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Εισαγωγή 

 

Ο κινηματογράφος, η αποκαλούμενη «έβδομη τέχνη», έχει ιστορία 120 χρόνων. Από 

τη γέννησή του εμφάνισε μεγάλη ανάπτυξη και διαδόθηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Ως 

τέχνη και πολιτισμικό φαινόμενο συνδιαμορφώθηκε μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό 

και τεχνολογικό πλαίσιο κάθε εποχής και, παρά τις αλλαγές που υπέστη ως αισθητικό 

και κοινωνικό φαινόμενο, αποτέλεσε μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές 

διασκέδασης. Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η 

αλληλεπίδραση του κινηματογράφου με την κοινωνία επεκτάθηκε και στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Όπως θα φανεί στη μελέτη που ακολουθεί, η κινηματογραφική 

εκπαίδευση έχει διαγράψει τη δική της πορεία στον χρόνο. Ασφαλώς, η παρούσα 

εργασία, που μελετάει την εξέλιξη της πορείας του κινηματογράφου στη σχολική 

εκπαίδευση, ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους ασχολούμενους με τον τομέα της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, αλλά και τους ιστορικούς της εκπαίδευσης, που 

ασπάζονται μια ολική προσέγγιση της Ιστορίας.  

Η ενασχόλησή μου με αυτήν τη θεματική ξεκίνησε, όταν, έχοντας την 

ιδιότητα της εκπαιδευτικού, παρακολούθησα ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 

Οπτικοακουστικής Παιδείας με κύριο εκπαιδευτή τον Mark Reid, διευθυντή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (British 

Film Institute – BFI),1 τον Απρίλιο του 2014, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Στη 

συνέχεια, αναζητώντας πληροφορίες για τη σύνδεση του κινηματογράφου με τη 

σχολική εκπαίδευση, εντόπισα πλήθος άρθρων, από διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, όπου επιδοκιμαζόταν η παιδαγωγική του αξία. Το αρχικό ερώτημα που 

προέκυψε, ήταν γιατί έως τώρα δεν έχει ενταχθεί ο κινηματογράφος με καθολικό 

τρόπο στην τυπική εκπαίδευση; Εξ αυτού ορμώμενη, στράφηκα στη βαθύτερη 

διερεύνηση της σχέσης του κινηματογράφου με τον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. 

Ως θέμα λοιπόν της παρούσας εργασίας ορίζεται η καταγραφή της πορείας 

του κινηματογράφου στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στην 

κοινότητα της σχολικής εκπαίδευσης από την εμφάνιση του, το 1895, έως σήμερα. 

Με άλλα λόγια, η παρούσα εργασία αποτελεί μια ιστορική επισκόπηση της 

παρουσίας του κινηματογράφου στη σχολική εκπαίδευση, η οποία βασίζεται στην 

                                                 
1 Στην παρούσα εργασία όπου μεταφράζονται, τίτλοι, ονόματα και όροι, τίθεται σε παρένθεση ο 

αντίστοιχος ξενόγλωσσος τύπος. 
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υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα, η εργασία εστιάζει στις μορφές 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν, λαμβάνοντας υπόψιν τις 

συνθήκες υπό τις οποίες αυτές αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν στη σχολική 

εκπαίδευση, και αφορά στις χώρες που έχει καταγραφεί ότι υπήρξε κινηματογραφική 

εκπαίδευση, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η έρευνα βασίστηκε κυρίως 

στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία και, σύμφωνα με αυτήν, γίνεται αναφορά στις ΗΠΑ 

και τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, 

Ελβετία, Νορβηγία και Φιλανδία. Επιπλέον, παρουσιάζεται εδώ η ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική για τον κινηματογράφο, στο πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ επιχειρείται και μια ειδικότερη αναλυτική καταγραφή της ελληνικής 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης.  

Εκτός από την υπάρχουσα για το θέμα βιβλιογραφία, η εργασία βασίστηκε 

στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών αλλά και σε δημοσιευμένες πηγές και άρθρα 

στον Τύπο και το διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι η ύπαρξη 

πρωτογενών πηγών είναι σημαντική, επειδή αποτυπώνονται αυτούσιες οι απόψεις και 

οι μορφές της κινηματογραφικής εκπαίδευσης κάθε εποχής χωρίς τη 

διαμεσολαβημένη ερμηνεία του παρόντος. Αρκετές πληροφορίες αντλήθηκαν από την 

αρθογραφία και την ειδησεογραφία τριών περιοδικών κινηματογραφικής και 

παιδαγωγικής θεματολογίας: το Educational Film Magazine (1919-1922), το Visual 

Education (1920-1925) και το The Educational Screen (1922-1956), που το 1956 

μετονομάστηκε σε Educational Screen & Audio Visual Guide (1956-1971). Πρέπει να 

τονιστεί ότι, αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, οι εξελίξεις στην Ελλάδα μελετήθηκαν 

με πιο ενδελεχή τρόπο. Συγκεκριμένα, μολονότι δεν βρέθηκε ένα αξιόλογο σώμα 

βιβλιογραφίας σχετικό με την παρουσία του κινηματογράφου στη σχολική 

εκπαίδευση της χώρας, υπήρξε η δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες πηγές, 

όπως τα προαναφερθέντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, κάτι που οδήγησε σε 

μια πιο αναλυτική και ιστορικά τεκμηριωμένη έρευνα. Βεβαίως το εγχείρημα αυτό 

διευκολύνθηκε και από τη μικρή σε χρονική διάρκεια ύπαρξη οργανωμένης 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Πιο αναλυτικά, στην ανά χείρας μελέτη καταγράφεται η παρουσία του 

κινηματογράφου στη σχολική εκπαίδευση ως προς τις παιδαγωγικές απόψεις και τις 

μορφές της κινηματογραφικής εκπαίδευσης που εκδηλώθηκαν και επικράτησαν σε 

κάθε χρονική περίοδο. Η επιλογή αυτή αιτιολογείται αν λάβουμε υπόψη ότι η 

ακριβής καταγραφή της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον 
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είναι μάλλον μια αδιέξοδη διαδικασία. Για να γίνω πιο σαφής, στη σχολική 

πραγματικότητα υπάρχουν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, αλλά δεν τυγχάνουν 

πάντα της απαραίτητης διάδοσης· αυτό συμβαίνει ουσιαστικά μόνο με εκείνες που 

απευθύνονται σε ικανό πλήθος ωφελουμένων και έχουν και ανάλογη χρονική 

διάρκεια. Επιπλέον, η δυναμική της μάθησης μέσα στη σχολική αίθουσα δεν έχει 

ευκόλως μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να 

καταγραφούν διεξοδικά και λεπτομερώς. Πόσο μάλλον όταν μελετάται η 

κινηματογραφική εκπαίδευση σε μια τόσο πλατιά χρονική και γεωγραφική έκταση. 

Επιπρόσθετα, οι αναφορές και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών πολιτικών για τον 

κινηματογράφο στην εκπαίδευση, όσες εντόπισα κατά την έρευνα, αφενός είναι λίγες 

και αφετέρου δεν έχουν αναλυτικό χαρακτήρα. Βεβαίως, στην παρούσα εργασία 

εξετάζονται οι κυρίαρχες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τον κινηματογράφο στην 

εκπαίδευση.  

Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εκπαίδευση μέσω της τέχνης και η 

εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη τέχνη, αν και αποτελούν δύο διαφορετικές 

κατηγορίες μάθησης και ως επί το πλείστον έχουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς 

στόχους, σε αυτήν την εργασία εξετάζονται συνολικά. Η προσέγγιση αυτή 

επιλέχθηκε, επειδή στην εκπαιδευτική πράξη δεν είναι δυνατόν να απομονωθεί η 

αισθητική εμπειρία από την πρόσληψη της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο. Η επιλογή αυτή ουσιαστικά αποτέλεσε μονόδρομο κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, όπου συχνά δεν διευκρινιζόταν ο τρόπος με τον οποίο ο κινηματογράφος 

αξιοποιούνταν στη σχολική εκπαίδευση. Ως επακόλουθο, η παρουσία του 

κινηματογράφου στην εκπαίδευση εξετάζεται εδώ υπό ευρεία προσέγγιση, χωρίς την 

εστίαση αποκλειστικά στον κινηματογράφο ως μέσο διδασκαλίας ή στην εκπαίδευση 

του κινηματογράφου ως μορφή τέχνης.  

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος αναλύεται η παρουσία 

της τέχνης στην εκπαίδευση και η ιδιαιτερότητα του κινηματογράφου σε αυτό το 

πλαίσιο. Ειδικότερα, η σύνδεση της τέχνης με την εκπαίδευση αναπτύσσεται μέσα 

από την παρουσίαση εκπαιδευτικών θεωρήσεων που προτείνουν την εισαγωγή της 

στην εκπαίδευση. Ακόμη, επισημαίνεται η συμβολή του θεατή κατά τη θέαση μιας 

κινηματογραφικής ταινίας στην κατασκευή ενός νοήματος και τα συνακόλουθα 

παιδαγωγικά οφέλη από αυτήν τη διαδικασία πρόσληψης. Τέλος, γίνεται αναφορά 

στις τέσσερις πιο διαδεδομένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τον κινηματογράφο 

στην εκπαίδευση.  
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Το δεύτερο μέρος συνιστά τον βασικό κορμό της εργασίας και αφηγείται με 

χρονολογική σειρά την πορεία του κινηματογράφου στη σχολική εκπαίδευση. Για την 

καλύτερη κατανόηση της πορείας αυτής έχει επιλεγεί ο χωρισμός σε τρεις μεγάλες 

χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος καλύπτει την εποχή από τη δεκαετία του 1910 

έως τη δεκαετία του 1940. Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται από τη δεκαετία του 1940 

έως τη δεκαετία του 1980 και η τρίτη από τη δεκαετία του 1980 έως τη σημερινή 

εποχή. Η οριοθέτηση αυτών των τριών περιόδων κρίθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη, 

επειδή, παρότι εντοπίζονται διαφορές στην εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται 

σε κάθε χώρα, υπάρχει ένα κοινό τεχνολογικό και ιστορικό πλαίσιο αναφοράς. 

Επιπρόσθετα, το κοινό χρονικό πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα συγκριτικής 

μελέτης των εκπαιδευτικών απόψεων και πολιτικών που ακολουθούνται σε μια 

συγκεκριμένη περίοδο.  

Πιο αναλυτικά, στην περίοδο 1910-1940 καταγράφονται τα πρώτα βήματα 

του κινηματογράφου στην εκπαίδευση σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Αναφέρονται οι τρόποι 

ένταξης του κινηματογράφου στην εκπαίδευση αλλά και οι παράγοντες που 

επιβράδυναν την εισαγωγή του σε αυτήν. Η πρώτη ενότητα είναι αφιερωμένη στις 

ΗΠΑ, με μια επιπρόσθετη μικρή αναφορά στον Καναδά, και ακολουθεί η ενότητα 

που αναφέρεται στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην επόμενη περίοδο, 1940-1980, μέσα από 

τρεις ενότητες –για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο– παρουσιάζεται 

η κινηματογραφική εκπαίδευση όπως εξελίχθηκε παράλληλα με την τεχνολογική 

πρόοδο, την ακαδημαϊκή αναγνώριση του κινηματογράφου και τις πρωτοβουλίες 

μεμονωμένων κρατών και διεθνών οργανισμών για το ζήτημα. Στην τελευταία 

περίοδο, από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, περιγράφεται η πρόσληψη των 

εξελίξεων στον τεχνολογικό και παιδαγωγικό τομέα στην κινηματογραφική 

εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πολιτικού συνόλου. Ακολουθεί ξεχωριστή ενότητα, 

αφιερωμένη στην ελληνική περίπτωση. Η εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και τον επίλογο. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

Α. Η τέχνη στην εκπαίδευση 

 

Η εκπαίδευση είναι μια συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων,2 μέσα από την οποία κάθε κοινωνία προσδιορίζεται ιστορικά και 

πολιτισμικά.3 Η τέχνη είναι μια δραστηριότητα του ανθρώπου, ο οποίος μέσω των 

αισθήσεων δέχεται, εκφράζει και γενικότερα δημιουργεί νοήματα. Επομένως, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η σχέση της τέχνης με την εκπαίδευση διαθέτει 

μακρά ιστορία. Από την αρχαία Αίγυπτο και την κλασική Ελλάδα έως τη σύγχρονη 

εποχή η τέχνη μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά μέσα από ιδιότυπα συστήματα 

εκπαίδευσης. Κυρίως όμως τον 20ό αιώνα εμφανίστηκαν προοδευτικές εκπαιδευτικές 

θεωρήσεις, οι οποίες έδωσαν μεγάλη σημασία στην εισαγωγή της τέχνης στα σχολεία, 

καθιερώνοντάς την σταδιακά.4  

Στις αρχές του 20ού αιώνα ο John Dewey άρθρωσε μια φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης βασισμένη πάνω στη βιωματική μάθηση. Ο Dewey, σύμφωνα με τον 

οποίο «η εκπαίδευση είναι μια εξέλιξη μέσα στα όρια της εμπειρίας [...]», θεωρούσε 

την εμπειρία ως βασικό μέσο μάθησης.5 Παράλληλα, υποστήριξε ότι μέσω της 

εμπειρίας ενεργοποιείται η σκέψη και για αυτό τον λόγο πρότεινε την ενσωμάτωση 

καθημερινών και καλλιτεχνικών εμπειριών στο σχολείο.6 Στην ίδια λογική, ο Jean 

Piaget θεώρησε ότι η παιδεία που προσφέρεται μέσω της εκπαίδευσης, θα πρέπει να 

                                                 
2 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., 

Αθήνα 2002, σ. 574. 
3 Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

2010, σ. 17, 21.  
4 Τιτίκα Σάλα, Καλλιτεχνική παιδεία και παιδαγωγικά συστήματα: Ιστορία της εικαστικής 

παιδείας στα εκπαιδευτικά συστήματα, εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2008, σ. 19-33 και 137-67.  
5 John Dewey, Εμπειρία και εκπαίδευση, Λέανδρος Πολενάκης (μτφρ.), εκδόσεις Γλάρος, 

Αθήνα 1980, σ. 18.  
6 John Dewey, «Δημοκρατία και εκπαίδευση: Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης», 

στο Η φιλοσοφία του πραγματισμού στην εκπαίδευση: Επικαιροποίηση του έργου του John Dewey 
Δημοκρατία και εκπαίδευση, Ηλέκτρα Νικολαΐδου (μτφρ.), εκδοτικός οίκος Σταμούλη, Αθήνα 2012, σ. 
284-8. 
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συνδέεται με όλες τις πτυχές της κοινωνίας, από τις πρακτικές και τις τεχνικές έως τις 

επιστημονικές και τις καλλιτεχνικές.7 

Αργότερα, τη δεκαετία του 1980, ο Howard Gardner ανέπτυξε τη θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης, σύμφωνα με την οποία δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τις 

ίδιες διδακτικές πρακτικές. Έτσι, για τους μαθητές που ακολουθούν μια καλλιτεχνική 

στάση στις εμπειρίες της ζωής τους, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσεγγίζει τη 

διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου μέσα από μια αισθητική σκοπιά.8 

Παράλληλα, ο David Perkins υποστήριξε την εισαγωγή της τέχνης στην εκπαίδευση, 

αφού για αυτόν η τέχνη παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για να καλλιεργηθεί η 

διάθεση για σκέψη. Η τέχνη, σύμφωνα με τον Perkins, είναι στην αρχή αόρατη και 

για την κατανόησή της απαιτείται χρόνος. Η διαδικασία της παρατήρησης ενός έργου 

τέχνης αναπτύσσει ταυτόχρονα τη βιωματική νοημοσύνη και συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης.9 

Τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης στην έρευνα και την εκπαιδευτική πρακτική 

συνδέει, από το 1967, το διεπιστημονικό πρόγραμμα «Project Zero» του 

Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Harvard, στο οποίο διερευνάται ο 

ρόλος των τεχνών στην εκπαίδευση και η καλλιτεχνική εκπαίδευση εν γένει.10 

Ενδεικτικά, ένα από τα προγράμματα που εντάσσονται στο «Project Zero», είναι το 

«Artful thinking», ένα πρόγραμμα που βοηθά τους μαθητές να καλλιεργούν τη σκέψη 

παρατηρώντας έργα τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δέχονται βοήθεια 

μέσω του προγράμματος «Artful thinking», ώστε να εντάξουν έργα τέχνης εντός του 

προγράμματος σπουδών και με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί η διάθεση των 

μαθητών για σκέψη.11  

Η ευρύτερη συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση έγκειται στην 

ενεργοποίηση της φαντασίας και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

εκπαιδευόμενων, καθώς έρχονται σε επαφή με διαφόρων ειδών έργα τέχνης. Με 

αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων γίνεται πιο δημιουργική 

                                                 
7 Ζαν Πιαζέ, Το μέλλον της εκπαίδευσης, Αριστοτέλης Κάντας (μτφρ.), Μαριλίζα Μητσού- 

Παππά (επιμ.), εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα 1979 , σ. 58. 
8 Howard Gardner, Πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο: Μέθοδοι διδασκαλίας σε αρμονία με 

τους τρόπους σκέψης του παιδιού, Ευγενία Κουτσουβάνου – Σπύρος Πανταζής (επιμ.), Αθηνά 
Βεργιοπούλου (μτφρ.), εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα 2006, σ. 370-3.  

9 David Perkins, The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art, The Getty Center for 
Education in the Arts, United States of America 1994, σ. 23, 57.  

10 D. N. Perkins – Howard Gardner, «Why “Zero?” A Brief Introduction to Project Zero», 
Journal of Aesthetic Education, τόμος 22, τεύχος 1 (Άνοιξη, 1988), σ. vii-x.  

11 Steve Seidel, «Project Zero at the Harvard Graduate School of Education Update on Current 
Work», Harvard Graduate School of Education, Ιούλιος 2006, σ. 1-16.  
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και αποτελεσματική. Παράλληλα, η επαφή με την τέχνη προσφέρει αισθητική 

απόλαυση και διευρύνει πολιτισμικά τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών. Αν 

η επαφή αυτή συστηματοποιηθεί, τότε η παρουσία της τέχνης στην εκπαίδευση 

συντείνει στην πολιτισμική κατανόηση στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας. Για παράδειγμα, ο κινηματογράφος μπορεί μέσα από τη λεπτομερή 

παρουσίαση της διαφορετικής κουλτούρας να εκφράσει ένα σύνολο από λεπτές 

αποχρώσεις της ανθρώπινης εμπειρίας καταδεικνύοντας και απορρίπτοντας 

στερεότυπα.12 

 

 

Β. Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση 

 

Πριν εισέλθω στο κύριο μέρος της εργασίας, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να απαντηθούν 

δύο βασικά ερωτήματα ως προς τη σχέση του κινηματογράφου με την εκπαίδευση: α) 

Ποια είναι η παιδαγωγική αξία του κινηματογράφου; και β) Πώς μπορεί να διδαχθεί ο 

κινηματογράφος; Ο κινηματογράφος θεωρείται μια σύνθετη μορφή τέχνης στην 

οποία ο θεατής μπορεί να εκπαιδευτεί. Υπό αυτήν την έννοια, η ύπαρξη των όρων 

«cineliteracy» και «film literacy», που μεταφράζονται ως κινηματογραφικός 

εγγραμματισμός ή αλφαβητισμός, ορίζοντας την ικανότητα παρακολούθησης, 

κατανόησης και παραγωγής των κινηματογραφικών ταινιών, δηλώνει τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης στην τέχνη του κινηματογράφου ως ενός ακόμη είδους αλφαβητισμού. 

Εκτός από την καλλιτεχνική έκφραση, που εκδηλώνεται μέσα από την 

παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, η παιδαγωγική αξία του κινηματογράφου 

συνδέεται με καθαυτό θέαση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Ειδικότερα, η θέαση 

μιας κινηματογραφικής ταινίας συνιστά μια νοητική διαδικασία, η οποία απαιτεί την 

αντιληπτική ικανότητα του θεατή.13 Σύμφωνα με τον ιστορικό και θεωρητικό του 

κινηματογράφου David Bordwell, το νόημα σε μια κινηματογραφική ταινία 

κατασκευάζεται από τον θεατή με βάση τα αισθητηριακά υλικά της ταινίας και τις 

κειμενικές ενδείξεις.14 Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση γίνεται φανερό ότι η 

πρόσληψη μιας κινηματογραφικής ταινίας εξαρτάται από την αντιληπτικότητα του 

                                                 
12 Daniel Nadaner, «Art and Cultural Understanding: The Role of Film in Education», Art 

Education, τόμος 34, τεύχος 4 (Ιούλιος 1981), σ. 7.  
13 Charles Eidsvik, Cineliteracy Film Among the Arts, Horizon Press, New York 1978, σ. 19.  
14 David Bordwell, Making Meaning: Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema, 

Harvard University Press, United States of America 1991, σ. 3.  
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θεατή και ο θεατής δεν είναι απλώς ένας παθητικός δέκτης, αλλά συμμετέχει ενεργά 

στην κατασκευή του νοήματος.15 Κατά συνεπεία, η παρακολούθηση ταινιών αυξάνει 

τη διάθεση για σκέψη, όπως ακριβώς το θέτει ο D. Perkins για τη διαδικασία 

παρατήρησης ενός έργου τέχνης. 

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή το πώς μπορεί να διδαχθεί ο 

κινηματογράφος, αυτό θα απαντηθεί μέσα από τις κύριες μορφές κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης που εντοπίστηκαν στην έρευνα. Έτσι, ο γενικός όρος «κινηματογραφική 

εκπαίδευση» (film education) μπορεί να αντιπροσωπεύει α) ένα αυτόνομο μάθημα 

διδασκαλίας στην τέχνη του κινηματογράφου, β) ένα μέρος της εκπαίδευσης στα 

μέσα μαζικής επικοινωνίας (media education), γ) την αξιοποίηση του 

κινηματογράφου ως διδακτικού εργαλείου στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων του 

προγράμματος σπουδών, δ) τη διδασκαλία του κινηματογράφου ως πολυτροπικού 

μέσου διδασκαλίας.  

Πιο αναλυτικά, μια βασική προσέγγιση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης 

έγκειται στη διδασκαλία του κινηματογράφου ως μαθήματος τέχνης. Σε αυτήν την 

κατηγορία η διδασκαλία εστιάζει στην ιστορία και στην αισθητική του 

κινηματογράφου, δηλαδή στόχος του μαθήματος είναι η αισθητική καλλιέργεια των 

μαθητών μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης κινηματογραφικών ταινιών 

στην τάξη. Ακόμη, διδάσκεται η ιστορία του κινηματογράφου, τα κινηματογραφικά 

κινήματα και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια τέτοιων 

μαθημάτων εξηγούνται τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής και σε κάποιες 

περιπτώσεις παράγονται ταινίες από τους μαθητές.  

Η επόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση του κινηματογράφου αποτελεί μέρος της 

εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο κινηματογράφος συνιστά ένα μαζικό 

μέσο επικοινωνίας και συγκαταλέγεται φυσικά σε αυτήν την κατηγορία.16 Ως μέσο 

μαζικής επικοινωνίας ο κινηματογράφος απαρτίζεται από τον πομπό, δηλαδή όσους 

εμπλέκονται στην παραγωγή μιας ταινίας, τον δέκτη, δηλαδή τον θεατή, και το 

μήνυμα, το οποίο είναι η ίδια η ταινία. Η αγωγή –ή εκπαίδευση, όπως έχει 

επικρατήσει– στα μέσα (media education) αποσκοπεί στον εγγραμματισμό του θεατή 

στα ΜΜΕ (media literacy) και κυρίως στην ανάπτυξη μιας κριτικής στάσης απέναντι 

σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση στα μέσα αναλύει τα ΜΜΕ κειμενικά, 

                                                 
15 Σοφία Ασλανίδου, Ο μύθος του παθητικού τηλεθεατή, εκδόσεις Δρομέας, Αθήνα 2000, σ. 54.  
16 David Buckingham, Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, Ευαγγελία Κούρτη (επιμ.), Ιωάννα Σκαρβέλη 

(μτφρ.), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2008, σ. 37.  
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εστιάζοντας στους τρόπους έκφρασης που επιλέγονται και στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται σε αυτά. Παράλληλα, η εκπαίδευση στα μέσα εξετάζει το πλαίσιο 

παραγωγής και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Επιπλέον, ένα μέρος της 

εκπαίδευσης στα μέσα συνίσταται στην παραγωγή έντυπου ή οπτικοακουστικού 

υλικού. Στα σχολεία η εκπαίδευση στα ΜΜΕ μπορεί να αποτελέσει αυτόνομο ειδικό 

μάθημα (media studies) ή να ενσωματωθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.17 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκπαίδευση στα μέσα δεν συνιστά συνώνυμο της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, ωστόσο ένα μέρος της εξετάζει τον κινηματογράφο 

ως οπτικοακουστικό μέσο επικοινωνίας. 

Μια ακόμη βασική προσέγγιση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση είναι 

εκείνη που αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως διδακτικό μέσο υπό τη μορφή 

κινηματογραφικής ταινίας σε φιλμ, βιντεοκασέτας, τηλεοπτικού θεάματος, σε 

ψηφιακή (dvd) και online μορφή στο διαδίκτυο· όταν, δηλαδή, ο κινηματογράφος 

χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο υποστηρίζοντας μια συγκεκριμένη 

διδακτική ενότητα του προγράμματος σπουδών. Ως προς αυτόν τον βοηθητικό ρόλο 

του κινηματογράφου, μπορεί να ειπωθεί ότι ανάμεσα στα άλλα οπτικοακουστικά 

μέσα ο κινηματογράφος υπήρξε –και ίσως είναι ακόμη– το πιο δημοφιλές 

εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλές και διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή ελκύει ιδιαίτερα και την προσοχή των 

μαθητών.  

Σε αυτήν την προσέγγιση του κινηματογράφου εντάσσονται οι εκπαιδευτικές 

ταινίες, οι οποίες μπορεί είτε να έχουν συγκεκριμένους στόχους μέσα στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών, είτε να ανταποκρίνονται σε γενικότερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ο ορισμός της «εκπαιδευτικής ταινίας» απασχόλησε από νωρίς τους 

εκπαιδευτικούς και τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Geneviève 

Jacquinot, οι εκπαιδευτικές ταινίες έχουν ως σκοπό την ενημέρωση για κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα. Υπό αυτήν την έννοια, εκπαιδευτική ταινία μπορεί να είναι είτε 

μια εμπορική ταινία, είτε μια επιστημονική ταινία, είτε μια ταινία που εστιάζει σε 

συγκεκριμένη τεχνική.18 Μια ταινία που είναι αφιερωμένη σε καθορισμένη τεχνική 

(instructional film), μπορεί να παρουσιάζει διάφορες διαδικασίες, όπως τον τρόπο με 

τον οποίο διεξάγεται ένα άθλημα, μια τεχνική εργασία στον στρατό και στη 

                                                 
17 Σοφία Ασλανίδου, Εκπαιδευτική τεχνολογία και οπτικοακουστική αγωγή, Εκδοτικός Οίκος 

Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2003, σ. 39-41. 
18 Geneviève Jacquinot, Image et pedagogie: Analyse semiologique du film a intention 

didactique, Presses universitaires de France, Paris 1977, σ. 32. 
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βιομηχανία, αλλά ακόμα και τον τυπικό τρόπο συμπεριφοράς σε μια κοινωνική 

περίσταση. 

Τέλος, η πλέον πρόσφατη χρονικά προσέγγιση του κινηματογράφου στην 

εκπαίδευση είναι εκείνη που τον αντιμετωπίζει ως ένα πολυτροπικό μέσο 

διδασκαλίας. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της διεύρυνσης της 

έννοιας του εγγραμματισμού, από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα, όταν εμφανίστηκε 

η θεωρία της «παιδαγωγικής των πολυεγγραμματισμών» (pedagogy of 

multiliteracies). Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, ο κινηματογράφος με τη μορφή της 

ταινίας, όταν αναπαράγεται από οποιοδήποτε μέσο (βίντεο, τηλεόραση, υπολογιστή, 

διαδίκτυο), αποτελεί ένα πολυτροπικό μέσο και μια τεχνική διδασκαλίας και 

μετάδοσης της γνώσης, την οποία προτείνει η «νέα μάθηση».19 Ως επακόλουθο, με 

αυτόν τον επαναπροσδιορισμό του εγγραμματισμού τα γραπτά κείμενα παύουν να 

θεωρούνται τα μοναδικά μέσα προσέγγισης της γνώσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Mary Kalantzis – Bill Cope, «Literacies», στο Mary Kalantzis, Bill Cope, Νέα μάθηση: 

Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης, Ευγενία Αρβανίτη (επιμ.), Γιώργος Χρηστίδης 
(μτφρ.), εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2013, σ. 370-1. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ  

ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

Α. Η περίοδος 1910-1940 

 

Η εμφάνιση του κινηματογράφου ήταν ένα είδος επανάστασης για την επιστήμη και 

την κοινωνία της εποχής κατά την οποία εφευρέθηκε. Ένας άνθρωπος που δεν είχε 

ποτέ του ταξιδέψει μπορούσε ξαφνικά να γνωρίσει τον κόσμο από την άλλη πλευρά 

του πλανήτη. Υπό αυτήν την οπτική, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ο 

κινηματογράφος ήταν μια νέα επιστημονική εφεύρεση που αποκάλυπτε σταδιακά 

έναν νέο κόσμο, ανοικτό για μελέτη μέσω της οπτικής πληροφορίας. Το 1913, η 

επαναστατική ρήση του Thomas A. Edison, ότι στο μέλλον τα βιβλία θα είναι 

ξεπερασμένα λόγω της αντικατάστασής τους από ταινίες, αποκαλύπτει τις ελπίδες 

που είχαν δημιουργηθεί ως προς την εκπαιδευτική διάσταση του κινηματογράφου, 

από τις απαρχές του.20 Είναι γεγονός ότι ο κινηματογράφος συνδέθηκε από νωρίς με 

την εκπαίδευση. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι πρώτες 

οργανωμένες προσπάθειες προώθησης και ένταξης του κινηματογράφου τόσο στα 

σχολεία της Αμερικής όσο και στα αντίστοιχα της Ευρώπης. 

 

Αμερική 

 

Στις ΗΠΑ η σχέση του κινηματογράφου με την εκπαίδευση άρχισε από νωρίς να 

απασχολεί την εκπαιδευτική και βιομηχανική κοινότητα.21 Από τη δεκαετία του 1910 

δημιουργήθηκε ένα δίκτυο παιδικής κινηματογραφοφιλίας υπό την παρότρυνση 

εκπαιδευτικών φορέων και κινηματογραφικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, 

                                                 
20 F. Smith, «The Evolution of the Motion Picture: VI – “Looking into the Future with Thomas 

A. Edison”», The New York Dramatic Mirror, 9 Ιουλίου 1913, σ. 24. 
21 Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ενιαίο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και κάθε πολιτεία ακολουθεί 

τη δική της εκπαιδευτική πολιτική. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία σπάνια γίνεται αναφορά στο σε ποιες 
ακριβώς πολιτείες των ΗΠΑ εφαρμόζεται η κινηματογραφική εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία 
εξάγονται γενικά συμπεράσματα. 
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καθιερώθηκαν προβολές ταινιών –με ψυχαγωγικό και μορφωτικό χαρακτήρα– για 

παιδιά σε κινηματογραφικές αίθουσες, κάθε Σάββατο πρωί.22 Το 1910 παρατηρήθηκε 

αυξημένη παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών, όπως φαίνεται από τον σχετικό 

κατάλογο ταινιών που δόθηκε στη δημοσιότητα και αριθμεί 336 σελίδες. Μετά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές ταινίες διευρύνθηκε 

ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μουσείων 

αυξήθηκαν εξαιτίας των κινούμενων εικόνων.23 Για παράδειγμα, από το 1911 το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης άρχισε να αξιοποιεί τον κινηματογράφο 

σε μαθήματα που παρέδιδε σε μαθητές.24 Παρόμοια, το Μουσείο Τεχνών του Τολέδο 

(Toledo Museum of Art) στο Οχάιο διεξήγαγε εκπαιδευτικές προβολές για παιδιά από 

το 1915.25  

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η συζήτηση των εκπαιδευτικών για την 

αναγκαιότητα οργανωμένης πρόσληψης του κινηματογράφου από τους μαθητές στα 

σχολεία.26 Ως επακόλουθο, στα τέλη της δεκαετίας του 1910, σύνηθες, αν και μη 

θεσμοθετημένο, ήταν το φαινόμενο της προβολής εκπαιδευτικών ταινιών στα 

σχολεία. Το 1918, η Διεύθυνση Οπτικής Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου του Τέξας 

δάνειζε σε σχολεία ταινίες για εκπαιδευτικές προβολές.27 Την ίδια χρονιά 

προβάλλονταν ταινίες στο μάθημα της Βιολογίας σε σχολεία της Μινεσότα με τον 

προτζέκτορα Acme – Pathe 28 χιλιοστών, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τους 

αντίστοιχους των 35 και 16 χιλιοστών, που χρησιμοποιήθηκαν για εκπαιδευτικές 

προβολές τα επόμενα χρόνια.28  

Κατά την περίοδο 1917-1923 αναπτύχθηκε στον δημόσιο λόγο η συζήτηση 

για την ενσωμάτωση των κινουμένων εικόνων στα δημόσια σχολεία και 

                                                 
22 Richard de Cordova, «Ethnography and Exhibition: The Child Audience, the Hays Office, 

and Saturday Matinees», στο Moviegoing in America: A Sourcebook in the History of Film Exhibition, 
Gregory A. Waller (επιμ.), Blackwell Publishers, Malden Massachusetts USA 2002, σ. 159-69. 

23 F. Dean McClusky, «Characteristics and Use of Educational Films», στο The Audio-Visual 
Reader, James S. Kinder – F. Dean McClusky (επιμ.), WM. C. Brown Company, Iowa 1954, σ. 103.  

24 Grace Fisher Ramsey, «The Film Work of the American Museum of Natural History», 
Journal of Educational Sociology, τόμος 13, τεύχος 5 (Ιανουάριος 1940), σ. 280-4. 

25 Elisabeth Jane Merrill, «Motion Pictures in Art and Cultural Education», Educational Film 
Magazine, τόμος 1, τεύχος 6 (Ιούνιος 1919), σ. 9-10.  

26 H. F. Sherwood, «Motion Pictures», The Journal of Education, τόμος 86, τεύχος 24 
(Δεκέμβριος 1917), σ. 663-4. 

27 William R. Duffey, «Visual Instruction Through Lantern Slides and Motion Picture Films», 
University of Texas Bulletin, τεύχος 1841 (Ιούλιος 1918), σ. 1-17. 

28 M. I. Smith, «AV Reminiscing», Educational Screen & Audio-Visual Guide, τόμος 36, τεύχος 
1 (Ιανουάριος 1957), σ. 24.  
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οργανώθηκαν αρκετά τμήματα οπτικής διδασκαλίας.29 Ας σημειωθεί ότι κατά τα 

χρόνια αυτά ο κινηματογράφος εισχώρησε και σε άλλους χώρους, όπως ο στρατός και 

η εκκλησία.30 Σε κάθε περίπτωση, είχαν πολλαπλασιαστεί οι φωνές που επιδίωκαν τη 

δημιουργία ενός μόνιμου φορέα που θα ήταν υπεύθυνος για τον κινηματογράφο στην 

εκπαίδευση και την ένταξή του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.31 Ταυτόχρονα, 

οι εκπαιδευτικοί που είχαν ήδη χρησιμοποιήσει ταινίες στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

τους, ήταν ενθουσιασμένοι με αυτήν τη νέα πρακτική. Ενδεικτική είναι η περίπτωση 

της Florence M. Christianson, από το Οντάριο του Καναδά, η οποία έχοντας πειστεί 

για τη μεταδοτικότητα της κινούμενης εικόνας στους μαθητές, υποστήριξε την 

εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο.32 Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην 

πόλη του Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, όπου είχε καθιερωθεί στα δημόσια σχολεία η 

διδασκαλία της Γεωγραφίας και της Ιστορίας με τη βοήθεια εκπαιδευτικών ταινιών.33  

Γενικότερα, ο κινηματογράφος στις ΗΠΑ εισχώρησε στην εκπαίδευση μέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο της οπτικής διδασκαλίας (Visual Education), που αναπτύχθηκε 

την περίοδο 1875–1925· δίπλα στα άλλα οπτικά μέσα διδασκαλίας, όπως η προβολή 

μεμονωμένων εικόνων στην τάξη, προστέθηκαν σταδιακά και οι κινούμενες 

εικόνες.34 Ιδιαίτερα στην αρχή της δεκαετίας του 1920 αναπτύχθηκε ο διάλογος για 

την αποτελεσματικότητα της οπτικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1918-1928 παρατηρήθηκε μια διευρυμένη ανάπτυξη 

της οπτικής διδασκαλίας, που ονομάστηκε «Κίνημα Οπτικής Διδασκαλίας» (Visual 

Instruction Movement). Από το 1923 στο κίνημα αυτό οι κινούμενες εικόνες ήταν 

ανάμεσα στα πιο διαδεδομένα οπτικά μέσα διδασκαλίας.35  

Η τάση που επικρατούσε, παρά τη μη επαρκή χρηματοδότηση για εξοπλισμό 

και δανεισμό ταινιών από τις εταιρείες διανομής, και επιπρόσθετα την έλλειψη 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ήταν η ανάδειξη του κινηματογράφου ως ενός νέου 
                                                 

29 F. Dean McClusky, «Historical Development of Administrative Units for Audio-Visual 
Materials», στο The Audio-Visual Reader, ό.π., σ. 31-3.  

30 «How Cleveland Churches are Using Films», Educational Film Magazine, τόμος 1, τεύχος 3 
(Μάρτιος 1919), σ. 17 και A. H. Shirk, «Light in Dark Places», στο ίδιο, σ. 18. 

31 Charles Roach, «A National Division of Visual Instruction», Educational Film Magazine, 
τόμος 1, τεύχος 3 (Μάρτιος 1919), σ. 11-12. 

32 Florence M. Christianson, «The Educational Value of Large Screen Picture», Educational 
Film Magazine, τόμος 1, τεύχος 6 (Ιούνιος 1919), σ. 7-8. 

33 «Detroit School Board Authorizes Geography and History Films», Educational Film 
Magazine, τόμος 1, τεύχος 5 (Μάιος 1919), σ. 7.  

34 Χριστίνα Σολομωνίδου, Εκπαιδευτική τεχνολογία: Μέσα, υλικά, διδακτική χρήση και 
αξιοποίηση, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σ. 27-8. 

35 Wendell G. Johnson, «Making Learning Easy and Enjoyable: Anna Verona Dorris and the 
Visual Instruction Movement, 1918-1928», TechTrends, τόμος 52, τεύχος 4 (Ιούλιος – Αύγουστος 
2008), σ. 51-8.  
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και ελπιδοφόρου εκπαιδευτικού μέσου.36 Σύμφωνα με τους Don Carlos Ellis και 

Laura Thornborough, η πλέον εκτεταμένη χρήση του κινηματογράφου στην 

εκπαίδευση, στις αρχές της δεκαετίας του 1920, γινόταν στις ΗΠΑ.37 Όπως αναφέρει 

το περιοδικό Visual Education, το 1920 στις ΗΠΑ 6.400 σχολεία διέθεταν μηχανές 

προβολής ταινιών.38 Επιπλέον, όπως προκύπτει από έρευνα της περιόδου, στα μέσα 

της δεκαετίας του 1920, 17 κολέγια και πανεπιστήμια και τέσσερα σχολεία 

λειτουργούσαν ως κέντρα διανομής ταινιών για εκπαιδευτικές ανάγκες.39 Από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1920, στις ΗΠΑ γινόταν λόγος για την εκπαιδευτική αξία 

του κινηματογράφου και την ανάγκη εισαγωγής του εντός του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών.40 Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Thomas A. Edison ήταν από 

τους πρώτους που μίλησαν για την αναγκαιότητα κρατικής πρωτοβουλίας για την 

εισαγωγή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Μάλιστα, ο Edison θεωρούσε ότι ο 

κινηματογράφος μπορούσε να αξιοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα και να απευθυνθεί σε 

όλες τις ηλικίες.41 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το 1922 ο Εθνικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός 

(National Education Association) των ΗΠΑ συνέταξε επιτροπές ιδιωτικού και 

δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων που θα 

ενσωμάτωναν τον κινηματογράφο στα σχολεία της χώρας. Ο στόχος των ερευνών 

αυτών ήταν η υιοθέτηση των πλέον αποτελεσματικών πρακτικών για την ένταξη του 

κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους καθηγητές Ben D. 

Wood και Frank N. Freeman, μέσω αυτών των ερευνών εγκαινιάστηκε ο διάλογος με 

τους υπεύθυνους του τομέα της παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών 

της Αμερικής για τη δημιουργία ταινιών που θα προβάλλονταν στη σχολική αίθουσα. 

                                                 
36 A. G. Balcom, «The Motion Picture Film in Education», The Journal of Education, τόμος 93, 

τεύχος 7 (2317) (Φεβρουάριος 17, 1921), σ. 178-9, και Anna Verona Dorris, Visual Instruction in the 
Public Schools, The Athenaeum Press – Gin and Company, Boston 1928, σ. 188. 

37 Don Carlos Ellis – Laura Thornborough, Motion Pictures in Education: A Practical 
Handbook for Users of Visual Aids, Thomas Y. Cravell Company, New York 1923, σ. 254-255. 

38 «Miscellaneous Notes», Visual Education, τόμος 1, τεύχος 6 (Νοέμβριος 1920), σ. 32. 
39 Wendell G. Johnson, «Making Learning Easy and Enjoyable: Anna Verona Dorris and the 

Visual Instruction Movement, 1918-1928», TechTrends, τόμος 52, τεύχος 4 (Ιούλιος/Αύγουστος 2008), 
σ. 51-8.  

40 Ernest L. Crandall, «Possibilities of the Cinema in Education», The Motion Picture in Its 
Economic and Social Aspects, Annals of the American Academy of Political and Social Science, τόμος 
128 (Νοέμβριος 1926), σ. 109-15. 

41 Thomas A. Edison, «One of the Greatest Things in the World», Educational Film Magazine, 
τόμος 1, τεύχος 1 (Ιανουάριος 1919), σ. 7-8.  
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Σε αυτό το εγχείρημα η εταιρεία Eastman Kodak Company ανέλαβε να διερευνήσει 

την εκπαιδευτική αξία του κινηματογράφου στα σχολεία.42  

Το αποτέλεσμα αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων ήταν να σχεδιαστούν 

ταινίες ειδικά για την προβολή τους στις σχολικές αίθουσες. Το κυριότερο από όλα 

ήταν ότι μέσα από τη μελέτη και αξιολόγηση αυτών των πιλοτικών προγραμμάτων 

αναδείχθηκε η αποτελεσματικότητα του κινηματογράφου ως διδακτικού μέσου. Αυτή 

η αποτελεσματικότητα του κινηματογράφου αιτιολογήθηκε κυρίως εξαιτίας του 

βαθμού συγγένειάς του με την άμεση εμπειρία, μέσω της οποίας οι μαθητές 

δημιουργούσαν την εικόνα τους για τον κόσμο.43 Μία ακόμα έρευνα, που έλαβε χώρα 

το 1924 σε σχολείο της πολιτείας του Μισισιπί, είναι ενδεικτική της θετικής 

πρόσληψης του κινηματογράφου από τους εκπαιδευτικούς ερευνητές. Το πείραμα 

εστίασε στη σύγκριση μεταξύ της καθιερωμένης ώς τότε διδασκαλίας και της 

διδασκαλίας μέσω κινηματογραφικών ταινιών. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε το 

προβάδισμα της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου έναντι της παραδοσιακής διδασκαλίας.44  

Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός της ύπαρξης και 

εκδοτικής πρωτοβουλίας για την προώθηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, η Ένωση για την Οπτική Εκπαίδευση (Society for Visual Education) 

εγκαινίασε το 1920 την έκδοση του περιοδικού Visual Education. Στον πρόλογο του 

πρώτου τεύχους ανακοινώθηκε η πρόθεση της Ένωσης να διερευνήσει την 

εκπαιδευτική αξία του κινηματογράφου. Στα τεύχη αυτού του περιοδικού 

καταγράφηκαν ο ενθουσιασμός, οι προτάσεις, οι επιφυλάξεις και οι πρώτες εμπειρίες 

και παραδοχές από την αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Ο 

χαρακτηρισμός «προοδευτικά σχολεία», από τους συντάκτες του περιοδικού, για τα 

σχολεία που είχαν εντάξει τον κινηματογράφο στην εκπαιδευτική διαδικασία δείχνει 

την αντιμετώπιση του κινηματογράφου στον εκπαιδευτικό χώρο ως αξιόλογης 

εκπαιδευτικής πρακτικής.45 Για να ερευνήσει την παιδαγωγική αξία του 

κινηματογράφου, η Ένωση δημιούργησε ένα τμήμα ερευνών, στο οποίο έγινε 

προσπάθεια να αποδειχθεί ποιες ταινίες είχαν τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία και 

                                                 
42 Ben D. Wood – Frank N. Freeman, Motion Pictures in the Classroom: an Experiment to 

Measure the Value of Motion Pictures as Supplementary Aids in Regular Classroom Instruction, 
Houghton Mifflin Company, Boston 1929, σ. xviii-xxi.  

43 Ben D. Wood – Frank N. Freeman, ό.π., σ. 206, 221, 222. 
44 A. L. Young, «Teaching with Motion Pictures», Peabody Journal of Education, τόμος 3, 

τεύχος 6 (Μάιος 1926), σ. 321-6.  
45 Visual Education, Society for Visual Education, Chicago Illinois, τόμος 1, τεύχος 1 

(Ιανουάριος 1920), σ. 2-6. 
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ποια ήταν η καταλληλότερη στιγμή για την προβολή τους στο σχολείο.46 Επιπλέον, η 

Ένωση για την Οπτική Εκπαίδευση, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έκδοση εντύπων, προσπάθησε να δημιουργήσει τα λεγόμενα 

«textfilms», δηλαδή ταινίες που θα ενσωμάτωναν τη διδακτέα ύλη, με σκοπό να 

αντικαταστήσουν στο μέλλον τα έντυπα βιβλία.47 

Εν τω μεταξύ ο διάλογος για τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει 

μια εκπαιδευτική ταινία, κορυφώθηκε. Αν και συχνά γίνονταν συγκρίσεις με άλλα 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας, η υπεροχή της εκπαιδευτικής ταινίας ξεχώριζε, εφόσον 

είχε τη δυνατότητα να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να έχει διάρκεια, 

δηλαδή να προβάλλονται ταινίες σχετικές με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των 

μαθημάτων ως σειρές. Μειονέκτημα της εκπαιδευτικής ταινίας θεωρούνταν η 

επικράτηση ενδεχομένως του ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η απλή παρουσίαση μιας 

συγκεκριμένης τεχνικής (instructive film).48 Καθώς οι προτάσεις για την αξιοποίηση 

της εκπαιδευτικής ταινίας πλήθαιναν, παράχθηκαν ταινίες, οι οποίες μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στο μάθημα της Αγγλικής Λογοτεχνίας,49 της Γεωγραφίας, της 

Ιστορίας,50 της Δραματικής Τέχνης,51 της Χημείας52 και της εκμάθησης της Αγγλικής 

Γλώσσας σε αλλοδαπούς,53 όπως και στα μαθήματα της Υγιεινής,54 της Φυσικής 

Αγωγής, της Οικιακής Οικονομίας και Βιολογίας.55 

Η επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής ταινίας και η αντιστοίχησή της με 

τη διδακτέα ύλη απασχολούσε έντονα τους παιδαγωγούς,56 η προσοχή των οποίων 

είχε στραφεί στο ποιος θα ήταν ο πλέον αποδοτικός τρόπος αξιοποίησης του 

                                                 
46 «Ideals and Activities of the Society», Visual Education, τόμος 1, τεύχος 3 (Μάιος 1920), σ. 

5. 
47 Editorial, «Textbook and Text Films», Visual Education, τόμος 1, τεύχος 6 (Νοέμβριος 

1920), σ. 11-3. 
48 L. Thurstone, «What is an Educational Motion Picture?», Visual Education, τόμος 1, τεύχος 2 

(Απρίλιος 1920), σ. 24-8.  
49 Lindsay T. Damon, «The Motion Picture in English Literature», Visual Education, τόμος 1, 

τεύχος 2 (Απρίλιος 1920), σ. 29-34. 
50 «Ideals and Activities of the Society», Visual Education, τόμος 1, τεύχος 3 (Μάιος 1920), σ. 

4-5. 
51 Donald Clive Stuart, «Motion Pictures and the Teaching of Drama», Visual Education, τόμος 

1, τεύχος 3 (Μάιος 1920) σ. 7-10.  
52 Annie Louise Macleod, «Moving Pictures in Teaching of Chemistry», Visual Education, 

τόμος 1, τεύχος 3 (Μάιος 1920), σ. 18-23. 
53 C. L. Hultgren, «Teaching English to Foreigners Through Motion Pictures», Visual 

Education, τόμος 1, τεύχος 5 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1920) , σ. 25-8. 
54 C. A. Turner, «Visual Health Education in Grammar School», Visual Education, τόμος 1, 

τεύχος 6 (Νοέμβριος 1920), σ. 14-9. 
55 Don Carlos Ellis – Laura Thornborough, ό.π., σ. 148-55. 
56 Carl Hardin Carson, «How to Use Films in the School», Educational Film Magazine, τόμος 1, 

τεύχος 5 (Μάιος 1919), σ. 8-9. 
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κινηματογράφου προς όφελος των σχολικών αναγκών. Με άλλα λόγια, ποια θα ήταν 

η καταλληλότερη μέθοδος, ώστε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ο 

κινηματογράφος στη διδασκαλία των μαθημάτων. Στους δασκάλους και τους 

καθηγητές συστηνόταν να ακολουθούν κάποια βασικά εκπαιδευτικά στάδια, όπως η 

προετοιμασία, η παρουσίαση, η συζήτηση και η εφαρμογή. Επιπρόσθετα, σημαντικό 

θεωρούνταν να γίνεται συζήτηση πριν και μετά την προβολή της ταινίας, να 

επαναλαμβάνεται η προβολή και να υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης των μαθητών 

μέσω της παραγωγής γραπτού λόγου.57  

Όπως είδαμε έως τώρα, τα βήματα για την ενσωμάτωση του κινηματογράφου 

στα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ ήταν αρκετά. Ωστόσο, μια σειρά από ανασταλτικούς 

παράγοντες περιόρισε αυτήν τη δυναμική. Πιο συγκεκριμένα, η ευαισθησία του 

υλικού κατασκευής των ταινιών της εποχής καθιστούσε απαραίτητη την παρουσία 

τεχνικών στα σχολεία ως υπεύθυνων προβολής,58 καθώς επρόκειτο για εύθραυστο και 

εύφλεκτο προϊόν, ενώ ακόμη και το κόστος των ταινιών δημιουργούσε ένα πρακτικό 

εμπόδιο για την εισαγωγή τους στα σχολεία.59 Επιπλέον, οι μηχανές προβολής 

ταινιών και οι διαθέσιμοι τεχνικοί κάλυπταν ένα μικρό μέρος των αναγκών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Πέραν τούτων, η παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών 

βρίσκονταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα οι περισσότερες ταινίες που 

προβάλλονταν στα σχολεία, να αποτελούν επί της ουσίας προϊόντα ανθρώπων που 

προέρχονταν από τον χώρο του θεάματος. Επίσης, ο στόχος της Αμερικανικής 

Εταιρείας Εκπαιδευτικών Ταινιών (Educational Films Corporation of America) να 

«συγχρονίσει» τις ταινίες με τα σχολικά βιβλία δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Τέλος, 

στους ανασταλτικούς παράγοντες για την εισαγωγή του κινηματογράφου στα σχολεία 

των ΗΠΑ συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον Henry Macmahon, και η απροθυμία 

κάποιων συντηρητικών εκπαιδευτικών.60  

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1920, ο βουβός, έως τότε, κινηματογράφος 

«βρήκε τη φωνή του»61 μέσω της προσθήκης του ήχου. Τότε, μέσα σε κλίμα 

                                                 
57 Don Carlos Ellis – Laura Thornborough, ό.π., σ. 159-62. 
58 May Ayres Burgess, «Motion Pictures in the Public Schools», The Elementary School 

Journal, τόμος 23, τεύχος 9 (Μάιος 1923), σ. 676-82. 
59 Charles Roach, «A National Division of Visual Instruction», Educational Film Magazine, 

τόμος 1, τεύχος 2 (Φεβρουάριος 1919), σ. 27. 
60 Henry Macmahon, «Synchronizing Films with Textbooks», Educational Film Magazine, 

τόμος 1, τεύχος 1 (Ιανουάριος 1919), σ. 11. 
61 Η έκφραση «βρίσκει τη φωνή του» προέρχεται από την ταινία πληροφοριακού-εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα Finding his Voice (1929), παραγωγή της εταιρείας Western Electric Company, Inc. Στην 
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ενθουσιασμού, άρχισαν να παράγονται σύντομες ταινίες που κατέγραφαν γεγονότα 

από όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι η προσθήκη του ήχου έδωσε την εντύπωση ότι ο 

κινηματογράφος πλησίασε ένα βήμα πιο κοντά στην παρουσίαση της ζωντανής 

πραγματικότητας. Η θερμή υποδοχή του ομιλούντος κινηματογράφου ακολουθήθηκε 

από την αναγνώριση και της εκπαιδευτικής του αξίας από ανθρώπους του Τύπου και 

της εκπαίδευσης.62 Χαρακτηριστικά, η Anna Verona Dorris, διευθύντρια από το 1924 

στο Τμήμα Οπτικής Εκπαίδευσης των σχολείων της πολιτείας του Σαν Φρανσίσκο, 

υποστήριξε, το 1928, για την αξία της κινηματογραφικής ταινίας το εξής: «είναι ένα 

από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής και ενδεχομένως ασκεί την 

πιο ισχυρή επιρροή στη σημερινή κοινωνία. [...] η κινηματογραφική ταινία είναι 

ουσιαστικά η εξέλιξη της τυπογραφίας [...]».63 

Μεταβαίνοντας στις αρχές της δεκαετίας του 1930, παρατηρείται μια 

αξιόλογη τάση αναγνώρισης της παιδαγωγικής αξίας του κινηματογράφου.64 Οι 

ομιλούσες ταινίες θεωρούνταν ως η πιο προοδευτική τάση στον χώρο της 

εκπαίδευσης65 και σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι εταιρείες παραγωγής, οι 

οποίες διαφήμιζαν και προωθούσαν την ομιλούσα ταινία στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, παρατηρείται η παραγωγή ομιλουσών ταινιών με καθαρά εκπαιδευτικούς 

στόχους,66 ενώ τα σχολεία παραλάμβαναν ταυτόχρονα νέο τεχνολογικό εξοπλισμό για 

κινηματογραφικές προβολές.67 Με αυτά τα δεδομένα, και υπό την καινοτομία της 

προσθήκης ήχου στις ταινίες, διεξήχθησαν νέες έρευνες για να διαπιστωθεί η 

εκπαιδευτική αξία του κινηματογράφου.68 Δίπλα σε αυτά προστέθηκε και η 

δυνατότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσω του κινηματογράφου,69 όπως 

                                                                                                                                            
ταινία περιγράφεται με ποιο τρόπο μια βουβή ταινία αποκτάει φωνή. Πηγή: https://archive.org/ 
details/FindingH1929 (πρόσβαση: 12/2/2015).  

62 Robert C. Allen – Douglas Gomery, Film History: Theory and Practice, McGraw-Hill 
Companies, New York 1985, σ. 123.  

63 Anna Verona Dorris, ό.π., σ. 180.  
64 Edgar Dale, «Teaching Motion-Picture Appreciation», The English Journal, τόμος 25, τεύχος 

2 (Φεβρουάριος 1936), σ. 113-20.  
65 L. B. Tyson, «Some Observations on the Practical Value of Talking Pictures in Visual 

Education», τόμος 10, τεύχος 1 (Ιανουάριος 1931), σ. 6-7.  
66 [Της σύνταξης], «New Sound Films for Educational Use», The Educational Screen, τόμος 9, 

τεύχος 5 (1930), σ. 152. 
67 James G. Sigman, «Minimum Standard Equipment for Visual Education», The Educational 

Screen, Nelson L. Greene (εκδότης), τόμος 9, τεύχος 2 (Φεβρουάριος 1930), σ. 43-4. 
68 M. R. Brunstetter, How to Use the Educational Sound Film, The University of Chicago Press, 

Chicago 1937, σ. 3.  
69 L. Paul Miller, «Teacher Training in Use of Visual Aids», The Educational Screen, τόμος 9, 

τεύχος 8 (Οκτώβριος 1930), σ. 234.  
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και η διοργάνωση συνεδρίων από εκπαιδευτικούς φορείς για την ανάδειξη του 

θέματος.70  

Σε αυτήν τη δυναμική ένταξη του κινηματογράφου στην εκπαίδευση 

συνέβαλε ο Edgar Dale, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, ο οποίος 

προσέδωσε στο ζήτημα μια διανοητική, κριτική διάσταση. Για τον Dale, ο ιδανικός 

θεατής είναι ο εκπαιδευμένος και κριτικά σκεπτόμενος δέκτης, που μπορεί να 

αναλύσει τις κινηματογραφικές τεχνικές μιας ταινίας και να εντοπίσει σε αυτήν τις 

κοινωνικές και πολιτικές της αναφορές. Μάλιστα, το 1933, ο Dale εξέδωσε το 

εγχειρίδιο How to Appreciate Motion Pictures; A Manual of Motion-Picture Criticism 

Prepared for High-School Students. Η διάδοση του βιβλίου ήταν τόσο ευρεία, ώστε 

από τον τίτλο του προήλθε και η ονομασία του «Κινήματος Εκτίμησης στον 

Κινηματογράφο» (Film Appreciation Movement), το οποίο εκδηλώθηκε από το 1933 

και μετά στις ΗΠΑ. Σκοπός του κινήματος ήταν η αναγνώριση της παιδαγωγικής 

αξίας του κινηματογράφου και η παραδοχή της επιβεβλημένης παρουσίας του στην 

τυπική εκπαίδευση. Το κίνημα αποτελούσαν καθηγητές πανεπιστημίου, εκπαιδευτικοί 

γυμνασίου, βιβλιοθηκάριοι, διευθυντές μουσείων, γυναικείοι σύλλογοι, πολιτειακά 

και ομοσπονδιακά τμήματα εκπαίδευσης και πολιτικοί ηγέτες.71 Η πίστη του Dale 

στην ανάγκη να διδάσκεται η τέχνη του κινηματογράφου στηριζόταν στην αύξηση 

της απόλαυσης που, κατά την άποψη του, προκαλούσε ο κινηματογράφος στον θεατή. 

Ο Dale με το εγχειρίδιό του πρότεινε μια πολύπλευρη προσέγγιση ως προς την 

κινηματογραφική εκπαίδευση, για τη δεκαετία του 1930. Μεταξύ άλλων πρότεινε τη 

μελέτη της κινηματογραφικής παραγωγής και της ιστορίας του κινηματογράφου, την 

εξάσκηση στην κινηματογραφική κριτική και την εκμάθηση της διαλογής 

κατάλληλων ταινιών. Στο τέλος του εγχειριδίου του ο Dale συμπεριέλαβε ένα 

σύντομο γλωσσάρι κινηματογραφικών όρων.72  

Αν και δεν ακολουθήθηκε η ίδια εκπαιδευτική πολιτική σε όλες τις πολιτείες 

των ΗΠΑ, διάφορες μορφές κινηματογραφικής εκπαίδευσης εκδηλώθηκαν σε 

αρκετές πολιτείες. Από την Ουάσιγκτον έως τη Νέα Υόρκη το κύριο χαρακτηριστικό 

της εισαγωγής του κινηματογράφου στα σχολεία ήταν η δυνατότητα προβολής 

ταινιών είτε με την ενσωμάτωσή τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είτε ως 
                                                 

70 «National Academy of Visual Instruction Meeting at Atlantic City February 25th and 26th», 
The Educational Screen, Nelson L. Greene (εκδότης), τόμος 9, τεύχος 2 (Φεβρουάριος 1930), σ. 46. 

71 John Nichols, «Countering Censorship: Edgar Dale and the Film Appreciation Movement», 
Cinema Journal, τόμος 46, τεύχος 1 (Φθινόπωρο 2006), σ. 3-22. 

72 Edgar Dale, How to Appreciate Motion Pictures: A Manual of Motion-Picture Criticism 
Prepared for High-School Students, Macmillan Company, New York 1933, σ. 5.  
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ξεχωριστή δραστηριότητα.73 Μάλιστα, το 1937, ο M. R. Brunstetter ανέφερε ότι σε 

πολλά γυμνάσια διδασκόταν σε τακτικά προγραμματισμένα μαθήματα «η εκτίμηση 

του ηχητικού κινηματογράφου» ως μια μορφή τέχνης74 και αυτή είναι η πρώτη φορά, 

σύμφωνα με την έρευνά μου, που χρησιμοποιείται αυτή η περιγραφή για τη 

διδασκαλία του κινηματογράφου. 

Σε ό,τι αφορά τη σχολική κινηματογραφική παραγωγή, γνωρίζουμε ότι αυτή 

είχε ήδη ξεκινήσει από το 1923. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1937, διεξήχθη στο 

Πανεπιστήμιο του Οχάιο το πρώτο Συνέδριο για τις σχολικές ταινίες. Το 1938, οι 

κάμερες λήψεως που είχαν στην κατοχή τους τα σχολεία της χώρας, αριθμούσαν τις 

57875 και ώς το 1939 περισσότερα από 2.000 σχολεία είχαν εμπλακεί στη διαδικασία 

παραγωγής ταινιών. Η παραγωγή αυτή, ως δραστηριότητα, λάμβανε χώρα είτε εκτός 

σχολικού ωραρίου είτε κατά τη διδασκαλία στην τάξη. Έτσι, πολλές ταινίες 

μυθοπλασίας παρήχθησαν στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών και της 

Λογοτεχνίας, δίνοντας αφορμή για περαιτέρω μελέτη λογοτεχνικών κειμένων. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν ταινίες με ιστορικά θέματα αλλά και άλλες βασισμένες σε 

σενάρια μαθητών, με προτίμηση στο είδος της ρομαντικής κομεντί και στα 

φανταστικά ταξίδια. Από άποψη ποσοτήτων, οι περισσότερες ταινίες που 

παρήχθησαν ήταν για τα «επίκαιρα», ακολουθούν οι ταινίες που περιγράφουν 

δραστηριότητες των μαθητών και έπονται οι εκπαιδευτικές ταινίες. Τέλος, και το πιο 

σημαντικό ίσως, είναι ότι, αν και οι εκπαιδευτικοί επωμίζονταν σημαντικό ρόλο σε 

αυτές τις σχολικές παραγωγές, πολλοί μαθητές ανέπτυξαν ικανότητες στη συγγραφή 

σεναρίων, στο μοντάζ, στον σχεδιασμό των σκηνών, στην καθοδήγηση των 

συμμαθητών τους και στη χρήση της κάμερας και του φωτισμού.76  

Με όσα έχουν ώς τώρα αναφερθεί στην παρούσα μελέτη, δίνεται ασφαλώς η 

εντύπωση ότι ο κινηματογράφος είχε γίνει πλέον αποδεκτός στον χώρο της 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς κύκλους εκφραζόταν και η 

άποψη ότι ο κινηματογράφος ήταν εν πολλοίς ένα πολυτελές είδος διδασκαλίας, ίσως 

                                                 
73 F. Dean McClusky, «A Survey of Visual Instruction», The Educational Screen, Nelson L. 

Greene (εκδότης), τόμος 9, τεύχος 3 (Μάρτιος 1930), σ. 85-8. 
74 M. R. Brunstetter, ό.π., σ. 95.  
75 Cline M. Koon, «School Use of Visual Aids: an Interpretative Study of the Data Collected in 

the National Survey of Visual Instruction in Elementary and Secondary Schools», United States 
Department of the Ιnterior, Harold L. Ickes, secretary, Office of education, J.W. Studebaker, 
commissioner of education, Ουάσιγκτον 1938, σ. 54, 57. 

76 Hardy R. Finch, «Film Production in the School-A Survey», The English Journal, τόμος 28, 
τεύχος 5 (Μάιος 1939), σ. 365-71.  
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και όχι απαραίτητο.77 Επιπλέον, σύμφωνα με την Anna Verona Dorris, υπήρχαν 

συντηρητικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήταν προκατειλημμένοι στη χρήση 

κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία. Ο λόγος αυτής της στάσης, κατά την 

Dorris, αιτιολογείται είτε επειδή η κινηματογραφική ταινία προερχόταν από τον χώρο 

του θεάματος είτε επειδή ο ευχάριστος-χαλαρός τρόπος μάθησης μέσω των ταινιών 

δεν ήταν αποδεκτός από όλους τους εκπαιδευτικούς. Ένας ακόμη ανασταλτικός 

παράγοντας ήταν η προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί για την 

ορθή χρήση του εξοπλισμού προβολής ταινιών.78 Επιπλέον, όπως διαπιστώνει ο F. 

Dean McClusky, οι αλλαγές στον τεχνολογικό εξοπλισμό από τη δεκαετία του 1920 

έως το 1935 επιβάρυναν οικονομικά σημαντικά τους σχολικούς διευθυντές, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε αυτές. Για παράδειγμα, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας από τη βουβή ταινία των 35 χιλιοστών σε εκείνη των 16 χιλιοστών και 

αργότερα οι μετατροπές που έπρεπε να γίνουν για την ηχητική μορφή της ταινίας 

επιβάρυναν κατά πολύ τους σχολικούς προϋπολογισμούς.79  

 

Αρκετά αργότερα, σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, εκδηλώθηκε μια οργανωμένη 

προσπάθεια προώθησης της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και στον Καναδά. 

Συγκεκριμένα, το 1935 ιδρύθηκε η Εθνική Κινηματογραφική Ένωση (National Film 

Society) με σκοπό την προώθηση και ανάδειξη του κινηματογράφου στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης. Ένα χρόνο αργότερα ιδρύθηκε η Καναδική Επιτροπή Κινηματογράφου 

(Canadian Film Committee) με στόχο την παραγωγή και την αξιοποίηση ταινιών για 

εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Για να πετύχει την αποστολή της η 

Εθνική Κινηματογραφική Ένωση οργάνωσε και ανέπτυξε ένα δίκτυο διανομής 

εκπαιδευτικών ταινιών σε σχολεία και κολέγια της χώρας. Η οικονομική υποστήριξη 

για αυτήν την πρωτοβουλία προήλθε τόσο από το δημόσιο όσο και από το ίδρυμα 

Rockefeller (Rockefeller Foundation).80  

 

                                                 
77 Mark A. May, «Educational Possibilities of Motion Pictures», Journal of Educational 

Sociology, τόμος 11, τεύχος 3 (Νοέμβριος 1937), σ. 149-60. 
78 Anna Verona Dorris, ό.π., σ. 181.  
79 F. Dean McClusky, «Audio-Video Distrust of Verbalism Gives New Impetus to A-V 

Education», στο The Audio-Visual Reader, ό.π., σ. 376.  
80 Charles R. Acland, «Patterns of Cultural Authority: The National Film Society of Canada and 

the Institutionalization of Film Education, 1938-1941», Canadian Journal of Film Studies, τόμος 10, 
τεύχος 1 (Άνοιξη 2001), σ. 2-27. 
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Συνοψίζοντας, σε αυτήν την πρώτη περίοδο έγινε φανερό ότι ο κινηματογράφος 

αντιμετωπίστηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά οπωσδήποτε ως ένας μοντέρνος τρόπος 

διδασκαλίας. Η αναγνώριση και ενσωμάτωσή του στην εκπαίδευση, από τις πρώτες 

δεκαετίες της εμφάνισής του, αποδεικνύεται από πλήθος γεγονότων: ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών, έκδοση σχετικών περιοδικών, διεξαγωγή ερευνών και συνεδρίων, 

παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και ένταξη της επονομαζόμενης έβδομης τέχνης 

στα σχολεία. Αν και υπήρξαν ανασταλτικοί παράγοντες για την ενσωμάτωση του 

κινηματογράφου στα σχολεία, εν τέλει αποδείχθηκε στην πράξη η παιδαγωγική του 

αξία μέσα από την επιτυχή αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, 

σημαντικό βήμα ήταν τα μαθήματα στην τέχνη του κινηματογράφου, που 

διεξήχθησαν σε γυμνάσια των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1930, μέσω των οποίων 

αναγνωρίστηκε ο κινηματογράφος ως τέχνη που άξιζε να μελετηθεί εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος. 

 

Ευρώπη 

 

Την ίδια περίοδο, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η σχέση του 

κινηματογράφου με την εκπαίδευση έκανε τα πρώτα της βήματα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση βοήθησε η δράση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κινηματογραφικού 

Ινστιτούτου (International Educational Cinematographic Institute – IECI) με έδρα τη 

φασιστική Ρώμη (1928-1937). Πιο αναλυτικά, τα Ηνωμένα Έθνη (Ρωσία, Αυστρία, 

Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία), τα οποία συμμετείχαν στις δράσεις 

του IECI, θεώρησαν ότι ο κινηματογράφος αποτελούσε όχι απλώς αξιόλογο αλλά 

εξαιρετικά ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο. Η Ιταλία είχε ήδη, από το 1924, ιδρύσει το 

Ινστιτούτο Luce, το οποίο ήταν προσανατολισμένο στην προώθηση του 

κινηματογράφου σε επίπεδο εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Αν και το IECI 

λειτούργησε περισσότερο ως γραφείο προπαγάνδας του Μουσολίνι, ταυτόχρονα 

συνέβαλε στη δημιουργία του πιο ολοκληρωμένου καταλόγου της εποχής ως προς τις 

εκπαιδευτικές ταινίες.81 Μέσα από τις έρευνες, τις εκδόσεις και τα συνέδρια του IECI 

                                                 
81 Adolf Nichtenhauser, «The Tasks of an International Film Institute», Hollywood Quarterly, 

τόμος 2, τεύχος 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 19-24.  
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εκφράστηκαν απόψεις για τον ρόλο του κινηματογράφου στον σύγχρονο κόσμο και 

παρουσιάστηκαν προτάσεις για την εκπαιδευτική του αξιοποίηση.82  

Σε κάθε χώρα η εισαγωγή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση είχε άλλοτε 

περιορισμένη και άλλοτε εκτεταμένη παρουσία. Έτσι, στην Ολλανδία, σύμφωνα με 

τον Eef Masson, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προβάλλονταν ταινίες για μαθητές 

σε κινηματογραφικές αίθουσες και μουσεία.83 Αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα που 

δημοσίευσε για το έτος 1930 το περιοδικό Educational Screen, τότε η Γαλλία ήταν η 

χώρα, μετά τις ΗΠΑ, με την ευρύτερη ενσωμάτωση του κινηματογράφου στην 

εκπαίδευση, από τη δεκαετία του 1920. Ειδικότερα, ο κινηματογράφος στη Γαλλία 

αξιοποιήθηκε κυρίως με προβολές ταινιών σε δημοτικά σχολεία.84 Κάποια χρόνια 

μετά, το 1936, ιδρύθηκε η Γαλλική Ταινιοθήκη (Cinémathèque Française), ένας από 

τους κύριους σκοπούς της οποίας ήταν η προβολή και διανομή ταινιών που είχαν 

καλλιτεχνική και εκπαιδευτική αξία.85 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον F. Dean McClusky, όταν η Γαλλία το 

1930 διέθετε τουλάχιστον 16.000 μηχανές προβολής για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η 

Αγγλία ακολουθούσε μόνο με 268. Το ίδιο έτος, η Ιταλία είχε εξοπλίσει χιλιάδες 

σχολεία με μηχανές προβολής, διατηρώντας, παράλληλα, 19 σχολικές ταινιοθήκες για 

κάθε μια από τις αντίστοιχες περιφέρειές της.86 Την ίδια χρονιά, στη Σουηδία 

εκπαιδευτικές προβολές διοργανώνονταν σε 1.500 σχολεία της χώρας.87 Σε μικρότερη 

έκταση στην Ισπανία έγιναν πειραματικά κάποιες προβολές εκπαιδευτικών ταινιών σε 

σχολεία,88 ενώ εκπαιδευτικές ταινίες γυρίζονταν και στη Ρωσία.89 Λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1937, 9.460 σχολεία στη Γαλλία και 10.097 σχολεία στην 

Τσεχοσλοβακία ήταν εξοπλισμένα με μηχανές προβολής ταινιών. Την ίδια περίοδο, 

                                                 
82 Zoë Druick, «The International Educational Cinematograph Institute, Reactionary 

Modernism, and the Formation of Film Studies», Canadian Journal of film studies, τόμος 16, τεύχος 1 
(Άνοιξη 2007) σ. 80-97.  
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στην Ιταλία και τη Ρωσία, σύμφωνα με τον Wolfram H. von Hanwehr, η προβολή 

ταινιών στα σχολεία ήταν συχνό φαινόμενο.90  

Στη Γερμανία, αν και είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον από νωρίς για τον 

εκπαιδευτικό κινηματογράφο, έως το 1917 δεν είχε υπάρξει παραγωγή εκπαιδευτικών 

ταινιών και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920 ο κινηματογράφος απουσίαζε από 

τα σχολεία.91 Το 1936 όμως από τα 55.000 σχολεία της χώρας τα 11.357 ήταν 

εξοπλισμένα με μηχανές προβολής ταινιών από το Εκπαιδευτικό Τμήμα 

Κινηματογράφου του Υπουργείου Παιδείας.92 Τη δεκαετία του 1930, στο Κεντρικό 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της χώρας, που βρισκόταν στο Μόναχο, ελέγχονταν και 

παράγονταν ταινίες που διανέμονταν για εκπαιδευτική χρήση. Στο εν λόγω 

Ινστιτούτο ο εκπαιδευτικός ρόλος του κινηματογράφου ενισχυόταν και από τη 

λειτουργία ταινιοθήκης και επίσης από την έκδοση τριών περιοδικών. Επιπρόσθετα, 

στο Βερολίνο υπήρχε ένα Τμήμα Διανομής Ταινιών (The Berlin Picture Play Bureau), 

μέσω του οποίου τα σχολεία της πόλης προμηθεύονταν ταινίες.93 

Στη Μεγάλη Βρετανία η δημόσια συζήτηση για τον κινηματογράφο ξεκίνησε 

από νωρίς λόγω της ανάπτυξης της παραγωγής ταινιών ντοκιμαντέρ, με κύριο 

εκπρόσωπο τον John Greirson. Ο Greirson πίστευε στον μορφωτικό ρόλο του 

κινηματογράφου και πρότεινε την προβολή ταινιών σε σχολεία και εκπαιδευτικούς 

φορείς.94 Στη Σκωτία οι μαθητές παρακολουθούσαν σαββατιάτικες πρωινές προβολές 

ταινιών πριν από τη δεκαετία του 1930,95 ενώ το 1931 ομιλούσες εκπαιδευτικές 

ταινίες είχαν συμπεριληφθεί στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των σχολείων του 

Μίντλεσεξ.96 Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχαν παραχθεί αρκετές 

εκπαιδευτικές ταινίες και είχαν συσταθεί διάφορες επιτροπές, όπως η Επιτροπή 
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Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ταινιών (Commission on Cultural and Educational 

Films).97  

Το 1934 ιδρύθηκε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI), το οποίο 

συμπεριελάμβανε στις βασικές του προτεραιότητες την προώθηση του 

κινηματογράφου στα σχολεία.98 Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλλεξε το BFI, το 1937 

υπήρχαν τουλάχιστον 680 μηχανές προβολής στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας.99 

Ένα χρόνο μετά, το 1938, ο κινηματογράφος ενσωματώθηκε στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών της χώρας με την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

σε μαθήματα όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία και οι Φυσικές Επιστήμες. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Ernest Dyer, υπήρχαν συντηρητικοί εκπαιδευτικοί που δίσταζαν να 

χρησιμοποιήσουν τον κινηματογράφο.100 Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που 

κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρξε δυναμική ενσωμάτωση του κινηματογράφου στην 

εκπαίδευση της Μεγάλης Βρετανίας.  

Όπως βλέπουμε, στην Ευρώπη την εν λόγω εποχή επιχειρήθηκε η προώθηση 

του κινηματογράφου στην εκπαίδευση σε διακρατικό επίπεδο. Το Ινστιτούτο IECI 

συνέβαλε στην αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας του κινηματογράφου κυρίως 

μέσω της ανάδειξης της εκπαιδευτικής ταινίας. Ως επακόλουθο, από τη δεκαετία του 

1920 ο κινηματογράφος εισήχθη στα σχολεία αρκετών χωρών. Κάθε χώρα 

ακολούθησε διαφορετική διαδρομή: η Γαλλία αξιοποίησε πρώτη τον κινηματογράφο 

στην εκπαίδευση, από τη δεκαετία του 1920, ακολούθησε η Ιταλία και σε μικρότερη 

κλίμακα η Ολλανδία, ενώ η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Τσεχοσλοβακία 

δραστηριοποιήθηκαν την επόμενη δεκαετία. Σε κάθε περίπτωση ο κινηματογράφος 

φαίνεται ότι προσεγγίστηκε ως παιδαγωγικό μέσο που αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο των 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. 
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Β. Η περίοδος 1940-1980 

 

Η περίοδος από τη δεκαετία του 1940 έως και τη δεκαετία του 1980 συμπίπτει εν 

πολλοίς με την ανάπτυξη και εδραίωση της ηλεκτρονικής και αναλογικής 

τεχνολογίας. Η εξάπλωση της χρήσης της τηλεόρασης κυρίως, και σε μικρότερο 

βαθμό του ραδιόφωνου, επηρέασε την κινηματογραφική εκπαίδευση. Ο όρος 

«εκπαίδευση της οθόνης» (screen education) χρησιμοποιήθηκε για να συμπεριληφθεί 

η μελέτη της εμφάνισης της τηλεόρασης παράλληλα ή μαζί με την κινηματογραφική 

εκπαίδευση. Ακόμη, έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι «οπτικοακουστική εκπαίδευση» 

(audio-visual education) και «οπτικοακουστικά υλικά» (audio-visual materials), οι 

οποίοι συμπεριλαμβάνουν τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο στα 

σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εν τω μεταξύ, η δυναμική που ανέπτυξαν τα ΜΜΕ 

οδήγησε στην ανάπτυξη της «εκπαίδευσης στα μέσα» (media education). 

Σύμφωνα με τον Len Masterman, η εκπαίδευση στα μέσα σχεδιάστηκε με 

σκοπό την προστασία από τα «επικίνδυνα» ΜΜΕ, προσέγγιση που από τη δεκαετία 

του 1960 και μετά θεωρήθηκε ξεπερασμένη. Από τη δεκαετία του 1970 και εξής, η 

εκπαίδευση στα μέσα επηρεάστηκε από τον στρουκτουραλισμό και τη σημειωτική. 

Το αποτέλεσμα ήταν οι ειδικοί να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ σαν 

σημειολογικά κείμενα, τα οποία θα έπρεπε να διαβαστούν και να αναλυθούν. 

Παράλληλα, με την αφομοίωση των ακαδημαϊκών εξελίξεων κύριος στόχος της 

εκπαίδευσης στα μέσα, από τη δεκαετία του 1980, αναδείχθηκε η ανάπτυξη κριτικής 

στάσης απέναντι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.101  

Ταυτόχρονα, κατά την υπό εξέταση περίοδο πολλαπλασιάστηκαν τα 

πανεπιστημιακά τμήματα, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, τα οποία ενέταξαν στο 

πρόγραμμα σπουδών τους τον κινηματογράφο.102 Ως επακόλουθο, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 ο κινηματογράφος με τη μορφή κινηματογραφικών ταινιών 

απασχόλησε την ερευνητική εκπαιδευτική κοινότητα. Για αυτό τον λόγο διεξήχθησαν 

έρευνες με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης των ταινιών ως οπτικοακουστικών μέσων 

                                                 
101 Len Masterman, «The Media Education Revolution», Canadian Journal of Educational 

Communication, τόμος 22, τεύχος 1 (Άνοιξη 1993), σ. 5-14.  
102 ΗΠΑ: Boston University, Columbia University, New York University, Northwestern 

University, Ohio State University, Stanford University, State University of Iowa, University of 
Southern California, University of California Los Angeles – U.C.L.A. Ευρώπη: Institut des hautes 
études cinématographiques, Centro Sperimentale di Cinematografia, Patitstowowa wylsza Szkola 
Teatralna Filmova, V.G.I.K. Moscow, Instituto de Investigaciones y Experiencias cinematogrificas, 
στο Colin Young, «University Film Teaching in the United States: A Survey», Film Quarterly, τόμος 
16, τεύχος 3 (Άνοιξη 1963), σ. 37-47.  



28 
 

διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη.103 Εν τω μεταξύ, η ανάπτυξη της θεωρίας και 

της αισθητικής του κινηματογράφου στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 έθεσε τις 

βάσεις για την αναγνώριση της αυτόνομης εκπαιδευτικής του αξίας ως μορφής τέχνης 

και πολιτισμικού φαινομένου. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται να αναδύθηκε μέσα από 

την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, εστιάζοντας στην ανάλυση της κινηματογραφικής 

φόρμας και στα διαφορετικά κινηματογραφικά στιλ.104 Επιπλέον, η τάση διεύρυνσης 

της μελέτης του κινηματογράφου βοηθήθηκε –εκτός από τα κινηματογραφικά 

ινστιτούτα και την ακαδημαϊκή έρευνα– και από την έκδοση κινηματογραφικών 

μελετών.105 Στις ενότητες που ακολουθούν για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και ειδικότερα 

για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα δούμε πώς αφομοιώθηκαν αυτές εξελίξεις στη σχολική 

εκπαίδευση. 

 

ΗΠΑ 

 

Ο κινηματογράφος στις ΗΠΑ συνέχισε, τη δεκαετία του 1940, να αξιοποιείται ως 

διδακτικό μέσο στο πλαίσιο μαθημάτων όπως η Γεωγραφία και η Αγγλική 

Γλώσσα.106 Σε αυτό βοήθησε η ύπαρξη οργανωμένων βιβλιοθηκών, οι οποίες 

διέθεταν εκπαιδευτικές ταινίες.107 Παράλληλα, σύμφωνα με τον Edgar Dale, στα 

σχολεία παράγονταν ταινίες με τη μορφή έγχρωμου φιλμ των 8 και 16 χιλιοστών.108 

Ωστόσο, ο Stuart Selby υποστηρίζει ότι στις ΗΠΑ, από το 1942 έως το 1963, η 

κινηματογραφική εκπαίδευση στα σχολεία εμφάνισε κάμψη.109  

Όπως και την προηγούμενη περίοδο, οι έρευνες για την αξιοποίηση του 

κινηματογράφου στην εκπαίδευση συνεχίστηκαν.110 Σε αυτές τις έρευνες 

αποδείχθηκε ότι η κινούμενη εικόνα προσφέρει μεγαλύτερη ποσότητα πληροφοριών 
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από τα άλλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και ότι αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη μνήμη. Ακόμη, παρατηρήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς ότι η χρησιμοποίηση ταινιών αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και 

τους παρακινεί για περισσότερη μελέτη.111 Η νέα προσέγγιση που παρατηρήθηκε την 

περίοδο 1950-1964, ήταν η διεξαγωγή ερευνών που συμπεριελάμβαναν δίπλα στον 

κινηματογράφο και την τηλεόραση.112 Σε αυτήν τη λογική, στο ετήσιο εκπαιδευτικό 

Συνέδριο της Ένωσης Οπτικοακουστικής Εκπαίδευσης της Καλιφορνία (Audio-

Visual Education Association of California) συμμετείχαν ιδιωτικές εταιρείες 

οπτικοακουστικής τεχνολογίας προωθώντας τη χρησιμοποίηση οπτικοακουστικών 

μέσων στα σχολεία.113  

Συγχρόνως, από το 1954, ο Edgar Dale επηρέασε, μέσω της μεγάλης διάδοσης 

του βιβλίου του Audiovisual Methods in Teaching, τον τρόπο αξιοποίησης των 

οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης.114 Στο βιβλίο 

του ο Dale αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους οι κινηματογραφικές ταινίες 

μπορούν να συνδράμουν τη διδασκαλία. Ιδιαίτερα επεξηγηματική είναι η απεικόνιση 

της αποτελεσματικότητας της μάθησης μέσα από τα διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας, τα 

οποία ορίζονται σχηματικά στον «κώνο της εμπειρίας» (The cone of experience). 

Σύμφωνα με αυτόν, η πιο αποτελεσματική μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την άμεση 

εμπειρία του εκπαιδευόμενου με το γνωστικό αντικείμενο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 

κινηματογράφος τοποθετείται στη μέση του κωνοειδούς σχήματος υπερισχύοντας σε 

αποτελεσματικότητα από τον γραπτό λόγο και τις φωτογραφίες.115  

Στην Αμερική ήταν έκδηλη η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ινστιτούτου στο 

πρότυπο του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) και της Γαλλικής 

Ταινιοθήκης.116 Ως επακόλουθο, το 1967, ιδρύθηκε το Αμερικανικό Ινστιτούτο 

Κινηματογράφου (American Film Institute – AFI), ανάμεσα στους στόχους του 

οποίου ήταν και η κινηματογραφική εκπαίδευση. Το AFI προσέγγισε τον 

κινηματογράφο ως μια μορφή τέχνης, η ιστορία και η αισθητική της οποίας θα έπρεπε 
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να μελετηθούν και να διαφυλαχθούν. Έτσι, το AFI λειτούργησε ως κέντρο 

εκπαίδευσης για τους καθηγητές και συνεργάστηκε με σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, η δράση του AFI θεωρείται σημαντική, 

επειδή έφερε σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με τους επαγγελματίες καλλιτέχνες της 

κινηματογραφικής βιομηχανίας.117 

Αργότερα, τη δεκαετία του 1970, ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση 

διαδόθηκε ευρύτερα μέσα από την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, που αφορούσε σε διάφορα προγράμματα εξοικείωσης (media literacy 

projects) με τα ΜΜΕ. Ο σκοπός των προγραμμάτων αυτών ήταν ο ευρύτερος 

κριτικός εγγραμματισμός και η πολιτισμική κατανόηση των ΜΜΕ από τους μαθητές. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα προγράμματα αυτά είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα 

και δεν καθιερώθηκαν στο σύνολο της σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, η τάση 

ενσωμάτωσης του κινηματογράφου στον τομέα της εκπαίδευσης στα μέσα 

παρατηρήθηκε και από σχετικές εκδόσεις συγγραμμάτων που απευθύνονταν στους 

εκπαιδευτικούς.118 Την ίδια δεκαετία, ο κινηματογράφος, σύμφωνα με το επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών, προτεινόταν να ενσωματωθεί στο μάθημα της Αγγλικής 

Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό τους δεν είχαν διδαχθεί τον κινηματογράφο ως αντικείμενο των σπουδών 

τους, μας επιτρέπει να αμφιβάλλουμε ως προς την καθολική εφαρμογή του 

εγχειρήματος.119  

 

Ευρώπη 

 

Οι ευρωπαϊκές χώρες που αξιοποίησαν με συστηματικό τρόπο τον κινηματογράφο 

στην εκπαίδευση την περίοδο αυτή, φαίνεται ότι ήταν η Ολλανδία, η Ελβετία, η 

Νορβηγία, η Φιλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα σημαντικό βήμα 

έγινε στην Ολλανδία κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα, 

το 1941 ιδρύθηκε ο Ολλανδικός Οργανισμός για τον Εκπαιδευτικό Κινηματογράφο 

(Stichting Nederlandse Onderwijs Film), ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή 

και τη διανομή εκπαιδευτικών ταινιών στα σχολεία. Δύο χρόνια αργότερα, ο 
                                                 

117 Robert Geller and Sam Kula, «Toward Filmic Literacy: The Role of the American Film 
Institute», Journal of Aesthetic Education, τόμος 3, τεύχος 3 (Ιούλιος 1969), σ. 97-111. 

118 Robert V. Denby, «NCTE/ERIC Summaries & Sources: Film Study in the Secondary 
School», The English Journal, τόμος 58, τεύχος 8 (Νοέμβριος 1969), σ. 1259-67.  

119 David Isaacson, «ERIC/RCS Report: Film Study in the High School English Curriculum», 
The English Journal, τόμος 62, τεύχος 4 (Απρίλιος 1973), σ. 651-8.  
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οργανισμός αυτός εξέδωσε έναν οδηγό για τη διδακτική αξιοποίηση των ταινιών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.120 Στη μεταπολεμική Γαλλία παρατηρήθηκε άνθηση των 

κινηματογραφικών λεσχών (Ciné-Clubs des Jeunes) και το 1946 ιδρύθηκε το Εθνικό 

Κέντρο Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας (Centre national du cinéma et de 

l’image animée – CNC),121 το οποίο συνέβαλε στην ευρύτερη εκτίμηση του 

κινηματογραφικού φαινομένου. Από τη δεκαετία του 1960, αυτή η εκτίμηση του 

κινηματογράφου από τη γαλλική κοινωνία αποκρυσταλλώνεται στη διευρυμένη 

παρουσία του στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας.122  

Την ίδια δεκαετία η δυναμική εξάπλωση της τηλεόρασης επεκτάθηκε στην 

κινηματογραφική εκπαίδευση. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι αποφάσεις 

του Συνεδρίου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης, που διεξήχθη το 1957 στο 

Άμστερνταμ υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισμού Fraternité Mondiale. Στο 

Συνέδριο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, 

τη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αυστρία, 

αποφασίστηκε μια συνολικότερη αντιμετώπιση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, προτάθηκε η κινηματογραφική εκπαίδευση να συμπεριλαμβάνει την 

κατανόηση της κινηματογραφικής γλώσσας, την αισθητική εκτίμηση του 

κινηματογράφου, την επεξεργασία των θεμάτων και των προβαλλόμενων αξιών των 

ταινιών αλλά και τη μελέτη της τηλεόρασης ως μέσου με μεγάλο κοινωνικό 

αντίκτυπο.123 

Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) ήταν από τους πρώτους διεθνείς οργανισμούς που από το 1946 

προσπάθησε να οργανώσει δομές, υλικά και υπηρεσίες για την προώθηση της οπτικής 

εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον κινηματογράφο.124 Σταδιακά, και 

ιδιαίτερα από το 1955 και μετά, η UNESCO συμμετείχε στην προώθηση της 

εκπαίδευσης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

κινήθηκε ένα ακόμα Διεθνές Συνέδριο, που διοργανώθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας, 

                                                 
120 Eef Masson, «Celluloid Teaching Tools: Classroom Films in the Netherlands (1941-1953)», 

Film History, τόμος 19, τεύχος 4 (2007), σ. 392-400.  
121 http://www.cnc.fr/web/en/about-us;jsessionid=5BDA17481A27875804A3AD4940D43D1F. 
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122 Stuart Selby, «International Progress in Screen Education», The English Journal, τόμος 52, 

τεύχος 6 (Σεπτέμβριος 1963), σ. 426.  
123 A. D. Whannel, «International Film Appreciation Conference», British Journal of 

Educational Studies, τόμος 6, τεύχος 2 (Μάιος 1958), σ. 164-5. 
124 Ruth B. Hedges, «A Visual Education Program for UNESCO», Hollywood Quarterly, τόμος 

2, τεύχος 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 97-9.  
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το 1962, από την UNESCO και το Διεθνές Κέντρο Ταινιών για Παιδιά (International 

Center of Films for Children – ICFC). Παρατηρείται, επομένως, παράλληλη 

προσέγγιση της εκπαίδευσης στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση με τη χρήση 

του όρου «screen education».125  

Το 1961 εκδόθηκε από την UNESCO το βιβλίο Teaching about the Film, ένα 

βιβλίο-οδηγός για την κινηματογραφική εκπαίδευση.126 Σε αυτήν την έκδοση ο J. M. 

L. Peters αναφέρει ότι ο κινηματογράφος είχε συμπεριληφθεί στα προγράμματα 

σπουδών αρκετών χωρών.127 Επιπλέον, διευκρινίζει ότι ο κινηματογράφος θα έπρεπε 

να προσεγγιστεί όχι μόνο ως ένα είδος τέχνης και ως μια νέα γλώσσα επικοινωνίας. 

Υπό αυτήν την έννοια ο Peters θεωρούσε ότι ο κινηματογράφος θα έπρεπε να 

διδάσκεται και ως μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα, αφού είχε άμεση συγγένεια με τη 

γλώσσα της τηλεόρασης. Ωστόσο, σύμφωνα με το εν λόγω βιβλίο, ο Peters, χωρίς να 

αναφέρεται στην τηλεόραση, διαχωρίζει την κινηματογραφική εκπαίδευση σε τρεις 

κύριες κατευθύνσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης: α) την εκμάθηση της 

κινηματογραφικής γλώσσας, β) την εστίαση στην κινηματογραφική ταινία ως έργο 

τέχνης και γ) την κριτική θεώρηση των περιεχομένων των ταινιών. Συνεπώς, ο 

κινηματογράφος και η τηλεόραση προτεινόταν μεν να μελετηθούν μαζί αλλά ήταν 

ξεκάθαρο ότι αποτελούσαν δύο διαφορετικά πεδία.128  

Δύο χρόνια αργότερα, η δυναμική της τηλεόρασης στην εκπαίδευση, δίπλα 

στον κινηματογράφο, αντικατοπτρίζεται στη νέα έκδοση της UNESCO Teaching a 

Critical Approach to Cinema and Television. Στην έκδοση αυτή ο A. W. Hodgkinson 

υποστήριξε ότι ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη 

γραπτή γλώσσα και στη γλώσσα της οθόνης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του 

Hodgkinson ότι η εστίαση αποκλειστικά στη διδασκαλία του κινηματογράφου ως 

μορφή τέχνης θα ήταν έξω από το σύγχρονο ρεύμα της τηλεόρασης και θα 

δημιουργούσε μια «cult» κοινότητα μειονοτική·129 μια άποψη που φαίνεται να 

δικαιολογείται από τη δημοφιλή παρουσία της τηλεόρασης στην κοινωνία της εποχής. 
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Εν τω μεταξύ, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, στο Φράιμπουργκ 

(Fribourg/Freiburg) της Ελβετίας μια ομάδα δασκάλων διοργάνωνε 

κινηματογραφικές προβολές, στις οποίες ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1975, στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης στα μέσα ιδρύθηκε το Κέντρο Μύησης στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (Centre d’initiation aux mass média – CIMM), μέσω του οποίου 

εκπαιδεύτηκαν αρκετοί δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρχικά, η εκπαίδευση στα μέσα ενσωματώθηκε στο 

μάθημα της μητρικής γλώσσας των μαθητών, τα Γαλλικά, και το εκπαιδευτικό υλικό 

που χρησιμοποιήθηκε, ήταν κυρίως το εγχειρίδιο La Marque jaune (του Edgar P. 

Jacobs), το οποίο περιείχε και ένα κεφάλαιο για την παραγωγή ταινιών. Επιπλέον, 

μέσω του CIMM οργανώνονταν προβολές ταινιών, οι οποίες ήταν ενσωματωμένες 

στο πρόγραμμα σπουδών.130  

Και στη Νορβηγία, την ίδια περίοδο, ο κινηματογράφος αντιμετωπιζόταν ως 

μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα. Συγκεκριμένα, στη διδακτέα ύλη της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τα ΜΜΕ υπήρχε ξεχωριστό κεφάλαιο για τον κινηματογράφο. 

Επιπλέον, υπήρχε η δυνατότητα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να επιλέξουν οι 

μαθητές ειδικά μαθήματα αφιερωμένα στα μέσα. Η μελέτη του κινηματογράφου, η 

οποία ήταν λιγότερο διαδεδομένη, αφορούσε στην κινηματογραφική ανάλυση και 

στην παραγωγή ταινιών με τη μορφή των super-8 χιλιοστών.131  

Στη Φιλανδία, από το 1970, η εκπαίδευση στα μέσα συμπεριλήφθηκε στο 

πρόγραμμα σπουδών της χώρας. Ωστόσο, στην πράξη οι προσπάθειες ένταξης του 

αντικειμένου των ΜΜΕ στη σχολική εκπαίδευση ήταν μεμονωμένες. Η παρουσία του 

κινηματογράφου στα σχολεία εμφανίστηκε μέσω ενός προγράμματος ψυχαγωγίας 

στα ΜΜΕ (mass-media entertainment project), που υλοποιήθηκε τις σχολικές χρονιές 

1978/1979 και 1979/1980. Τότε, η Ένωση Κινηματογραφικών Κλαμπ (Association of 

Film Clubs) εξέδωσε για τους σκοπούς του προγράμματος κατάλογο με ταινίες 

μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, και η Φιλανδική Ραδιοτηλεόραση επίσης μια λίστα με 

κατάλληλες τηλεοπτικές ταινίες. Εντούτοις, παρ’ όλες τις προσπάθειες, υπήρξαν 

                                                 
130 Gerald Berger, «The Canton of Fribourg: Media Education from Primary through Secondary 

School», στο Media Education, Zaghloul Morsy (επιμ.), Unesco, France 1984, σ. 200-18. 
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πρακτικά προβλήματα στην κινηματογραφική εκπαίδευση, όπως η έλλειψη 

διδακτικού υλικού και η ελλιπής προετοιμασία των ίδιων των εκπαιδευτικών.132  

 

Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Στην Αγγλία, όπως και στη Γαλλία, μεταπολεμικά παρατηρείται αύξηση της 

κινηματογραφοφιλίας και των κινηματογραφικών λεσχών. Η δημιουργία των 

κινηματογραφικών φεστιβάλ την περίοδο αυτή αποτυπώνει τη δυναμική παρουσία 

του κινηματογράφου στην κοινωνία της εποχής. Επιπλέον, την εποχή αυτή 

επικαιροποιήθηκε η άποψη του BFI για την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών 

και για την εδραίωση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Αν και ήταν διαδεδομένη η 

εκτίμηση του κινηματογράφου από τους εκπαιδευτικούς φορείς, δεν υπήρχε κάποιος 

καθιερωμένος τρόπος διδασκαλίας του κινηματογράφου στα σχολεία, ενώ κάποιοι 

εκπαιδευτικοί με δική τους πρωτοβουλία έφτιαχναν με τους μαθητές τους ταινίες, στο 

πλαίσιο του σχολικού προγράμματος.133 Εν τω μεταξύ, ένα θέμα που αναδείχθηκε 

αυτήν την περίοδο, ήταν η σημασία της κρατικής εποπτείας επί του κινηματογράφου. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα που προπολεμικά εντοπίζεται στις απόψεις και το έργο του 

John Grierson. Το 1947, ο τότε υπεύθυνος ερευνών του BFI, Roger Manvell, ανέδειξε 

το ζήτημα της κρατικής παρέμβασης στον τομέα του κινηματογράφου. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο οι ενέργειες που προτάθηκαν στο κράτος, ήταν οι χορηγίες ταινιών για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, η διανομή εκπαιδευτικών ταινιών, η παροχή μηχανών 

προβολής και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.134  

Στη Σκωτία, τη δεκαετία του 1950, το Παιδικό Ίδρυμα Κινηματογράφου 

(Children’s Film Foundation) προσπάθησε να βελτιώσει τα αισθητικά κριτήρια των 

παιδιών, τα οποία παρακολουθούσαν στους κινηματογράφους κυρίως 

συναισθηματικές ταινίες. Για τον σκοπό αυτό το Παιδικό Ίδρυμα Κινηματογράφου 

παρήγαγε εκπαιδευτικές ταινίες, οι οποίες προβάλλονταν κάθε Σάββατο πρωί στους 

μαθητές. Στο σημείο αυτό, αναφέρουμε ενδεικτικά τη μαρτυρία της εκπαιδευτικού 

May Gordon Williamson, που ήταν υπεύθυνη μιας μαθητικής κινηματογραφικής 

λέσχης στο Εδιμβούργο. Σύμφωνα με τη Williamson, αρκετοί συνάδελφοί της, αλλά 
                                                 

132 Sirkka Minkkinen – Kaarle Nordenstreng, «Finland: Reducing Informational and Cultural 
Inequality», στο ίδιο, σ. 219-35.  

133 Denis Forman, «The Work of the British Film Institute», The Quarterly of Film Radio and 
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και μια μερίδα της κοινωνίας, ήταν προκατειλημμένοι απέναντι στον κινηματογράφο, 

ενώ η ίδια είχε να αντιμετωπίσει και δυσκολίες τόσο ως προς τον τεχνικό εξοπλισμό 

όσο και ως προς την έλλειψη εκπαιδευτικού χρόνου, για την κατάλληλη αξιοποίηση 

του κινηματογράφου στο σχολείο.135 

Μια δεκαετία μετά, στην Αγγλία, τη δεκαετία του 1960, το BFI δημιούργησε 

ένα ξεχωριστό τμήμα, το οποίο συνεπικουρούσε τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης παρέχοντάς τους σχετικό υλικό. Επιπλέον, το BFI επιχορήγησε και 

θέσεις στα πανεπιστήμια, ώστε να διδάσκεται εκεί ο κινηματογράφος, και προέβη σε 

εκδόσεις που επικεντρώνονταν στη διδασκαλία του κινηματογράφου.136 

Βρισκόμαστε, άλλωστε στην περίοδο, όπως προαναφέραμε και για τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις ΗΠΑ, στην οποία προωθείται η εκπαίδευση στα μέσα. 

Στην Αγγλία παρατηρείται παράλληλη ώθηση στην εκπαίδευση στα μέσα και στον 

κινηματογράφο, μέσω της δράσης του BFI και των περιοδικών Screen και Screen 

Education. Τα εν λόγω περιοδικά ήταν της Ένωσης Καθηγητών Κινηματογράφου 

(Society of Film Teachers), που ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό την προώθηση του 

κινηματογράφου στα σχολεία, τα κολέγια και τις κινηματογραφικές λέσχες της 

Αγγλίας. Η αλλαγή στην ονομασία αυτής της Ένωσης το 1959 σε Society for 

Education in Film and Television – SEFT φανερώνει την ανάγκη των εκπαιδευτικών 

της εποχής να επιμορφωθούν και να προωθήσουν παράλληλα την αξιοποίηση της 

τηλεόρασης στην εκπαίδευση.137 

Μέσα από τα περιοδικά Screen Education (1959-1968), Screen (1969-) και 

Screen Education (1971-1982) προτάθηκαν τρόποι αφομοίωσης στα σχολεία των 

ακαδημαϊκών θεωρήσεων στη σημειωτική, τον δομισμό, την ψυχαναλυτική θεωρία, 

τον μεταδομισμό και τις μαρξιστικές θεωρίες. Σύμφωνα με τον David Buckingham, 

το αποτέλεσμα ήταν –μέσα στο επίκαιρο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα μέσα– οι 

καθηγητές της αγγλικής γλώσσας να ενθαρρύνονται να μελετούν κινηματογραφικές 

ταινίες υπό το πρίσμα των ακαδημαϊκών εξελίξεων.138 Σταδιακά, τα νέα ρεύματα της 

Γλωσσολογίας, της Αισθητικής, της Ιστορίας και των πολιτισμικών σπουδών 

εμπλούτισαν τη διδασκαλία των καθηγητών της αγγλικής, με αποτέλεσμα, στο 
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μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας οι μαθητές να διδάσκονται δημοφιλή πολιτισμικά 

κείμενα, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημίσεις.139 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έχουμε και τις πρώτες εξετάσεις σε 

μαθήματα κινηματογράφου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, τα μαθήματα 

κινηματογράφου σταδιακά παραμερίστηκαν και υπερίσχυσε η τάση που ενίσχυε την 

εκπαίδευση γενικώς στα μέσα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Buckingham 

στους ανασταλτικούς παράγοντες στην εδραίωση μιας οπτικοακουστικής παιδείας, 

είτε εστιάζοντας στον κινηματογράφο είτε στην εκπαίδευση στα μέσα. Η ερμηνεία 

του φαινομένου, σύμφωνα με αυτόν, εξηγείται από το ότι τα νέα μαθήματα 

απαιτούσαν περισσότερους οικονομικούς πόρους, εξοπλισμό και προσλήψεις νέων 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα ήταν εκπαιδευμένοι.140 Έτσι, μέχρι τη δεκαετία του 1980, 

η κινηματογραφική εκπαίδευση στα σχολεία της Αγγλίας πραγματοποιούνταν κυρίως 

στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, μέσω της προβολής ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου 

και μικρού μήκους, στη μορφή των 16 χιλιοστών φιλμ, και σταδιακά με τη χρήση της 

τεχνολογίας του βίντεο.141 

 

Προβαίνοντας σε συνολική αποτίμηση της περιόδου 1940-1980, θα λέγαμε ότι 

ξεχωρίζει η δυναμική εξάπλωση της τηλεόρασης ως φαινομένου που επηρέασε την 

παρουσία του κινηματογράφου στην εκπαίδευση, καθώς δημιουργήθηκε μια νέα 

θεματική διδασκαλίας, «η εκπαίδευση στα μέσα». Ειδικότερα, διεθνείς και εθνικοί 

οργανισμοί προώθησαν τη μελέτη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν την προσέγγιση τον κινηματογράφο. Στην 

εκπαιδευτική πράξη αυτή η προσέγγιση εκδηλώθηκε, από τη δεκαετία του 1960, 

κυρίως στις ΗΠΑ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Παράλληλα, την περίοδο αυτή παρατηρείται διεύρυνση της εκτίμησης του 

κινηματογράφου από την κοινωνία, δημιουργία κινηματογραφικών φεστιβάλ, μελέτη 

του κινηματογράφου σε ακαδημαϊκό επίπεδο, εκδόσεις για τον κινηματογράφο, ενώ 

παράλληλα ιδρύεται το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου – AFI και η 

UNESCO προσδίδει ιδιαίτερη σημασία για την ένταξη του κινηματογράφου στην 

                                                 
139 Lawrence B. Fuller, «News from Great Britain: The Media Education Movement», English 

Education, τόμος 19, τεύχος 1 (Φεβρουάριος 1987), σ. 51-7. 
140 David Buckingham, ό.π., σ. 161-3. 
141 Cary Bazalgette, «Analogue Sunset. The Educational Role of the British Film Institute, 1979-

2007», Comunicar Journal, τόμος 18, τεύχος 35 (2010), σ. 15-23. 
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εκπαίδευση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην εισαγωγή και την αξιοποίηση 

του κινηματογράφου στα σχολεία. 

 

 

Γ. Η περίοδος από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα 

 

Στη σύγχρονη νέα τάξη πραγμάτων της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της 

πληροφορίας η τεχνολογία επιδρά στην καθημερινή ζωή, στους τρόπους 

επικοινωνίας, στην εκπαίδευση και γενικότερα στην πρόσληψη της πραγματικότητας. 

Αν στις δύο πρώτες δεκαετίες αυτής της περιόδου η αναλογική τεχνολογία βρέθηκε 

στο απόγειό της, από τη δεκαετία του 1990 και μετά παρατηρείται σταδιακή 

εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ως αποτέλεσμα ο σύγχρονος άνθρωπος ήρθε σε 

επαφή με πληθώρα μέσων επικοινωνίας, στα περισσότερα από τα οποία δεσπόζει η 

κινούμενη εικόνα. Την περίοδο αυτή, εκτός από τον κινηματογράφο και την 

τηλεόραση, στα μέσα προβολής ταινιών προστέθηκαν οι σταθεροί και φορητοί 

υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα με οθόνες και τα επονομαζόμενα «τάμπλετ». Στο 

πλαίσιο της καθημερινής άτυπης μάθησης αυτές οι νέες συνθήκες οδήγησαν στην 

ανάπτυξη νέων, πιο σύνθετων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την κατανόηση της 

πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε σταδιακά την τυπική 

εκπαίδευση και οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας θεωρήθηκαν ανεπαρκείς. Ως εκ 

τούτου σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν εκπαιδευτικές πολιτικές που ενσωμάτωναν 

και αξιοποιούσαν την τεχνολογική πρόοδο, γεφυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 

χάσμα με τη σύγχρονη τεχνολογία. 

Σε αυτό το μετασχηματιστικό περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας, η 

διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του παραδοσιακού 

εγγραμματισμού. Από το 1982, η UNESCO με τη διακήρυξη Grunwald (Grunwald 

Declaration) πρόβαλε την ανάγκη της κριτικής κατανόησης των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό προώθησε την «εκπαίδευση στα μέσα», 

υποστηρίζοντας την ενσωμάτωσή της στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης.142 Με την έλευση του 21ου αιώνα, τα Ηνωμένα Έθνη 

(United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC) όρισαν τον εγγραμματισμό στα 

                                                 
142 Abdul Waheed Khan, «Foreword», στο Mapping Media Education Policies in the World: 

Visions, Programmes and Challenges, Divina Frau-Meigs – Jordi Torrent (επιμ.), United Nations 
Alliance of Civilizations in co-operation with Grupo Comunicar, USA 2009, σ. 9.  
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μέσα ως την ικανότητα πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης, δημιουργίας και 

συμμετοχής σε όλες τις μορφές μετάδοσης των μηνυμάτων: από την έντυπη μορφή 

στο βίντεο και στο διαδίκτυο.143 

Είχε προηγηθεί, η διεύρυνση της έννοιας του εγγραμματισμού (literacy), ο 

οποίος περιλάμβανε –εκτός από την ικανότητα της γραφής και της ανάγνωσης του 

γραπτού λόγου και της μαθηματικής λογικής– ευρύτερες οπτικές, ακουστικές, 

κιναισθητικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Προς την ανάδειξη και κατανόηση 

των διαφορετικών ειδών νοημοσύνης συνέβαλε η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, 

την οποία εισήγαγε, τη δεκαετία του 1980, ο Howard Gardner.144 Στη συνέχεια, το 

1994, έγινε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προσδιορισμού εκ νέου της 

έννοιας του εγγραμματισμού από μια ομάδα επιστημόνων στο New London της 

Αυστραλίας. Τότε αρθρώθηκε η «παιδαγωγική των πολυεγγραμματισμών» (Pedagogy 

of Multiliteracies), δηλαδή η προσέγγιση της μάθησης μέσα από πολλούς τρόπους 

νοηματοδότησης και όχι μόνο μέσω της γλώσσας·145 πρόκειται για μια 

μετασχηματιστική παιδαγωγική που έχει ως σημείο αναφοράς της την πρόσβαση στο 

συμβολικό κεφάλαιο των πραγματικοτήτων με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο 

σύγχρονος άνθρωπος (προφορικά, έντυπα, αναλογικά και ψηφιακά κείμενα με 

ποικιλία πηγών). Σύμφωνα με αυτήν προτείνεται ο σχεδιασμός και η αξιοποίηση στα 

προγράμματα σπουδών νέων πηγών μάθησης από διαφορετικές υποκειμενικότητες με 

τις αντίστοιχες γλώσσες, λόγους και γραφές τους.146 Η «νέα μάθηση» στον χώρο της 

εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από τους Mary Kalantzis και Bill Cope, οφείλει μεταξύ 

άλλων να αναπτύσσει την ικανότητα επικοινωνίας με τη χρήση των νέων 

πολυτροπικών πληροφορικών και επικοινωνιακών μέσων αλλά και με την κριτική 

ερμηνεία των μηνυμάτων τους.147 Κατά αυτόν τον τρόπο, δίπλα στα παραδοσιακά 

εργαλεία μάθησης των μαθητών, τα έντυπα βιβλία, έρχονται να προστεθούν οι 

διαφημίσεις, οι ιστοσελίδες, τα βιντεοπαιχνίδια και οι ταινίες, με κάθε μορφή 

προβολής τους. 

                                                 
143 http://milunesco.unaoc.org/ (πρόσβαση: 16/3/2015). 
144 Howard Gardner, Multiple Intelligences: New Horizons, Basic Books, USA 2006. 
145 Bill Cope – Mary Kalantzis, Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social 

Futures, Routledge, New York 2006, σ. 3-8.  
146 Στο ίδιο, σ. 18-9.  
147 Mary Kalantzis – Bill Cope, «Νέες τεχνολογίες και νέα μάθηση», στο Γραμματισμός, νέες 

τεχνολογίες και εκπαίδευση: Όψεις του τοπικού και του παγκόσμιου, Δ. Κουτσογιάννης – Μ. 
Αραποπούλου (επιμ.), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 33.  
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Το φαινόμενο αυτό στον χώρο της παιδαγωγικής θεωρίας μεταφράζεται ως η 

ανάγκη καλλιέργειας «πολυτροπικών εγγραμματισμών» (multimodal literacies) στους 

μαθητές.148 Υπό αυτήν την έννοια, ο κινηματογράφος ενσωματώνεται στον χώρο της 

τυπικής εκπαίδευσης ως ένα πολυτροπικό μέσο. Η έννοια της «πολυτροπικότητας» 

(multimodality), η οποία γεννήθηκε μέσα από τη γλωσσολογική κυρίως θεωρία, 

σημαίνει τη μείξη πολλών σημειωτικών τρόπων (ηχητικών, γλωσσικών, εικονικών 

κ.ά.) σε ένα πολιτισμικό προϊόν.149 Όταν, δηλαδή, διαφορετικοί επικοινωνιακοί 

κώδικες και τρόποι αλληλεπιδρούν, συγκροτούν νέα πολυτροπικά, κειμενικά και 

επικοινωνιακά σχήματα, όπως ο κινηματογράφος.150 Επομένως, ο κινηματογράφος 

στο πλαίσιο των νέων διδακτικών πολυτροπικών προσεγγίσεων συνιστά μια 

αναγνωρισμένη μέθοδο διδασκαλίας, η οποία προτείνεται στους εκπαιδευτικούς προς 

αξιοποίηση.151 

Μια ακόμη προσέγγιση του κινηματογράφου, που παρατηρείται από τη 

δεκαετία του 1980, κυρίως στις ΗΠΑ, είναι η αξιοποίησή του στο μάθημα της 

Ιστορίας. Πιο αναλυτικά, την περίοδο αυτή οι ιστορικές ταινίες προτείνονται 

συμπληρωματικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.152 Προς αυτήν την 

κατεύθυνση ο Allan Μarcus στις ΗΠΑ, έπειτα από έρευνά του ως προς τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την επιρροή των κινηματογραφικών ταινιών που τον 

αναπαριστούν σε δείγμα μαθητών, κατέληξε ότι είναι καθήκον των καθηγητών 

Ιστορίας να καλλιεργήσουν τον «ιστορικό κινηματογραφικό εγγραμματισμό» στους 

μαθητές, με σκοπό εκείνοι να μπορούν να αξιολογήσουν και να ερμηνεύσουν τις 

δημοφιλείς ιστορικές αναπαραστάσεις και εκδοχές της Ιστορίας στον 

κινηματογράφο.153  

                                                 
148 Kate Pahl – Jennifer Rowsell, Literacy and Education: Understanding the New Literacy 

Studies in the Classroom, Sage Publications Ltd., London 2005, σ. 27. 
149 Μάριος Πούρκος – Ελένη Κατσαρού (εισαγωγή – επιμ.), Βίωμα, μεταφορά και 

πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση, εκδόσεις 
Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 22, 67. 

150 Νικόλαος Γραικός, «Προτάσεις επεξεργασίας παραγόμενου μαθητικού πολυτροπικού λόγου 
στο δημοτικό σχολείο», στο ίδιο, σ. 428.  

151 Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Εκπαιδευτικοί εν δράσει: νέα πολυτροπική διδακτική, 
εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2011, σ. 161-6.  

152 William Guynn, Writing History in Film, Routledge Taylor and Francis Group, New York 
2006, σ. 178, και John E. O’Connor, «History in Images / Images in History: Reflections on the 
Importance of Film and Television», The American Historical Review, τόμος 93, τεύχος 5 (Δεκέμβριος 
1988), σ. 1200-9. 

153 Μετάφραση του όρου «historical film literacy», τον οποίο χρησιμοποιεί ο Allan S Marcus 
στο «“It Is as It Was”: Feature Film in the History Classroom», The Social Studies, τόμος 96, τεύχος 2 
(Μάρτης / Απρίλης 2005), σ. 61-7. 
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Τις εξελίξεις αυτές κάθε χώρα τις αφομοίωσε, από τη δεκαετία του 1980 και 

μετά, με βάση τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες. Η ευρεία προσβασιμότητα στον 

στοιχειώδη τεχνολογικό εξοπλισμό διευκόλυνε μεν στο πλαίσιο της άτυπης και 

τυπικής εκπαίδευσης την επαφή με μια ποικιλία οπτικοακουστικών κείμενων, 

ωστόσο, ως προς την κινηματογραφική εκπαίδευση, δεν οδήγησε στην αναμενόμενη 

ανάπτυξή της. Σε πολλές περιπτώσεις η κινηματογραφική εκπαίδευση εξακολούθησε 

να θεωρείται απλώς μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα. Πράγματι, η διατήρηση και η 

συχνή χρήση των όρων εγγραμματισμός στα μέσα (media literacy) και εκπαίδευση 

στα μέσα (media education) έναντι του κινηματογραφικού εγγραμματισμού 

(cineliteracy – film literacy) και της κινηματογραφικής εκπαίδευσης (film education) 

αντικατοπτρίζει αυτήν την κατάσταση.  

Σύμφωνα με τον Robert Kubey, από τη δεκαετία του 1990 υπήρχε κάποιο 

είδος εκπαίδευσης στα μέσα, σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η νότια Αμερική, οι σκανδιναβικές χώρες, ακόμα και στη νότια Αφρική, τη 

Ρωσία και το Ισραήλ. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, στις ΗΠΑ η εκπαίδευση στα μέσα 

ήταν αποσπασματική και συχνά απαξιωμένη λόγω οικονομικών, πολιτικών, 

ιστορικών, δημογραφικών και κυβερνητικών αιτιών.154 Με τον ερχομό του 21ου 

αιώνα, η εκπαίδευση στα μέσα ήταν εδραιωμένη στον Καναδά, την Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία, ενώ στις ΗΠΑ εξακολουθούσε να διατηρεί έναν πιο αποσπασματικό 

χαρακτήρα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπαίδευση στα μέσα απασχολεί 

σήμερα χώρες όπως η Ταϊβάν, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα.155  

Στη συνέχεια της μελέτης παρουσιάζονται οι εξελίξεις και η εκπαιδευτική 

πολιτική που ακολουθήθηκε αυτήν την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία 

και τη Γερμανία, αλλά και ευρύτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 1985, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Film Education» 

που ήταν επιχορηγούμενο από την κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παροχής κινηματογραφικών εκπαιδευτικών πόρων σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, το οποίο λειτουργούσε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. 

                                                 
154 Robert Kubey, «Obstacles to the Development of Media Education in the United States», 

Journal of Communication, τόμος 58, τεύχος 1 (1998), σ. 58-69.  
155 Andrew Burn – James Durran, Media Literacy in Schools: Practice, Production and 

Progression, Paul Chapman Publishing, London 2007, σ. 162.  
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Σε αυτό το πρόγραμμα ο κινηματογράφος αντιμετωπιζόταν κυρίως ως διδακτικό μέσο 

που μπορούσε να υποστηρίξει διάφορα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.156 

Αργότερα, το 1999, έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα: σχηματίστηκε μια ομάδα 

εργασίας με σκοπό την προώθηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση (Film 

Education Working Group), η οποία σε συνεργασία με το Βρετανικό Ινστιτούτο 

Κινηματογράφου (BFI) κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων για την κινηματογραφική 

εκπαίδευση· συγκεκριμένα, πρόκειται για 22 προτάσεις, αρκετές εκ των οποίων 

αποσκοπούσαν στην εισαγωγή του κινηματογράφου στο πρόγραμμα σπουδών της 

τυπικής εκπαίδευσης.157 Επί της ουσίας μέσα από αυτές τις προτάσεις σχεδιάστηκε 

ένας χάρτης κινηματογραφικού αλφαβητισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα 

μέσα. Ειδικότερα, η πρόταση του BFI εστίασε σε τρεις κύριους τομείς: στη γλώσσα, 

στους παραγωγούς και τις κατηγορίες κοινού, και στα μηνύματα και τις αξίες των 

κινούμενων εικόνων. Ας σημειωθεί, ακόμη, ότι το BFI επιχείρησε και έναν 

διαχωρισμό των ηλικιακών επιπέδων από 5 έως 18 χρονών, σύμφωνα με τον οποίο οι 

μαθητές θα διδάσκονταν συγκεκριμένη ύλη.158  

Στην Αγγλία, στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ο κινηματογράφος ήταν 

ενσωματωμένος στα σχολεία μέσω της διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων. 

Συγχρόνως, ο κινηματογράφος αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα·159 από 

το 1999 και μετά όμως αυτός προωθείται όχι μόνο ως διδακτικό μέσο ή μέρος της 

εκπαίδευσης στα μέσα. Η διεύθυνση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Αλφαβητισμού 

της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, διατύπωσε τη θέση ότι η 

κινηματογραφική ταινία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο διδακτικό 

αντικείμενο και όχι απλώς ως βοήθημα στην παραδοσιακή διδασκαλία. Σύμφωνα με 

την Cary Bazalgette, αυτή η σύμπτωση απόψεων της κυβερνητικής πολιτικής με το 

BFI οδήγησε, την περίοδο 2001-2007, στην έκδοση επτά κινηματογραφικών 

ανθολογιών που προωθήθηκαν στα σχολεία με το ανάλογο υποστηρικτικό υλικό. 

Ταυτόχρονα με την εφαρμογή αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής συμβαίνει και ο 

τεχνολογικός μετασχηματισμός από τη μορφή του βίντεο στο dvd, ενώ παράλληλα η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους εκπαιδευτικούς είναι ελεύθερη.160  

                                                 
156 http://www.filmeducation.org/ (πρόσβαση: 8/3/2015). 
157 Making Movies Matter: Report of the Film Education Working Group, British Film Institute, 

London 1999. 
158 David Buckingham, ό.π., σ. 92-6. 
159 Andrew Burn – James Durran,, ό.π., σ. 146. 
160 Cary Bazalgette, «Analogue Sunset. The Educational Role of the British Film Institute, 1979-

2007», Comunicar, τόμος 18, τεύχος 35 (2010), σ. 21-2. 
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Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια εφαρμογής της νέας αντίληψης, σχετικά με τη 

διεύρυνση του εγγραμματισμού, ξεκινάει το 2004 από το BFI μέσω της εκπαιδευτικής 

καμπάνιας «Reframing Literacy» (επαναπροσδιορίζοντας τον εγγραμματισμό). Ο 

στόχος αυτής της καμπάνιας ήταν να πειστούν οι εκπαιδευτικοί, οι πολιτικοί και οι 

υπεύθυνοι των προγραμμάτων σπουδών ότι στον σύγχρονο κόσμο, για να θεωρείται 

κάποιος ολιστικά γραμματισμένος, πρέπει να έχει εξοικειωθεί με την 

κινηματογραφική γλώσσα. Από το 2004 έως το 2008, 2.000 εκπαιδευτικοί στην 

Αγγλία πήραν μέρος στο πρόγραμμα «Reframing Literacy» με σκοπό να 

διαμορφώσουν στην πράξη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζοντάς το 

με την κινηματογραφική εκπαίδευση. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του 

προγράμματος, υπήρξε βελτίωση στον παραδοσιακό τυπογραφικό εγγραμματισμό και 

μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, η 

χρησιμοποίηση ταινιών μικρού μήκους στη μαθησιακή διαδικασία αποδείχθηκε πιο 

αποτελεσματική έναντι των μεγάλου μήκους.161 Το 2007 η επιτυχία του 

προγράμματος ήταν τόσο μεγάλη ώστε επηρέασε και το πρόγραμμα σπουδών της 

Αγγλίας. Συγκεκριμένα, αναθεωρήθηκε το πλαίσιο διδασκαλίας του εγγραμματισμού: 

εκτός από την ανάγνωση της έντυπης μορφής συμπεριλήφθηκε και η «ανάγνωση» της 

οθόνης.162 

Η μετάβαση από τον παραδοσιακό εγγραμματισμό στη νέα, ευρύτερη μορφή 

εγγραμματισμού παρατηρήθηκε και στη Σκωτία. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σπουδών της Σκωτίας αναγνωρίστηκε πλέον η σημασία των κινηματογραφικών 

ταινιών ως κειμένων που αναπτύσσουν τον εγγραμματισμό μέσα από τις ιδέες, τις 

εμπειρίες και τις πληροφορίες που εμπεριέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική είναι 

η δράση του προγράμματος «Scotland on Screen», το οποίο λειτούργησε μέσα από 

τον ομώνυμο διαδικτυακό τόπο.163 Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη του 

Κινηματογραφικού Αρχείου της Σκωτίας (Scottish Screen Archive), το οποίο παρέχει 

ελεύθερα μέσω διαδικτύου εκπαιδευτικό υλικό και πληροφόρηση σχετικά με τον 

κινηματογράφο.164  

 

                                                 
161 Mark Reid, «Reframing Literacy: A Film Pitch for the 21st Century», English Drama Media, 

τεύχος 5 (Ιούνιος 2009), σ. 19-23.  
162 «Reframing Literacy», BFI, http://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-educa 

tion-reframing-literacy-2013-04.pdf (πρόσβαση: 28/2/2015), σ. 1-29.  
163 http://scotlandonscreen.org.uk/movingimageeducation/?PHPSESSID=39e1m4n8o4vgpcfi11 

61m3 pi2 (πρόσβαση: 3/3/2015).  
164 Scottish Screen Archive, http://ssa.nls.uk/01.02 (πρόσβαση: 3/3/2015). 
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Γαλλία – Γερμανία 

 

Από τη δεκαετία του 1990 σημαντικό ρόλο στην κινηματογραφική εκπαίδευση της 

Γαλλίας διαδραματίζουν κάποια προαιρετικά προγράμματα, τα οποία εστιάζουν σε 

προβολές ταινιών, που επιλέγονται κυρίως από το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου 

(Centre national du cinéma et de l’image animée – CNC). Πιο αναλυτικά, από το 

1989, το πρόγραμμα «Collège au cinéma» έχει ως σκοπό την προαγωγή της 

κινηματογραφικής κουλτούρας στους μαθητές των λυκείων. Η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα αυτό είναι προαιρετική και συμμετέχουν εθελοντικά οι εκπαιδευτικοί με 

προβολές ταινιών στα σχολεία. Επιπλέον, με κάθε ταινία μοιράζεται διδακτικό υλικό 

στους εκπαιδευτικούς και ενημερωτικό υλικό στους μαθητές.165 Από το 1994 

λειτουργεί το πρόγραμμα «École et cinéma»· πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

εισαγωγής στην τέχνη του κινηματογράφου μέσω της διοργάνωσης προβολών σε 

κινηματογράφους, για μαθητές ηλικίας από 5 έως 10 ετών.166  

Λίγα χρόνια μετά, το 1998, ξεκίνησε το πρόγραμμα «Lycéens et apprentis au 

cinéma», που αφορά στην κινηματογραφική εκπαίδευση και απευθύνεται στα γενικά 

και επαγγελματικά λύκεια της χώρας. Στόχος του είναι μέσω της προβολής ταινιών 

σε κινηματογράφους να καλλιεργηθεί η κινηματογραφική κουλτούρα στους μαθητές. 

Ένα ακόμη πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «ciné-

lycée», διαθέσιμης μέσω διαδικτύου σε όλα τα λύκεια της χώρας. Μέσω αυτής της 

πλατφόρμας προβλήθηκαν στα σχολεία σημαντικά κινηματογραφικά έργα της 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.167 Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, σε μια 

απολογιστική έκθεση καταγράφθηκαν οι δυσκολίες εφαρμογής του εγχειρήματος, το 

οποίο είχε μεγάλο κόστος, αναλογικά με τη μικρή συμμετοχή των μαθητών της χώρας 

(μόλις 1,8%).168  

Εκτός από τα προγράμματα που αναφέρθηκαν στη σύγχρονη Γαλλία ο 

κινηματογράφος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στα γυμνάσια και τα λύκεια προβάλλονται 

κινηματογραφικές ταινίες στο μάθημα της Λογοτεχνίας, παράλληλα με τη διδασκαλία 
                                                 

165 http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema (πρόσβαση: 12/2/2015).  
166 http://www.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema (πρόσβαση:12/2/2015). 
167 http://www.education.gouv.fr/cid52846/mene1018761c.html (πρόσβαση: 18/2/2015). 
168 Patrick Laudet – Jean-Marc Goursolas, «Rapport à Monsieur le ministre de l’Éducation 

nationale: Plateforme Culture-lycée», Ministère de l’éducation nationale – Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, Δεκέμβριος 2012, σ. 1-18.  
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λογοτεχνικών έργων. Επίσης, ο κινηματογράφος υπάρχει ως προαιρετικό μάθημα στο 

γυμνάσιο και το λύκειο, αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες και αξιοποιείται στο πλαίσιο των υπόλοιπων μαθημάτων του 

σχολείου.169 Ας προστεθεί ακόμη η συμβολή της Γαλλικής Ταινιοθήκης, η οποία 

προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς και πλήθος εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στα σχολεία.170 

Στη Γερμανία, το 2003, σε Συνέδριο που διοργανώθηκε με τίτλο «Tο σινεμά 

πηγαίνει σχολείο» (Kino macht Schule), αποφασίστηκε η ένταξη της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της χώρας. 

Ακολούθησε η ίδρυση του Ινστιτούτου Vision Kino gGmbH, το οποίο ανέλαβε 

αρμοδιότητες για την προώθηση του κινηματογράφου και των μέσων μαζικής 

επικοινωνίας στην εκπαίδευση.171 Σύμφωνα με τη Stefanie Zobl, αυτό το θεσμικό 

όργανο ανέπτυξε δράσεις σε όλη τη χώρα, όπως οι εβδομάδες κινηματογράφου για 

μαθητές «Schulkino wochen» και η παροχή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία. Στην 

πράξη, ωστόσο, μέχρι το 2009 η κινηματογραφική εκπαίδευση στη Γερμανία 

βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε προαιρετικά προγράμματα και στην πρωτοβουλία 

κάποιων εκπαιδευτικών. Βέβαια η ύπαρξη ομοσπονδιακών κρατών στη Γερμανία δεν 

διευκολύνει εκ των πραγμάτων μια ενιαία εκπαιδευτική πολιτική.172 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Εκτός από την εκπαιδευτική πολιτική για τον κινηματογράφο που ακολουθείται σε 

κάθε χώρα χωριστά, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει τεθεί στο προσκήνιο της κοινής 

ευρωπαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προώθηση του εγγραμματισμού 

στα μέσα και στην κινηματογραφική εκπαίδευση. Με αφετηρία το 2005, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε στα κράτη-μέλη του να διαφυλάξουν την 

ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά και παράλληλα να ενισχύσουν και να 

προωθήσουν την κινηματογραφική εκπαίδευση και τον εγγραμματισμό στα μέσα σε 

                                                 
169 «Screening Literacy: Country Profiles», BFI – European Commission, σ. 16, http://www.bfi. 

org.uk/screening-literacy-film-education-europe (πρόσβαση: 4/12/2014).  
170 La Cinémathèque française, πηγή: http://www.cinematheque.fr/fr/education/formations-

ressources/formations.html (πρόσβαση: 11/1/2015).  
171 http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1054936 (πρόσβαση: 

14/1/2015).  
172 Stefanie Zobl, «Film Education in Germany Compared With Other Countries» (Δεκέμβριος 

2009), http://mucz-lbv-002.goethe.de/wis/fut/sul/en5391878.htm (πρόσβαση: 18/4/2015).  
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όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.173 Από το 2006 ο εγγραμματισμός στα μέσα και η 

κινηματογραφική εκπαίδευση τέθηκαν ως βασικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής πολιτικής.174  

Στο πλαίσιο αυτό, το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμπάνια της με τίτλο 

«Εγγραμματισμός στα μέσα: Ενεργός πολίτης στη σημερινή κοινωνία της 

πληροφορίας» όρισε τον εγγραμματισμό στα μέσα ως «την ικανότητα πρόσβασης στα 

μέσα επικοινωνίας, την κατανόηση και κριτική αξιολόγηση των διάφορων πτυχών 

των μέσων και των περιεχομένων τους, και τη δημιουργία επικοινωνίας σε διάφορα 

πλαίσια». Ο ορισμός αυτός, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρεται σε όλα 

τα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνονται δηλαδή η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, 

το ραδιόφωνο, η ηχογραφημένη μουσική, τα έντυπα μέσα, το διαδίκτυο και όλες οι 

νέες ψηφιακές τεχνολογίες της επικοινωνίας.175 Εκτός από την εκπαίδευση στα μέσα, 

όπου ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μόνο μέρος, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

πλέον σαφές ότι η κινηματογραφική εκπαίδευση αποτελεί αυτοτελή εκπαιδευτική 

κατηγορία. Έτσι, η Ένωση υποστηρίζει ότι η κινηματογραφική εκπαίδευση θα πρέπει 

να αναπτύσσει ευρύτερη κριτική οπτική, απόλαυση και κατανόηση του 

κινηματογράφου ως μορφής τέχνης και κειμένου, να εστιάζει σε εθνικές και διεθνείς 

κινηματογραφικές παραδόσεις και να επιλέγει διαφορετικές κινηματογραφικές 

μορφές και είδη, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις κινηματογραφικές δεξιότητες του 

εκπαιδευομένου.176  

Τον Ιούλιο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε Ευρωπαίους 

ειδικούς στην κινηματογραφική εκπαίδευση να εξετάσουν το επίπεδο του 

κινηματογραφικού εγγραμματισμού στην Ευρώπη και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο 

δράσης. Ως κινηματογραφικός εγγραμματισμός ορίστηκε το εξής: «το επίπεδο 

κατανόησης μιας ταινίας, η ικανότητα να είναι συνειδητή και εκλεκτική η επιλογή 

των ταινιών, η ικανότητα κριτικής παρακολούθησης μιας ταινίας και ανάλυσης του 

περιεχομένου, της κινηματογράφησης και των τεχνικών πλευρών, η ικανότητα 

χειρισμού της γλώσσας και των τεχνικών μέσων στη δημιουργία παραγωγής 

                                                 
173 Hans Martens, «Arguing for a Contextual Approach to European Media Education 

Research», Medijske Studije – Media Studies, τεύχος 6 (Μάρτιος 2012), σ. 106-24.  
174 Matteo Zacchetti, «An European Approach to Media Literacy», Congresso Nacional 

«Literacia, Media e Cidadania», 25-26 Março 2011, Braga, Universidade do Minho: Centro de Estudos 
de Comunicação e Sociedade. 

175 European Commission, «Media Literacy: Active Citizenship in Today's Information 
Society», 2010. 

176 «Screening Literacy: Country Profiles», BFI – European Commission, σ. 3, http://www.bfi. 
org.uk/screening-literacy-film-education-europe (πρόσβαση: 12/11/2014). 
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κινούμενης εικόνας».177 Τον επόμενο χρόνο, με το πρόγραμμα «MEDIA» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την καθοδήγηση του BFI, οι Mark Reid, Andrew 

Burn και Ian Wall, μαζί με άλλους ειδικούς, ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν μια 

έρευνα με τίτλο: «Εξετάζοντας τον γραμματισμό: προφίλ χωρών» (Screening 

Literacy: Country Prοfiles), η οποία αποσκοπούσε στην καταγραφή της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε 32 ευρωπαϊκά κράτη.178 Η διεξαγωγή αυτής της 

έρευνας ήταν σημαντική, καθώς αναδείχθηκε το επίπεδο της κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα.  

Με βάση αυτήν την έρευνα, οι Reid και Burn συμπέραναν ότι στις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης η ένταξη του κινηματογράφου στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών είχε αποσπασματικό χαρακτήρα. Ακόμη, φάνηκε ότι ο 

κινηματογράφος είναι περισσότερο ενσωματωμένος στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων, 

όπως για παράδειγμα στα γλωσσικά μαθήματα (στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, 

τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία). Η δεύτερη πιο συνηθισμένη πρακτική 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι ήταν ο κινηματογράφος ως 

προαιρετικό μάθημα επιλογής, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή 

ενσωματωμένος, με μεγάλη συχνότητα, στο επίσης προαιρετικό μάθημα της 

εκπαίδευσης στα μέσα, με διαβαθμίσεις για όλες τις ηλικίες (Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία, Μάλτα, Κροατία, Σλοβακία και Ελβετία).179 

Με βάση αυτήν την έρευνα ο Reid προτείνει ένα ιδανικό μοντέλο 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα: πρώτα από όλα θεωρείται απαραίτητος ένας εθνικός 

στρατηγικός σχεδιασμός που θα συντονίζει τους επιμέρους τομείς της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Έπειτα, η κινηματογραφική εκπαίδευση προτείνεται 

ότι θα λειτουργεί καλύτερα ως μέρος ενός ευρύτερου «κινηματογραφικού 

πολιτισμού». Επιπλέον, διατυπώνεται η άποψη ότι, αν δεν θεωρηθεί κοινός τόπος ότι 

αποτελεί δικαίωμα των πολιτών να είναι εγγράμματοι στην κινηματογραφική εικόνα 

και στα μέσα, δεν θα είναι εύκολο να αναγνωριστεί η αξία του κινηματογράφου στο 

πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Ακόμη, κάποια από τα σημεία που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, είναι η εκ των υστέρων αξιολόγηση της κινηματογραφικής 

                                                 
177 «Screening Literacy: Executive Summary», BFI-European Commission, σ. 3, στο http:// 

www.europacreativamedia.cat/rcs_auth/convocatories/Screening_literacy_resum_estudi.pdf.  
178 «Screening literacy: country profiles», ό.π., σ. 1-49.  
179 Andrew Burn – Mark Reid, «Screening Literacy: Reflecting on Models of Film Education in 

Europe», Nordic Journal of Digital Literacy, τόμος 7, τεύχος 4 (2012), σ. 314-24.  
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εκπαίδευσης, η ευρεία συμμετοχή σε αυτήν και η μεγάλη διάρκεια των 

προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, 

σύμφωνα με τον Reid, είναι η χρηματοδότηση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μόνο 

δημόσια αλλά και ιδιωτική. Τόσο η χρηματοδότηση όσο και η αναγνώριση των 

ειδικών της κινηματογραφικής εκπαίδευσης αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

επιτυχία της, κατά τον Reid.180  

Το 2014 έγινε ένα ακόμη βήμα, όταν απευθύνθηκε πρόσκληση σε ειδικούς 

μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Creative Europe». Σε αυτήν 

την πρόσκληση ανταποκρίθηκε το BFI, υπό την καθοδήγηση του οποίου συστάθηκε 

ομάδα από 25 ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του 

κινηματογράφου, σε εθνικούς οργανισμούς και σε ΜΚΟ, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 

συνεργασίας για την υποστήριξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Μέσα από το δίκτυο των ευρωπαϊκών εταίρων και υπό την καθοδήγηση του BFI 

δημιουργήθηκε η συμβουλευτική ομάδα κινηματογραφικού εγγραμματισμού (Film 

Literacy Advisory Group), στην οποία ανταλλάσσονται ιδέες για τον σχεδιασμό, τη 

διαχείριση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων κινηματογραφικής παιδείας, 

καθορίζονται και αποσαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης και των κινηματογραφικών εκπαιδευτικών όρων, ενώ παράλληλα 

γίνονται και άλλες προτάσεις.181  

Η πρώτη επίσημη συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας κινηματογραφικού 

εγγραμματισμού έλαβε χώρα στο Παρίσι, στη Γαλλική Ταινιοθήκη, στις 19 Ιουνίου 

του 2015.182 Εκεί ορίστηκε ως αντικείμενο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης κάθε 

μορφή κινούμενης εικόνας, είτε αυτή αφορά στην αναλογική είτε στην ψηφιακή 

τεχνολογία είτε μέσω διαδικτυακής πρόσβασης είτε, βεβαίως, μέσω της 

κινηματογραφικής οθόνης. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, πρόκειται για μια 

προσπάθεια σύνταξης ενός ευρωπαϊκού χάρτη πλοήγησης στην κινηματογραφική 

εκπαίδευση, που «θα εστιάζει στην αναγνώριση του κινηματογράφου ως μορφή 

τέχνης, στην κριτική κατανόηση (του κινηματογράφου), στην πρόσβαση στην εθνική 

                                                 
180 Mark Reid, «Δημιουργώντας εικόνες και ήχους μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα», 

ομιλία (7-4-2014). Πηγή: http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1352# 
(πρόσβαση: 3/12/2014). 

181 https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/ (πρόσβαση: 22/5/2015).  
182 http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe (πρόσβαση: 20/6/2015).  
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πολιτιστική κληρονομιά, στον παγκόσμιο κινηματογράφο, στις δημοφιλείς 

κινηματογραφικές ταινίες και σε δημιουργικές κινηματογραφικές δεξιότητες».183 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι όλο και περισσότεροι μαθητές έχουν έρθει σε 

επαφή με τον κινηματογράφο στα σχολεία. Χωρίς αμφιβολία, η έλευση της ψηφιακής 

τεχνολογίας διευκόλυνε την πρόσβαση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε 

κινηματογραφικό υλικό. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε διάφορες χώρες, όπως η Γαλλία, 

είχε δοθεί έμφαση από νωρίς στην κινηματογραφική εκπαίδευση λειτούργησε ως 

παράδειγμα και για τα υπόλοιπα κράτη. Σε κάθε περίπτωση, σημαντική ώθηση στην 

κινηματογραφική εκπαίδευση δόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια μέσω της εκπαιδευτικής 

πολιτικής για τον κινηματογράφο, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ενσωμάτωση του κινηματογράφου στην τυπική 

εκπαίδευση όλο και περισσότερων χωρών. Προπάντων, την περίοδο αυτή έχουμε και 

μια νέα προσέγγιση στον κινηματογράφο, με την ένταξή του στο πλαίσιο του 

επαναπροσδιορισμού του όρου «εγγραμματισμός». Αυτό σημαίνει ότι, όπου η 

αναθεώρηση του όρου γίνεται αποδεκτή, η κινηματογραφική ταινία στέκεται ισάξια 

δίπλα στον γραπτό λόγο, που έως τώρα κυριαρχεί στην εκπαίδευση. 

 

 

Δ. Κινηματογράφος και εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα οι εξελίξεις αφομοιώθηκαν με καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, αν και είχε 

γίνει λόγος από νωρίς για την εισαγωγή του κινηματογράφου στα σχολεία, φαίνεται 

ότι ο κινηματογράφος αξιοποιήθηκε σε περιορισμένη κλίμακα μέχρι τη δεκαετία του 

1990. Πιο αναλυτικά, το 1930, σύμφωνα με το περιοδικό Educational Screen, 

συστάθηκε επιτροπή με πρόεδρο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με σκοπό την εισαγωγή 

εκπαιδευτικών ταινιών στα σχολεία.184 Η επόμενη αναφορά που εντόπισε η έρευνά 

μας είναι δύο χρόνια μετά, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του έτους 1932. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών συχνά δεν 

αποτελούν δεσμευτικούς νόμους εφαρμογής για την εκπαιδευτική πράξη. Ωστόσο, 

μέσα από τη μελέτη τους διαγράφονται οι εκπαιδευτικές τάσεις κάθε εποχής. Για τις 
                                                 

183 «A Framework for Film Education», BFI, Creative Europe Media, Co-funded by the 
European Union, σ. 3, 4, 5. Πηγή: http://www.bfi.org.uk/screening-literacy-film-education-europe 
(πρόσβαση: 20/6/2015).  

184 Ας σημειωθεί ότι την ίδια χρονιά στην πόλη της Αθήνας διοργανώνονταν κάθε Κυριακή 
πρωί προβολές εκπαιδευτικών ταινιών για μαθητές· «Foreign Notes», The Educational Screen, τόμος 
9, τεύχος 4 (Απρίλιος 1930), σ. 107. 
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ανάγκες αυτής της εργασίας γίνεται αναφορά στην παρουσία του κινηματογράφου 

στην τυπική εκπαίδευση της Ελλάδας βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών, διατηρώντας όμως επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή τους.  

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 1932 υπάρχει σύντομη αναφορά 

στον κινηματογράφο. Συγκεκριμένα, στο μάθημα των Νέων Ελληνικών της Ε΄ τάξης 

του εξατάξιου γυμνασίου, ανάμεσα στις προτάσεις για τη μελέτη των διάφορων ειδών 

λόγου, όπως τα θεατρικά και λογοτεχνικά έργα, με αφορμή τα διδασκόμενα κείμενα 

αναφέρεται και ο κινηματογράφος.185 Η επόμενη αναφορά εντοπίζεται, πολλές 

δεκαετίες αργότερα, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 1985, στο οποίο η 

χρήση ταινίας προτείνεται προς αξιοποίηση στο μάθημα των Γαλλικών ανάμεσα στα 

άλλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.186 Στη συνέχεια, το 1987, στο μάθημα της 

Μουσικής Αγωγής προτείνονται προβολές ταινιών σε εκδηλώσεις.187 Ας σημειωθεί 

εδώ ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 ο κινηματογράφος θεωρούνταν από 

κάποιους εκπαιδευτικούς ως αποτελεσματικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας και 

υπήρχαν κινηματογραφικές μηχανές της τεχνολογίας των 16 χιλιοστών σε αρκετά 

σχολεία.188 Ακόμη, γνωρίζουμε ότι τη δεκαετία του 1980 η Διεύθυνση Εποπτικών 

Μέσων του Υπουργείου Παιδείας δάνειζε ταινίες σε σχολεία για προβολές.189 

Αργότερα, το 1996, η προβολή ταινιών συγκαταλέχθηκε στις προτεινόμενες 

δραστηριότητες του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη 

του γυμνασίου,190 όπως και στο μάθημα της Γεωγραφίας και της Βιολογίας, στη 

                                                 
185 Στο επόμενο διάταγμα, του 1935, δεν γίνεται κάποια αναφορά στον κινηματογράφο, στα 

«Περί αναλυτικού προγράμματος διδακτέων μαθημάτων σχολείων Μ. Εκπαιδεύσεως διά το σχολικόν 
έτος 1931-2», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο, αριθμός φύλλου 12 (13 Ιανουαρίου 1932), σ. 78 
και «Περί αναλυτικού προγράμματος της Μ. Εκπαιδεύσεως», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο, 
αριθμός φύλλου 537 (9 Νοεμβρίου 1935). Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, 
http://www.pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/ index.php (πρόσβαση: 11/2/2015). 

186 «Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Γυμνασίων», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , 
αριθμός φύλλου 158 (19 Σεπτεμβρίου 1985), σ. 2462. Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-
1999, ό.π.  

187 «Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων», Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , αριθμός φύλλου 63 (12 Μαΐου 1987), σ. 592. Πηγή: Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π.  

188 Αρίσταρχος Χ. Ζευκιλής, Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, ειδική έκδοση της 
Philips A.E., Αθήνα 1971, σ. 32-3. 

189 Ιωάννης Κανάκης, Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (από την έκφραση 
του προσώπου ως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές), εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1989, σ. 95. 

190 «Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , αριθμός φύλλου 239 (20 Σεπτεμβρίου 1996), σ. 
4505, 4509, 4512. Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π.  
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση.191 Λίγα χρόνια αργότερα, το 1999, στις οδηγίες του 

μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αναφέρεται και η χρήση ταινιών.192 Προτείνεται, επίσης, και η χρήση 

ταινιών σχετικών με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο στα μαθήματα των 

Εικαστικών, της Θεατρικής και της Μουσικής Αγωγής.193 

Η αναγνώριση του κινηματογράφου ως αυτόνομης διδακτικής ενότητας 

συντελέστηκε το 1991, όταν προστέθηκε το προαιρετικό μάθημα επιλογής Θεάτρου – 

Κινηματογράφου στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια.194 Στη συνέχεια, το 2003, ο 

κινηματογράφος αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστό και υποχρεωτικό μάθημα τέχνης στην 

τυπική εκπαίδευση των καλλιτεχνικών σχολείων.195 Πιο αναλυτικά, στα καλλιτεχνικά 

γυμνάσια ο κινηματογράφος εντάσσεται στην κατεύθυνση θεάτρου – 

κινηματογράφου και διδάσκεται ως ακόμα μία μορφή τέχνης. Η εστίαση γίνεται στην 

ιστορία και αισθητική του κινηματογράφου μέσα από την αισθητική εμπειρία 

κινηματογραφικών προβολών και την παραγωγή ταινιών. Αντίστοιχα, στα 

καλλιτεχνικά λύκεια διδάσκονται τα μαθήματα: Ιστορία κινηματογράφου, Αισθητική 

κινηματογράφου, Βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου, Τεχνική σεναρίου – 

Ντεκουπάζ, Κινηματογραφική τεχνολογία – Μοντάζ, Κινηματογραφική τεχνολογία – 

Φωτογραφία κινηματογράφου.196 Αν εξαιρέσουμε τα καλλιτεχνικά σχολεία, η 

θεματική του κινηματογράφου απαντά από το 2006 στην αυτούσια διδακτική ενότητα 

με τίτλο «Κινούμενο σχέδιο» στο μάθημα των Εικαστικών της Α΄ τάξης του 

                                                 
191 «Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , αριθμός φύλλου 241 (20 
Σεπτεμβρίου 1996). Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π. 

192 «Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , αριθμός φύλλου 344 (13 Απριλίου 1999). 
Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π.  

193 «Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος Αισθητική αγωγή στο γυμνάσιο και στο λύκειο», 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 2ο , αριθμός φύλλου 1645 (24 Αυγούστου 1999). Πηγή: Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π. 

194 «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας προαιρετικών μαθημάτων 
στους χώρους των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή και άλλων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, τεύχος 1ο , αριθμός φύλλου 11 (4 Φεβρουαρίου 1991), σ. 
135. Πηγή: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 1909-1999, ό.π.  

195 «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας καλλιτεχνικών γυμνασίων» (ΦΕΚ 1497/2003– αριθμός 
107922/Γ7), Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 10 Οκτωβρίου 2003, αριθμός φύλλου 1497, «Λειτουργία 
Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων» (ΦΕΚ 1417/2006 – αριθμός 88739/Γ7), Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 
26 Σεπτεμβρίου 2006. 

196 «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (ΦΕΚ 1596/2004, 
αριθμός φύλλου 114213/Γ7), Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 14 Οκτωβρίου 2004, «Λειτουργία 
Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων» (ΦΕΚ 1417/2006, αριθμός φύλλου 88739/Γ7), και «Ωρολόγιο 
πρόγραμμα Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων» (ΦΕΚ 1417/2006, αριθμός φύλλου 
88740/Γ7), Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 26 Σεπτεμβρίου 2006.  
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γυμνασίου.197 Εν τω μεταξύ, από το 2001, ο κινηματογράφος ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του νέου Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου του προγράμματος σπουδών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της Ευέλικτης 

Ζώνης, στο δημοτικό, και στη Ζώνη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (project), στο 

γυμνάσιο, προτείνεται στους εκπαιδευτικούς η ανάλυση έργων τέχνης, 

συμπεριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών ταινιών.198 

Αν και το 1977 ιδρύθηκε η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση με σκοπό να 

προσφέρει στον χώρο της παιδείας,199 η δυναμική της τηλεόρασης στον χώρο της 

εκπαίδευσης δεν φαίνεται να είχε μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα. Έτσι, τις επόμενες 

δεκαετίες, παρατηρείται μια υποτονική παρουσία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης στην 

τυπική εκπαίδευση, όπως αποδεικνύει ποιοτική έρευνα σε καθηγητές. Στα 

αποτελέσματα της ίδιας έρευνας αναφέρεται η αποσπασματική χρήση του βίντεο, αν 

και αναγνωρίζεται η παιδαγωγική του αξία ως εποπτικού μέσου.200  

Γενικότερα, στο ελληνικό δημόσιο σχολείο η κινηματογραφική εκπαίδευση 

έχει αποσπασματικό χαρακτήρα. Για την ακρίβεια, πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών και για να υλοποιηθούν βασίζονται στο ενδιαφέρον και την 

πρωτοβουλία διδασκόντων και μαθητών. Συγχρόνως, τα προγράμματα αυτά 

ενδέχεται να υπάγονται σε θεσμοθετημένα πλαίσια και να χρηματοδοτούνται από το 

κράτος ή από ιδιώτες.201 Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η κινηματογραφική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα διεξάγεται μέσω πιλοτικών προγραμμάτων σε σχολεία και 

περιοχές που εντάσσονται σε αυτά. 

Η αρχή έγινε το 1995, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Μελίνα – 

Εκπαίδευση και Πολιτισμός», υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.202 

Επρόκειτο για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των δασκάλων της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και την κίνηση, την εικαστική 

                                                 
197 Ειρήνη Ανούση – Ηλίας Ράπτης – Ευτυχία Ροδοπούλου, Εικαστικά Α΄ Γυμνασίου, Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΟΕΔΒΑ 2008, σ. 61-70. 
198 http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ (πρόσβαση: 8/2/2015). 
199 http://blogs.sch.gr/dertv/about/ (πρόσβαση: 3/2/2015).  
200 Γιάννης Πανούσης, «Η σχέση παιδιών-εφήβων με τα επικοινωνιακά μέσα καθώς και οι 

τρόποι χρήσης και ένταξης των μέσων αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία», στο Το έργο «Έρευνα» 
1997-2000 συνοπτική παρουσίαση, Άλκηστις Βερέβη (επιμ.), Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 
2002, σ. 447-55.  

201 Γιώργος Μπαγάκης, «Έχουν νόημα τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα;», στο 
Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη σχολική εκπαίδευση, Γιώργος Μπαγάκης (επιμ.), εκδόσεις 
Μεταίχμιο, Αθήνα 2000, σ. 11. 

202 http://www.prmelina.gr/intro.htm (πρόσβαση: 10/11/2014).  
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και την οπτικοακουστική έκφραση, το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 93 σχολεία 

κατά τα έτη 1995-2001. Το 2001 το πρόγραμμα επεκτάθηκε, περνώντας στην 

επόμενη πιλοτική φάση του, στην περιφέρεια Χανίων, μέχρι το 2004, όταν και 

διακόπηκε.203 Το 1992 δημιουργήθηκε το «Νεανικό πλάνο», ένας πολιτιστικός και 

καλλιτεχνικός οργανισμός που, από το 1998, έχει τη νομική μορφή αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας. 

 Σταδιακά, τα επόμενα χρόνια, το «Νεανικό πλάνο», επιχορηγούμενο από τα 

Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, άρχισε να διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων 

για μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, διοργάνωσε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Από το 1997 το Φεστιβάλ αυτό διεξάγεται στον 

Πύργο Ηλείας, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της 

Πελοποννήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 

πραγματοποιούνται κινηματογραφικά εργαστήρια, προβολές, σεμινάρια και 

εκπαιδευτικά ταξίδια. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου Φεστιβάλ, 

πραγματοποιήθηκε το 2001 για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 

Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio. Σε αυτήν την καθιερωμένη σε 

ετήσια βάση συνάντηση διαγωνίζονται παιδιά και νέοι έως 20 χρόνων από την 

Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα η διοργάνωση είναι πλέον 

θεσμοθετημένη και θεωρείται από τις πιο μεγάλες διοργανώσεις στον τομέα της 

οπτικοακουστικής δημιουργίας για παιδιά και νέους στην Ευρώπη.204 Εν τω μεταξύ, 

το «Νεανικό πλάνο» έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο διανομής παιδικών και νεανικών 

ταινιών. Με αυτόν τον τρόπο, και έπειτα από συνεννόηση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να προβάλλουν ειδικά επιλεγμένες ταινίες για μαθητές. Ακόμη, οργανώνει σεμινάρια 

για εκπαιδευτικούς, υποτιτλίζει ξενόγλωσσες ταινίες και εκδίδει ποικίλο εκπαιδευτικό 

υλικό.205 Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθεί το «Mythos Project», ένα ειδικό 

πρόγραμμα οπτικοακουστικής δημιουργίας με θέμα την ελληνική οικονομική κρίση, 

που συνυπάρχει, από το 2011, μαζί με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής 

Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio.206 

                                                 
203 Smaragda Chrysostomou, «Arts Integration in Greece», στο Springer International 

Handbook of Research in Arts Education, Liora Bresler (επιμ.), τόμος 16, μέρος 1, Dordrecht, The 
Netherlands: Springer, 2007, σ. 307. 

204 http://olympiafestival.gr/ (πρόσβαση: 9/12/2014).  
205 https://cinedraseis.wordpress.com/neanikoplano/ (πρόσβαση: 9/12/2014).  
206 https://themythosproject.wordpress.com/about/ (πρόσβαση: 13/11/2014). 
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Το 1999 ξεκίνησε το «Πάμε σινεμά;», ένα πρόγραμμα αρχικά για τους 

μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συμμετοχή από σχολεία της Αττικής και 

της Θεσσαλονίκης. Σταδιακά, το «Πάμε σινεμά;» διευρύνθηκε ενσωματώνοντας 

σχολεία από την πόλη των Χανίων, τη Νίσυρο, τη Μύκονο, την Τήνο, τη Σαντορίνη 

και την Άνδρο, ενώ από τη σχολική περίοδο 2000-2001 απευθύνθηκε σε μαθητές 

γυμνασίων και λυκείων από όλη τη χώρα.207 Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο 

φάσεις: η πρώτη φάση περιλαμβάνει μαθήματα κινηματογράφου και προβολές 

ταινιών και η δεύτερη αποτελείται από την παραγωγή ταινιών, με τη βοήθεια ειδικών, 

και τη συμμετοχή στο φεστιβάλ «Πάμε σινεμά;».208  

Από το 2006 διοργανώνεται το πρόγραμμα «Πρώτη ώρα: σινεμά», ένα 

πρόγραμμα εισαγωγής στην τέχνη του κινηματογράφου, από την Κινηματογραφική 

Εταιρεία Αθηνών, τις Νύχτες Πρεμιέρας και το Φεστιβάλ Athens Open Air Film 

Festival. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μικρής εμβέλειας, που απευθύνεται στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τον Φεβρουάριο του 2015 

ανακοινώθηκε η συνεργασία του προγράμματος με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. 

Λάτση, προσφέροντας μια εξελιγμένη διαδραστική διδασκαλία στην εισαγωγή στην 

τέχνη του κινηματογράφου.209 Επιπλέον, από το 2008 ο εκπαιδευτικός οργανισμός 

Φωτόγραμμα παραδίδει βιωματικά προγράμματα διαδραστικού κινηματογράφου στα 

σχολεία της Ελλάδας, με το ανάλογο βέβαια αντίτιμο. Πρόκειται για διαδραστικές 

προβολές εκπαιδευτικών ταινιών με συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες, όπου τα 

παιδιά αλληλεπιδρούν μέσω ειδικών τηλεχειριστηρίων.210 

Σε περιφερειακό επίπεδο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα σχολεία πάνε σινεμά». Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα προβολών ταινιών, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 

και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.211 

Επιπλέον, το Μουσείο Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης προσφέρει ποικίλα 

προγράμματα σε επίπεδο προβολών, ιστορίας του κινηματογράφου και παραγωγής 

                                                 
207 Μένης Θεοδωρίδης, «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Πάμε Σινεμά;” Για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση», στο Παιδί & κινηματογράφος, Στέφανος Κούτρας (επιμ.), εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 
2001, σ. 111-2. 

208 http://www.pamecinema.net/home.html (πρόσβαση: 17/11/2014).  
209 http://www.latsis-foundation.org/ell/ekpaidefsi-epistimi-politismos/ekpaidefsi/defterovath 

mia/all/2015/ekpaideftikonbspprogramma-laquoproti-ora-sinemaraquonbspgia-tin-texni-tou-kinimato 
grafou (πρόσβαση: 8/5/2015) 

210 http://www.fotograma.gr/el/ (πρόσβαση: 8/1/2015).  
211 http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=599 (πρόσβαση: 25/2/2015). 
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ταινιών σε μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.212 Ακόμη, από το 2001 η 

Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης διοργανώνει το πρόγραμμα «cine-μαθήματα». 

Πρόκειται για προβολές εγκεκριμένων ταινιών σε σχολεία, οργάνωση εργαστηρίων 

από ειδικούς της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και παροχή εκπαιδευτικού έντυπου 

και οπτικοακουστικού υλικού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.213  

Το 2008 ιδρύθηκε ο Καρπός, ένας σύγχρονος φορέας κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης. Σήμερα, ο φορέας αυτός παρέχει εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές, με παράλληλη επιμόρφωση όσων εκπαιδευτικών ενδιαφέρονται. Θα πρέπει 

να ειπωθεί ότι οι δράσεις του Καρπού προτείνονται στους εκπαιδευτικούς και από το 

Υπουργείο Παιδείας. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα που διοργανώνει ο Καρπός από το 

2009, είναι τα «βιντεομουσεία», το οποίο περιλαμβάνει την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, εργαστήρια με μαθητές, παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, 

προβολή ταινιών σε πανελλαδικό μαθητικό διαγωνισμό και διαγωνισμό 

κινηματογραφικής κριτικής. Σύμφωνα με τον Καρπό, ο στόχος του προγράμματος 

είναι «η οπτικοακουστική παιδεία, η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου, η ανάπτυξη 

κριτικού λόγου σε συνθήκες διαφορετικές από το σύνηθες σχολικό περιβάλλον και 

τέλος η παρότρυνση μαθητικών ομάδων να διερευνήσουν θέματα και σενάρια για 

ταινίες (ντοκιμαντέρ και μη) μικρού μήκους».214 Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του 

Καρπού συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τον Κινηματογραφικό 

Εγγραμματισμό (Film Literacy Advisory Group – FLAG), που παρατηρεί, προωθεί 

και ενισχύει την κινηματογραφική εκπαίδευση.215  

Ως προς την προσφερόμενη κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα θα 

πρέπει να αναφερθεί και ο ρόλος των υπεύθυνων των σχολικών δραστηριοτήτων στις 

διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο τους κατά καιρούς 

περιλαμβάνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικού έργου, τη διοργάνωση ημερίδων, με θέμα 

την κινηματογραφική εκπαίδευση, και τη διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ 

και προβολών ταινιών για μαθητές. Σε αυτόν τον τομέα αξιόλογο έργο διεξάγει η 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, η οποία από το 2003 

οργανώνει το θεματικό πολιτιστικό δίκτυο «Οπτικοακουστική έκφραση και 

                                                 
212 http://www.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=993 (πρόσβαση:26/2/2015). 
213 http://www.pe-kritis.gr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7& 

Itemid=50.  
214 http://www.karposontheweb.org/el-gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA% 

CE%B7.aspx (πρόσβαση: 24/1/2015).  
215 https://filmliteracyadvisorygroup.wordpress.com/ (πρόσβαση: 25/1/2015). 
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εκπαίδευση: Φωτογραφία – Κινηματογράφος».216 Τέλος, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 

καταγραφής, αξίζει να αναφερθεί μία ακόμη δράση σχετικά με την κινηματογραφική 

εκπαίδευση, η οποία δεν συνδέεται με το σχολείο και οι μαθητές μπορούν να 

συμμετέχουν σε αυτή με δική τους πρωτοβουλία. Πρόκειται για το «Πρώτο βήμα», 

ένα πρόγραμμα υπό την εποπτεία και τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου 

Κινηματογράφου. Μέσα από το «Πρώτο βήμα» δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά και 

νέους να δημιουργήσουν μία ταινία μικρού μήκους με ψηφιακά μέσα και να δεχτούν 

βοήθεια σε όλα τα δημιουργικά στάδια (σενάριο, σκηνοθεσία, παραγωγή, μοντάζ).217 

Εκτός από την παρεχόμενη κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα, τα 

τελευταία χρόνια διατυπώνονται ποικίλες απόψεις σε επίπεδο των προτάσεων από 

εκπαιδευτικούς και ειδικούς στην κινηματογραφική εκπαίδευση. Το 2001 ο 

υπεύθυνος του προγράμματος «Πάμε σινεμά;» και ειδικός κινηματογραφικής 

παιδείας Μένης Θεοδωρίδης επεσήμανε τη σημασία της επαφής των μαθητών με τα 

κατάλληλα έργα από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, της παράλληλης μελέτης και 

επεξεργασίας τους και τη δυνατότητα παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων.218 

Δέκα χρόνια μετά, το 2010, ο Θεοδωρίδης υπογράμμισε την ανάγκη επιμόρφωσης 

όλων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και την 

προσθήκη ανάλογων μαθημάτων στα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων και 

τις καθηγητικές σχολές.219  

Την ίδια χρονιά διεξήχθη το πρώτο Διεθνές Συνέδριο µε τίτλο «Η σημασία 

της οπτικοακουστικής παιδείας», που διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία 

Κινηματογράφου, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2010, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος 

Ωνάση, έχοντας ως θέμα την ανάδειξη και προώθηση της οπτικοακουστικής 

παιδείας.220 Η χρησιμοποίηση του όρου «οπτικοακουστική παιδεία» έναντι της 

«κινηματογραφικής εκπαίδευσης» υποδηλώνει μια γενικότερη εκπαιδευτική 

προσέγγιση στα οπτικοακουστικά μέσα και όχι εστίαση αποκλειστικά στον 

κινηματογράφο.221 Σε αυτό το πλαίσιο, το 2010, η Ειρήνη Ανδριοπούλου, ερευνήτρια 

                                                 
216 http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_FOTO/indexFOTO.htm (πρόσβαση: 2/2/2015).  
217 http://www.gfc.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=504 (πρόσβαση: 14/11/ 2014).  
218 Μένης Θεοδωρίδης, ό.π., σ. 110. 
219 Μένης Θεοδωρίδης, «Γνωριμία με την οπτικοακουστική έκφραση στο Πρόγραμμα Μελίνα», 

Τέχνη στην εκπαίδευση, εκπαίδευση στην τέχνη, Παναγιώτης Κανελλόπουλος – Νικόλαος Τσαφταρίδης 
(επιμ.), εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 2010, σ. 105. 

220 http://www.onassis.gr/enim_deltio/50_10/news_2.php (πρόσβαση: 22/1/2015).  
221 Το 2014 ο όρος «οπτικοακουστική παιδεία» υιοθετείται και σε επίπεδο πολιτικού 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού από το πολιτικό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο προτείνει ένα γενικευμένο 
μοντέλο οπτικοακουστικής παιδείας ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Βλ. 
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στα ΜΜΕ στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μελετών (ΙΟΜ), εξετάζει την 

κινηματογραφική παιδεία ως μέρος της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στα μέσα· 

δηλαδή η κινηματογραφική παιδεία περιορίζεται στις βασικές προσεγγίσεις της 

εκπαίδευσης στα μέσα, όπως είναι η ικανότητα πρόσβασης σε αυτά, η γνωστική 

πρόσληψη και κριτική ανάλυση των μέσων, η παραγωγή περιεχομένου και η 

δημιουργία ενεργών θεατών.222  

Μια δεκαετία νωρίτερα, η έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο 

Οπτικοακουστικών Μελετών (ΙΟΜ) με τίτλο «Εθνική έρευνα για την παιδεία στα 

μέσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» αποτύπωνε την κατάσταση που επικρατούσε 

στην Ελλάδα σχετικά με την εκπαίδευση στα μέσα. Η έρευνα, σύμφωνα με το ΙΟΜ, 

κατέδειξε την ανάγκη εισαγωγής της εκπαίδευσης στα μέσα στην τυπική εκπαίδευση. 

Την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην έρευνα, απάντησαν, σε 

ποσοστό της τάξης του 11%, ότι χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη τον κινηματογράφο 

σε μορφή dvd.223  

Συγχρόνως, η απήχηση του κινηματογράφου στο πλαίσιο άλλων γνωστικών 

αντικειμένων είναι μεγάλη. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που 

υποστηρίζουν την αξιοποίηση του κινηματογράφου στο μάθημα της Ιστορίας,224 

όπως ο Δημήτριος Μαυροσκούφης, ο οποίος εξετάζει τη λειτουργία του 

κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου στο εν λόγω μάθημα, εκθέτοντας 

ταυτόχρονα όμως τις επιφυλάξεις του.225 Η τάση αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

αναπτύχθηκε και στις ΗΠΑ. Προς αυτήν την κατεύθυνση διαφωτιστική είναι και η 

έρευνα του Ευάγγελου Κελεσίδη.226 

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της καλλιέργειας «μετα-τυπογραφικών 

γραμματισμών», αναπτυσσόμενων τις τελευταίες δεκαετίες, αρθρώνονται ποικίλες 

προτάσεις παραγωγής οπτικοακουστικού λόγου και εκδηλώνεται η ανάγκη βελτίωσης 

                                                                                                                                            
Προγραμματικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ προς διαβούλευση, Πρόγραμμα Τμήματος Πολιτισμού, 
http://www.syriza.gr/theseis/pros_diavoulefsi_programma_politismou.pdf, σ. 23 (πρόσβαση: 
20/1/2015).  

222 Ειρήνη Ανδριοπούλου, «Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση», Συχνότητες, τεύχος 
10 (Απρίλιος – Αύγουστος 2010), σ. 14-9.  

223 «Εθνική έρευνα για την παιδεία στα μέσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – 2011». Πηγή: 
http://www.iom.gr/Default.aspx?lang=el-GR&page=145&studyid=37 (πρόσβαση: 11/2/2015). 

224 Δημήτρης Μαριολής, «Η σχολική ιστορία στην κλίνη του Προκρούστη», στο Νέα αναλυτικά 
προγράμματα και βιβλία στο σχολείο, Χρήστος Κάτσικας – Κώστας Θεριανός (επιμ.), εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 2007, σ. 109-10.  

225 Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης, «Ο κινηματογράφος ως ιστορική πηγή: Θεωρία, μεθοδολογία 
και πρακτική εφαρμογή», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 142 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2005), σ. 95-107. 

226 Ευάγγελος Κελεσίδης, Ο κινηματογράφος ως παράγοντας διαμόρφωσης των ιστορικών ιδεών 
των παιδιών – Θεωρία και πράξη, εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2009. 
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των προϋποθέσεων για την εφαρμογή αυτών των προτάσεων εντός των σχολείων.227 

Σε αυτές τις προτάσεις συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση του κινηματογράφου 

στη νηπιακή ηλικία, έστω και αν πρόκειται για σύντομες οπτικοακουστικές 

αφηγήσεις.228 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσπάθειες 

έχουν διευκολυνθεί με την έλευση της ψηφιακής εποχής. Ωστόσο, αυτή η άρση των 

δυσκολιών συμβαίνει μόνο σε επίπεδο οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς η 

έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, 

εμποδίζει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Η 

σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών φαίνεται ακόμη στο ότι διατηρούνται 

ξεπερασμένες πλέον απόψεις για την κινηματογραφική εκπαίδευση, όπως ότι υπάρχει 

ανάγκη προστασίας των παιδιών από την αρνητική επίδραση των κινηματογραφικών 

ταινιών.229 

Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα η ένταξη του κινηματογράφου στα σχολεία 

καθυστέρησε πολύ, σε αντίθεση με τις χώρες που αναφερθήκαν στις προηγούμενες 

ενότητες. Επιπλέον, οι οδηγίες στα προγράμματα σπουδών για αξιοποίηση του 

κινηματογράφου στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων δεν προεκτάθηκαν σε μια δυναμική 

εφαρμογή. Αν και εκπαιδευτικές ταινίες προβλήθηκαν σε σχολεία, από τη δεκαετία 

του 1970, όπως μαρτυρά η ύπαρξη κινηματογραφικών μηχανών σε σχολεία αυτήν την 

περίοδο, στην πραγματικότητα η δυνατότητα μιας συστηματικής επαφής των 

μαθητών με τον κινηματογράφο ήρθε από τη δεκαετία του 1990 και μετά, μέσα από 

τα προαιρετικά προγράμματα που αναφέρθηκαν. Επομένως, εκτός από τη διδασκαλία 

του κινηματογράφου στα καλλιτεχνικά σχολεία, από το 2003 και μετά, η 

κινηματογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα συνεχίζει να παρέχεται έως σήμερα 

σχεδόν αποκλειστικά μέσα από προαιρετικά προγράμματα.  
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με την φιλοσοφία του νέου ψηφιακού σχολείου, εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2011. 
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κινηματογραφική παιδεία στο νηπιαγωγείο: οι απόψεις των νηπιαγωγών», Τα Εκπαιδευτικά, τεύχος 
105-106 (Ιανουάριος – Ιούνιος 2013), σ. 216-26. 
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Συμπεράσματα 

 

Έγινε φανερό ότι, αν και η εκπαιδευτική αξία του κινηματογράφου ξεκίνησε να 

αναγνωρίζεται από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες της εμφάνισής του, εντούτοις η 

παρουσία του στην τυπική εκπαίδευση ακολούθησε αποσπασματική και μη συνεχή 

πορεία. Οι ιστορικές συνθήκες διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις, μέσα από τις οποίες ο 

κινηματογράφος εισήχθη στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα 

κράτη. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η εισαγωγή στην εκπαίδευση ξεκίνησε και κατέλαβε 

σημαντική θέση κυρίως στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, δύο χώρες που συνέβαλαν στη 

δημιουργία και στην εξέλιξή του. 

Βαρύνουσας σημασίας παράγοντας, ως προς τη διαμόρφωση της 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης, είναι η τεχνολογία. Γενικά, σε κάθε δυναμική 

εξέλιξη της τεχνολογίας του κινηματογράφου, παρατηρήθηκε η ανάλογη προσπάθεια 

εναρμόνισης της τεχνολογίας αυτής στην εκπαίδευση. Συνεπώς, η τεχνολογική 

εξέλιξη του κινηματογράφου και η πρόσληψή του από τις κοινωνίες φαίνεται να 

επηρέασε και την εκπαιδευτική του προοπτική. Στην πρώτη περίοδο που εξετάστηκε, 

από την εμφάνιση του κινηματογράφου έως τη δεκαετία του 1940, αντιστοιχεί η 

ενθουσιώδης υποδοχή της εφεύρεσής του και τα πρώτα βήματά του στην εκπαίδευση. 

Ωστόσο, ο τρόπος αυτής της εισαγωγής ήταν αποσπασματικός και στο σύνολό του 

προαιρετικός. Δηλαδή, παρόλο που ο κινηματογράφος εμφανίστηκε στην τυπική 

εκπαίδευση των ΗΠΑ και της Γαλλίας από τη δεκαετία του 1920, διατήρησε έναν 

προαιρετικό χαρακτήρα, χωρίς να αναπτυχθεί καθολική επαφή με το σύνολο των 

μαθητών. 

Όπως είδαμε, ο κινηματογράφος στην τυπική εκπαίδευση αντιμετωπίστηκε 

στην αρχή ως ένα μοντέρνο εποπτικό μέσο, το οποίο συνδέθηκε με το Κίνημα της 

Οπτικής Διδασκαλίας, τα χρόνια 1918-1928 στις ΗΠΑ. Έπειτα, η προσθήκη του ήχου 

στον κινηματογράφο, το 1927, και το Κίνημα Εκτίμησης στον Κινηματογράφο, που 

παρουσιάστηκε στις ΗΠΑ, από το 1933 και μετά, έδωσαν νέα ώθηση στην 

κινηματογραφική εκπαίδευση. Μάλιστα, τη δεκαετία του 1930 ο κινηματογράφος 

διδασκόταν σε γυμνάσια των ΗΠΑ ως μορφή τέχνης. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, την 

ίδια δεκαετία, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Σουηδία, η 

Γερμανία και η Τσεχοσλοβακία, πραγματοποιούνταν κινηματογραφικές προβολές 

ταινιών στα σχολεία. 



59 
 

Την επόμενη περίοδο, από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1980, 

παρατηρείται ευρεία πλέον αναγνώριση του κινηματογράφου ως τέχνης. Παράλληλα, 

η σταδιακή μετάβαση από το φιλμ στην αναλογική ταινία και η εξάπλωση της 

τηλεόρασης αφαίρεσαν από τον κινηματογράφο το μονοπώλιο της αναπαράστασης 

της πραγματικότητας. Υπό αυτήν την εξέλιξη διαμορφώθηκε μια νέα προσέγγιση του 

κινηματογράφου στην εκπαίδευση, παράλληλη με αυτήν της τηλεόρασης. 

Συγκεκριμένα, ο κινηματογράφος αποτέλεσε ένα μέρος της αναπτυσσόμενης 

εκπαίδευσης στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μια τάση που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ 

και στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο ο κινηματογράφος διδάχθηκε στα σχολεία 

αρκετών πολιτειών των ΗΠΑ αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως ως μέρος της 

εκπαίδευσης στα μέσα ή αξιοποιούμενος στο μάθημα της μητρικής γλώσσας κάθε 

χώρας. 

Στην τρίτη περίοδο, από τη δεκαετία του 1980 έως σήμερα, παρατηρείται ένας 

ακόμη τεχνολογικός μετασχηματισμός. Αν οι δεκαετίες του 1980 και 1990 υπήρξαν 

το απόγειο της αναλογικής τεχνολογίας και του βίντεο, τον 21ο αιώνα παρατηρείται η 

δύση της ηλεκτρονικής και η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. Υπό 

τις νέες συνθήκες η παιδαγωγική θεωρία διεύρυνε την έννοια του εγγραμματισμού, 

αναγνωρίζοντας τον κινηματογράφο ως ένα πολυτροπικό μέσο διδασκαλίας. Με βάση 

αυτήν την προσέγγιση, ο κινηματογράφος αναγνωρίστηκε και εφαρμόστηκε στην 

τυπική εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, η κινηματογραφική 

εκπαίδευση, δίπλα ή μαζί με την εκπαίδευση στα μέσα, αναγνωρίστηκε στα 

προγράμματα σπουδών αρκετών χωρών διατηρώντας έναν προαιρετικό και 

αποσπασματικό χαρακτήρα εφαρμογής. Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου ο 

κινηματογράφος διδάσκεται ως μορφή τέχνης και εμφανίζει τη μεγαλύτερη διάχυση 

στην τυπική εκπαίδευση, με καθολικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Όπως φάνηκε έως τώρα, η πορεία του κινηματογράφου στην εκπαίδευση 

συμβάδισε και αποδεδειγμένα επηρεάστηκε από την τεχνολογική εξέλιξη. Ωστόσο, 

αυτή η προσέγγιση θα ήταν λανθασμένη, αν όχι ανεπαρκής, αν στηριχθεί 

εξολοκλήρου σε έναν τεχνολογικό ντετερμινισμό. Για να γίνει αυτό πιο σαφές, 

παρατηρείται ότι η διαθεσιμότητα της τεχνολογίας δεν καθορίζει απαραίτητα τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τον κινηματογράφο. Ενδεικτική είναι η 

μεγάλη εξάπλωση της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στη σύγχρονη κοινωνία, η 

οποία δεν συνεπάγεται απαραίτητα την καθιέρωση της κινηματογραφικής 
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εκπαίδευσης. Ακριβέστερα, η προσβασιμότητα και η εξοικείωση με τα σύγχρονα 

οπτικοακουστικά μέσα δεν διδάσκει σε κανένα μαθητή την αισθητική και την ιστορία 

του κινηματογράφου, που συνιστούν βασικές γνώσεις του κινηματογραφικού 

εγγραμματισμού. Πράγματι, η εκμάθηση της χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων 

αποτελεί περισσότερο ένα είδος κατάρτισης σε συγκεκριμένες δεξιότητες και όχι μια 

ολοκληρωμένη κινηματογραφική εκπαίδευση που βασίζεται περισσότερο σε 

διανοητικές διαδικασίες, όπως η κατανόηση, η ανάλυση και η κριτική πρόσληψη μιας 

ταινίας.  

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας που αξίζει να σχολιαστεί, ως προς τη 

διαμόρφωση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, είναι ο οικονομικός. Οι οικονομικοί 

περιορισμοί επηρέασαν την προώθηση της κινηματογραφικής εκπαίδευσης από την 

αρχή της εμφάνισής της. Όπως φάνηκε, η εναρμόνιση της εξέλιξης της τεχνολογίας 

του κινηματογράφου με την αντίστοιχη που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση 

παρεμποδίστηκε λόγω του κόστους των συνακόλουθων αλλαγών στον τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός παράγοντας αποδείχθηκε εξίσου 

σημαντικός και ως προς την προώθηση της κινηματογραφικής παιδείας. 

Συγκεκριμένα, η κινηματογραφική βιομηχανία είχε οικονομικό όφελος από την 

πώληση του κινηματογραφικού εξοπλισμού στα σχολεία αλλά και από τον δανεισμό 

ή την πώληση ταινιών σε αυτά. Για αυτόν τον λόγο, κατά την πρώτη υπό εξέταση 

περίοδο παρατηρήθηκε το φαινόμενο να συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες σε έρευνες 

για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του κινηματογράφου, να παράγουν εκπαιδευτικές 

ταινίες και μέσω του συνολικού μάρκετινγκ που προωθούσαν, να προβάλουν τον 

ρόλο του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Εξάλλου, με την εισαγωγή του 

κινηματογράφου στην εκπαίδευση η αντίστοιχη βιομηχανία εξασφάλιζε τη 

δημιουργία μιας κινηματογραφικής κουλτούρας και κατά συνέπεια του αυριανού της 

καταναλωτικού κοινού.  

Αν, λοιπόν, η οικονομία εμφανίστηκε ως ανασταλτικός και παράλληλα ως 

προωθητικός παράγοντας για την πορεία του κινηματογράφου στην τυπική 

εκπαίδευση, τότε πού θα πρέπει να αναζητηθεί η μη ένταξή του στο σύνολο της 

τυπικής εκπαίδευσης μέχρι σήμερα; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα φαίνεται να 

δίνεται μέσα από τη θέση του κινηματογράφου στην εκάστοτε κοινωνία· δηλαδή, από 

την αναγνώριση του κινηματογράφου μέσα στην κοινωνία ως τέχνης άξιας να 

διδαχθεί. Αυτό εξηγείται, επειδή η εισαγωγή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση 

μοιάζει αδύνατη, αν δεν υπάρχει παράδοση και κουλτούρα κινηματογραφικού 
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πολιτισμού, που να διαχέεται με κάποιο τρόπο σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, 

όπως στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση έδειξε να είναι σημαντική η ύπαρξη θεσμών και 

οργανισμών, όπως τα κινηματογραφικά ινστιτούτα και οι εθνικές ταινιοθήκες, με την 

παράλληλη διάχυσή τους σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, είναι 

καθοριστικές οι πολιτικές επιλογές και οι σχεδιασμοί που εγκαθιδρύουν θεσμούς 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως 

παρατηρήθηκε στο έργο του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) και της 

Γαλλικής Ταινιοθήκης. Τα παραδείγματα βεβαιώνουν την εξέχουσα σημασία της 

πολιτικής ως παράγοντα καθιέρωσης της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και εκτός 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ασφαλώς, το γεγονός πως η κινηματογραφική 

εκπαίδευση προωθήθηκε σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και 

κατά τις τρεις περιόδους που εξετάστηκαν, δηλαδή σε επίπεδο πρωτοβουλιών των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, από περιφερειακές εκπαιδευτικές δομές οργάνωσης, αλλά 

και σε επίπεδο εθνικών πολιτικών και διεθνών δράσεων προώθησης του 

κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Το φαινόμενο της προώθησης και της 

προσπάθειας σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής κινηματογραφικής πολιτικής σε διεθνές 

επίπεδο παρατηρείται στο πλαίσιο ειδικών εκπαιδευτικών πολιτικών που 

προωθούνται από διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η UNESCO. Συγκεκριμένα, το πρώιμο παράδειγμα δόθηκε την περίοδο του 

μεσοπολέμου από τα Ηνωμένα Έθνη με τη συμμετοχή τους στη δράση του Διεθνούς 

Εκπαιδευτικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου (IECI), μεταπολεμικά με τις 

προσπάθειες προώθησης του κινηματογράφου από την UNESCO και τα τελευταία 10 

χρόνια μέσω της κοινής προώθησης εκπαιδευτικών πολιτικών στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Από αυτήν την κοινή προώθηση εκπαιδευτικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται θετικά. Συγκεκριμένα, γίνεται προφανές 

ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στην Ελλάδα υπήρξε μακρά καθυστέρηση στην 

εισαγωγή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση, αφού η παρουσία του δεν ξεπερνάει 

τις δύο δεκαετίες ύπαρξης. Αυτό σημαίνει ότι η κινηματογραφική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πρώιμο στάδιο και σίγουρα επωφελείται από την εμπειρία 

άλλων χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Επίλογος 

 

Στην ανά χείρας εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής της πορείας του 

κινηματογράφου στην τυπική εκπαίδευση σε ένα διάστημα 120 περίπου χρόνων. 

Μέσα από αυτήν την καταγραφή αποτυπώθηκαν οι κύριες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις για τον κινηματογράφο, οι οποίες εφαρμόστηκαν στη σχολική 

εκπαίδευση. Οι κυρίαρχες προσεγγίσεις της κινηματογραφικής εκπαίδευσης που 

εντοπίστηκαν είναι: ο κινηματογράφος ως μορφή τέχνης, ως μέσο διδασκαλίας, ως 

μέρος της εκπαίδευσης στα μέσα και ως πολυτροπικό μέσο διδασκαλίας. Επιπλέον 

αναλύθηκαν οι παράγοντες που επηρέασαν την παρουσία του κινηματογράφου στα 

σχολεία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ένα είδος αλληλεξάρτησης ως προς τη 

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τον κινηματογράφο, με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας, την οικονομία αλλά και τη θέση του κινηματογράφου σε κάθε κοινωνία.  

Ακόμη, φάνηκε ότι καθώς οι κοινωνίες εξελίσσονται, δημιουργούνται νέες 

ανάγκες και δυνατότητες απόκτησης γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα που 

προκύπτει είναι αν το σχολείο ως θεσμός επιδιώκει να παρέχει σύγχρονη εκπαίδευση, 

δηλαδή εκπαίδευση που δεν θα είναι αποκομμένη από την κοινωνία και το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο πλαισιώνεται, αλλά θα διευρύνει τα γνωστικά 

αντικείμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί. Εκτός των άλλων, η 

ενσωμάτωση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη, όπως οι 

κινηματογραφικές ταινίες σε ψηφιακή μορφή, με τις οποίες οι μαθητές έρχονται ήδη 

σε επαφή στο κοινωνικό τους περιβάλλον, είναι απαραίτητη, επειδή ενισχύει την 

κριτική τους ικανότητα και τους βοηθά να αντιληφθούν με αποτελεσματικότερο 

τρόπο τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν.  

Στη σημερινή εποχή οι κινηματογραφικές ταινίες δεν έχουν αντικαταστήσει 

τα βιβλία, όπως φιλόδοξα είχε προαναγγείλει ο Thomas A. Edison περίπου έναν 

αιώνα πριν. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Louis Althusser, «το 

μέλλον διαρκεί πολύ», ώστε, ακόμα και αν τα εκπαιδευτικά συστήματα αλλάζουν με 

αργούς ρυθμούς, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός ριζικού μετασχηματισμού στον 

χώρο της εκπαίδευσης. Πράγματι, το μέλλον του κινηματογράφου στην εκπαίδευση, 

με τις αλλαγές που υφίσταται ο ίδιος ο κινηματογράφος ως πολιτισμικό φαινόμενο, 

είναι ανοικτό με ενδεχόμενη τη δημιουργία και νέων μορφών κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης. 
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