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Η χρήση μίας αυτοσχέδιας ταινίας ως εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με το 

ζήτημα της μετανάστευσης και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα 

Αργύριος Μπίρης, ψυχολόγος στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος 

Αγωγής Ανηλίκων Βόλου 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Teachers4Europe», 

γίνεται η παρουσίαση της πορείας της δημιουργίας και χρήσης μίας ταινίας μικρού μήκους στη σχολική 

τάξη, αναφορικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη. Η ταινία, στη δημιουργία 

της οποίας συμμετείχαν οι μαθητές μας, χρησιμεύει ως εφαλτήριο προβληματισμού για την ταυτότητα 

της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ετερότητα, στην 

ενσυναίσθηση, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην αντίληψη της θέσης μας στην Ευρώπη και τον 

κόσμο, στις διαφορές μεταξύ ανελεύθερων και δημοκρατικών καθεστώτων και στην εκμάθηση 

πολιτισμικών στοιχείων σε διαφορετικά κοινωνικά και εθνοτικά πλαίσια. Το κινηματογραφικό υλικό 

συνοδεύεται από δύο έντυπα, το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» που περιλαμβάνει μία ποικιλία 

δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έτερο χρόνο, μετά τη θέαση της ταινίας και 

αγγίζουν τα παραπάνω ζητήματα σε μία πολυθεματική προσέγγιση και το «Τετράδιο Δασκάλου» που 

παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας, απλές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική και 

απροβλημάτιστη χρήση του υλικού. Η εφαρμογή του υλικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του 

Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν το 

γεγονός ότι οι μαθητές μας έρχονται ως παραβατικοί έφηβοι, αναλφάβητοι ως επί το πλείστον Ρομά, 

που ποτέ δεν έχουν ενταχθεί σε σχολείο προηγουμένως και παραλλήλως οι περισσότεροι παρουσιάζουν 

σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες και νοητική 

καθυστέρηση ή οριακή νοημοσύνη. 

Λέξεις - κλειδιά: Ταινία, προσφυγικό, μεταναστευτικό, εκπαίδευση, Ευρώπη, ευρωπαϊκή ιδέα, 

ενσυναίσθηση, πολυθεματική προσέγγιση 
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Abstract 

In the present project, which was implemented in the context of the “Teachers4Europe” programme, a 

short movie production is documented for the purposes of educational use in the classroom, regarding 

the refugee and the displaced persons issue in Europe. The movie, which was co-produced with the help 
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of our students, acts as a means of reflection about the European identity and the European idea as well 

as exploring topics about otherness, empathy, emotional intelligence, our place in Europe and the world, 

differences between unitary or illiberal regimes and western democracies and teaching about cultural 

elements in different social and ethnic contexts. The movie material is accompanied by two booklets: 

the “Activity Block” and the “Workbook for the Teacher”. The former follows a multifaceted approach, 

including a variety of classroom activities based on the movie and the latter provides a framework 

consisting of simple and practical guidelines for the efficient and trouble-free use of the material by the 

teacher. The application of the material at the Special Elementary School of the Juvenile Institution of 

Volos, Greece, proved very encouraging, considering the special characteristics of our student 

population: juvenile delinquents, the vast majority of whom are Roma, never having attended school in 

the past, presenting major behavioral problems, emotional and learning difficulties, mental retardation 

or borderline intellectual functioning. 

Keywords: Movie, refugee and displaced persons issue, education, Europe, European idea, empathy, 

multifaceted approach 
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Εισαγωγή 

Στη παρούσα εργασία περιγράφεται η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και συγκεκριμένα 

μίας ταινίας μικρού μήκους για χρήση στις τελευταίες σχολικές τάξεις του δημοτικού σχολείου 

καθώς και στο γυμνάσιο, αναφορικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα στην 

Ευρώπη. Η ταινία αναφέρεται στην πορεία ενός εφήβου από τη Συρία, του Αμίρ, προς τη χώρα 

μας και μετέπειτα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι σπονδυλωτή και αποτελείται από δύο μέρη: 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία του πρώτου μέρους, της «Ιλιάδας», δηλαδή 

την πορεία του Αμίρ από τη Δαμασκό ως τα παράλια της Τουρκίας, ενώ το δεύτερο σκέλος, η 

«Οδύσσεια» έχει δημιουργηθεί από το Μιχαλόπουλο (2016), καθώς το συνολικό σχέδιο 

ξεπερνούσε τους πόρους του συγγραφέα. Επίσης, το κινηματογραφικό υλικό συνοδεύεται από 

δύο έντυπα, το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» (δημιουργήθηκε από τον Μιχαλόπουλο, όπ. παρ., σε 

συνεργασία με τον συγγραφέα της παρούσης εργασίας) που περιλαμβάνει μία ποικιλία 

δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έτερο χρόνο, μετά τη θέαση της 

ταινίας και αγγίζουν τα παραπάνω ζητήματα σε μία πολυθεματική προσέγγιση και το 

«Τετράδιο Δασκάλου» που παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας, απλές κατευθυντήριες γραμμές για 

τη χρήση του υλικού. 

Ο στόχος είναι το υλικό να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για προβληματισμό για την 

ταυτότητα της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή ιδέα αλλά και ζητήματα που αφορούν την ετερότητα, 

την ενσυναίσθηση, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αντίληψη της θέσης μας στην Ευρώπη 

και τον κόσμο, τις διαφορές μεταξύ ανελεύθερων και δημοκρατικών κοινωνιών και την 

εκμάθηση πολιτισμικών στοιχείων. 

Η δημιουργία του υλικού 

Εξοπλισμός και λογισμικό 

Για τις λήψεις των σκηνών χρησιμοποιήθηκε μία κάμερα Sony A6000 με φακό Sony 16-

50mm, συνήθως στην ευρυγώνια ρύθμιση, καθώς και έναν τηλεοπτικό φακό Sony 10 mm. Ως 

ταχύτητες κλείστρου επελέγησαν τιμές μεταξύ 1/50 και 1/500 sec με προτίμηση σε μικρές τιμές 

διαφράγματος, ώστε να επιτευχθεί μικρό βάθος πεδίου. Η ταχύτητα ήταν σταθερά ρυθμισμένη 

στα 100 ASA. Το κάδρο επελέγη ευρυγώνιο 16:9, ενώ ως φορμά αποθήκευσης αρχείων, το 

υψηλής ευκρίνειας AVCHD που δίνει και ομαλότερες εικόνες όταν το θέμα κινείται ταχέως, 
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σε σχέση τουλάχιστον με το υψηλότερης συμπίεσης mp4. Η κάμερα ήταν αναρτημένη συνήθως 

σε κοντάρι και σε ορισμένες σκηνές σε τρίποδο. Για τις σκηνές στο νερό χρησιμοποιήθηκε η 

υποβρύχια θήκη της Meikon. 

Η επεξεργασία και το μοντάζ έγινε με το λογισμικό Sony Vegas Pro και το Adobe Premiere 

σε περιβάλλον Windows. 

Το poster της ταινίας δημιουργήθηκε σε Corel Draw και με τη βοήθεια του Google Picasa. 

Το «Τετράδιο Δασκάλου» δημιουργήθηκε στο Word της Microsoft, σε περιβάλλον 

Windows. 

Επιλογή του θέματος 

Κατά τα τελευταία έτη το φαινόμενο της μετανάστευσης ή το προσφυγικό ζήτημα έχει 

ενταθεί. Οι ροές των «ατόμων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα», όπως έχει επικρατήσει ο όρος, 

έχουν όχι απλώς αυξηθεί, αλλά και πολλαπλασιαστεί κατά τάξεις μεγέθους (Eurostat, 2015, . 

Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, 2015, Ελληνική 

Αστυνομία, 2016). Αυτό το φαινόμενο με τη σειρά του, και στο πλαίσιο μίας Ευρώπης που 

ταλανίζεται από την οικονομική κρίση, έχει προκαλέσει συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα, 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό. Η Ευρωπαϊκή ιδέα δοκιμάζεται, οι πολίτες 

της Ευρώπης διχάζονται, η πολυπολιτισμικότητα έχει γίνει μήλον της έριδος ανάμεσα σε 

διάφορες πολιτικές και άλλες ομάδες (Διανέοσις, 2016). Αυτό το κύμα αντιπαλότητας στη 

δημόσια σφαίρα δεν έχει αφήσει αλώβητη ούτε την κοινωνία, ούτε και τα σχολεία: Φαινόμενα 

ρατσισμού, φαινόμενα αντιπαράθεσης με τη λοιπή Ευρώπη, θυματοποίηση παιδιών αλλοδαπής 

προέλευσης είναι πλέον καθημερινά φαινόμενα (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών 

Ρατσιστικής Βίας, 2016, Διανέοσις, όπ. παρ.). 

Συνεπώς, η εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα αναπροσδιορίζεται (Διανέοσις, όπ. παρ.). Το 

διακύβευμα στην παρούσα φάση δεν είναι μάλλον η διατήρηση του status quo αλλά η 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα, η αποδοχή, η αλληλεγγύη, κρατώντας όμως άθικτο τον πυρήνα 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του πολίτη, όπως έχουν διαμορφωθεί εδώ και 

πάνω από μισό αιώνα και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή ιδέα (βλ. σχετ. και Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012). Ο δρόμος για να επιτευχθεί αυτό είναι μόνο μέσω της ενδυνάμωσης 

της ενσυναίσθησης, της κατανόησης της ετερότητας αλλά και διαφορετικών πολιτιστικών 

πλαισίων, παράλληλα με την ενημέρωση για το τι είναι αυτό που συνιστά την Ευρώπη, τι την 
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κάνει τόσο θελκτική ως τόπο διαβίωσης και ποια είναι η θέση μας και η ταυτότητά μας μέσα 

σε αυτή και όχι σε αντιπαράθεση. 

Η επιλογή ταινίας ως εκπαιδευτικού υλικού 

Η χρήση ταινιών ως εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο είναι καλά τεκμηριωμένη 

(Champoux, 1999, Briam, 2010, Mallinger, 2003 και Kuzma & Haney, 2001). Τα 

πλεονεκτήματα σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς αλλά και τη δική μας εμπειρία, είναι 

η σχετική ευκολία χρήσης, η απόκριση ενός ευρέος φάσματος μαθητών από απόψεως 

μαθησιακών δυνατοτήτων ή και δυσκολιών, η συναισθηματική εμπλοκή με το υπό 

διαπραγμάτευση θέμα καθώς και οι πολλές διδακτικές προσεγγίσεις που επιδέχεται στη 

συνέχεια το υλικό. Εάν αυτή η ταινία αποτελεί ad hoc δημιουργία του εκπαιδευτικού μάλιστα, 

αυτό είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα, αφού είναι ισχυρότερο κίνητρο στη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επιπλέον, αν, όπως στη περίπτωση της παρούσας εργασίας, επιτευχθεί η 

οποιαδήποτε εμπλοκή από πλευράς μαθητών, τότε και τα διδασκόμενα αντικείμενα 

εγγράφονται μάλλον πολύ καλύτερα και ομαλότερα. 

Αναφορικά με την ταινία ως διδακτικό μέσον, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι η πρώτη 

φορά που επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο στο πλαίσιο του σχολείου. Τόσο σε απογευματινές 

προβολές, στο πλαίσιο λειτουργίας μίας κινηματογραφικής λέσχης, όσο και με τη χρήση 

εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ, παρατηρήθηκε γενικά καλή απόκριση του δύσκολου μαθητικού 

πληθυσμού (βλ. παρακάτω για λεπτομερέστερη περιγραφή του): Οι μαθητές παρέμειναν 

προσηλωμένοι στο αντικείμενο, πολύ πέρα από το σύνηθες εύρος προσοχής τους, στάθηκε 

δυνατόν να συζητηθούν βασικές πληροφορίες για τα τεκταινόμενα και το υπό διαπραγμάτευση 

ζήτημα και όλοι ανεξαιρέτως δήλωσαν πιο ευχαριστημένοι σε σχέση με την εμπειρία τους από 

το τυπικό μάθημα, παρόλο που αυτό στο σχολείο μας σπανίως εμπίπτει στο πλαίσιο του 

τυπικού, όπως αυτό νοείται σε λοιπά, όχι μόνον γενικά, αλλά και ειδικά σχολεία. Η κινούμενη 

εικόνα, ο ήχος, η μεγάλη οθόνη, η μαγεία της σκοτεινής αίθουσας, είναι όλα τεχνικά στοιχεία 

που συντελούν στη δημιουργία μίας συνολικής αισθητικής εμπειρίας, την ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης και ταύτισης με τον ήρωα και εν τέλει συμβάλλουν στη διατήρηση της 

προσοχής και την επικέντρωση και κατανόηση του υπό διαπραγμάτευση θέματος. 

Η δημιουργία της ταινίας 

Η δημιουργία της ταινίας ακολούθησε όλα τα στάδια μίας τυπικής παραγωγής, ήτοι: 
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1) Τη συγγραφή του σεναρίου 

2) Το ντεκουπάζ (decoupage) 

3) Τις λήψεις 

4) Το μοντάζ (montage) 

Στην ταινία βασίστηκε και η δημιουργία του έντυπου συνοδευτικού υλικού, δηλαδή, όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, του «Μπλοκ Παιχνιδιών» και του «Τετραδίου Δασκάλου». Παράλληλα, 

προκειμένου να υποβοηθηθεί η δημιουργία μίας ταυτότητας για το υλικό και την ταινία, 

σχεδιάστηκε και μία μικρή κινηματογραφική αφίσα. Η προοπτική είναι το υλικό να αποτελέσει 

ένα πακέτο προς απροβλημάτιστη εφαρμογή σε άλλα σχολεία, χωρίς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό να απασχολείται με την αποκωδικοποίηση των στόχων, την εφαρμογή, το χρόνο 

κτλ., δηλαδή να είναι μία ευχάριστη και αποδοτική εμπειρία για όλους, και μάλιστα να μην 

παρεμβαίνει με ζημιογόνο τρόπο στο γενικό πρόγραμμα, αλλά αντιθέτως να λειτουργεί 

συνεργατικά. 

Σενάριο 

Μετά από κατάλληλη έρευνα για τον τρόπο συγγραφής κι σύνταξης, στον επεξεργαστή 

κειμένου Word, ορίστηκε μία δομή με παραγράφους, όπως γράφονται σε ένα τυπικό σενάριο: 

Καθορίστηκε δηλαδή αρχικά τι γίνεται στη σκηνή (σε μία πρόταση), πόσο διαρκεί σε σελίδες, 

πόσοι χαρακτήρες εμφανίζονται, αν διαδραματίζεται ημέρα ή νύχτα, ο χώρος, τα 

αντικείμενα/ρούχα που χρειάζονται και άλλες σημειώσεις. 

Το σενάριο της ταινίας διέπεται από την τυπική δομή των τριών πράξεων: Εισαγωγή (το 

πρώτο ¼ περίπου της ταινίας) στην οποία εισάγεται ο ήρωας και εγείρεται ένα ερώτημα, στη 

σύγκρουση (τα επόμενα 2/4 της ταινίας), όπου ο ήρωας, αφού αποφασίσει να κυνηγήσει το 

στόχο του, συναντά και ξεπερνά εμπόδια, και τέλος τη λύση της ταινίας, το τελευταίο ¼ , κατά 

το οποίο παρακολουθούμε την τελική «μάχη» του ήρωα, την κλιμάκωση δηλαδή και την τελική 

απάντηση στο ερώτημα που εμφανίστηκε στην αρχή: Θα πετύχει ο ήρωας τον στόχο του; 

Εν προκειμένω, ο ήρωας είναι ο Αμίρ, έφηβος από τη Συρία που εργάζεται κι ετοιμάζεται 

να συμμετάσχει στο γάμο της αδελφής του με τα καινούργια παπούτσια που αγοράζει. Δεν 

μέλλει όμως να τα φορέσει στο γάμο, αφού όλη την οικογένεια την προλαβαίνει ο πόλεμος κι 

έτσι αναγκάζεται να ταξιδέψει για την Ελλάδα μόνος. Εκεί περνά διάφορες περιπέτειες πάλι, 

ώσπου καταλήγει σε κάποιο Ίδρυμα Αγωγής. Περνά λίγο καιρό εκεί, παρακολουθώντας το 

σχολείο και προσπαθώντας να προσαρμοστεί, πριν τον συμπεριλάβει κάποια ευεργετική 
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διάταξη σχετικά με επανένωση οικογενειών προσφύγων κι ετοιμαστεί για τη Γερμανία όπου 

κατέφυγε η αδελφή του. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να μη φαίνονται πρόσωπα στα πλάνα. Αυτό διότι η επικέντρωση 

κυρίως στα παπούτσια του Αμίρ ίσως βοηθά τη φαντασία να αναπτυχθεί πάνω στις αφαιρετικές 

εικόνες (βλ. ωστόσο και Προβλήματα και Προτάσεις για κάποιους προβληματισμούς σχετικά 

με αυτή την προσέγγιση). Οι διάλογοι είναι λίγοι, τα πλάνα κοφτά, αφού άλλωστε μία Ιλιάδα 

(το Α΄ μέρος) και μία Οδύσσεια (το Β΄) θα έπρεπε να χωρέσουν σε λίγα λεπτά. Θεωρήθηκε ότι 

ο συνολικός χρόνος της ταινίας αφήνει χώρο σε μία μόνο σχολική ώρα για μία εισαγωγή 5΄-

10΄ εκ μέρους του εκπαιδευτικού καθώς και συζήτηση μετά. 

Ντεκουπάζ 

Ακολούθησε το ντεκουπάζ, δηλαδή η ανάλυση σε πλάνα: Αυτή ορίστηκε με το κάθε cut 

(δηλαδή αλλαγή σκηνής) της κάμερας (ενώ η σκηνή αποτελεί μία μεγαλύτερη αφηγηματική 

ενότητα). Για κάθε πλάνο, σημειώθηκε από ποιο ύψος θα κοιτάζει η κάμερα, το μέγεθος του 

πλάνου και αν η κάμερα θα είναι στατική ή θα κινείται (και με ποιον τρόπο). Το ντεκουπάζ 

μπορεί να φαντάζει πολύ εξειδικευμένη δουλειά για κάποια ερασιτεχνική προσέγγιση σαν την 

παρούσα, αλλά στην πραγματικότητα είναι απολύτως απαραίτητο για τον προγραμματισμό των 

γυρισμάτων, καθώς καθίσταται δυνατόν να υπολογιστεί τι και πότε θα χρειαστεί, ο χρόνος, τα 

σκηνικά κτλ. 

Λήψεις-παραγωγή 

Αφού ολοκληρώθηκαν όλα τα παραπάνω βήματα, το μόνο που απέμεινε για να περάσει το 

σχέδιο από το στάδιο του preproduction σε αυτό του production ήταν ο προγραμματισμός, 

δηλαδή ποιες σκηνές θα γυρίζονταν πότε. Αποφασίστηκε να μην κινηματογραφηθούν οι 

σκηνές με τη σειρά που εμφανίζονταν στο σενάριο, για οικονομία χρόνου, χώρου και έμψυχου 

υλικού. 

Αναζητήθηκαν περιοχές, εσωτερικά, πρόσωπα και υλικά στην πόλη του Βόλου και στα 

πέριξ, ακόμη και έτοιμο υλικό στο youtube και αλλού. Με μία καλής ποιότητας φωτογραφική 

μηχανή, που έχει σταθεροποιητή φακού και παράγει υψηλής ευκρίνειας βίντεο, και με κράτημα 

στο χέρι, γυρίστηκαν σε μία περίοδο τριών εβδομάδων οι σκηνές της ταινίας. 

Οι εξωτερικοί ήχοι, ήχοι του περιβάλλοντος κτλ., καταγράφηκαν ώστε να χρησιμοποιηθούν 

πιθανώς στο μοντάζ. Για τις σκηνές στο νερό έγινε ειδική ανάρτηση της μηχανής με σύστημα 

κολλητικών ταινιών και κονταριού στο σώμα του ηθοποιού, αφού η κάμερα 

αδιαβροχοποιήθηκε σε ειδική υποβρύχια θήκη. 
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Οι πιο πολλές σκηνές ακολουθούν τον πρωταγωνιστή (είναι δηλαδή σκηνές following) ή 

λαμβάνουν εκ των άνω τη σκηνή (αναφέρεται ως «καπέλο» στην κινηματογραφική γλώσσα) ή 

τέλος, λαμβάνονται από τη γωνία θέασης του ίδιου του πρωταγωνιστή (pov – point of view). 

Συνολικά, αυτές οι λήψεις της κάμερας σε συνδυασμό με τους ευρυγώνιους φακούς, 

προσδίδουν μία πιο δραματική αίσθηση στην ταινία καθώς και την εντύπωση ότι ο θεατής 

παρακολουθεί τα δρώμενα μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή, συμμετέχει δηλαδή πιο 

ζωντανά στα δρώμενα. 

Πολλές σκηνές χρειάστηκε να γυριστούν αρκετές φορές, λήφθηκαν επίσης άλλες σκηνές 

που δεν περιλαμβάνονταν ακριβώς στο σενάριο, διότι κρίθηκαν ως ενδιαφέρουσες και ότι θα 

μπορούσαν κάπως να χρησιμοποιηθούν. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες σκηνές με 

διάρκεια ωρών, αλλά μόνον ελάχιστες και ελάχιστο τμήμα τους για την ακρίβεια θα 

χρησιμοποιούνταν τελικά στην ταινία, μετά και το επόμενο στάδιο, του μοντάζ. 

Μοντάζ 

Αφού τελείωσαν τα γυρίσματα (το πιο κουραστικό ίσως μέρος), συγκεντρώθηκε το υλικό, 

πέρασε σε έναν υπολογιστή και έγινε η επεξεργασία των σκηνών και το μοντάζ. Επελέγησαν 

οι κατάλληλες σκηνές και από αυτές επελέγη ένα τμήμα. Επίσης, ρυθμίστηκε η θερμοκρασία 

χρώματος και η ένταση του φωτισμού, η αντίθεση (κοντράστ) κτλ., ώστε να φαίνονται 

νυκτερινές, άλλες σταθεροποιήθηκαν, άλλες καδραρίστηκαν διαφορετικά, δηλαδή επελέγη ένα 

διαφορετικό τμήμα με ίδιες αναλογίες με το αρχικό κάδρο αλλά περικοπή κάποιων άκρων. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε η συρραφή τους (λ.χ. dissolve, απλό cut, fade to black κλπ., όπως είναι 

οι κινηματογραφικοί όροι), η προσθήκη και επεξεργασία ήχου, effects, soundtracks και 

διαλόγων από ηθοποιό που ομιλεί την αραβική και η προσθήκη τίτλων και υποτίτλων. Εδώ 

πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντάζ είναι εξαιρετικά σημαντικό στάδιο για την αισθητική μιας 

ταινίας, καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό της και μπορεί να «σώσει» αστοχίες των 

γυρισμάτων. 

Το «Τετράδιο Δασκάλου» 

Όπως αναφέρθηκε, το «Τετράδιο Δασκάλου» είναι ένα τεύχος που συνοδεύει το υλικό και 

έχει στόχο να κατευθύνει τον εκπαιδευτικό ώστε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο και 

τον ελάχιστο κόπο το υλικό της ταινίας και το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» για το μαθητή. Το 
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μπλοκάκι περιλαμβάνει εναλλασσόμενες δραστηριότητες που έχουν στόχο την μεγιστοποίηση 

του παιδαγωγικού και γνωστικού οφέλους. 

Ο τρόπος που είναι δομημένες οι διάφορες δραστηριότητες ακολουθεί μία κλιμακούμενη 

πορεία, από πιο απλές, που δεν υπεισέρχονται σε δύσκολα και περίπλοκα θέματα, προς άλλες, 

πιο απαιτητικές ως προς τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών. Η γενική ιδέα είναι η 

κατανόηση του φαινομένου της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, η ενσυναίσθηση, η 

ταύτιση, η αντίληψη των κινήτρων: Τι διώχνει τους ανθρώπους από τις εστίες τους; Τι 

αναζητούν στην Ευρώπη; Τι πραγματικά αντιπροσωπεύει η ήπειρός μας; Είναι απλώς μία 

περιοχή ή είναι κάτι πάνω από αυτό; Τι είναι τελικά αυτή η Ευρωπαϊκή ιδέα και πώς τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται όλα αυτά; 

Στο τετράδιο του δασκάλου βρίσκονται όλες οι δραστηριότητες με τη σειρά που 

παρατίθενται και στο μπλοκάκι παιχνιδιών και με τους ίδιους τίτλους. Κάθε τίτλος όμως στο 

τετράδιο δασκάλου, ακολουθείται από απλές οδηγίες, που δεν είναι πολύ περιοριστικές, αλλά 

κυρίως παρέχουν ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. 

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία διδακτική ώρα, 

αφήνοντας πάντα κάποιο περιθώριο για συζήτηση μέσα στην τάξη, είτε η δραστηριότητα 

αφορά στο να δημιουργηθεί μία ζωγραφιά είτε να συμπληρωθεί ένα σταυρόλεξο είτε τέλος να 

εκφραστούν γραπτώς σκέψεις. Κάθε οδηγία στο Τετράδιο Δασκάλου περιλαμβάνει αυτούσιο 

σχεδόν και το αντίστοιχο υλικό από το Μπλοκάκι Παιχνιδιών για τους μαθητές, ώστε ο 

εκπαιδευτικός να έχει μία εποπτική εικόνα, έχοντας μόνο αυτό το τετράδιο στα χέρια του, χωρίς 

να χρειάζεται να ανατρέχει παράλληλα στο Μπλοκάκι. Απλώς, οι εικόνες έχουν σμικρυνθεί 

ελαφρώς, έχει τεθεί μία ένδειξη εργασίας σε κάποιες δραστηριότητες και έχουν προστεθεί 

αποσιωπητικά στο τέλος κάποιων πινάκων, ώστε να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός ότι οι αρχικοί 

πίνακες είναι κάπως μεγαλύτεροι στο Μπλοκάκι. 

Οι στόχοι όλης αυτής της προσέγγισης και σχεδίασης του υλικού είναι να απολαύσουν οι 

μαθητές και οι δάσκαλοι την ταινία, αλλά πολύ περισσότερο να προβληματιστούν για το 

προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, να σκεφτούν για αυτά που καθορίζουν τις ανθρώπινες 

αξίες μας και να ενισχυθεί μέσα τους η Ευρωπαϊκή ιδέα με τον ουμανιστικό της χαρακτήρα. 

Ακολουθεί ενδεικτικά ένα σύνολο οδηγιών για μια δραστηριότητα, «Τα μονοπάτια της 

προσφυγιάς»: 

Μιλήστε με τα παιδιά για τη χώρα αφετηρίας του Αλί. Μιλήστε και 

για άλλες χώρες αφετηρίας. Πού βρίσκονται; Πώς μπορεί να ζουν οι 
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άνθρωποι εκεί; Τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν; Πώς οι 

άνθρωποι διασχίζουν τη διαδρομή ως την Ευρώπη; Συζητήστε κι έπειτα 

βοηθήστε τα παιδιά να σχεδιάσουν τη διαδρομή. Δεν έχει τόση σημασία 

η ακρίβεια, τα ονόματα όλων των χωρών κτλ., αλλά η κατανόηση των 

μεγεθών, των δυσκολιών που ενέχει ένα τέτοιο ταξίδι, της ταλαιπωρίας 

και των κινδύνων, ώστε να προχωρήσετε με τα παιδιά στις επόμενες 

δραστηριότητες που αφορούν στα κίνητρα και στα συναισθήματα. Τα 

παιδιά μπορούν να χαράξουν τις δικές τους διαδρομές, όμως η γενική 

κατεύθυνση είναι από χώρες - αφετηρίες (Ιράν, Ιράκ, Συρία, κτλ.) προς 

κάποιον οποιονδήποτε προορισμό στην Ευρώπη. 

Είναι εμφανές ότι οι οδηγίες βρίσκονται εκεί περισσότερο για να δώσουν ένα γενικό 

πλαίσιο εργασίας, στο οποίο όμως ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να κινηθεί ελεύθερα· το ίδιο 

και τα παιδιά, φυσικά. Εισάγονται κάποιοι προβληματισμοί αλλά μόνον ως βάση εργασίας και 

όχι ως επιταγή να καλυφθούν από τον εκπαιδευτικό. Είναι άλλωστε κοινός τόπος ότι οι 

εκπαιδευτικοί ακολουθούν ασθμαίνοντας πια το φορτωμένο πρόγραμμα, κατάσταση που 

επιβαρύνεται με τα κάθε είδους καθήκοντα με τα οποία επιφορτίζονται κατά τη διάρκεια κάθε 

σχολικής χρονιάς. Έτσι, το υλικό του παρόντος σχεδίου δύναται να αξιοποιηθεί αν και όποτε 

κρίνει ο κάθε εκπαιδευτικός και με όποιο ρυθμό επιθυμεί, στο βαθμό που επιθυμεί. 

Το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» 

Το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, απευθύνεται στους μαθητές 

και περιγράφεται αναλυτικά στον Μιχαλόπουλο (όπ. παρ.). Πρόκειται για ένα αισθητικά 

προσεγμένο τεύχος, με γλώσσα που ανταποκρίνεται στο επίπεδο των παιδιών του εύρους 

ηλικιών στις οποίες απευθύνεται, με δραστηριότητες με ποικίλο ενδιαφέρον, που μπορούν να 

ολοκληρωθούν σε μία σχολική ώρα ή ακόμη και στο σπίτι. 
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Η μελέτη 

Δείγμα  

Το υλικό που δημιουργήθηκε με το παρόν πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε στο ειδικό 

δημοτικό σχολείο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου. Ο πληθυσμός του εν λόγω 

σχολείου κυμαίνεται σημαντικά λόγω της ιδιαίτερης φύσης του: Καθημερινά λαμβάνουν χώρα 

μεταγωγές, αποδράσεις, εισαγωγές, απολύσεις. Ως εκ τούτου, τα καταγεγραμμένα ποσοστά 

παρέχονται με ακρίβεια της τάξεως του +-5%, ωστόσο εκτιμάται ότι η εικόνα του δείγματος 

είναι επαρκώς ακριβής για τις ανάγκες της έρευνας. Παρά ταύτα, με αρκετή ασφάλεια μπορεί 

να καταγραφεί ως ένας πληθυσμός (N=15) εφήβων αρρένων, 13-18 ετών, η πλειονότητα των 

οποίων, περίπου το 85% κατ’ ελάχιστον, είναι Ρομά. Ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών, άνω 

του 50% παρουσιάζει κάποιου βαθμού νοητική καθυστέρηση, συνηθέστατα ελαφριά, κάποιες 

περιπτώσεις και μέτρια, ενώ ένα ακόμη μεγάλο ποσοστό, περίπου 20-40% παρουσιάζει 

μεταιχμιακή («οριακή») νοημοσύνη. Αυτό ίσως φαίνεται αντιφατικό: Σκέπτεται κανείς δηλαδή 

ότι εφόσον κάποιος προέβη στην παράβαση και στο έγκλημα ακόμη, θα διακρίνεται από κάποιο 

βαθμό τουλάχιστον μέσης-φυσιολογικής νοημοσύνης. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι συνήθως 

οι πράξεις τους έχουν να κάνουν με κλοπές υλικών με ανύπαρκτη ή χαμηλή επιτήρηση, όπως 

μετάλλων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, οικιών με τη μέθοδο της απασχόλησης, συνήθως 

ιδιοκτητών μεγάλης ηλικίας, εμπόριο ουσιών εντός οικισμού ή στα πέριξ, όπου η αστυνόμευση 

είναι περιορισμένη ή λείπει εντελώς κοκ. Ακόμη και το έγκλημα συχνά επήλθε τυχαία περίπου 

κατά την τέλεση των παραβατικών πράξεων: Κάποιο φιμωμένο θύμα ξεψύχησε λόγω 

ασφυξίας, κάποια ηλικιωμένη γυναίκα απεβίωσε από τραύματα που επήλθαν καθώς οι δράστες 

την έσερναν στο οδόστρωμα, ενώ προσπαθούσαν να της αποσπάσουν την τσάντα κοκ. Δηλαδή, 

οι πράξεις τους δεν απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, όπως φαντάζονται ειδικά όσοι δεν έχουν 

εμπειρία από τέτοια άτομα, απλώς ένα περιβάλλον ανεκτικό ή απροστάτευτο απέναντι σε 

τέτοια φαινόμενα: Η κοινωνία βασίζεται σε ένα σύνολο τόσο νομικών αλλά κυρίως ηθικών 

κανόνων, ώστε να ελαχιστοποιείται η επιτήρηση των πάντων, να μεγιστοποιείται η 

εμπιστοσύνη των μελών μεταξύ τους και γενικώς να λειτουργεί ομαλά χωρίς να απαιτείται η 

σκληρή και πανταχού παρούσα επιβολή του νόμου. Πέραν αυτού, το γεγονός ότι οι έφηβοι 

αυτοί συνελήφθησαν και κατέληξαν στο ίδρυμα, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι δεν ελίχθηκαν 

δα και τόσο ικανά, έστω ως κλέφτες. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση της 

νοημοσύνης έγινε με μη λεκτικά, πολιτισμικώς δίκαια τεστ (λ.χ. Raven’s κατά κύριο λόγο, 

αλλά και άλλα, μη λεκτικά κριτήρια από τα 12 διαγνωστικά εργαλεία για μαθητές που εξέδωσε 
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το υπουργείο παιδείας, κτλ.) αλλά και υποκλίμακες του τεστ γενικής νοημοσύνης WISC-III και 

πολλαπλές συνεντεύξεις οι οποίες επικεντρώθηκαν στην εκτίμηση της συνολικής 

λειτουργικότητας, αυτονομίας, αποθέματος γενικών και ειδικών γνώσεων, ικανότητας 

επικοινωνίας, κατανόησης καταστάσεων, ικανότητας μάθησης, αντίληψης πλαισίου κτλ. 

Όλοι οι έφηβοι του δείγματος είναι εκ των πραγμάτων παραβατικοί και μάλιστα συνήθως 

κατά συρροή. Βαρύνονται με αδικήματα όπως κλοπές και ληστείες, αλλά και εμπόριο ουσιών, 

όπλων, σύσταση συμμορίας, εκβιασμούς, ακόμη και ανθρωποκτονίες. Προέρχονται κατά 95% 

από εξαιρετικά πτωχές οικογένειες και με ελάχιστα ερεθίσματα κατά την ανάπτυξή τους. 

Έζησαν και εξακολουθούν να ζουν οι περισσότεροι σε κλειστές κοινότητες των Ρομά, 

γκετοποιημένοι και αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία. Ακόμη και οι μη Ρομά συχνά 

ζουν σε αντίστοιχες κλειστές κοινωνίες. Ένα μεγάλο ποσοστό αποτελούν οι μουσουλμάνοι της 

Βόρειας Ελλάδας που επίσης ζουν σε γκετοποιημένες κοινότητες. Η πλειονότητα δεν έχει 

ενταχθεί ουδέποτε στο σχολείο κι αν κάποτε έχει συμβεί αυτό ήταν τόσο παροδικό και 

επιπόλαιο που δεν δύναται να καταγραφούν οι εν λόγω μαθητές ούτε καν ως λειτουργικά 

αναλφάβητοι αλλά καθαρά οργανικά. Ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 90%, είναι εξαρτημένο 

από νικοτίνη, ενώ ποσοστό άνω του 80% έχει χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί όποτε του 

δίνεται ευκαιρία, κάνναβη και αλκοόλ (σημειώθηκε μάλιστα πρόσφατα θάνατος τροφίμου σε 

κατάσταση μέθης σε τροχαίο το οποίο προκάλεσε ενώ βρισκόταν σε άδεια) και λιγότερο, ίσως 

κάτω από 20%, περιστασιακά άλλες ουσίες, όπως βενζοδιαζεπίνες, κοκαΐνη και σπανίως 

βουτάνιο (εκ του οποίου επίσης σημειώθηκε πρόσφατα ένας θάνατος τροφίμου που τελούσε 

σε άδεια, λόγω πνευμονικού οιδήματος, στο μουσουλμανικό χωριό του στη Βόρεια Ελλάδα) 

και ηρωΐνη. Τα διάφορα ψευδαισθησιογόνα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών του σχολείου είναι η εξαιρετικά χαμηλή 

τους κινητοποίηση για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, καθώς και το πολύ μικρό εύρος προσοχής. 

Συχνά, διακόπτουν το μάθημα, βγαίνουν χωρίς να ζητούν άδεια από την τάξη και επίσης δεν 

προσέρχονται πάντα. Συναισθηματικά υπολείπονται των συνομηλίκων τους στο γενικό 

πληθυσμό: Απουσιάζει στον αναμενόμενο βαθμό η ενσυναίσθηση, ο αλτρουισμός, το 

ενδιαφέρον για τον άλλο. Τα παιδιά αυτά έχουν γαλουχηθεί σε πτωχά και σκληρά 

περιβάλλοντα, όχι μόνο από οικονομική άποψη αλλά και οικογενειακή: Σε πλείστες 

περιπτώσεις, απουσιάζει ο πατέρας ή και η μητέρα, ενώ και ο γονέας ή οι γονείς όταν υπάρχουν 

δεν τους έχουν καλύψει ψυχολογικά, δεν είχαν ποιοτικό χρόνο μαζί τους, δεν στάθηκαν δίπλα 

τους, συχνά μάλιστα τα έσπρωξαν στην παρανομία, όχι μόνο για βιοποριστικούς λόγους αλλά 

και ως έναν συνολικό τρόπο ζωής. Αποστερημένοι αυτοί οι έφηβοι από συνήθειες και 
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δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση, χαρά, διασκέδαση, πληρότητα σε άλλους 

συνομηλίκους τους, έχουν μία πρόωρα και άκαιρα ανεπτυγμένη σεξουαλικότητα, 

περιστρέφονται γύρω από τις ουσίες και απολαμβάνουν ένα περιορισμένο φάσμα 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που συνήθως απασχολούν τους εφήβους αυτής της 

ηλικίας σαφώς ενδιαφέρουν και τους τροφίμους του ιδρύματος, όμως αυτό γίνεται με έναν 

τρόπο αποκλειστικό που τους αποκόπτει από άλλες πολύτιμες εμπειρίες και σίγουρα τη 

σχολική μάθηση και γνώση. Αυτά που τους συγκινούν λοιπόν, είναι συνήθως τα γρήγορα και 

«πειραγμένα» αυτοκίνητα και δίκυκλα, συχνά κλεμμένα και αυτά, οι παράνομες 

δραστηριότητες, το facebook, τσιγγάνικη ή ραπ μουσική μέσω mp3 και youtube και η παρέα 

με κύκλο ατόμων ανάλογων ενδιαφερόντων και τρόπου ζωής, ως είναι φυσικό για όλους τους 

ανθρώπους, μόνο που στη δική τους περίπτωση αυτό συμβαίνει να επιτείνει την κοινωνική 

απομόνωση, την παραβατικότητα και τελικά τη βλάβη στον εαυτό. 

Τα χαρακτηριστικά που επί τούτου περιλήφθηκαν στην τελευταία παράγραφο, είναι και 

αυτά που καθιστούν και κατά την άποψη του προσωπικού του σχολείου τον πληθυσμό αυτό 

πιο δύσκολο από μαθησιακή άποψη, παρά η νοητική καθυστέρηση ή η μεταιχμιακή νοημοσύνη 

καθαυτή. Φυσικά, όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, συνδυαστικά παράγουν 

εξαιρετικά δύσκολους μαθητές με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν μία 

πραγματική πρόκληση όταν επιχειρούν να τους εμπλέξουν με οποιοδήποτε μαθησιακό 

αντικείμενο. Έτσι, η απόπειρα ενασχόλησης με το υλικό μας με αυτό το δείγμα μαθητών 

αποτελεί ένα είδος υπέρτατης δοκιμασίας του: Εφόσον αποδώσει στο συγκεκριμένο σχολείο, 

κατά πάσα πιθανότητα δύναται να αποδώσει και σε κάθε άλλο. 

Παρά ταύτα, το υλικό που δημιουργήθηκε δεν επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε μία 

κατηγορία μαθητών με εξαιρετικές και πολλαπλές δυσκολίες: Αντίθετα, περιλήφθηκαν και 

αρκετές δραστηριότητες που εν γνώσει μας δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μερικώς ή 

πλήρως στο ειδικό σχολείο του ιδρύματος αγωγής ανηλίκων, όπως το σταυρόλεξο ή τα περί 

Ευρωπαϊκής ιδέας, που ως πιο αφηρημένες έννοιες πάντα δυσκολεύουν μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες, αλλά και αντίληψη του εαυτού μόνο ως μέρος μίας γκετοποιημένης, αποκομμένης 

κοινότητας, όχι απλώς από «μια κάποια Ευρώπη» αλλά και τη χώρα (την έννοια της οποίας για 

παράδειγμα δεν κατέχουν και αδυνατούν να περιγράψουν) και τον όμορο δήμο συχνά. Γενικά 

πάντως, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων είναι έτσι σχεδιασμένη που να απευθύνεται σε 

ένα ευρύτατο ηλικιακό φάσμα και μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές δεξιότητες. 
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Μεθοδολογία 

Στους μαθητές που παρακολούθησαν την ταινία στο σχολείο, χορηγήθηκε το Μπλοκάκι 

Παιχνιδιών. Με τη βοήθεια του Τετραδίου Δασκάλου, οι εκπαιδευτικοί διεξήγαγαν τις 

δραστηριότητες με τα παιδιά. Στη συνέχεια, μετά τη θέαση της ταινίας και αμέσως μετά από 

κάθε δραστηριότητα, συμπληρωνόταν το ερωτηματολόγιο μαθητή που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Για τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκε απλή περιγραφική στατιστική, καθώς το 

μέγεθος του δείγματος είναι μικρό για να εφαρμοστούν επαγωγικές μέθοδοι επεξεργασίας των 

δεδομένων (βλ. και παρακάτω, Προβλήματα και προτάσεις). 

Αποτελέσματα 

Γενικά, το όλο σχέδιο χαρακτηρίστηκε από επιτυχία: Οι μαθητές παρακολούθησαν με 

ενδιαφέρον την ταινία, την κατανόησαν αρκετά καλά οι περισσότεροι και στη συνέχεια 

στάθηκε δυνατό να συζητηθούν ορισμένες έννοιες που εισάγουν οι δραστηριότητες στην τάξη. 

Οι ίδιες οι δραστηριότητες φάνηκαν γενικά εύκολες στα παιδιά, αλλά έγινε επιλογή των 

μαθητών που θα συμμετείχαν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν, ειδικά όσες περιλάμβαναν 

έστω και στοιχειώδεις δεξιότητες στη γραφή αλλά και απόθεμα ακόμη και πολύ βασικών 

γνώσεων. Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν σύντομα περιγραφικά στοιχεία: 
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Επομένως, αυτά τα αποτελέσματα κρίνονται ως ενθαρρυντικά για τη διάχυση του σχεδίου 

και σε άλλα σχολεία, γενικά ως επί το πλείστον ή και ειδικά, ακόμη και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Σαφώς οι δυσκολότερες, πιο αφηρημένες και αναφερόμενες σε πράγματα εκτός 
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της καθημερινότητας και της ζωής των μαθητών έννοιες παρουσίασαν και τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην αφομοίωσή τους, κάτι αναμενόμενο ούτως ή άλλως, όπως αυτό ανακλάται στο 

τρίτο γράφημα. Εκτιμάται ότι σε κάποια γενική τάξη δεν θα παρουσιαστεί τέτοιου βαθμού 

δυσκολία. Επίσης, στο ειδικό δημοτικό σχολείο του ιδρύματος είναι δύσκολο ως αδύνατο σε 

πολλές περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει ένα αφηρημένο εννοιολογικό πλαίσιο στο 

οποίο θα βασίσει την εισαγωγή μίας νέας έννοιας και συνήθως απουσιάζει ένα ολόκληρο 

δίκτυο πληροφοριών που θεωρείται δεδομένο για παιδιά της ηλικίας αυτών των μαθητών. 

Περισσότερη σημασία κατά την εκτίμηση και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού έχει εν 

προκειμένω ότι κατορθώθηκε να δομηθούν συζητήσεις, να απασχοληθούν τα παιδιά θετικά και 

να αποκτήσουν σε κάποιο βαθμό, ορισμένοι μαθητές, μία κάποια άλλη ανάγνωση των 

πραγμάτων και μία ευρύτερη εικόνα του κόσμου που τους περιβάλλει. 

Προβλήματα της έρευνας - προτάσεις για βελτίωση 

Πιθανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το μικρό μέγεθος αλλά και την 

ιδιαιτερότητα του δείγματος που καθιστά ίσως αναξιόπιστη την προβολή των αποτελεσμάτων 

στο γενικό μαθητικό πληθυσμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων εξ επαγωγής. Ως εκ τούτου, 

θα ήταν μία καλή ιδέα η διάχυση της εν λόγω έρευνας σε άλλα σχολεία, όπως προαναφέρθηκε, 

ώστε να παραχθούν πιο αξιόπιστα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Σε μία τέτοια προσπάθεια θα 

μπορούσαν να μετέχουν και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτούς των 

τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού. 

Επίσης, λόγω του μηδενικού προϋπολογισμού, η ταινία στάθηκε αδύνατο να πληροί 

χαρακτηριστικά επιθυμητά για προβολή σε μαθητές, κυρίως τεχνικής φύσεως, που έχουν να 

κάνουν με την ποιότητα των πλάνων και την τεχνική επεξεργασία. Είναι πιθανό ακόμη η 

προβολή προσώπων να διευκόλυνε την κατανόηση αλλά και ταύτιση των θεατών με τον ήρωα, 

ωστόσο η σκηνοθετική οδός που ακολουθήθηκε ήταν αναπόφευκτη, καθώς λόγω του 

χαρακτήρα του σχολείου είναι αδύνατον να φανούν πρόσωπα ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης 

των μαθητών. Μία διαφορετική έκδοση, με πρόσωπα, ηθοποιούς, περισσότερα εφέ κτλ., πάνω 

στο ίδιο σεναριακό μοτίβο θα ήταν από μερικές απόψεις πλεονεκτικότερη. 

Τέλος, οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν περαιτέρω και να προστεθεί 

πιθανώς και μία διαδικτυακή έκδοση που να παρέχει πληροφορίες μέσω κειμένου και 

υπερσυνδέσμων στο μαθητή για διεξαγωγή και στο σπίτι. Αυτή είναι υπό κατασκευή και δεν 

αποκλείεται να περιληφθεί στο παρόν σχέδιο, άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ως ειδικό 

παράρτημα της ιστοσελίδας του σχολείου (http://dim-eid-volou.mag.sch.gr/). 
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Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι το υλικό που δημιουργήθηκε αποτελεί μία καλή 

βάση για την ενασχόληση με τα αντικείμενα της μετανάστευσης και προσφυγιάς αλλά και την 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα. Οι ταινίες εμπλέκουν τους μαθητές, διατηρούν την προσοχή, ενώ οι 

παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ακόμη και έμμεσα από τη γενική 

ατμόσφαιρα και το σενάριο, να παρέχονται ακόμη σε επόμενο χρόνο από το δάσκαλο, να γίνει 

αναζήτησή τους στο σπίτι, από το διαδίκτυο, τη βιβλιοθήκη του σχολείου κτλ. Οι σχεδιασμένες 

δραστηριότητες δεν φάνηκε να επιβαρύνουν σημαντικά τους μαθητές: Γενικά, ανταποκρίθηκαν 

με ενδιαφέρον και κατόρθωσαν να τις ολοκληρώσουν με τρόπο αποδοτικό. 

Θα ήταν θετικό εάν αυτό το υλικό μπορούσε να δοκιμαστεί και σε άλλα σχολικά 

περιβάλλοντα ώστε να διαφανούν τυχόν αδυναμίες, να γίνουν τροποποιήσεις και να 

αξιολογηθεί η συνολική του αποτελεσματικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Το ερωτηματολόγιο μαθητή 

Βάλε ένα x σε όποιο κουτάκι σε αντιπροσωπεύει. Αν κάνεις λάθος μπορείς να το σβήσεις 

και να βάλεις εκεί που το θες, όσες φορές θες. 

 

Σχετικά με την ταινία: 

Δεν την κατάλαβα 

καθόλου 

Σχεδόν δεν την 

κατάλαβα 

Την κατάλαβα, αλλά 

όχι εντελώς 

Την κατάλαβα πολύ 

καλά 

    

 

Σχετικά με το Μπλοκάκι Παιχνιδιών: 
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Φαντάσου με!    

Τα μονοπάτια της προσφυγιάς    
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Τι διώχνει τους ανθρώπους, τι ζητούν οι άνθρωποι    

Θρησκείες και λαοί    

Λέξεις και σκέψεις    

Εμείς πότε γίναμε πρόσφυγες;    

Το σταυρόλεξο των εσταυρωμένων    

Πώς ονειρεύομαι την Ευρώπη;    

Η Ευρώπη μας είναι ένα ωραίο μέρος για να ζει κάποι@, γιατί…    

Τι είναι για σένα η Ευρώπη;    

 

Σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Ιδέα»: 

Δεν την κατάλαβα 

καθόλου 

Σχεδόν δεν την 

κατάλαβα 

Την κατάλαβα, αλλά 

όχι εντελώς 

Την κατάλαβα πολύ 

καλά 

    

 


