ένα από τα παιδιά της οικογένειας, πρέπει

να αποφασίσουμε αν θα δημιουργήσουμε διαλόγους,  αν θα διατηρήσουμε την αφήγηση, αν θα

φαίνεται ο αφηγητής ή αν θα είναι αφήγηση με voix-off. Όπως αναφέρει και ο Κ. Κυριακός, «Το

πρώτο πρόβλημα που εγείρεται κατά τη συγκριτική προσέγγιση λογοτεχνίας και κινηματογράφου

είναι η φύση και ο ρόλος του αφηγητή και ιδιαίτερα η λειτουργία της αφηγηματικής φωνής και της

αφηγηματικής εστίασης». (Κυριακός, 2010: 10).

Ακόμα  πρέπει  να  αποφασίσουμε  ποια  θα  είναι  η  ιδέα  της  ταινίας  και  πώς  θα

«αντιμετωπίσουμε» το πρωτότυπο κείμενο.  (Bloom,1989: 51).  Θα το αντιγράψουμε πιστά, θα το

συνεχίσουμε,  θα  το  ολοκληρώσουμε,  θα  του  αντιταχθούμε,  θα  το  ειρωνευτούμε; Ένα  άλλο

ερώτημα η τοποθέτηση της δράσης της ταινίας στο χρόνο και το χώρο.  Θα αναπαραστήσουμε το

1900+, το χρόνο στον οποίο τοποθετείται η δράση στο διήγημα; Θα μεταφέρουμε την υπόθεση στο

σήμερα;  Θα  είναι  άχρονη;  Ο  τόπος  στον  οποίο  εκτυλίσσεται  η  δράση  θα  είναι  αυτός  του

διηγήματος; Θα το μεταφέρουμε στη σημερινή Ελλάδα; Δε θα υπάρχουν αναφορές στο χώρο; Οι

ήρωες θα είναι αυτοί που παρουσιάζονται στο διήγημα;  Όπως αναφέρει η Hutcheon (2013), σε μια

μεταφορά έργου τέχνης από ένα πολιτισμό σε άλλο συχνά απαιτείται αλλαγή της γλώσσας. Σχεδόν

πάντα συνεπάγεται αλλαγή χώρου και χρονικής περιόδου. Χωρίς όμως ο δημιουργός της μεταφοράς

να  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  υπόψη  του  τις  πολιτιστικές  αλλαγές  που  πιθανόν  υπάρχουν.

Συνήθως  οι  μεταφορές  είναι  εκσυγχρονισμένες,  ώστε  να  γεφυρώσουν  το  κενό  ανάμεσα  στις

παλιότερες δημιουργίες και το σύγχρονο κοινό. Η διαπολιτισμική μεταφορά δε συνίσταται μόνο σε

μετάφραση λέξεων. Υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στη διαδικασία και το προϊόν της μεταφοράς

και την κοινωνία μέσα στην οποία πραγματοποιείται. 

Για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά, συζητάμε όλοι μαζί. Η καθηγήτρια παίζει απλά

το ρόλο του εμψυχωτή – συντονιστή της ομάδας. Ψηφίζουμε τις διάφορες προτάσεις των μαθητών.

Το «σημειωματάριό μας» είναι ο πίνακας. Μία μαθήτρια σημειώνει στον πίνακα. Μία μαθήτρια

αναλαμβάνει να φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο τον πίνακα για να «σώσουμε» τις σημειώσεις.

Γιατί  σύμφωνα και  με  τη  Hutcheon (ό.π.),  στην περίπτωση της  δημιουργίας  κινηματογραφικής

ταινίας από λογοτεχνικό έργο τον πρώτο ρόλο έχει ο σκηνοθέτης. Δεν είναι όμως μόνος του. Η
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κινηματογραφική  ταινία  αποτελεί  μια  συλλογική  δημιουργία.  Σημαντικός  είναι  ο  ρόλος  του

σεναριογράφου-  πρόσωπο  που  σε  μερικές  περιπτώσεις  ταυτίζεται  με  τον  συγγραφέα  του

πρωτότυπου έργου.

Απαντήσεις στους προβληματισμούς

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποφασίζουμε  να διατηρήσουμε την

ιδέα  και  το  πνεύμα  του  διηγήματος.  Όσο  για  το  χρόνο  και  το  χώρο,  οι  μαθητές  επέλεξαν  να

αναπαραστήσουμε μια άχρονη- διαχρονική ιστορία. Στο σενάριο δε μπορούμε να συμπεριλάβουμε

όλες τις πληροφορίες που δίνει το διήγημα. Θα αφαιρέσουμε κάποιες. Θα χρησιμοποιήσουμε τους

λίγους διαλόγους που ήδη υπάρχουν στο διήγημα και θα δημιουργήσουμε δικούς μας με βάση την

αφήγηση. Σε κάποια σημεία θα διατηρήσουμε την αφήγηση με αφηγητή το παιδί που θα ακούγεται

να αφηγείται με τη τεχνική της  voix off. Θα διατηρήσουμε την οπτική γωνία του αφηγητή. Οι

ήρωες του έργου θα είναι ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά, ο αφηγητής και οι δυο αδερφοί του, ο

δάσκαλος,  η  δασκάλα  και  τα  παιδιά  τους  (πολλά,  δεν  αναφέρεται  αριθμός),  ο  κλητήρας,  ο

αγοραστής. Τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στο διήγημα θα τα παραλείψουμε. Αφού η

ολομέλεια της τάξης πάρει αυτές τις αποφάσεις, προχωρούμε στη δημιουργία του σεναρίου.

Πράξη 1η : διαίρεση του έργου σε σκηνές

Για να στήσουμε το σενάριο, αρχικά χωρίζουμε το διήγημα σε σκηνές. Οι μαθητές κάνουν

προτάσεις. Μία μαθήτρια σημειώνει στον πίνακα τη διαίρεση σε σκηνές που ψηφίζεται. Με τον

τρόπο  αυτό   διακρίνουμε  επτά  σκηνές.  Για  καθεμιά  σκηνή  σημειώνουμε  το  χώρο  στον  οποίο

εκτυλίσσεται που τον διακρίνουμε σε  εσωτερικό ή εξωτερικό, τη χρονική στιγμή : πρωί, μεσημέρι,

βράδυ τα πρόσωπα που εμφανίζονται, τους ήχους που ακούγονται, τους διαλόγους ή την αφήγηση

και ποιο σημείο του διηγήματος μεταφέρουμε. «Σώζουμε» τις σημειώσεις μας με φωτογραφίες.

Οι σημειώσεις  μας  παρουσιάζονται  στις  φωτογραφίες  του πίνακα που παρατίθενται  στη

συνέχεια. Κάτω από κάθε φωτογραφία αντιγράφω με πλάγια γράμματα τις σημειώσεις στον πίνακα

που απεικονίζονται  σ' αυτήν  για  να  διαβάζονται  εύκολα.  Στη  συνέχεια  με  κανονικά  γράμματα

ακολουθούν τα σχόλιά μου. 
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ΒΗΜΑ 1ο   – φωτογραφία 1  

Το σπίτι του δασκάλου

Σκηνές

1. Εσωτερικό(ς)

Σπίτι-> Κουζίνα ή τραπεζαρία

Μεσημέρι

Τρώνε μεσημεριανό φαγητό

Ο παππούς, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά

Επανάληψη

Ο παππούς είναι θυμωμένος στο3 γαμπρό: «Να μην είσαι για τίποτε» (2)

3 Εννοείται θυμωμένος με το γαμπρό, λάθος σύνταξης, επιρροή από τη μητρική γλώσσα (τούρκικη) των μαθητών.
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Μαμά, μπαμ(π)άς4 (κινήσεις)

2. Εσωτερικός

Γραφείο του μπαμπά

Βράδυ->φως γκαζόλαμπας

Ο μπαμπάς κάθεται και γράφει χαρτιά

Η μαμά έρχεται όταν μιλήσουμε για αυτή και φέρνει καφέ

Ο μπαμπάς είναι σκεφτικός

Ήχος : Ακούγεται ο αφηγητής (=το παιδί) που λέει την ιστορία

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, υπάρχει και δεύτερος/ η μαθητής/ τρια στον πίνακα που

συμπληρώνει  τις  σημειώσεις  με μαρκαδόρο διαφορετικού  χρώματος.  Οι μαθητές που κρατούν

σημειώσεις εναλλάσσονται. 

Η πρώτη σκηνή της ταινίας αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Να μην είσαι για

τίποτε! να μην είσαι για τίποτε» γκρίνιαζε ο παππούς κάθε φορά που ο πατέρας γύριζε το μεσημέρι

σπίτι  δίχως να μπορέσει να εκτελέσει μιαν απόφαση, να εισπράξει  ένα χρέος που είχε  βγει  πρωί

επίτηδες για να το εισπράξει.

Ο πατέρας έσκυβε το κεφάλι και δε μιλούσε. Έσκυβε το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του 'γγίζανε

το πιάτο εκεί που έτρωγε.

Ο παππούς δεν έπαυε να μουρμουρίζει, κι η μητέρα  έσκυβε το κεφάλι. Μα ο παππούς δεν έπαυε,

κι ο πατέρας έσκυβε και δε μιλούσε.

Το πράμα κατάντησε τόσο συχνό, έγινε ταχτικό, σχεδόν καθημερινό στο σπίτι. Το στόμα του παππού

συνήθισε να μουρμουρίζει, οι ώμοι του πατέρα μάζεψαν από το σκύψιμο, το πρόσωπό του πήρε όψη

περσότερο κουτή παρά θλιμμένη.» Αποφασίσαμε να κρατήσουμε το μόνο διάλογο που υπάρχει, τα

λόγια  του  παππού  στο  μπαμπά  «Να  μην  είσαι  για  τίποτε!  να  μην  είσαι  για  τίποτε».  Θα

υπογραμμίσουμε τις κινήσεις του μπαμπά :  έσκυβε το κεφάλι και της μαμάς :  έσκυβε το κεφάλι.

Η δεύτερη σκηνή αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Κι όμως τόσο κουτός δεν

ήταν ο πατέρας...οι δανειστές απ' το Τριέστι». Θα ακούγεται η φωνή του παιδιού που θα διαβάζει το

4 Λάθος «τυπογραφικό».
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απόσπασμα, ενώ θα βλέπουμε τον πατέρα να γράφει χαρτιά. Μόλις γίνει η αναφορά στη μαμά :

«και παντρεύτηκε με τη μητέρα», αποφασίσαμε να μπει στη σκηνή η μητέρα και να φέρει καφέ. Το

σκηνικό θα είναι το γραφείο του μπαμπά που θα φωτίζεται από γκαζόλαμπα – διατηρήσαμε το

στοιχείο του κειμένου που παραπέμπει όμως στο χρονικό σημείο στο οποίο τοποθετείται η ιστορία.

ΒΗΜΑ 2ο – φωτογραφία 2

3. Εσωτερικό

Σπίτι- Σαλόνι

Ο μπαμπάς μπαίνει στο σπίτι με τα χαρτιά

Ο παππούς κάθεται στο καναπέ και ο μπαμπάς είναι όρθιος

Ο παππούς μαλώνει στον5 πατέρα

5 Εννοείται μαλώνει με τον πατέρα, λάθος σύνταξης, επιρροή από τη μητρική γλώσσα (τούρκικη) των μαθητών.
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“Κρατάμε τα λόγια από το κείμενο”

Η τρίτη σκηνή αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Κι έτσι ο πατέρας βρέθηκε

πάλι με δουλειά... και στο συρτάρι του πατέρα δε μαζευόντανε νέα χαρτιά.». Εδώ αποφασίσαμε να

παραλείψουμε τα υπόλοιπα στοιχεία της αφήγησης και να κρατήσουμε μόνο το διάλογο. “Κρατάμε

τα λόγια από το κείμενο”, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα λόγια  που υπάρχουν σ' αυτό του σημείο του

διηγήματος και τα συνδέουμε δημιουργώντας διάλογο. Αλλάζουμε μάλιστα τη σειρά των λόγων του

παππού. Ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται στο διήγημα το παρουσιάζουμε μία φορά στην ταινία,

δηλαδή την επιστροφή του πατέρα άπρακτου στο σπίτι.

Ήχος : Ακούγεται ο μπαμπάς που μπαίνει στο σπίτι και μετά τα λόγια του παππού. Δεν υπάρχει

δηλαδή μουσική υπόκρουση.

Δεν σημειώσαμε την ώρα της μέρας. Εννοείται μεσημέρι, γιατί αναγράφεται στο κείμενο : «Μα το

μεσημέρι γύριζε».

Η τέταρτη σκηνή  αντιστοιχεί  στο απόσπασμα του διηγήματος  :  «Εκεί  ήρθε ξαφνικά, ο

πατέρας χαρούμενος...Γι' αυτό λοιπόν το σπίτι του δασκάλου, όπως το λέγαμε, βρέθηκε αγοραστής

ανέλπιστα, κι ο πατέρας ήρθε στη μητέρα γελαστός εκείνη την ημέρα».

4. Εσωτερικό

Σπίτι- κρεβατοκάμαρα

Η μητέρα σιδερώνει                                     Διάλογος

Το παιδί                    

Μπαίνει ο μπαμπάς

Ανακοινώνει το νέο

Σταματάει ο ήχος

«Μα ο δάσκαλος δούλευε...βιβλία του πατέρα»

Σχόλια

Δε σημειώσαμε ώρα της μέρας. Εννοείται μέρα/ πρωί, αφού η μητέρα κάνει δουλειές και ο
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πατέρας λείπει. Εδώ αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το αφηγηματικό κείμενο σε διάλογο ανάμεσα

στη μαμά και το παιδί και στη συνέχεια και το μπαμπά. 

Σταματάει ο ήχος = ο διάλογος και οι ήχοι από τις κινήσεις των ανθρώπων και ακούγεται η φωνή

του παιδιού – voix off  που αφηγείται – διαβάζει το απόσπασμα του διηγήματος «Μα ο δάσκαλος

δούλευε...βιβλία του πατέρα». Το διάλογο θα τον δημιουργήσει η ομάδα που θα αναλάβει το σενάριο

και το storyboard της τέταρτης σκηνής. 

ΒΗΜΑ 3ο  - φωτογραφία 3  

Σκηνή 5

 Εξωτερικό

Έξω από το σπίτι του δασκάλου
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Μπαμπάς, μαμά, αγοραστής, παιδί, δάσκαλος, δασκάλα, παιδιά } Διάλογος

Σχόλια

Η  πέμπτη  σκηνή  αντιστοιχεί  στο  απόσπασμα  του  διηγήματος  :  «Η  μητέρα  χρειαζόταν

χρήματα κι αυτή κι έμεινε αμέσως σύμφωνη να πουληθεί το σπίτι του δασκάλου. Μα φαίνεται το

άκουσε ο δάσκαλος, φοβέριξε πως δεν το αδειάζει, κι έτσι ο πατέρας ξαναήρθε βαρύς και σκοτεινός

την άλλη μέρα. Ο αγοραστής του είπε πως το παίρνει μόνο αν του το δώσουν αδειανό. Και σα δεν

ήταν ο παππούς μπροστά, φώναξε ο πατέρας θυμωμένα:

«Θα του κάνω χαρτιά, να τον πετάξω έξω με το νόμο».

Κι ετοίμασε την αγωγή. Μα η μητέρα λυπόταν τη δασκάλα και το πλήθος τα παιδιά της και δεν ήθελε

να υπογράψει.»

Αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την αφήγηση σε διάλογο, στον οποίο παίρνουν μέρος ο

μπαμπάς,  η  μαμά,  το παιδί-αφηγητής,  ο  δάσκαλος,  η δασκάλα και  τα παιδιά τους.  Ο διάλογος

λαμβάνει χώρα έξω από το σπίτι το δασκάλου. Με τον τρόπο αυτό θα συμπυκνώσουμε σε μια

σκηνή γεγονότα που θα χρειάζονταν πολλές σκηνές για να τα αφηγηθούμε όπως στο διήγημα. Η

ομάδα που θα αναλάβει το  storyboard  της πέμπτης σκηνής θα επινοήσει το διάλογο, φτάνει να

μεταφέρει στην ταινία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Σκηνή 6 -> Εσωτερικό 

Φωτογραφία -> Η Μαμά υπογράφει, ο μπαμ(π)άς6 βλέπει

Σκηνή 7

Εξωτερικό

Σχόλια

Η έκτη σκηνή αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Μα πάλι στοχάστηκε ύστερα τα

χρήματα που θα μετρούσε ο αγοραστής —χίλιες δραχμές και παραπάνω— κι αναγκάστηκε να στέρξει.

Υπόγραψε».

Αποφασίσαμε να βάλουμε μία φωτογραφία που θα απαθανατίζει τη στιγμή κατά την οποία

6 Η επανάληψη προκαλεί υπόνοια ότι δεν πρόκειται για απλό τυπογραφικό λάθος
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η μαμά υπογράφει.

Για την έκτη σκηνή αναζητήσαμε μουσική υπόκρουση. Οι μαθητές θυμήθηκαν τη γεμάτη

αγωνία μουσική του συμβουλίου στο ελληνικό Survivor. Τη βρήκαμε στο youtube, όπως φαίνεται

στην επόμενη φωτογραφία.

Όπως  υποστηρίζει  και  η  Hutcheon  (2013),  μετακινούμαστε  από  τη  φαντασία  στον

πραγματικό κόσμο των αισθήσεων. Η γλώσσα στην περίπτωση αυτή δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο

έκφρασης μηνυμάτων και αφήγησης. Οι εκφράσεις του προσώπου, το ντύσιμο και το τοπίο είναι

φορείς πολιτιστικών πληροφοριών. Στην ταινία ο θεατής ακούει στα αλήθεια τη μουσική, βλέπει

την εξέλιξη της δράσης. Δεν γνωρίζει όμως τις σκέψεις των ηρώων εκτός αν μιλήσουν για αυτές ή

τις σωματοποιήσουν ώστε να καταγραφούν από την κάμερα.

ΒΗΜΑ 4ο  - φωτογραφία 4  

Όπως  φαίνεται  στην  επόμενη  φωτογραφία,   στο  σημείο  αυτό  μας  διέκοψε  το  κουδούνι  και

συνεχίσαμε άλλη μέρα.
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ΒΗΜΑ 5ο  - φωτογραφία 5  

Σκηνή 7

- Εξωτερικό

- Φαίνεται το σπίτι του δασκάλου

- (μ)Π7ρος πατέρας + κλητήρας

                                                          Βήματα

        πίσω δύο αγόρια                                     

«ο κλητήρας έδεσε...σωριασμένη»

7 Στη μητρική γλώσσα των μαθητών κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν φθόγγο.
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«στο όνομα του νόμου»                                         τραγούδι = 

«η δασκάλα ...φύγαμε»                                         Βρέχει φωτιά

___________________________________________

                         τραγούδι= Άρνηση

Σχόλια

Η έβδομη σκηνή  αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : « κι ο πατέρας πήγε στον

πρόεδρο και πήρε την απόφαση...  να τολμά να βλέπει τον παππού στα μάτια». Ώρα δε σημειώσαμε.

Υπάρχει ρητή αναφορά στο απόσπασμα : το απόγεμα.

      Στην έβδομη σκηνή διακρίναμε τρεις ενότητες. Η πρώτη αντιστοιχεί στο απόσπασμα : «κι ο

πατέρας πήγε στον πρόεδρο και πήρε την απόφαση. Την έφερε στο σπίτι σα νέο τρόπαιο, κι οι πλάτες

του πήγαιναν πέρα δώθε από τη βία, όταν ξανάφυγε με αυτή. Το απόγεμα ξεκίνησε με τον κλητήρα.

Χωροφύλακες δεν του χρειαζόταν να ζητήσει. Πήρε μονάχα τα δυο αγόρια του μαζί και διάλεξε μιαν

ώρα που έλειπε από το σπίτι ο δάσκαλος.

Προχωρήσαμε κι οι  τέσσερες μαζί.  Μπρος ο πατέρας κι ο κλητήρας,  πίσω εμείς τα δυο παιδιά .»

Αποφασίσαμε  λοιπόν  ότι  το  κομμάτι  :  «κι  ο  πατέρας  πήγε...  ξανάφυγε  με  αυτή» θα

παραλειφθεί. Αρχικά θα ακούγονται τα βήματα των τεσσάρων : πατέρα, κλητήρα και δυο αγοριών

που περπατούν προς το σπίτι του δασκάλου. 

Στη συνέχεια στη δεύτερη ενότητα  που αντιστοιχεί στο απόσπασμα :  «Αμα φτάσαμε,  ο

κλητήρας έδεσε στο μπράτσο μια κορδέλα μπλάβα και χτύπησε την πόρτα. Μα οι γειτόνοι, φαίνεται,

μόλις μας είδαν το προφτάσαν της δασκάλας, και κείνη κλείστηκε μέσα και σύρτωσε την πόρτα. Ο

κλητήρας ξαναχτύπησε. Στο τρίτο χτύπημα έπεσε η πόρτα σωριασμένη χάμω στο όνομα του νόμου.», ο

κλητήρας θα πει τα λόγια που υπάρχουν στο διήγημα : «στο όνομα του νόμου». 

Στο  σημείο  αυτό  αποφασίσαμε  να  επενδύσουμε  μουσικά  τη  σκηνή.  Όπως  αναφέρει  η

Hutcheon (ό.π.), στην περίπτωση της δημιουργίας κινηματογραφικής ταινίας από λογοτεχνικό έργο

τον πρώτο ρόλο έχει ο σκηνοθέτης. Δεν είναι όμως μόνος του. Η κινηματογραφική ταινία αποτελεί

μια συλλογική δημιουργία. Ο υπεύθυνος για την επιλογή ή τη σύνθεση της μουσικής δίνει επίσης

τη δική του ερμηνεία. Τα παιδιά πρότειναν αμέσως το τραγούδι  Βρέχει φωτιά στη στράτα μου που

είχαν  γνωρίσει  όταν  αναλύσαμε  το  διήγημα  στο  μάθημα  της  νεοελληνικής  λογοτεχνίας.

Συγκεκριμένα είχα προβάλλει ως παράλληλο κείμενο ένα απόσπασμα από την ταινία  Ορατότης
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Μηδέν  (1970) του Νίκου Φώσκολου στο οποίο ακούγεται το τραγούδι αυτό.  Το απόσπασμα της

ταινίας βρίσκεται στη διεύθυνση : 

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

    Το  τραγούδι  «Βρέχει  φωτιά  στη  στράτα  μου»  γράφτηκε  για  την  συγκεκριμένη  ταινία  και

ερμηνεύτηκε από τον Στράτο Διονυσίου, στη συνέχεια έγινε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια

του ελληνικού ρεπερτορίου. Παραθέτω τους στίχους του τραγουδιού :

Βρέχει φωτιά στη στράτα μου

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Τραγούδησαν : Στράτος Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μητροπάνος

Βρέχει φωτιά στη στράτα μου

φωτιά που μ' έχει κάψει

για τα φτωχά τα νιάτα μου

κανένας δε θα κλάψει.

Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει

σβήνει το καντήλι μου

κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι

φεύγει απ' τα χείλη μου.

Κύμα πικρό στην πλώρη μου

και τα πανιά σκισμένα

ούτε αδελφός αγόρι μου

δε νοιάστηκε για σένα.

Η ζωή, η ζωή εδώ τελειώνει

σβήνει το καντήλι μου

κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι

φεύγει απ' τα χείλη μου. 

81

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


Η τρίτη ενότητα αντιστοιχεί στο απόσπασμα : «Η δάσκαλα παρουσιάστηκε στη μέση από το

σωρό τ' αχτένιστα κεφάλια και μας κοίταζε χλωμή κι ασάλευτη. Δεν έκαμε ούτε κίνημα ν' αντισταθεί.

Βοήθησε μάλιστα και κουβαλήσαμε έξω το ξύλινο κρεβάτι, όπου κοιμόταν με το δάσκαλο, ένα κουτσό

τραπέζι με μερικά σκαμνιά, και δύο τρία παλιά παπλώματα και στρώματα. Από τα στρώματα χυνόταν

τ'  άχυρα καθώς τα φέρναμε έξω,  και  μέσα σε άλλα δυο τρία ξακάρφωτα σεντούκια και καλάθια

στοίβαξε η δασκάλα τα ρούχα των παιδιών μαζί με πιάτα, μπρίκια,  καυκιά  κι ό,τι άλλο είχαν. Τα

κουβαλήσαμε και τα σωριάσαμε στο δρόμο. Απάνω στο σωρό καθίσαν τα ξιπόλητα παιδιά, άλλος

σωρός αυτά, και γύρω μαζευτήκαν οι γειτόνοι και κοιτάζαν.

Ο πατέρας έκραξε αμέσως μαραγκό και ξαναέστησε την πόρτα. Την κλείδωσε έπειτα, και φύγαμε.»

Αποφασίσαμε να παραλείψουμε την παρέμβαση του μαραγκού (Ο πατέρας έκραξε αμέσως

μαραγκό και) καθώς και το υπόλοιπο κομμάτι του διηγήματος. Θέλησαν τα παιδιά το τέλος να

μείνει τραγικό.

Στο τέλος σκεφτήκαμε να ακουστεί ένα ακόμη τραγούδι που να υπαινίσσεται την αλλαγή

στη συμπεριφορά του πατέρα. Πρότεινα την Άρνηση του Σεφέρη.

Πράξη 2η : συγγραφή σεναρίου – δημιουργία   storyboard  

Οι μαθητές χωρίζονται  σε ομάδες.  Εφτά ομάδες.  Όσες και  οι  σκηνές  της  ταινίας.  Κάθε

ομάδα αναλαμβάνει  να  γράψει το  σενάριο  και  να  δημιουργήσει  το  storyboard  για  μία  σκηνή.

Επειδή στην αίθουσα μπορεί να υπάρχει μόνο ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, είναι

πολύ  χρονοβόρα  η  δημιουργία  storyboard  online.  Οπότε  αποφασίζουμε  να  ζωγραφίσουν  το

storyboard με το χέρι σε λευκές κόλλες Α4. 

Η  πρώτη  ενέργεια  είναι  να  διαιρέσουν  τη  σκηνή  σε  πλάνα.  Στη  συνέχεια  κάθε  ομάδα

αποφασίζει  τον  τρόπο εργασίας  της.  Κάθε παιδί  δημιουργεί  το  storyboard  για  το  πλάνο του ή

κάποιοι γράφουν σενάριο και άλλοι ζωγραφίζουν το  storyboard. Μπορούν να ζωγραφίσουν όλα τα

πλάνα σε μια κόλλα Α4 ή κάθε πλάνο σε ξεχωριστή κόλλα.

Η δουλειά που έχει η κάθε ομάδα δεν είναι εξίσου δύσκολη. Το δυσκολότερο έργο έχει η

ομάδα που μεταφέρει  την τέταρτη σκηνή. Θα μετατρέψει  ένα μεγάλο αφηγηματικό κείμενο σε

διαλογικό. Χρειάζεται πολλή φαντασία για να δώσουν με διάλογο τις πληροφορίες που παρέχει η

αφήγηση.
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Η δημιουργία του storyboard είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της εργασίας πριν το γύρισμα

της  ταινίας.  Στο storyboard  αποτυπώνονται  με  ακρίβεια  τα  πλάνα που θα  γυριστούν.  Από την

εμπειρία των δυο προηγούμενων ταινιών γνωρίζουμε πώς όσο πιο ακριβές είναι το storyboard τόσο

πιο εύκολα και γρήγορα θα πραγματοποιήσουμε τα γυρίσματα.

Σημαντικές  ερωτήσεις  –  ζητήματα  -  παρατηρήσεις  των  μαθητών  για  τη  μεταφορά  του

διηγήματος στη Μεγάλη οθόνη

 Πώς  θα  ζωγραφίσουμε  τους  ήρωες  στο  storyboard;  Ο  καθένας  όπως  θέλει  ή  θα

συμφωνήσουμε από την αρχή όλοι μαζί; 

Πολύ σημαντική ερώτηση, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ίδιοι ήρωες συμμετέχουν σε όλες τις

σκηνές. Ο προβληματισμός που τίθεται εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον εξής λόγο : κατά τη

μεταφορά του διηγήματος πρέπει να επιλέξουμε το χώρο και το χρόνο στον οποίο εκτυλίσσεται η

ιστορία.  Η  επιλογή  αυτή  αντανακλάται/  φανερώνεται  και  με  το  ντύσιμο  και  γενικότερα  την

εμφάνιση  των  ηρώων  της  ιστορίας  καθώς  και  του  σκηνικού.  Οπότε  η  παραπάνω  ερώτηση

«επεκτείνεται» και  στη  σχεδίαση  του  σκηνικού.  Προκύπτουν  τα  ερωτήματα  :  πώς  θα  είναι  ο

εξωτερικός και ο εσωτερικός χώρος των σπιτιών που θα αποτελέσουν το σκηνικό.

Με όλη αυτή τη διαδικασία καλλιεργείται η Διαπροσωπική νοημοσύνη

Για την απάντηση στις ερωτήσεις αυτές προτίμησα να καταφύγω στην πλέον δημοκρατική

διαδικασία- ψηφοφορία.

Οι μαθητές αποφάσισαν να αναπαραστήσει ο καθένας/ η κάθε ομάδα τους ήρωες όπως επιθυμεί.

Πριν το γύρισμα της ταινίας θα δούμε πώς σχεδίασε κάθε ομάδα τη δική της σκηνή στο storyboard

και θα διαλέξουμε όλοι μαζί πώς τελικά θα είναι ο κάθε ήρωας του έργου μας.  

 Ένα άλλο ερώτημα ήταν ο καθορισμός του χρόνου της ταινίας : θα αναπαραστήσουμε

το 1900+; Θα μεταφέρουμε την υπόθεση στο σήμερα; Θα είναι άχρονη;

Και  αυτό  το  ερώτημα  απαντήθηκε  με  την  ίδια  διαδικασία.  Οι  μαθητές  επέλεξαν  μα

αναπαραστήσουμε μια άχρονη- διαχρονική ιστορία. Όταν ολοκληρωθεί το storyboard, θα πάρουμε

συγκεκριμένες αποφάσεις.

Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι έχοντας γυρίσει ήδη δυο ταινίες γνωρίζουμε καλά πως

εκτός  από  τις  επιθυμίες  των  σκηνοθετών  σημαντικό  ρόλο  παίζουν  στις  επιλογές  αυτές  και  οι

αντικειμενικές  συνθήκες.  Δηλαδή ποιοι  χώροι  είναι  διαθέσιμοι  για  να  γυρίσουμε την ταινία,  τι

μετατροπές μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τους ηθοποιούς.
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Κατά  συνέπεια  στο  σημείο  αυτό  συζητήθηκε  ποιο  θα  είναι  το  σπίτι  του  «δασκάλου»

εξωτερικά.  Η  λύση  βρέθηκε  εύκολα  :  το  σπίτι  που  υπάρχει  στην  αυλή  του  σχολείου  μας  και

προοριζόταν  παλιότερα  να  στεγάζει  την  οικογένεια  του  εκάστοτε  υποδιευθυντή.  Τώρα

χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος του σχολείου.

Έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που ακολούθησε σε κάθε ομάδα για τον τρόπο που θα

αναπαριστούσαν τους ήρωες και θα τους “έστηναν” στο χώρο.
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3.2.3. STORYBOARD

Παραθέτω τις φωτογραφίες που τράβηξα από το storyboard. Κάτω από κάθε φωτογραφία με

πλάγια  γράμματα  υπάρχει  η  μεταγραφή  όσων  είναι  γραμμένα  πάνω  στο  storyboard  και  στη

συνέχεια με κανονικά γράμματα τα σχόλιά μου. 

Οι φωτογραφίες σε κανονικό μέγεθος παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
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1η σκηνή

πλάνο α

1η Σκηνή, α (πλάνο)

Χώρος : Εσωτερικός (από λάθος τα παιδιά έχουν γράψει εξωτερικός) → τραπεζαρία ή κουζίνα

Ώρα : μεσημέρι

Περιγραφή : τρώνε μεσημεριανό φαγητό

Διάλογος  : ο παππούς λέει στον πατέρα : «Να μην είσαι για τίποτε! να μην είσαι για τίποτε»

Ήχος : ακούγονται τα μαχαιροπίρουνα 

Είναι γραμμένα επίσης τα ονόματα των μαθητών που το δημιούργησαν.

Σχόλια

Στο πρώτο πλάνο της πρώτης σκηνής η ομάδα των μαθητών επέλεξε να αναπαραστήσει μια

διαλογική σκηνή με λόγια που υπάρχουν στο διήγημα : ο παππούς λέει στον πατέρα «Να μην είσαι

για τίποτε! να μην είσαι για τίποτε». Επέλεξε να την τοποθετήσει στην κουζίνα ενός σύγχρονου

σπιτιού. Ο ήχος που ακούγεται είναι τα μαχαιροπίρουνα την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Το
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πλάνο αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Να μην είσαι για τίποτε! να μην είσαι για

τίποτε» γκρίνιαζε ο παππούς κάθε φορά που ο πατέρας γύριζε το μεσημέρι σπίτι δίχως να μπορέσει να

εκτελέσει μιαν απόφαση, να εισπράξει ένα χρέος που είχε βγει πρωί επίτηδες για να το εισπράξει.

 Η μαμά της πρώτης σκηνής είναι περιποιημένη, βαμμένη και ντυμένη «ευρωπαϊκά », αλλά

συγχρόνως «ουδέτερα», χωρίς να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη μόδα.. Είναι αξιοσημείωτο ότι η

μητέρα παρουσιάζεται να σερβίρει και όχι να κάθεται στο τραπέζι με την υπόλοιπη οικογένεια. Η

μητέρα σερβίρει σε όλη τη διάρκεια της σκηνής και στα τρία πλάνα.
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1η σκηνή

πλάνο β

1η Σκηνή

β (πλάνο)

Η μητέρα κοίταζε πότε τον πατέρα λυπημένα, πότε τον παππού παρακαλεστικά.

Είναι γραμμένα επίσης τα ονόματα των μαθητών που το δημιούργησαν.

Σχόλια

Στο δεύτερο πλάνο της πρώτης σκηνής δεν υπάρχει  διάλογος,  υπάρχει  μόνο κίνηση.  Το

πλάνο αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος :  «Ο παππούς δεν έπαυε να μουρμουρίζει, κι η

μητέρα κοίταζε  πότε  τον πατέρα λυπημένα,  πότε  τον  παππού παρακαλεστικά».  Τα παιδιά  έχουν

γράψει και αποτυπώσει ζωγραφικά τη σκηνοθετική οδηγία : τον τρόπο που η μητέρα κοιτάζει τον

πατέρα και τον παππού.
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1η σκηνή

πλάνο γ

1η Σκηνή

γ (πλάνο)

Ο πατέρας έσκυβε και δε μιλούσε.

Είναι γραμμένα επίσης τα ονόματα των μαθητών που το δημιούργησαν.

Σχόλια

Στο τρίτο πλάνο της πρώτης σκηνής δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μόνο κίνηση. Το πλάνο

αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Ο πατέρας έσκυβε το κεφάλι και δε μιλούσε. Έσκυβε

το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του 'γγίζανε το πιάτο εκεί που έτρωγε». Εδώ τα παιδιά έχουν βάλει

σε διαφορετική σειρά τα πλάνα β και γ από το κείμενο. Στο διήγημα γράφει : «Ο πατέρας έσκυβε το

κεφάλι και δε μιλούσε.  Έσκυβε το κεφάλι τόσο που τα μουστάκια του 'γγίζανε το πιάτο εκεί που

έτρωγε.
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Ο παππούς δεν έπαυε να μουρμουρίζει, κι η μητέρα κοίταζε πότε τον πατέρα λυπημένα, πότε τον

παππού παρακαλεστικά. Μα ο παππούς δεν έπαυε, κι ο πατέρας έσκυβε και δε μιλούσε.

Το πράμα κατάντησε τόσο συχνό, έγινε ταχτικό, σχεδόν καθημερινό στο σπίτι.». Ένα γεγονός που στο

διήγημα επαναλαμβάνεται στην ταινία το παρουσιάζουμε μία φορά.
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2  η σκηνή   

πλάνο α

ΣΚΗΝΗ 2

(1) (πλάνο)

Κι όμως τόσο κουτός δεν ήταν ο πατέρας. Μονάχα πως δεν ήταν καμωμένος για έμπορος,

όπως το θέλησε η περίσταση να γίνει, όταν κατέβηκε στην πόλη και παντρεύτηκε με τη μητέρα.

Εσωτερικό

Γραφείο του μπαμπά

Βράδυ -> φως γκαζόλαμπας, ο μπαμπάς κάθεται και γράφει χαρτιά. Η μαμά έρχεται και φέρνει καφέ.

Ο μπαμπάς είναι σκεφτικός.

Ήχος : Αφηγείται το παιδί

Είναι γραμμένα επίσης τα ονόματα των μαθητών που το δημιούργησαν.
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Σχόλια 

Τα παιδιά έχουν γράψει το απόσπασμα του διηγήματος το οποίο αφηγείται το παιδί. Περιγράφουν

την εικόνα και την έχουν ζωγραφίσει. Είναι χαρακτηριστική η μορφή του μπαμπά με τα γυαλιά και

το μουστάκι.
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2η σκηνή

πλάνο β

   

ΣΚΗΝΗ 2 (2)(πλάνο)

Πρωτύτερα ζούσε στο χωριό του απάνω στα βουνά, όπου οι άνθρωποι περνούν τα χρόνια τους

παίζοντας χαρτιά, μιλώντας για πολιτικά και κλέβοντας ο ένας του άλλου την κατσίκα. Καμιά ανάγκη,

φαίνεται, δε βιάζει εκεί κανέναν να έχει μια ξεχωριστή δουλειά. Τα μόνα γνώριμα έργα είναι του

καταμετρητή, του εισπράκτορα, του πάρεδρου και του αστυνόμου. Απ' όλα αυτά είχε περάσει κι ο

πατέρας στο χωριό του, μα κάτω στην πόλη που κατέβηκε, δε βρέθηκε εύκαιρη καμιά από αυτές τις

θέσεις, κι ο πεθερός του ντρεπόταν από τον κόσμο να τον βλέπει να κάθεται άεργος και τον βίαζε να

πιάσει κατιτί να κάνει. Κι ο πατέρας, το προχειρότερο που βρήκε ήταν το εμπόριο. Το άρχισε στο πόδι

και σα στα χωρατά. Κι άξαφνα βρέθηκε χωμένος μέσα στα γεμάτα. Χωρίς να καταλάβει πώς, βρέθηκε
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μια στιγμή να έχει στο χέρι του όλο σχεδόν το γύρο της επαρχίας. Τα κάρα που δουλεύαν από το

σκάλωμα ως την πόλη δεν του ήταν πια αρκετά, κι έφερε τα δικά του κάρα, οι αποθήκες που ήταν για

νοίκιασμα στην πόλη δεν του χωρούσανε το πράμα, κι έχτισε δικές του, τ' αγώγια που πλήρωνε για να

ταξιδεύει  εδώ  και  κει  στοιχίζανε  πολύ,  ώστε  αγόρασε  δικό  του  αμάξι.  Κάποιοι  το  βλέπαν  πως

παραξανοίχτηκε, και ταχτικά του το ψιθύριζε η μητέρα, μα ο πατέρας είχε πάρει φόρα πια κι ήταν

αδύνατο  να  σταματήσει.  Σταμάτησε  μόνο  όταν  ήρθαν  ξαφνικά  δυο δανειστές  απ'  το  Τρίεστι και

κλείσαν τις αποθήκες με σφραγίδες, κατασχέσαν κάρα κι άλογα και πούλησαν το αμάξι. Ο παππούς

πρόλαβε κι έσωσε κάτι από την προίκα της μητέρας, και του πατέρα για να έχει πάλι μια δουλειά τού

αφήσανε να εισπράξει ό,τι είχαν παραιτήσει ανείσπραχτο οι δανειστές απ' το Τριέστι.

Εδώ τα παιδιά έκοψαν και κόλλησαν - γιατί ήταν μεγάλο - το απόσπασμα του διηγήματος

που αφηγείται το παιδί στο δεύτερο πλάνο. Σύμφωνα με ό,τι αποφασίσαμε κατά το χωρισμό σε

σκηνές,  Η μαμά έρχεται  όταν μιλήσουμε για αυτή  και φέρνει καφέ  (βλ. Φωτογραφία 1). Τα παιδιά

αποφάσισαν η είσοδος της μαμάς στη σκηνή να γίνει στο δεύτερο πλάνο.

94



3η σκηνή

πλάνο α

3η σκηνή

Ο πατέρας γύριζε σπίτι πότε σκυφτός και πότε πεισμωμένος.

Ήχος : ακούγεται ο μπαμπάς που μπαίνει

Είναι γραμμένα επίσης τα ονόματα των μαθητών που το δημιούργησαν.

Σύμφωνα με όσα αποφασίσαμε στην ολομέλεια (βλ. φωτογραφία 2), πρέπει να ισχύσει :

 Εσωτερικό

Σπίτι- Σαλόνι

Ο μπαμπάς μπαίνει  στο σπίτι  με τα χαρτιά.  Τα παιδιά αποφάσισαν να παρουσιάσουν αυτήν την

είσοδο του μπαμπά στο σπίτι σε εξωτερικό χώρο : έξω από την εξώπορτα. 

Τα παιδιά έχουν ζωγραφίσει τον πατέρα – έναν νέο πατέρα- έξω από το σπίτι στην πόρτα

καθώς ετοιμάζεται  να  μπει  μέσα.  Το σπίτι  το  φαντάστηκαν ως μια  μονοκατοικία που δε δίνει

στοιχεία  για  τη  χρονολόγησή της.  Το πλάνο αντιστοιχεί  στο  απόσπασμα του  διηγήματος  :  «Ο

πατέρας ένιωθε την αφορμή. Γύριζε σπίτι πότε σκυφτός και πότε πεισμωμένος».
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3η σκηνή

πλάνο β

3η σκηνή

- Κουτός, χαμένος, ανίκανος για καθετί.

- Σαν κι έχω και το κόμμα να με υποστηρίξει.

- Μας θέλει ν' αλλάξουμε κιόλα κορδέλα!

Στο δεύτερο πλάνο, όπως αποφασίσαμε στην ολομέλεια (βλ, φωτογραφία 2), ισχύει :

 Εσωτερικό

Σπίτι- Σαλόνι

Ο παππούς μαλώνει τον πατέρα.

Παππούς  και  μπαμπάς  έχουν  μουστάκι.  Παραπέμπει  σε  αστική  τάξη.  Τα  παιδιά  έχουν

ζωγραφίσει ένα σαλονάκι αστικού σπιτιού που θυμίζει την πόλη μας.
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4η σκηνή

Στο storyboard της τέταρτης σκηνής η ομάδα σχεδίασε όλα τα πλάνα σε μία κόλλα Α4, όπως

γίνεται συνήθως στις ταινίες.  Έχουμε συμφωνήσει στην ολομέλεια (βλ. φωτογραφία2), ότι ο χώρος

είναι η κρεβατοκάμαρα. Στα τέσσερα πλάνα ακούγονται οι φυσικοί ήχοι και ο διάλογος, ενώ στα

δυο τελευταία η φωνή του αφηγητή.

Πλάνο α :

Περιγραφή : Το παιδί παίζει. Η μαμά σηδερώνει8,

Πλάνο β :

Περιγραφή : Διάλογος

1 (η μαμά) : Ωχ, κουράστηκα!

2 (το παιδί) : Μαμά, γιατί εσύ κάνεις όλες τις δουλειές του σπιτιού; Γιατί δεν έρχεται πάλι η δασκάλα;

3 (η μαμά) : Δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση όπως (την9) παλιά.

8 Ορθογραφικό λάθος.
9 Παραλείπεται στη μεταγγραφή των διαλόγων στην επόμενη κόλλα. 

97



4 (το παιδί) : Πώς δηλαδή; Τι εννοείς μαμά;

5 (η μαμά) : Τώρα που έχασε ο πατέρας σου την δουλειά του, είμαστε αναγκασμένοι να φροντίσουμε

το σπίτι μας εμείς οι ίδιοι.

Πλάνο γ : 

Περιγραφή : Έρχεται ο πατέρας (χαρούμενος)

Πλάνο δ : 

Περιγραφή : Διάλογος

1 (ο πατέρας) : Δόξα τω Θεώ! Έχουμε καλά νέα, γυναίκα μου. 

2 ( η γυναίκα) : Τι έγινε; Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος;

3 (ο πατέρας) : Επιτέλους έχουμε έναν αγοραστή για το(ν10) σπίτι μας.

Πλάνο ε : 

Φαίνεται μόνο το παιδί στο υπνοδωμάτιο.

Περιγραφή : Αφήγηση ( ξεκινάει από εδώ)

το παιδί : Μα τι θα κάνει η οικογένεια που μένει εκεί;

Πλάνο στ : 

Κοντινό στο παιδί.

Μα ο δάσκαλος δούλευε ψεύτικα όσο δεν τον πλήρωναν μετρητά, κι η μητέρα άρχισε να στέλνει να

ζητά το νοίκι της δασκάλας, αφού απελπίστηκε πως ο πατέρας θα το έπαιρνε από το δάσκαλο. Η

δασκάλα έβγαινε στην πόρτα τριγυρισμένη από ένα πλήθος πόδια ξιπόλητα και αχτένιστα κεφάλια και

μας έλεγε πως θα το φέρει μόνη της μητέρας. Έτσι είχαν μαζευτεί κάπου δυο χρόνων νοίκια και

σημειωθήκανε και κείνα στα βιβλία του πατέρα.

Η ομάδα πέτυχε να μεταφέρει το περιεχόμενο του αποσπάσματος σε έναν σύντομο διάλογο.

Για να φαίνονται καλύτερα οι διάλογοι τους μετέγραψε στην επόμενη κόλλα Α4 όπου αναγράφεται

το  όνομα  της  ομάδας  και  τα  ονόματα  των  μελών  της.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  τα  παιδιά

ζωγράφισαν τον πατέρα με μουστάκι και γυαλιά και τη μητέρα βαμμένη, με μακρύ φόρεμα και τα

μαλλιά κότσο. 

10 Λάθος γραμματικής, επίδραση από τη μητρική γλώσσα των μαθητών που δεν έχει γένη. 
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οι διάλογοι της 4ης σκηνής
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5η σκηνή

Η 5η σκηνή αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : 

1. Αγοραστής : Εγώ θέλω να αγοράσω το σπίτι σας.

2. (Δάσκαλος) : Δε θα το αδειάζω.

3. (Αγοραστής) : Το θέλω άδειο!

4. (Δάσκαλος) : Δεν φεύγω.

5. (Αγοραστής) :  Δε θα το πάρω.

6. Μπαμπάς : Θα ετοιμάσω τα χαρτιά να το πετάξω έξω από με το νόμο.

7. Μαμά : Δε θέλω να υπογράψω.

8. (Μαμά) : Λυπάμαι τη δασκάλα με τα παιδιά της.

Σχόλια

Εδώ τα παιδιά κάναν μια σχηματική αναπαράσταση. Η γυναίκα διακρίνεται μόνο από τα

μακριά μαλλιά.
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6η σκηνή

Σκηνή 6

Φωτογραφία

Η μαμά υπογράφει ο μπαμπάς βλέπει.

Η μαμά φοράει ένα παντελόνι και ένα11 κοντομάνικο μπλούζα.

Ο πατέρας φοράει ένα παντελόνι και μια μπλούζα.

Στο τραπέζι έχει μια γκαζόλαμπα.

Μουσική : Survivor.

Αναγράφονται τα ονόματα των δημιουργών.

Σχόλια

Εδώ τα παιδιά δεν μπήκαν στον κόπο να ζωγραφίσουν με λεπτομέρειες τους ήρωες, τους

περιέγραψαν με λόγια. Είναι και οι δύο σύγχρονα ντυμένοι – η μαμά φοράει παντελόνι,  άρα η

δράση τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. 

11 Λάθος γραμματικής, επίδραση από τη μητρική γλώσσα των μαθητών που δεν έχει γένη. 
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Η μουσική βρίσκεται στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=EOZmBTAkgSI
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7η σκηνή

πλάνο α

ΣΚΗΝΗ : 7

1 ( πλάνο)

κλητήρας

ο Μπαμπάς

Ήχος ακούγονται τα βήματα.

Αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του πλάνου.

Σχόλια

Όπως αποφασίσαμε στην ολομέλεια, στο πρώτο πλάνο της έβδομης σκηνής βλέπουμε τον

πατέρα να πηγαίνει μαζί με τον κλητήρα και τα δυο αγόρια στο σπίτι του δασκάλου. Ακούγονται τα

βήματά τους. Στο πλάνο αυτό ο κλητήρας φοράει τη μπλάβα κορδέλα στο μπράτσο του.

Οι ήρωες είναι σχεδιασμένοι σαν ανθρωπάκια που απλά διακρίνεται το φύλο τους. Γι ' αυτό

το λόγο η μαθήτρια έχει γράψει κλητήρας και ο Μπαμπάς κάτω από το αντίστοιχο σχέδιο.
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7η σκηνή

πλάνο β

ΣΚΗΝΗ : 7

2 (πλάνο)

- Στο όνομα του νόμου!

Ήχος : Ο κλητήρας χτυπάει 3 φορές στη πόρτα.

Αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του πλάνου.

Σχόλια

Ο κλητήρας χτυπάει την πόρτα τρεις φορές. Ο ήχος που ακούγεται είναι το χτύπημα της πόρτας

τρεις φορές από τον κλητήρα και στη συνέχεια ο κλητήρας που λέει : «Στο όνομα του νόμου!».  Τα

παιδιά προσπαθούν να ζωγραφίσουν το ίδιο σπίτι σε όλα τα πλάνα.
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7η σκηνή

πλάνο γ

ΣΚΗΝΗ : 7

3 (πλάνο)

ακούγεται το τραγούδι Δραπετσώνα

Αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του πλάνου.

Σχόλια

Το πλάνο γ της 7ης σκηνής αντιστοιχεί στο απόσπασμα του διηγήματος : «Στο τρίτο χτύπημα

έπεσε η πόρτα σωριασμένη χάμω στο όνομα του νόμου». Δεν υπάρχει διάλογος ή άλλος φυσικός

ήχος.  Στο σημείο αυτό προτείναμε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι, το τραγούδι  Δραπετσώνα, που

μιλάει  για  οικογένεια  που  ξεσπιτώνεται.  Παραθέτω  τους  στίχους  από  την  ιστοσελίδα

http://www.greeklyrics.gr :
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Δραπετσώνα

Καλλιτέχνης: Μπιθικώτσης Γρηγόρης

Album: 45άρια 1960

Έτος: 1960

Στιχουργός: Λειβαδίτης Τάσος

Συνθέτης: Θεοδωράκης Μίκης

Είδος μουσικής: Ελληνικό λαϊκό

Στίχοι

Μ’ αίμα χτισμένο, κάθε πέτρα και καημός

κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός

Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ’ τη δουλειά

εγώ και εκείνη όνειρα, φιλιά

Το `δερνε αγέρας κι η βροχή

μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκιά απαντοχή

Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε ψυχή.

Πάρ’ το στεφάνι μας, πάρ’ το γεράνι μας

στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή

Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου

εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί

Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά

στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά

Κάθε του πόρτα ιδρώτας κι αναστεναγμός

κάθε παράθυρό του κι ουρανός

Κι όταν ερχόταν η βραδιά
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μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά

Αχ, το σπιτάκι μας, κι αυτό είχε καρδιά

Πάρ’ το στεφάνι μας, πάρ’ το γεράνι μας

στη Δραπετσώνα πια δεν έχουμε ζωή

Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου

εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί 

Το τραγούδι βρίσκεται στη διεύθυνση : 

https://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk
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7η σκηνή

πλάνο δ

ΣΚΗΝΗ : 7

4 (πλάνο)

ακούγεται το τραγούδι Δραπετσώνα

Αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του πλάνου.

Σχόλια

Το πλάνο αυτό αντιστοιχεί στο απόσπασμα : «Η δασκάλα παρουσιάστηκε στη μέση από το σωρό

τ' αχτένιστα κεφάλια και μας κοίταζε χλωμή κι ασάλευτη. Δεν έκαμε ούτε κίνημα ν' αντισταθεί.». Η

δασκάλα παρουσιάζεται εδώ ως μια σύγχρονη γυναίκα. Κάνει εντύπωση το χαλάκι της εισόδου που

γράφει welcome. Ετεροχρονισμός. Η δασκάλα φαίνεται θυμωμένη και δυναμική. Καμιά σχέση με

το κείμενο που την παρουσιάζει χλωμή, ασάλευτη, που δεν αντιστέκεται.
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7η σκηνή

πλάνο ε

ΣΚΗΝΗ : 7

5 (πλάνο)

ακούγεται το τραγούδι Δραπετσώνα.

Αναγράφεται το όνομα του δημιουργού του πλάνου.

Σχόλια

 Το πλάνο αντιστοιχεί  στο απόσπασμα :  «Βοήθησε μάλιστα  και  κουβαλήσαμε έξω το ξύλινο

κρεβάτι, όπου κοιμόταν με το δάσκαλο, ένα κουτσό τραπέζι με μερικά σκαμνιά, και δύο τρία παλιά

παπλώματα και στρώματα. Από τα στρώματα χυνόταν τ' άχυρα καθώς τα φέρναμε έξω, και μέσα σε

άλλα δυο τρία ξακάρφωτα σεντούκια και καλάθια στοίβαξε η δασκάλα τα ρούχα των παιδιών μαζί με

πιάτα, μπρίκια, καυκιά κι ό,τι άλλο είχαν. Τα κουβαλήσαμε και τα σωριάσαμε στο δρόμο». 

Στη ζωγραφιά διακρίνονται οι τέσσερεις – κλητήρας, μπαμπάς, δυο αγόρια-, η δασκάλα και

ένα παιδί της που βγάζουν έξω τα πράγματα. Και τα στοιβάζουν σε σωρό.
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7η σκηνή

πλάνο στ

Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Αναγράφεται το όνομα των δημιουργών.

Σχόλια

« Απάνω στο σωρό καθίσαν τα ξιπόλητα παιδιά, άλλος σωρός αυτά, και γύρω μαζευτήκαν οι

γειτόνοι και κοιτάζαν». Η απεικόνιση σε αυτό το πλάνο είναι καθαρά σχηματική.  Εδώ τα παιδιά

έχουν σημειώσει τον ήχο : ακούγεται το τραγούδι Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.

Το τραγούδι Βρέχει φωτιά στη στράτα μου βρίσκεται στη διεύθυνση : 

https://www.youtube.com/watch?v=GQSYqh1eMF4

Τελικά παραλείψαμε την Άρνηση του Σεφέρη.
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3.2.4. ΜΕΤΑ ΤΟ STORYBOARD – ΔΡΑΣΗ

Πράξη 3η : εξεύρεση χώρων

Τώρα το storyboard  είναι έτοιμο και μπορούμε να αρχίσουμε τα γυρίσματα. Οι υπεύθυνοι

εξεύρεσης χώρων έχουν βρει τους χώρους : για τα γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους, μπροστά από

το σπίτι του «υποδιευθυντή» που υπάρχει στην αυλή του σχολείου μας και για τα γυρίσματα στους

εσωτερικούς χώρους, θα διαμορφώσουμε κατάλληλα το εσωτερικό του σπιτιού.

Πράξη 4η : διανομή ρόλων

Η διανομή των ρόλων θα γίνει στους μαθητές του τμήματός μας. Τους ρόλους των παιδιών

της δασκάλας θα υποδυθούν και μικρότεροι μαθητές του σχολείου μας.

Πράξη 5η : γυρίσματα

Τα  γυρίσματα  θα  πραγματοποιηθούν  είτε  σε  ώρες  σχολικού  περιπάτου  είτε  κατά  την

επίσκεψή μας στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα

γυρισμάτων σε «πράσινο» δωμάτιο.

Πράξη 6η : μοντάζ

Η ομάδα μοντάζ, έτοιμη από τις προηγούμενες ταινίες θα αναλάβει το μοντάζ.

Και Πράξη 7η : ανάρτηση στο διαδίκτυο

Η ταινία θα αναρτηθεί στο ιστολόγιό μας.

Λόγω  έλλειψης  χρόνου,  το  γύρισμα  της  ταινίας  υλοποιήθηκε  την  μεθεπόμενη  σχολική

χρονιά.  Οι  μαθητές  που  δημιούργησαν  το  storyboard  είχαν  αποφοιτήσει,  οπότε  συνέχισε  την

δημιουργία ένα άλλο τμήμα που είχε και αυτό εμπειρία στη δημιουργία ταινίας.

Είχε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  το  γεγονός  ότι  χρειάστηκε  να  γίνουν  επιπλέον  αλλαγές  στα

“λόγια” του έργου, ανάλογα με το τι ήταν πιο εύκολο να πει ο κάθε ηθοποιός. Το γεγονός ότι τα

ελληνικά είναι δεύτερη γλώσσα για τα παιδιά είχε ως συνέπεια να μην μπορούν να προφέρουν με

ευκολία όλες τις προτάσεις και να χρειάζονται μετατροπές. Όπως αναφέρει και η Hutcheon (2013),

ο σκηνοθέτης ερμηνεύει το σενάριο. Οι ηθοποιοί δανείζουν το σώμα, τις ματιές και τις κινήσεις

τους στους χαρακτήρες του σεναρίου. Ακόμα και  το σενάριο αλλάζει  συχνά κατά τη διάδραση
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ηθοποιών – σκηνοθέτη. Στο τέλος τα λόγια της ταινίας μπορεί να διαφέρουν πολύ από το σενάριο

και το αρχικό λογοτεχνικό κείμενο, καθώς επίσης να δίνεται έμφαση σε διαφορετικά σημεία.

Η ταινία δημιουργήθηκε και διατηρείται στο αρχείο της κινηματογραφικής ομάδας.
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3.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.3.1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο  storyboard

Όπως φάνηκε στις φωτογραφίες, άλλα παιδιά δούλεψαν με επιμονή και αφιέρωσαν χρόνο

για να απεικονίσουν τα πλάνα με λεπτομέρεια και τέχνη και άλλα κάναν ένα εντελώς σχηματικό

σκίτσο για να ξεφύγουν από την υποχρέωση.  Κάποιοι  δεν  διέκριναν ούτε  τις  θηλυκές  από τις

αρσενικές φιγούρες στο σχήμα τους (7η σκηνή, πλάνο στ). 

Ήταν πολύ σημαντικές οι συζητήσεις που έγιναν σε κάθε ομάδα αναφορικά με τον τρόπο

αναπαράστασης των σκηνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που

θα αναπαριστούσαν το οικογενειακό τραπέζι. Όπως φαίνεται στο storyboard, ο τρόπος με τον οποίο

παρουσιάζονται  εξωτερικά οι  γονείς  –  η  εμφάνιση και  το  ντύσιμό τους,  οι  χώροι  του σπιτιού

εσωτερικά και ο καταμερισμός εργασιών στην οικογένεια – η μαμά σερβίρει το φαγητό ενώ οι

υπόλοιποι κάθονται -, φανερώνουν ότι τα παιδιά επέλεξαν να μεταφέρουν το έργο στον δικό τους

σύγχρονο  πολιτισμό.  Τελικά τα  παιδιά  έκαναν μια  διαπολιτισμική μεταφορά του διηγήματος.

Σύμφωνα και με την  Hutcheon (2013),  συνήθως οι μεταφορές είναι εκσυγχρονισμένες, ώστε να

γεφυρώσουν  το  κενό  ανάμεσα  στις  παλιότερες  δημιουργίες  και  το  σύγχρονο  κοινό.  Η

διαπολιτισμική  μεταφορά  δε  συνίσταται  μόνο  σε  μετάφραση  λέξεων.  Υπάρχει  ένας  διάλογος

ανάμεσα  στη  διαδικασία  και  το  προϊόν  της  μεταφοράς  και  την  κοινωνία  μέσα  στην  οποία

πραγματοποιείται. 

Με  την  εργασία  αυτή  φανερώθηκαν  τα  ταλέντα  και  οι  δεξιότητες  των  μαθητών  σε

διάφορους τομείς καθώς και η ικανότητά τους να διαλέγουν το «πόστο» που τους ταιριάζει και να

πετυχαίνουν το στόχο τους ως ομάδα.

Η μεταφορά διηγήματος σε ταινία μικρού μήκους αποτέλεσε μια πολύ καλή άσκηση στην

εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, της ελληνικής. Τα παιδιά ασκήθηκαν στην κατανόηση γραπτού

λόγου, βρήκαν την περίληψη του κειμένου, μετέτρεψαν την αφήγηση σε διάλογο και δημιούργησαν

τελικά ένα νέο έργο τέχνης, που διατήρησε, έδωσε ζωή και συνέχισε το πρωτότυπο έργο.

Κατά τη μεταφορά του διηγήματος Το σπίτι του δασκάλου σε ταινία μικρού μήκους δόθηκε η

ευκαιρία στους μαθητές να δώσουν τη δική τους εκδοχή για την πλοκή και το τέλος της ιστορίας,

καθώς επίσης να πάρουν θέση απέναντι στην εξέλιξη και το τέλος αυτό. Υπήρχε μια αμφισημία στο

διήγημα. Σύμφωνα με το κείμενο, ο πατέρας είναι ένας καλόψυχος άνθρωπος σε τέτοιο βαθμό που

να πέφτει θύμα εκμετάλλευσης. Οι εξωτερικές όμως συνθήκες και δυσκολίες τον αλλάζουν. Στο
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τέλος καταλήγει άκαρδος και απάνθρωπος. Το διήγημα δηλαδή εντάσσεται στο νατουραλισμό. Τα

παιδιά αποφάσισαν να διατηρήσουν την πλοκή και  την  κατάληξη του διηγήματος.  Στην ταινία

λοιπόν η ιστορία παραμένει η ίδια. Στην απόφασή τους αυτή συνέβαλε ίσως και το γεγονός ότι οι

ταινίες και οι σειρές που παρακολουθούν στην τουρκική αλλά και στην ελληνική τηλεόραση έχουν

συνήθως “δακρύβρεχτη” υπόθεση και δραματικό τέλος. Συνεπώς είναι εξοικειωμένα με αυτό το

είδος και περιεχόμενο ταινίας.

Το storyboard αποτελεί μόνο του ένα έργο τέχνης. Θα συμπληρωθεί με τα γυρίσματα

της ταινίας. Η εμπειρία από τις άλλες δυο ταινίες που ολοκληρώσαμε με αυτό το τμήμα έδειξε ότι

αρχικά  οι  μαθητές  είχαν  υποεκτιμήσει  τις  δυσκολίες  του  εγχειρήματος.  Μέσα  από  αυτήν  την

προσπάθεια όμως έμαθαν να βλέπουν με άλλο, «κινηματογραφικό» μάτι την πραγματικότητα. Και

καταλάβαμε τη σημασία που έχει η αποτύπωση με ακρίβεια των ιδεών μας στο storyboard.
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3.3.2. ΤΥΠΟΙ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

 η  γλωσσική  νοημοσύνη  (linguistic  intelligence)  καλλιεργήθηκε  με  το  διάβασμα  του

διηγήματος,  το  γράψιμο  του  σεναρίου,  την  αφήγηση  της  ιστορίας,  το  σχολιασμό,  την

εξήγηση,  την ανάπτυξη επιχειρηματολογίας  κατά τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας

(Φλουρής,  2020:  207).   Στο παίξιμο ρόλων και  τις  δραματοποιήσεις  εμπεριέχεται  και  η

γλωσσική νοημοσύνη εφόσον είναι απαραίτητη η χρήση της μνημονικής ικανότητας για την

απόδοση των λόγων του ρόλου (ό.π.: 210). 

 η λογικομαθηματική (logical-mathematical intelligence) καλλιεργήθηκε καθώς σύμφωνα με

το Φλουρή  «όπου η χρήση των εικόνων, σκίτσων ή γενικότερα των οπτικών παραστάσεων

συμπεριλαμβάνει  συζήτηση  ή  σχολιασμό  και  οργάνωση  ή  κρίσηθεωρούμε  ότι

συμπεριλαμβάνεται  όχι  μόνο  η  νοημοσύνη  χώρου  ή  οπτική  νοημοσύνη,  αλλά  και  οι

νοημοσύνες : διαπροσωπική,γλωσσική και λογικομαθηματική» (ό.π.: 209).

 η νοημοσύνη χώρου ή οπτική νοημοσύνη (spatial visual intelligence) καλλιεργήθηκε τόσο

με τη δημιουργία σκίτσων για το storyboard όσο και με την δημιουργία της ταινίας. Άλλα

παιδιά  δούλεψαν  με  επιμονή  και  αφιέρωσαν  χρόνο  για  να  απεικονίσουν  τα  πλάνα  με

λεπτομέρεια και τέχνη και άλλα κάναν ένα εντελώς σχηματικό σκίτσο για να ξεφύγουν από

την υποχρέωση. Κάποιοι, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν διέκριναν ούτε τις θηλυκές από τις

αρσενικές  φιγούρες  στο σχήμα τους (7η σκηνή,  πλάνο στ).  Με τη δραστηριότητα αυτή

καλλιεργήθηκε  η  οπτική/  χωρική  νοημοσύνη  των  παιδιών.  Επιπλέον,  οι  υπεύθυνοι

εξεύρεσης χώρων για τα γυρίσματα έχουν βρει τους κατάλληλους χώρους σύμφωνα με το

storyboard  :  για  τα  γυρίσματα  σε  εξωτερικούς  χώρους,  μπροστά  από  το  σπίτι  του

«υποδιευθυντή» που υπάρχει  στην αυλή του σχολείου μας  και  για  τα  γυρίσματα στους

εσωτερικούς χώρους, θα διαμορφώσουμε κατάλληλα το εσωτερικό του σπιτιού. Και με τη

δραστηριότητα  αυτή  καλλιεργήθηκε  η  οπτική/  χωρική  νοημοσύνη  των  παιδιών.  Καθώς

σύμφωνα με το Φλουρή, 

η  κατηγορία  αυτή  απευθύνεται  στην  ικανότητα  αντίληψης  και  παρατήρησης  του  οπτικού-

χωρικού περιβάλλοντος, έκφρασης των αρχικών αντιλήψεων και ιδεών με τη μορφή σχεδίων, 

εικόνων,  σχημάτων,  παραστάσεων  και  τρισδιάστατων  αντικειμένων.  Στη  συγκεκριμένη  

κατηγορία,  επομένως,  ενσωματώθηκαν  δραστηριότητες  σχετικές  με  οξυμμένη    

παρατηρητικότητα, χρήση της φαντασίας του ατόμου, παιχνίδια φαντασίας, τοποθέτησης στον 

χώρο, χρήση και αξιοποίηση χαρτών, εικόνων και ποικίλων παραστάσεων-θεαμάτων όπως: 
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διάβασμα  εικόνων  και  άλλων  παραστάσεων,  διάβασμα  χαρτών,  αξιοποίηση  φαντασίας:  

«φανταστείτε», φανταστικές ιστορίες, οπτικοποίηση πληροφοριών, παρακολούθηση βίντεο,  

ταινιών  κ.ά.,  αξιοποίηση  κόμικς,  γελοιογραφιών,  σκίτσων,  δημιουργία  ταινιών,  βίντεο,  

δημιουργία κόμικς, γελοιογραφιών,  σκίτσων,  χρήση  χρωμάτων,  εικονογράφηση,  

δραστηριότητες ζωγραφικής, γλυπτικής. (ό.π.: 209).

 η κιναισθητική (kinesthetic intelligence)

Όπως επισημαίνει ο Φλουρής (2020), στην υποκριτική εμπλέκονται διάφοροι τύποι νοημοσύνης. Οι

ηθοποιοί  θέτουν  το  σώμα  τους  σε  κινήσεις  και  εκφράζονται  με  μουσικές  και  χορευτικές

δραστηριότητες.  Το  παίξιμο  ρόλων  αποτελεί  δραστηριότητα  που  καλλιεργεί  κυρίως  την

κιναισθητική  νοημοσύνη.  Συγχρόνως  οι  ηθοποιοί  χρησιμοποιούν  την  ενδοπροσωπική,  τη

διαπροσωπική και τη γλωσσική νοημοσύνη.

 η  μουσική  (musical  intelligence).  Με  την  αναζήτηση  τραγουδιών  για  την  ταινία

καλλιεργείται η μουσική νοημοσύνη κατά τον Gardner,  καθώς υπάρχει ανταπόκριση στη

μουσική  με  διανοητικό  τρόπο  (συζήτηση  και  ανάλυση  μουσικής). Όπως  αναφέρει  ο

Φλουρής 

στις  μουσικές  αποδόσεις  εννοιών  και  καταστάσεων,  εμπλέκονται  εκτός  της  Μουσικής

Νοημοσύνης : η Ενδοπροσωπική  Νοημοσύνη εάν εκφράζονται προσωπικά συναισθήματα, η

Διαπροσωπική Νοημοσύνη εάν ζητείται να έλθουν οι μαθητές στη θέση κάποιου άλλου και να

εκφράσουν τα συναισθήματά του. Επίσης, εκτιμήθηκε ότι στην ανταπόκριση στη μουσική με

διανοητικό  τρόπο  (συζήτηση  και  ανάλυση  μουσικής)  δεν  πρέπει  να  καταγραφεί  μόνο  η

μουσική  νοημοσύνη,  αλλά  και  η  Γλωσσική  Νοημοσύνη  καθώς  και  η  Διαπροσωπική

νοημοσύνη.  Κι  αυτό  γιατί  διεξάγεται  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων,διαδικασία  που

σημαίνει  ότι  μια  τέτοια  δραστηριότητα  απαιτεί  επικοινωνία,  συνεργατικότητα,  παροχή

ανατροφοδοτήσεων  στους  άλλους  και  πρόσληψη  ανατροφοδοτήσεων  από  αυτούς»  (2020:

211).

 η ενδοπροσωπική (intrapersonal intelligence) 

Η  κατηγορία  των  δραστηριοτήτων  που  καλλιεργούν  την  ενδοπροσωπική  νοημοσύνη

«επικεντρώνεται στην ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να εκφράζει τα συναισθήματά του, να

έχει επίγνωση των δυνάμεων ή των αδυναμιών του, να διαθέτει την ικανότητα να αυτοαξιολογείται,

να συγκεντρώνεται, να προγραμματίζει και να ελέγχει τον εαυτό του, καθώς και να διεισδύει στον

εσωτερικό του κόσμο»(ό.π.: 212). Ήταν πολύ σημαντικές οι συζητήσεις που έγιναν σε κάθε ομάδα
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αναφορικά με τον τρόπο αναπαράστασης των σκηνών του έργου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι

συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα αναπαριστούσαν το οικογενειακό τραπέζι. Η σύνδεση της

γνώσης με την προσωπική ζωή, η έκφραση συναισθημάτων, βιωμάτων και προσωπικών εμπειριών

των παιδιών συντέλεσε στην καλλιέργεια της Ενδοπροσωπικής Νοημοσύνης κατά Gardner.

 η  διαπροσωπική  νοημοσύνη  (interpersonal  intelligence)  καλλιεργήθηκε  ιδιαίτερα  με  τη

συνεργατική  μέθοδο  που  ακολουθήσαμε.  Για  να  αντιμετωπίσουμε  τα  ζητήματα  που

προκύπτουν κατά τη δημιουργία της ταινίας, συζητάμε όλοι μαζί. Η καθηγήτρια παίζει απλά

το ρόλο του εμψυχωτή – συντονιστή της ομάδας. Ψηφίζουμε τις διάφορες προτάσεις των

μαθητών.  Επίσης,  όπου  η  χρήση  φαντασίας  ή  φανταστικών  ιστοριών  παραπέμπει  σε

συζήτηση,  συνεργασία  ή  σχολιασμό  εκτιμήθηκε  ότι  υπάρχει  η  παρουσία  τόσο  της

διαπροσωπικής  όσο  και  της  γλωσσικής  νοημοσύνης.  Στο  παίξιμο  ρόλων  και  τις

δραματοποιήσεις εμπεριέχεται και η διαπροσωπική νοημοσύνη, καθώς είναι απαραίτητο ο

ηθοποιός να κατανοήσει τη θέση και τα συναισθήματα αυτού που υποδύεται (ό.π.).

 η οικολογική η φυσιογνωστική νοημοσύνη (naturalist intelligence).

Κατά τη δημιουργία της ταινίας η μόνη επαφή που είχαμε με τη φύση ήταν η μελέτη του φυσικού

και τεχνητού φωτός κατά τη διάρκεια των λήψεων, καθώς και η ευαισθητοποίηση στο θόρυβο.
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3.3.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Οι διδακτικοί στόχοι πραγματοποιήθηκαν : υπήρξε πετυχημένη κατανόηση και παραγωγή

λόγου  στη  δεύτερη  (όχι  τη  μητρική)  γλώσσα  των  μαθητών,  μεταφορά  αφηγηματικού

κειμένου  σε  διαλογικό  κείμενο  –  σενάριο,  κατανόηση  λειτουργίας  αφηγητή  –  οπτικής

γωνίας,  κατανόηση  και  χρήση  του  κινηματογράφου  ως  μέσου  αφήγησης,  μεταφορά

λογοτεχνικού κειμένου σε άλλη εποχή.

  Οι  παιδαγωγικοί  στόχοι  πραγματοποιήθηκαν: καλλιεργήθηκε  η  αυτενέργεια  και  η

συνεργατικότητα των μαθητών, καθώς και η ενσυναίσθηση.

 Οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης καλλιεργήθηκαν.

  Καλλιεργήθηκαν δεξιότητες κριτικής αξιοποίησης του διαδικτύου, αξιοποιήθηκαν ανοιχτά

ψηφιακά  περιβάλλοντα  (πρόγραμμα  δημιουργίας  storyboard  πχ.

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator και

https://www.canva.com/create/storyboards/,  πρόγραμμα  επεξεργασίας  φωτογραφιών,

πρόγραμμα  δημιουργίας  ταινιών  πχ.  Windows  movie  maker/  Vegas,  πρόγραμμα

επεξεργασίας ήχου).

 Οι μαθητές κατανόησαν τις βασικές αρχές της μεταφοράς ενός λογοτεχνικού έργου στον

κινηματογράφο.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας καθώς και η ίδια η διαδικασία ήταν τόσο ενθαρρυντικά,

που θα την επαναλάβω στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ως δεύτερης/

ξένης  γλώσσας τα επόμενα σχολικά έτη.  Συμπερασματικά,  με το πείραμα αυτό της  μεταφοράς

λογοτεχνικού  έργου  σε  ταινία  μικρού  μήκους  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  Νεοελληνικής

Γλώσσας  και  Λογοτεχνίας  αποδεικνύεται  ότι  ο  εκπαιδευτικός  θα  μπορούσε  να  αξιοποιήσει  τη

δημιουργία ταινίας στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Η δημιουργία ταινίας με πρωτότυπο σενάριο και

ακόμη περισσότερο η μεταφορά λογοτεχνικού έργου σε ταινία μικρού μήκους στο μάθημα της

Γλώσσας και Λογοτεχνίας μπορεί να αποτελέσει μέθοδο διδασκαλίας και για τα μειονοτικά αλλά

και για όλα τα σχολεία.
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http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/3_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/3.1_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%9B.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/3_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/3.1_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%9B.pdf
http://www.diapolis.auth.gr/diapolis_files/drasi9/ypodrasi9.2b_2013/3_%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/3.1_%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%20-%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%9B.pdf
http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/attachments/article/96/1.%20%20H%20%CE%92%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7.doc
http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/attachments/article/96/1.%20%20H%20%CE%92%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7.doc
http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/attachments/article/96/1.%20%20H%20%CE%92%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7.doc


http://www.greek-language.gr/certification/ 

6. Κιούκας, Α. (2018,  Ιούνιος 5). Γιατί σινεμά στο σχολείο. https://www.typologos.com/%CE

%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE

%BC%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB

%CE%B5%CE%AF%CE%BF/

7. Πύλη για την ελληνική γλώσσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/books/11.html 

Τα τραγούδια που χρησιμοποιήσαμε – μουσική και στίχοι βρίσκονται στις ιστοσελίδες :

1. Γρηγόρη Μπιθικώτση, Δραπετσώνα - στίχοι

http://www.greeklyrics.gr/stixoi?view=single&tpl_view=lyric&id=7111

2. Γρηγόρη Μπιθικώτση, Δραπετσώνα

https://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk

3. Στράτου Διονυσίου, Βρέχει φωτιά στη στράτα μου

https://www.youtube.com/watch?v=GQSYqh1eMF4

123

https://www.youtube.com/watch?v=GQSYqh1eMF4
https://www.youtube.com/watch?v=X5pzeNCesBk
http://www.greeklyrics.gr/stixoi?view=single&tpl_view=lyric&id=7111
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/books/11.html
https://www.typologos.com/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
https://www.typologos.com/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
https://www.typologos.com/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF/
http://www.greek-language.gr/certification/
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ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Oι φωτογραφίες του STORYBOARD σε κανονικό μέγεθος.
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