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Η αξιοποίηση των ταινιών στη σχολική τάξη μπορεί να ενδυναμώσει τις σχέσεις των 
παιδιών μεταξύ τους αλλά και τη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό. Οι ταινίες είναι 
και αυτές κείμενα που λένε ιστορίες, έχουν χαρακτήρες και περιέχουν μηνύματα.  
Όμως, το πώς θα αξιοποιηθεί μια ταινία στη σχολική τάξη εξαρτάται πολύ από τη 
διάθεση του εκπαιδευτικού ο οποίος πρέπει να προσπαθήσει να εντάξει την ταινία 
σε κάποιο πλαίσιο και να προσανατολίσει την σκέψη και την προσοχή των μαθητών 
του. Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται μια ταινία δεν είναι πάντα άμεσα αντιληπτό 
από τους μαθητές και εκεί χρειάζεται η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά 
φυσικά αφήνονται ελεύθερα να προσδώσουν στις ταινίες τα νοήματα που θέλουν 
εκείνα - απλά ο εκπαιδευτικός είναι καλό να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές του έδωσαν 
την προσοχή που χρειάζεται... 
Τα στάδια στην διδακτική αξιοποίηση μιας ταινίας... 

 
Πριν την προβολή 

 
Ο δάσκαλος προκαλεί το ενδιαφέρον και ενεργοποιεί γνωστικά σχήματα και 
συναισθήματα των παιδιών που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της ταινίας. Για 
παράδειγμα, στην ταινία "Strangers" (1993), των Guy Nattive & Erez Tadmor, στην 
οποία πρωταγωνιστούν ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος που δείχνουν 
καχυποψία ο ένας για τον άλλον, είναι καλό πριν από την ταινία να μιλήσουμε λίγο 
για τις ιστορικές αιτίες που εδραίωσαν το χάσμα μεταξύ των δύο λαών, να δείξουμε 
στα παιδιά έναν χάρτη της περιοχής ή και κάποιους τίτλους από άρθρα εφημερίδων 
σχετικά με το θέμα. Χρειάζεται όμως προσοχή να μην χαλάσουμε το στοιχείο της 
έκπληξης αποκαλύπτοντας περισσότερα για την ταινία από όσα είναι απαραίτητο. 
Πολλές φορές θα δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά για να τα προκαλέσουμε να 
πιθανολογήσουν ποιο μπορεί να είναι το νόημα του τίτλου μιας ταινίας ή να τα 
βοηθήσουμε να μαντέψουν τι θα δουν στην ταινία. Επίσης μπορούμε να 
προκαλέσουμε συζήτηση γύρω από τη βασική ιδέα μιας ταινίας, π.χ. "η αξία της 
συγχώρεσης" στην ταινία "The Girl and The Fox" (2011), του Tyler J. Kupferer , χωρίς 
όμως να αποκαλύψουμε σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης ή τη σχέση της ιδέας με 
την ταινία... 
 
Κατά την προβολή 
 
Εδώ ο δάσκαλος επικεντρώνει την προσοχή των παιδιών σε συγκεκριμένα στοιχεία 
της ταινίας για τα οποία θα γίνει συζήτηση μετά την προβολή. Δεν είναι χρήσιμο να 
ζητήσουμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της 
προβολής, γιατί έτσι θα χαλάσουμε την απόλαυση που θα τους προσφέρει η 
προσήλωση στην ταινία. Καλό είναι να ζητήσουμε από τα παιδιά να προσέξουν κάτι 
συγκεκριμένο στην ταινία ώστε να είναι έτοιμα να το συζητήσουν αμέσως μετά το 
τέλος της προβολής. Μια λύση είναι να ζητήσουμε από τα παιδιά να προσέξουν κάτι 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης προβολής της ταινίας που θα γίνει αμέσως μετά την 
πρώτη προβολή και αφού κάνουμε μια πρώτη σύντομη συζήτηση με τα παιδιά. 
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Μετά την προβολή 
 
Ο δάσκαλος εδώ θα δώσει έμφαση στην ανάλυση και ερμηνεία της ταινίας, πάντα 
στο μέτρο των δυνατοτήτων των μαθητών του και σε σχέση με την ταινία και την 
περίσταση στην οποία προβλήθηκε. Ο δάσκαλος μπορεί να ρωτήσει τους μαθητές 
εάν οι αρχικές τους υποθέσεις και προσδοκίες σχετικά με το τι θα δουν 
επιβεβαιώθηκαν ή όχι και γιατί... Επίσης, είναι γενικά χρήσιμο για τους μαθητές, 
ειδικά για τη συναισθηματική τους ωρίμανση, να συσχετίσουν τα στοιχεία της 
ταινίας με τις εμπειρίες τους και τον εαυτό τους. Ωστόσο πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί όταν ζητάμε κάτι τέτοιο από τα παιδιά. Εάν τα θέματα που θίγει η 
ταινία είναι ευαίσθητα, π.χ. διαζύγιο ή καταδυνάστευση / κακοποίηση, ζητάμε από 
τα παιδιά να μας γράψουν λίγα λόγια ανώνυμα σε ένα χαρτάκι σχετικά με αυτές τις 
δύσκολες εμπειρίες. Τα χαρτάκια τα τοποθετούμε σε ένα κουτί και τα διαβάζουμε 
χωρίς να αποκαλυφθεί ποιος μαθητής έγραψε το κάθε χαρτάκι. Μια άλλη καλή 
δραστηριότητα σε αυτή την φάση είναι να μοιράσουμε στα παιδιά φωτογραφίες 
των κυριότερων στιγμιότυπων της ταινίας και να ζητήσουμε να φτιάξουν τη δική 
τους ιστορία ή τους δικούς τους διαλόγους. Μετά μπορούν να δραματοποιήσουν 
την ταινία όπως την είδαν ή ακόμη καλύτερα να παίξουν τη δική τους εκδοχή! 
 
Αυτές είναι μόνο κάποιες ενδεικτικές ιδέες και θα χαρώ πολύ να δουλέψουμε μαζί 
ώστε να βρούμε και άλλους δημιουργικούς τρόπους για να αξιοποιούμε μια ταινία 
στη σχολική τάξη! 
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