
Ο άξονας περιέχει 4 ενότητες και είναι δομημένος πάνω στις τέσσερις ‘βασικές έννοιες’ που ορίζουν το πεδίο της 
εκπαίδευσης στα ΜΜΕ. Το θεωρητικό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα νέα ΜΜΕ (new media) αλλά και στα 
‘παλιότερα’. 1  
Κριτικός κινηματογραφικός αλφαβητισμός 

 Καταγράψτε τις συναισθηματικές σας αντιδράσεις και κρατήστε σημειώσεις σχετικά με τις εντυπώσεις σας (κατά την 
ώρα της θέασης - προβολής, αν ισχύει) 

 Σας άρεσε; Δεν σας άρεσε; (περιεχόμενο, αισθητικά, ιδέες κλπ.). Για ποιους λόγους; Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

 Σε ποια-ες κοινωνική-ες ομάδα αναφέρεται η ταινία; 

 Προτείνετε εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της παιδικής ηλικίας (αν υπάρχουν στην ταινία); 

 Διακρίνατε στερεοτυπικές ταυτότητες ή στερεοτυπικές συμπεριφορές στην ταινία; Συζητήστε τις απόψεις σας. 

 Πως ερμηνεύετε τα ζητήματα με την παιδική ηλικία που τίθενται στην ταινία (αν τίθενται);  

 Πως αντιλαμβάνεστε τα ιδεολογικά μηνύματα της ταινίας;  

 Το αισθητικό ύφος της ταινίας θεωρείτε ότι συνάγει με τα κοινωνικοπολιτικά της νοήματα; 

1.Παραγωγή 

1. Πως σχολιάζετε τους λόγους που ώθησαν τον σκηνοθέτη να κάνει αυτήν την ταινία; Συζητήστε την προσέγγιση του 
στο θέμα. 

2. Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι διακίνησης της ταινίας; 
3. Πως θα αντιμετωπίζατε το θέμα στο ενδεχόμενο να είστε εσείς οι σκηνοθέτες ενός ανάλογου εγχειρήματος; 

2.Γλώσσα 

1. Σε ποιο είδος ταινιών θα κατατάσσατε την ταινία που είδαμε; 
2. Ποιες μορφές γλώσσας διακρίνετε στο φιλμικό κείμενο προκειμένου να μεταδώσει ο σκηνοθέτης τα επιθυμητά 

νοήματα και ιδέες; 
3. Υπάρχουν συγκεκριμένες λήψεις που σας προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση; Διακρίνατε κάποιες ιδιαίτερες φωτιστικές 

συνθήκες ή γωνίες λήψης που σας προκάλεσαν εντύπωση; 
4. Πως χρησιμοποιείται το χρώμα και ο φωτισμός; Διακρίνατε κάποιες ιδιαιτερότητες; 
5. Πόσο και με ποιο τρόπο επηρεάζουν οι διάλογοι μιας ταινίας στη συνολική εντύπωση που αποκομίζουμε; 
6. Επιλέξτε συγκεκριμένες στιγμές (καρέ – σεκάνς) που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση (μουσική, φωτογραφία κλπ.) 
7. Ποια είδη μουσικής διακρίνατε; Τι αισθήματα σας δημιούργησε; Πως συμβάλλει η μουσική στο νόημα μιας σεκάνς; 

Πως θα ήταν οι σεκάνς αυτές χωρίς μουσική; 
8. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλα μιντιακά κείμενα τα οποία πιθανώς συνδέονται με την ταινία; 
9. Πως αντιλαμβάνεστε τα ιδεολογικά μηνύματα της ταινίας;  
10. Το αισθητικό ύφος της ταινίας θεωρείται ότι συνάγει με τα κοινωνικοπολιτικά της νοήματα; 

3.Αναπαράσταση  

1. Πιστεύετε ότι οι συνθήκες που παρουσιάζονται στην ταινία έχουν σχέση με πραγματικές συνθήκες η απλά πρόκειται 
για μυθοπλασία; Μια ταινία πόσο κοντά στην πραγματικότητα μπορεί να βρίσκεται; 

2. Ποιες αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας διακρίνετ ε(αν υπάρχουν); Πιστεύετε ότι έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα; Τι διαφορές ή ομοιότητες έχουν με αυτά που πιστεύετε; 

3. Αναπαραστάσεις κοινωνικών σχέσεων με ομάδα συνομηλίκων και ενηλίκων  
4. Πιστεύετε ότι οι αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας (αν υπάρχουν) θα μπορούσαν να επηρεάσουν την άποψή σας 

σχετικά με την  με τα κοινωνικά θέματα που θίγονται στην ταινία; 

4.Κοινό 

1. Σε ποιό κοινό πιστεύετε στοχεύει η συγκεκριμένη ταινία; Ποια μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποια ΜΜΕ για να 
προσελκύσουν συγκεκριμένη κατηγορία κοινού που επιθυμούν; 

2. Πως πιστεύετε επιλέγουν οι παραγωγοί ΜΜΕ το κοινό που θέλουν να απευθυνθούν (να πουλήσουν το προϊόν τους); 
3. Λειτουργίες ταύτισης και εξιδανίκευσης  
4. Συναισθήματα και τι είδους συναισθήματα;  
5. Πιστεύετε ότι το φύλο, η κοινωνική τάξη, η ηλικία και η εθνική καταγωγή παίζουν ρόλο στο τρόπο που προσλαμβάνει 

κάποιος την ταινία; 
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Θέμα 1 για μελέτη 

Επιλέξτε μια από τις ταινίες που είδατε και θέλετε να μοιραστείτε-αν έχει σχέση με την παιδική ή την εφηβική ηλικία ή 
εμπλέκει παιδιά, να την προτιμήσετε. Προσπαθήστε με βάση τον άξονα που προτείνεται στην αρχή, να σκεφτείτε και να 
σημειώσετε τις απόψεις σας... 

Θα σας βοηθήσει αν βρείτε πληροφορίες και κριτικές στο διαδίκτυο για την ταινία. Αντιπαραθέστε τις κριτικές με τα δικά σας 
σχόλια (imdb). 

Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι λέξεις κλειδιά της ταινίας; Με βάση τις λέξεις αυτές κάντε αναζήτηση φωτογραφιών στο 
διαδίκτυο;  

 


