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Βιντεομουσείο  
των νέων μιας κοινότητας:  
η προϊστορία ενός προγράμματος
Μένης Θεοδωρίδης

Περίληψη

Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται το ξεκίνημα και η εξέλιξη της ιδέας των Βιντεομουσείων. Το αρχικό πρόγραμμα (1991) σχεδι-
άστηκε με στόχο την καταγραφή του πολιτισμικού περιβάλλοντος της νεολαίας και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, 
ώστε να εξοικειωθούν με τις μεθόδους ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι εκπαιδευτικοί θε-
λήσουν να πραγματοποιήσουν δικές τους εκδοχές Βιντεομουσείων, η μεθοδολογία της αρχικής εφαρμογής περιγράφεται βήμα 
προς βήμα. Όλες οι μετέπειτα εκδοχές του προγράμματος, όπως σχεδιάστηκαν στις εφαρμογές 2009-2012, περιγράφονται σε 
χωριστά κείμενα στον παρόντα τόμο.

Εισαγωγή 

Την άνοιξη του 1981 πραγματοποιήθηκε μια δράση με τίτλο 
«Τα παιδιά φωτογραφίζουν την Ομόνοια», όπου περίπου 15 
παιδιά ηλικίας 10-13 ετών, κρατώντας απλές φωτογραφικές 
μηχανές (τότε τύπου instamatic με φιλμ σε μικρή κασέτα), 
επισκέφθηκαν την ομώνυμη πλατεία, την κατέγραψαν φω-
τογραφικά, επιλέγοντας τις δικές τους προσωπικές όψεις, και 
στη συνέχεια, στον τότε χώρο του παλιού εργοστασίου Φιξ 
στα Πατήσια, συζήτησαν και ανασύνθεσαν ζωγραφικά την 
πλατεία Ομονοίας, προτείνοντας λύσεις στα πολύ διαφορε-
τικά λειτουργικά προβλήματα της πλατείας την εποχή εκείνη. 
Κεντρική επιλογή της δράσης ήταν η παραγωγή μιας υποθε-
τικής παρουσίασης της πλατείας σε παιδιά που δεν την είχαν 
επισκεφθεί ποτέ. Η δράση αυτή1 είχε οργανωθεί με πρωτο-
βουλία του σωματείου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση 
«Γύρω-Τριγύρω» και –με κάθε επιφύλαξη απέναντι σε ανάλο-
γες δράσεις που τυχόν δεν είχαν δημοσιοποιηθεί–αποτέλεσε 
μια από τις πρώτες συνειδητές ασκήσεις Οπτικοακουστικής 
Παιδείας (οι οποίες σχεδιάστηκαν ώστε να βασίζονται στη 
χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων από παιδιά) στην Ελλά-
δα.

Ήδη από την εποχή εκείνη η Αθηνά Ρικάκη και ο υπο-
γράφων συζητούσαμε για τον εξοπλισμό ενός βαν με οπτι-
κοακουστικά εργαλεία (απλές φωτογραφικές μηχανές και 
ένα σύστημα δύο φορητών βίντεο, που εκτός από τη λήψη 
να επιτρέπουν και στοιχειώδες μοντάζ) το οποίο –κατά το 
πρότυπο ανάλογου βαν που περιδιάβαινε βρετανικά σχολεία 
οργανώνοντας θεατρικές δραστηριότητες– θα μπορούσε να 
επισκέπτεται σχολεία της επαρχίας, δίνοντας την ευκαιρία 
σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου να παράγουν 
οπτικοακουστικές παρουσιάσεις του χώρου τους, ώστε να 
εξοικειωθούν με τα μέσα και τη μεθοδολογία των τότε ηλε-
κτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η πλήρης πρότα-
ση για την παραγωγή των αποκαλούμενων Βιντεομουσείων 
δημοσιεύτηκε αμέσως μετά.2 Σχετική πρόταση υποβλήθηκε 
περί το 1985 στην τότε νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, χωρίς ανταπόκριση. 

Η υλοποίηση του εγχειρήματος προέκυψε αρκετά χρό-
νια αργότερα, το 1991, με πρωτοβουλία της καθηγήτριας 
Μ. Χαρίτου-Φατούρου στον τομέα Ψυχολογίας του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλεόρασης (ECTC) που ήταν η 
μετεξέλιξη του σωματείου «Γύρω-Τριγύρω». Επρόκειτο για 
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το πρόγραμμα «Action Project for Environmental Education: 
Program for Introducing Young Children of Remote Towns to 
the Methods of Electronic Mass Media» (B4 - 3062/91/10294). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν –
με διάφορες παραλλαγές– τρεις συνολικά εφαρμογές του 
προγράμματος: η πρώτη χωρίς συμμετοχή ξένων εταίρων, 
εφαρμόστηκε μόνον σε ένα ελληνικό σχολείο, ενώ οι επόμε-
νες δύο αποτέλεσαν πεδίο συνεργασίας με συνεργάτες από 
άλλα σχολεία της Ευρώπης. Τα πλήρη στοιχεία των συντελε-
στών και των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν παρατίθε-
νται στο τέλος του παρόντος άρθρου.

Περιγραφή και σκεπτικό της παρέμβασης

Κεντρική ιδέα της δράσης αποτελούσε η κινητοποίηση των 
μαθητών του Γυμνασίου για την επιλογή θεματικών ενοτή-
των σχετικά με το άμεσο περιβάλλον τους, η αξιολόγηση και 
η ιεράρχηση των επιλογών αυτών με κριτήριο τη διάσωσή 
τους και η παραγωγή μικρών βιντεοκαταγραφών (των λε-
γόμενων Βιντεομουσείων), όπου τα επιλεγμένα θέματα (τα 
λεγόμενα βιντεοεκθέματα) θα παρουσιάζονταν, υποθετικά, 
σε συνομήλικους τους άλλων χωρών. Το πρώτο σχολείο που 
φιλοξένησε εφαρμογή του Προγράμματος ήταν το 1ο Γυμνά-
σιο Λειβαδιάς στις πασχαλινές διακοπές του 1991. 

Για την παραπάνω δραστηριότητα θα ήταν χρήσιμο να 
επισημανθούν δυο τρία χαρακτηριστικά στοιχεία (περιέχο-
νται στο δημοσιευμένο κείμενο που αναφέρεται στη σημεί-
ωση 2):

 Η αποκαλούμενη «διάσωση» αποκτά συμβολικές και 
καθαρά ιδεολογικές διαστάσεις, αφού πάνω στην ται-
νία δε διασώζεται το ίδιο το αντικείμενο αλλά η εικόνα 
του. Η δραστηριότητα εισάγει τους μαθητές σε ένα νέο, 

πρωτόγνωρο τρόπο προσέγγισης του καθημερινού τους 
περιβάλλοντος. Πέρα δηλαδή από το πλαίσιο του «βιω-
ματικού καταναλωτή», στο οποίο έχουν συνηθίσει, για 
πρώτη φορά αντιμετωπίζουν το καθημερινό περιβάλλον 
τους από τη σκοπιά του αξιολογητή και του ερευνητή.

 Θεματικά, η έννοια του Βιντεομουσείου διευρύνει το 
νόημα της «διαφύλαξης» στη συνείδηση των παιδιών, 
αφού μπορεί να συμπεριλάβει οτιδήποτε από το φυσικό, 
το χτισμένο ή και το ζωντανό ακόμα περιβάλλον, όπως 
θα ήταν μια προφορική αφήγηση ενός ηλικιωμένου ή η 
καταγραφή της μνήμης ενός γεγονότος με διαδοχικές 
συνεντεύξεις κτλ.

 Ακόμα το Βιντεομουσείο μπορεί να συμπληρώνεται 
κάθε 1-2 χρόνια με νέες ενότητες (βίντεο), ή και να ανα-
θεωρούνται διάφορα θέματά του, έτσι ώστε το προϊόν 
να εξελίσσεται δυναμικά και να καθρεφτίζει κάθε φορά 
τον πιο πρόσφατο προβληματισμό των παιδιών πάνω 
στο θέμα αυτό.

 Μεθοδολογικά, το «ερευνητικό εργαλείο» Βιντεομου-
σείο προσφέρεται για πολιτιστικές συγκρίσεις και κοινω-
νιολογική έρευνα. Η προοπτική αποτύπωσης των προτε-
ραιοτήτων διάσωσης μιας κοινότητας θα προσφέρεται 
για στατιστικά έγκυρες και αξιόπιστες συγκρίσεις, τόσο 
διαχρονικές όσο και μεταξύ κοινοτήτων με διαφορετικό 
πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό στίγμα. Ιδιαίτε-
ρα, η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα εφαρμογή σε 
κοινότητες άλλων ευρωπαϊκών χωρών αποβλέπει στη 
μελλοντική εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ιδι-
αιτερότητες αλλά και τους κοινούς άξονες που ενδεχο-
μένως θα εκφραστούν μέσα στα Βιντεομουσεία που θα 
προκύψουν.



13

A’ ΜΕΡΟΣ – Βιντεομουσεία: το πρόγραμμα και η Σύμπραξη

Σκοποί-στόχοι του προγράμματος 

Πέρα από τις γενικές κατευθύνσεις, που ήδη αναπτύχθηκαν, 
επισημαίνουμε συνοπτικά τους παρακάτω εξειδικευμένους 
στόχους:

 Η συνειδητοποίηση από τα παιδιά και τους ενήλικες 
των στοιχείων του πολιτισμού γύρω μας και της σχέσης 
που έχουν τα στοιχεία αυτά με την καθημερινή μας ζωή.

 Η ενθάρρυνση δημιουργικών επαφών μεταξύ των  
διαφορετικών ηλικιών και φορέων της ελληνικής κοινό-
τητας (αρχές– εκπαιδευτικοί – ενήλικες – παιδιά).

 Η συμμετοχή των παιδιών σε διαδικασίες «παραγωγής 
πληροφοριών» και, ως συνέπεια, η καλλιέργεια πνεύμα-
τος κριτικής αντιμετώπισης των μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης.

 Η οργανωμένη άσκηση των παιδιών στη μελέτη, στην 
καταγραφή και την προστασία του φυσικού και του χτι-
σμένου περιβάλλοντος.

 Η ευαισθητοποίηση των παιδιών στις συλλογικές δια-
δικασίες που πρέπει να διέπουν κάθε προσπάθεια λήψης 
αποφάσεων. Επίσης, η καλλιέργεια στα παιδιά πνεύμα-
τος συλλογικής εργασίας και η απόκτηση εμπιστοσύνης 
στο προϊόν της ομαδικής δουλειάς.

 Η παροχή ευκαιριών στα παιδιά της επαρχίας για 
ελεύθερη έκφραση και δημιουργική επικοινωνία, και 
μάλιστα σε δραστηριότητες (κινηματογράφος, φωτο-
γραφία, τηλεόραση, ηχογράφηση) που σπάνια έχουν τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουν.

Διαδικασία 

Ηλικία-στόχος: Μαθητές Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου

Κατά την πρώτη εβδομάδα, με τη βοήθεια τριών νέων εμ-
ψυχωτών, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ισάριθμες ομάδες ερ-
γασίας και καθεμιά σχεδίασε και υλοποίησε ως άσκηση ένα 
μικρό βιντεο-ρεπορτάζ για τον ελεύθερο χρόνο τους στην 
πόλη τους. Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και την υψηλή 
αξία του τότε εξοπλισμού (ημιεπαγγελματικά μοντέλα VHS), 
ένας νέος κινηματογραφιστής ήταν εκ περιτροπής διαθέσι-
μος στις τρεις ομάδες και καθοδηγούσε τεχνικά τους μαθη-
τές στην υλοποίηση των επιλογών τους, παίρνοντας εντολές 
από τα παιδιά (η γνωστή και σήμερα σχέση δημοσιογράφου 
– κάμεραμαν – μοντέρ, όπου τα παιδιά αναλάμβαναν κυρίως 
το ρόλο του δημοσιογράφου). Παρά την προσπάθειά του να 
μην παρέμβει σε όσα του ζητούσαν, ο κινηματογραφιστής 
ήταν συχνά αναγκασμένος να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Συ-
χνά βεβαίως οι υποδείξεις των μαθητών προς τον κινηματο-
γραφιστή προϋπέθεταν δοκιμαστικές λήψεις από τα ίδια τα 
παιδιά. Πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κινημα-
τογραφιστής και ο συντονιστής του προγράμματος (επίσης 
επαγγελματίας της τηλεόρασης) πραγματοποιούσαν –για 
κάθε ομάδα χωριστά– μικρά εργαστήρια εξοικείωσης των 
μαθητών με τα οπτικοακουστικά εργαλεία. 

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, οι τρεις ομάδες των μα-
θητών με τους αντίστοιχους εμψυχωτές, ακολουθώντας τη 
 διαδικασία επιλογής των βιντεοεκθεμάτων που περιγράφε-
ται παρακάτω, σχεδίασαν και υλοποίησαν τα θέματά τους. Ο 
κινηματογραφιστής λειτούργησε ως μοντέρ-ηχολήπτης (με 
χρήση σουίτας μοντάζ VHS), εκτελώντας τις επιλογές των 
ομάδων τόσο ως προς το μοντάζ όσο και ως προς τη μουσική 
επιμέλεια ή την ηχογράφηση σπικάζ. Σε μερικές περιπτώσεις, 
το μοντάζ δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί στο σχολείο και τα 
παιδιά έδιναν λεπτομερείς οδηγίες στον κινηματογραφιστή 
για να το ολοκληρώσει. Στις περιπτώσεις αυτές πραγματο-
ποιήθηκε τρίτη μονοήμερη επίσκεψη στο σχολείο, ώστε οι 
μαθητές να δουν και να συζητήσουν το τελικό αποτέλεσμα. 
Μετά την ολοκλήρωση των ταινιών θα ήταν επίσης σκόπιμο 
να είχαν πραγματοποιηθεί επιπλέον προβολές για τους υπό-
λοιπους συμμαθητές, τους γονείς αλλά και τους ενδιαφερό-
μενους νέους της κοινότητας (που δεν έγιναν). Ωστόσο, οι 
μαθητές που συμμετείχαν συμπλήρωσαν φύλλα αξιολόγη-
σης του προγράμματος.

Αναλυτική διαδικασία εμψύχωσης για την επιλογή των 
βιντεοεκθεμάτων 
(Μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί και από ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτικούς)

Η δραστηριότητα παραγωγής μιας μαθητικής ταινίας είναι 
ένα εγχείρημα που στη συνείδηση πολλών εκπαιδευτικών, 
προϋποθέτει κάποιον ιδιαίτερο καλλιτεχνικό προσανατολι-
σμό και εξειδίκευση. Πολύ περισσότερο, όροι όπως σενάριο, 
τεχνικός εξοπλισμός, ηθοποιία, μοντάζ ακούγονται ως χώροι 
υψηλής τεχνολογίας και ταυτόχρονα μυστηρίου, όπου ο αδα-
ής κινδυνεύει να ρεζιλευτεί. Όπως όμως σε κάθε άγνωστο 
χώρο, η προσπάθεια μπορεί άφοβα να ξεκινήσει από μικρά 
βήματα και εισαγωγικές δραστηριότητες, που θα εξοικειώ-
σουν τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές με τις θεμελιώδεις 
έννοιες και διαδικασίες. 

Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί διστάζουν να επενδύσουν 
τόσο κόπο και ελεύθερο χρόνο για ένα τελικό προϊόν που, 
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ως περιεχόμενο, θα απέχει πολύ από τη γνώριμη στοχοθεσία 
των αναλυτικών προγραμμάτων. Θα προτιμούσαν να κατευ-
θύνουν τις προσπάθειές τους σε κάποια οπτικοακουστική 
παραγωγή με γνωστικό περιεχόμενο, όπως, για παράδειγμα, 
ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ ή ένα ντοκιμαντέρ με πειράματα 
φυσικής. Όμως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι δραστηριότη-
τες μιας μαθητικής παραγωγής πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως ένα ανοιχτό, ελεύθερο project (συλλογική, συνθετική 
δραστηριότητα), που ως εκπαιδευτικό στόχο έχει την καλλι-
έργεια δεξιοτήτων, επικοινωνίας, συλλογικότητας, έρευνας 
και παρουσίασης δεδομένων. Οι δεξιότητες αυτές θα απο-
τελέσουν σημαντικό μεθοδολογικό εφόδιο για τα παιδιά σε 
κάθε μελλοντική εργασία τους στον επιστημονικό χώρο, ενώ 
το ουσιαστικό γνωστικό τους όφελος αναφέρεται κυρίως σε 
θέματα ΜΜΕ και χρήσης των οπτικοακουστικών εργαλείων 
και, λιγότερο, στο θεματικό περιεχόμενο κάποιου ντοκιμα-
ντέρ.

Έχοντας κατά νου τους παραπάνω δισταγμούς, για 
όσους εκπαιδευτικούς θα επιθυμούσαν να αφιερώσουν τις 
προσπάθειες και το χρόνο τους σε ένα εγχείρημα πιο κοντινό 
στο μαθησιακό πλαίσιο, με έμφαση σε θέματα προστασίας 
του φυσικού και του πολιτισμικού περιβάλλοντος, διαμορ-
φώθηκε το εγχείρημα της παραγωγής Βιντεομουσείων. 

Σχέδιο προτεινόμενης διαδικασίας επιλογής θεμάτων 
και προέρευνας για την προετοιμασία των γυρισμάτων 
(όπως περίπου εφαρμόστηκε)

1. Η δραστηριότητα εισάγεται με μια συζήτηση μέσα στην 
τάξη γύρω από το νόημα των όρων διαφύλαξη, προστασία, 
διατήρηση και των ιδιαίτερων σημασιών τους, που προκύ-
πτουν όταν αναφερόμαστε στο φυσικό περιβάλλον και όταν 
αναφερόμαστε στο πολιτισμικό περιβάλλον. Στη συνέχεια 
εισάγεται ο όρος μουσείο. Οι μαθητές θα προσπαθήσουν 
αφενός να ορίσουν το νόημα του όρου (σύμφωνα με όσα 
γνωρίζουν ή υποθέτουν) και αφετέρου να διερευνήσουν 
κατά πόσον οι λειτουργίες ενός μουσείου συνδέονται με τις 
σημασίες των τριών όρων που συζητήθηκαν προηγουμένως. 
2. Αφού ακουστούν μερικές γνώμες, ζητούμε από τους μα-
θητές να φανταστούν, για παράδειγμα, ένα Μουσείο Αυτοκι-
νήτου. Τίθεται το ερώτημα τι θα περίμεναν να συναντήσουν 
ανάμεσα στα εκθέματα αυτού του μουσείου:

 Τα πιο σπάνια αυτοκίνητα;

 Τα πιο ασυνήθιστα αυτοκίνητα;

 Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα;

 Τα πιο αντιπροσωπευτικά (άρα συνηθισμένα) μοντέλα 
αυτοκινήτων κάθε εποχής;

 Μήπως γνώσεις και διατάξεις σχετικά με την τεχνολο-
γία των αυτοκινήτων και την πορεία εξέλιξης της σχε-
τικής τεχνολογίας;

 Μήπως κάποια αυτοκίνητα που έτυχε να συνδεθούν 
με ξεχωριστές ιστορικές στιγμές ή γεγονότα;

Αν το μουσείο αυτό χωρούσε μόνο δεκαπέντε αυτο-
κίνητα και βρισκόταν στην πόλη τους, πώς, κατά τη γνώμη 
τους, θα μπορούσαν να ιεραρχηθούν τα παραπάνω κριτήρια 
για ένα ολοκληρωμένο Μουσείο Αυτοκινήτων της πόλης; Με 
ποιο τρόπο το μουσείο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη 
διαφύλαξη – προστασία – διατήρηση του πολιτισμικού τους 
περιβάλλοντος;
3. Έχοντας αφιερώσει μία περίπου διδακτική ώρα στον πα-
ραπάνω προβληματισμό, ζητούμε από τους μαθητές να φα-
νταστούν ένα Μουσείο της Κοινότητάς τους (ή της συνοικίας 
τους). Τι θα πρέπει να περιέχει το μουσείο αυτό; Μπορεί να 
συνταχθεί ένας πρόχειρος κατάλογος των εκθεμάτων του; 
(Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε μέσα από τις όποιες 
προτάσεις όντως να προκύψει ένας γραπτός κατάλογος πι-
θανών εκθεμάτων.)
4. Στη συνέχεια διατυπώνεται ένα νέο ερώτημα: Εάν μέσα 
στο Μουσείο της Κοινότητάς μας υπήρχε μια ξεχωριστή αί-
θουσα με την επιγραφή Μουσείο των Νέων της Κοινότητάς 
μας, τι θα επέλεγαν οι συγκεκριμένοι μαθητές να εκθέσουν 
στην αίθουσα αυτή; Προφανώς, οι επιλογές τους θα πρέπει 
να μην επαναλαμβάνουν τις επιλογές που εμφανίζονται στον 
ήδη έτοιμο κατάλογο εκθεμάτων του Μουσείου της Κοινότη-
τας. Θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στη διατήρηση 
– προστασία – διαφύλαξη εκθεμάτων που συνδέονται με τη 
νεολαία (χωρίς αυτό να αποκλείει και εκθέματα του παρελθό-
ντος από την ιστορία της κοινότητας, που όμως –με κάποιο 
τρόπο– συνδέθηκαν ή συνδέονται με τους νέους). Ακόμα, οι 
μαθητές θα πρέπει να αποφύγουν θέματα που υπακούουν 
στη λογική των αξιοθέατων της κοινότητας (των στοιχείων 
δηλαδή που θα όφειλε να επισκεφθεί ένας επισκέπτης-του-
ρίστας), αλλά απεναντίας να προσανατολιστούν σε επιλογές 
που θα απευθύνονταν σε έναν επισκέπτη-φίλο τους, στον 
οποίο θα ήθελαν να δείξουν τα δικά τους, αγαπημένα στοι-
χεία, παρουσιασμένα μέσα από τη δική τους ματιά.
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Η συζήτηση αυτή δε θα πρέπει να έχει θεωρητικό χαρα-
κτήρα. Απεναντίας, οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συγκε-
κριμένες και να γράφονται στον πίνακα. Κάθε πρόταση καλό 
είναι να τίθεται στην κρίση όλων και να αναγράφεται μόνον 
εφόσον υποστηριχθεί από 3-4 μαθητές. Οι προτάσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστά εκθέματα και να μην 
επαναλαμβάνουν παραλλαγές συναφών εκθεμάτων, που θα 
ήταν δυνατόν να συμπτυχθούν σε ένα. Μπορούμε ακόμα να 
εξηγήσουμε πως οι προτάσεις εκθεμάτων δε χρειάζεται να 
περιοριστούν σε χειροπιαστά αντικείμενα, αλλά, καθώς η 
αίθουσά μας στο Μουσείο της Κοινότητας θα είναι πλήρως 
εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, μπορούν 
να παρουσιαστούν εικόνες και ήχοι εκθεμάτων που αλλιώς 
δεν θα ήταν εφικτό να μεταφερθούν εκεί. Έτσι κτίρια, χώροι, 
φυσικά πρόσωπα, ήχοι, ιδιαίτερες εκδηλώσεις κτλ. μπορούν 
να αποτελέσουν οπτικοακουστικά (εικονικά) εκθέματα.

Σιγά σιγά λοιπόν θα προκύψει ένας κατάλογος προτει-
νόμενων εκθεμάτων χωρίς επαναλήψεις ή επικαλύψεις, όπου 
κάθε πρόταση θα διατυπώνεται με μια δυο λέξεις και θα εί-
ναι σαφής, ώστε οποιοσδήποτε σχετικά ενημερωμένος νέος 
της κοινότητας, που δε βρίσκεται μέσα στην τάξη, να μπορεί 
να αναγνωρίσει σε τι αναφέρεται η συγκεκριμένη πρόταση. 
Στον κατάλογο αυτό μπορεί και ο εκπαιδευτικός να προτείνει 
τυχόν εκθέματα που κρίνει ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 
φροντίζοντας ωστόσο κατά τη συζήτηση να ελέγξει αν πράγ-
ματι βρίσκουν ανταπόκριση στους μαθητές της τάξης.

5. Όταν πια διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος περί-
που 30-50 προτεινόμενων εκθεμάτων, θα τεθεί ένας νέος 
προβληματισμός: «Αν μας ανακοινώσουν ότι ο διαθέσιμος 
χρόνος ενός επισκέπτη για την αίθουσα των Νέων της Κοινό-
τητας επαρκεί μονάχα για πέντε τρίλεπτες έως τετράλεπτες 
οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (βίντεο) ισάριθμων εκθεμά-
των από τον κατάλογό μας, ποια θα πρέπει να είναι τα πέντε 
βιντεοεκθέματα που θα επιλεγούν για παρουσίαση;»

Η επιλογή μπορεί να γίνει με συνοπτική ψηφοφορία ή, 
για εξοικείωση με άλλες μεθόδους κοινωνικής δημοσκόπη-
σης, ως εξής:

Όλες οι προτάσεις του καταλόγου θα αριθμηθούν και θα 
καταγραφούν σε μια κόλλα Α4. Τα εκθέματα του καταλόγου 
μπορούν να ταξινομηθούν κατά κατηγορίες: εκθέματα σχετι-
κά με την ιστορία και το παρελθόν, εκθέματα σχετικά με την 
ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο, εκθέματα σχετικά με το 
φυσικό περιβάλλον, εκθέματα σχετικά με τη λειτουργία της 
κοινότητας κτλ.). Κάθε μαθητής της τάξης θα παραλάβει τρία 
έντυπα-αντίγραφα του καταλόγου, ένα για τις προσωπικές 
του απαντήσεις και δύο για απαντήσεις-γνώμες που θα απο-

σπάσει από δύο άλλους νέους της κοινότητας, εκτός τάξης. 
Σε κάθε έντυπο θα σημειωθούν πέντε μόνο επιλογές εκθεμά-
των, που κατά τη γνώμη αυτού που συμπληρώνει το έντυπο 
είναι τα πέντε πιο σημαντικά εκθέματα τα οποία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται στην αίθουσα του Μουσείου των Νέων της 
Κοινότητας. Οι μαθητές της τάξης θα προωθήσουν τα έντυπά 
τους σε μαθητές άλλων τμημάτων ή άλλων τάξεων, με την 
προϋπόθεση ότι το ίδιο άτομο δε θα δώσει απαντήσεις σε 
περισσότερα από ένα έντυπα. Η αναγραφή του ονόματος αυ-
τού που απαντά θα βοηθήσει ώστε να μην καταμετρηθούν 
περισσότερες απαντήσεις από το ίδιο άτομο και τα έντυπα 
να φτάσουν σε όσο γίνεται περισσότερους αποδέκτες μεταξύ 
των νέων της κοινότητας. Τα έντυπα θα πρέπει να συμπληρώ-
νονται επιτόπου, έτσι ώστε μέσα σε δύο μέρες κάθε μαθητής 
της τάξης να επιστρέψει το δικό του και άλλα δύο έντυπα 
απαντήσεων.

6. Στη συνέχεια, θα ακολουθηθεί μέσα στην τάξη η συνή-
θης διαδικασία καταμέτρησης ψήφων, ώστε από τον τελικό 
κατάλογο των προτεινόμενων εκθεμάτων να αναδειχθούν τα 
πέντε που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις. Όλη 
αυτή η συστηματική διαδικασία εξοικειώνει τους μαθητές με 
τις στοιχειώδεις διαδικασίες ποσοτικής κοινωνικής έρευνας. 
Με τη βοήθεια των καθηγητών-μαθηματικών μπορούν να 
διατυπωθούν με ποσοστά οι επιλογές των παιδιών για κάθε 
κατηγορία (ελεύθερος χρόνος, φυσικό περιβάλλον κτλ.).

7. Τώρα πλέον η οπτικοακουστική δραστηριότητα μπο-
ρεί να αναπτυχθεί. Θα σχηματιστούν πέντε ομάδες που θα 
αναλάβουν να ετοιμάσουν τα πέντε τρίλεπτα-τετράλεπτα 
βίντεο για τα αντίστοιχα πέντε εκθέματα που προτίμησαν 
οι μαθητές. Ο τρόπος οργάνωσης (σύνθεση ομάδων, τρό-
πος εργασίας, συλλογικές αποφάσεις, τρόπος έρευνας κτλ.) 
θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που ισχύουν στη μέθοδο 
Project. Για κάθε οπτικοακουστική παρουσίαση (βίντεο) θα 
προηγηθεί, από όλα τα μέλη της ομάδας, έρευνα, όπου θα 
καθοριστούν:

 Οι απαραίτητες πληροφορίες που θα συμπεριλη-
φθούν στην παρουσίαση.

 Ο τρόπος παρουσίασής τους: 

- με συνοδευτικό σχόλιο (σπικάζ)
- μέσα από συνεντεύξεις κάποιων αρμοδίων ή ειδικών
- μέσα από συνεντεύξεις περαστικών
- με σχεδιαγράμματα ή άλλες εικόνες αρχείου
- με επιτόπιες λήψεις
- με τη ζωντανή καθοδήγηση κάποιου παρουσιαστή

Λιβαδειά, 1991.                 
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Mια πρόταση Οπτικοακουστικής Παιδείας για νέους

 Οι συντελεστές και η προετοιμασία τους

 Οι χώροι και το είδος των γυρισμάτων (ποιες ημέρες, 
ποιες ώρες, με ποιες συνθήκες κτλ.), προκειμένου να 
αναδειχθεί το έκθεμα κτλ.

Κατά την έρευνα είναι χρήσιμο να τραβηχτούν πολλές 
πρόχειρες φωτογραφίες, που θα βοηθήσουν τα μέλη της 
ομάδας να αποφασίσουν όλα τα σχετικά με τις λήψεις. Η λε-
πτομερής προετοιμασία αποτελεί το κλειδί για ενδιαφέρου-
σες παρουσιάσεις.

 

Προετοιμασία

Ανάλογα με το βαθμό εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με 
την οπτικοακουστική τεχνολογία, η συνεργασία με έναν 
επαγγελματία του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η σημερινή 
τεχνολογία επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίαση 
των βιντεοπαρουσιάσεων που θα προκύψουν μέσα στον 
ηλεκτρονικό χώρο ενός εικονικού μουσείου με τη μορφή 
ενός DVD-ROM.

Αθήνα, Παγκράτι, 1994.                 
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Μοντάζ – ηχητική επεξεργασία

Κλείνοντας, ας θυμίσουμε στους πιο ανήσυχους εκπαιδευτι-
κούς ότι το προτεινόμενο μοντέλο παραγωγής Βιντεομουσεί-
ων θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε Οδηγό Παραγωγής «Ετή-
σιου βίντεοαπολογισμού των γεγονότων που κυριάρχησαν 
στη ζωή των νέων της κοινότητας κατά τη χρονιά που πέρα-
σε» κτλ. (με ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική συνέπεια του 
βιντεοπροϊόντος, ώστε να μην είναι λίγο απ’ όλα).

Λιβαδειά, 1991.

Αθήνα, Παγκράτι, 1994                                 

Αθήνα, Παγκράτι, 1994.                                 

Λιβαδειά, 1991.                      
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Σχολεία και συντελεστές περιόδου 1991-1998
Οι συντελεστές των τριών Βιντεομουσείων που πραγματο-
ποιήθηκαν ακολουθώντας, σε γενικές γραμμές, το παραπάνω 
μοντέλο ήταν:

 «Action Project for Environmental Education: 
Program for Introducing Young Children of Remote 
Towns to the Methods of Electronic Mass Media» (B4 - 
3062/91/10294):

1991, 1ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Χαρίτου-Φατούρου
Σχεδίαση και συντονισμός Προγράμματος: Μ. Θεοδωρί-
δης, Αθ. Ρικάκη 
Αξιολόγηση προγράμματος: Ελ. Χοντολίδου
Συνεργάτες: Κ. Χαλκιά, Β. Μεσθανέως 
Συντονιστές ομάδων μαθητών: Μ. Σφακιανοπούλου, Π. 
Αγγελόπουλος, Κ. Ζήρος
Τηλεοπτική επιμέλεια: Χ. Τσαγάκης
Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, Τομέας Ψυχολογίας

 Directorate General XXII, Task Force – Unite A2, Euro-
pean Union

1995, 17ο Γυμνάσιο Παγκρατίου Αθήνας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Θεοδωρίδης
Συντονισμός: Κ. Λάππα, Αγ. Ιγγλέση
Τηλεοπτική επιμέλεια: Χ. Τσαγάκης
Φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παιδικής Τηλε-
όρασης (ECTC) 
1996, Κολλέγιο Tourmakedy, Ιρλανδία, Coordinator: 
Eithne Ni Dhonncha
1996, Colegio de Santa Doroteia, Lisbon, Πορτογαλία,

Coordinator: Francisco Vares Machado

 «My Europe: Seeking Local Cultural Aspects as Chosen 
by Fifteen-Year-Old Students for a Wider Understanding 
within Europe» (26599-CP-2-97-I-SE-COMENIUS-C31)

1997, Γυμνάσιο Χαλάστρας Θεσσαλονίκης

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Μ. Χαρίτου-Φατούρου, Κ. Δε-
ληγιάννη
Υπεύθυνος προγράμματος: Μ. Θεοδωρίδης
Συντονισμός: Ελ. Ξυλά
Καθηγητές-σύμβουλοι: Κ. Σκριτζόβαλη, Δ. Σπανού, Ελ. 
Ξυλά, Ν. Καψαχείλης
Τηλεοπτική επιμέλεια: Χ. Τσαγάκης
Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, Τομέας Ψυχολογίας
Συνεργάτης-αξιολογητής: J. Chorley, University of 
Wolverhampton 
1998, St Mary’s Baldoyle / St Patrick’s College / Drum-

condra, Dublin, Ιρλανδία

1998, Κολλέγιo Hagebyskolan, Norrköping, Σουηδία

1998, Κολλέγιο Överum, Σουηδία

1998, Κολλέγιο Linköping, Σουηδία 

Σημειώσεις
1. Συνοπτική περιγραφή στην ανακοίνωση: Θεοδωρίδης Μ. (1987), 
«Αισθητική αγωγή και κοινωνικοποίηση του παιδιού: τι είναι και τι 
δεν είναι αισθητική αγωγή», περιοδικό Ανοιχτό Σχολείο, αφιέρωμα 
στην Αισθητική Αγωγή, τεύχ. 14, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ‘87, σ. 24, 
25 και 30.

2. Αναλυτική περιγραφή του σκεπτικού και της μεθοδολογίας του 
προτεινόμενου προγράμματος, ως πρότασης που απορρέει από τις 
ιδεολογικές επιλογές του αντίστοιχου φορέα: Ρικάκη Αθ., Θεοδωρί-
δης Μ. (1982), «Γύρω - Τριγύρω: Θεωρία και Πράξη», περιοδικό Οικο-
λογία και Περιβάλλον, τεύχ. 5, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1982, σ. 73-76.

Ο Μένης Θεοδωρίδης είναι σκηνοθέτης που δρα-
στηριοποιείται σε θέματα Οπτικοακουστικής Παι-
δείας. Εργάστηκε στην ΕΡΤ ως σκηνοθέτης (1984-
2010). Στο πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός» ήταν υπεύθυνος του εργαστηρίου 
Οπτικοακουστικής Έκφρασης και συντονιστής της 
ομάδας σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού. 
Είχε την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
και της συγγραφής συνοδευτικών εντύπων για 
το «ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ;» του Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης (1999-2001) και του ECOFILMS 
στη Ρόδο (2005, 2006 και 2008). Το 2010 πήρε 
μέρος στο σχεδιασμό του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου για τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου 
Σχολείου, ως υπεύθυνος του πεδίου «Πολιτισμός 
– Αισθητική Παιδεία» και ως υπεύθυνος του Προ-
γράμματος Σπουδών για την Οπτικοακουστι-
κή Έκφραση. Συμμετέχει στην ΑΜΚΕ «Καρπός». 
www.karposontheweb.org


