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Η κινηµατογραφική ταινία ως οπτικοακουστικό µέσο και κυρίως ως
έκφραση της έβδοµης τέχνης, που συµπεριλαµβάνει όλες τις άλλες Καλές
Τέχνες, έχει εξοικειώσει τα παιδιά από την προσχολική τους ήδη ηλικία. Επίσης,
µε έρευνες έχει αποδειχτεί η µεγάλη αξία του κινηµατογράφου στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή συνίσταται από µια σειρά ενεργειών, οι οποίες
λειτουργούν διαµεσολαβητικά έτσι, ώστε να δηµιουργείται µια αµφίδροµη σχέση
επικοινωνίας ανάµεσα στον δάσκαλο και στον µαθητή. Σε αυτή τη διαδικασία
δυναµικό ρόλο έχει η γνωστική διάσταση του θέµατος, χωρίς βεβαίως να
παραβλέπονται οι συγκινησιακές, οι κοινωνικές, οι αισθητικές και άλλες
προεκτάσεις.
Η χρήση της κινηµατογραφικής ταινίας στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση δε
χρησιµοποιείται ως βοήθηµα ή για εµπλουτισµό του µαθήµατος, αλλά διότι µε
αυτό τον τρόπο: α) ενιαιοποιείται η γνώση και προφυλλάσσονται οι µαθητές από
τα προβλήµατα της αποσπασµατικότητας και της µονοµέρειας και β) ανοίγονται
δίαυλοι επικοινωνίας του σχολείου µε την οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξαµε την προσέγγιση µιας ταινίας που αφορά τόσο τους
µαθητές όσο και τους δασκάλους και είναι κατάλληλη για όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης.
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constitutesanindispensable element of children’severy day life. Reaserches,
allaround the world, have proved that the cinema hasa great educationalvalue,
both asanaudiovisualmeans, aswellasa to promote aesthetic, sentimental,
cognitive and mentaleducation.
Teachers, working inthe field of InterculturalLearning, nowadays, use
FilmEducationintheir classes, not just to enrich and make more interesting the
teaching procedure, but for variousother reasonssuch as: a) to protect
studentsfromlearning ina fragmented and one-sided way and thusto promote
unified knowledge and b) to connect knowledge acquired inschoolwith
children’sinterests, to opennew doorsfor communicationbetweenthe school, the
family and the society asa hole. We have chosento analyse a filmthat could be
applied to allstagesof educationand which could concernboth studentsand
teachers.

1. Eισαγωγή
Η κινηµατογραφική τεχνική, µε την πάροδο των αιώνων, µετασχηµατίστηκε
σε κινηµατογραφική επικοινωνία και διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στην
κοινωνική – πολιτισµική µας ζωή. Επόµενο είναι να έχει τη δυνατότητα να
διαδραµατίζει τον ίδιο ρόλο και στην εκπαίδευση. Το θέµα αυτό πλέον απασχολεί
πολλούς φορείς της ελληνικής εκπαίδευσης και κυρίως τους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι βρίσκονται σε άµεση σχέση µε τη διδακτική πράξη. Εκείνο που αποµένει
να εξετάσουµε είναι το πώς θα χρησιµοποιηθεί η κινηµατογραφική ταινία στην
εκπαιδευτική διαδικασία, και όπως είναι φυσικό, το πώς θα ενταχθεί η χρήση της
κινούµενης εικόνας και η εκπαίδευση για αυτήν, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα από
το ΥΠΕΠΘ. Η Μαρία Κοµνηνού επισηµαίνει ότι η σχέση κινηµατογράφου και
εκπαίδευσης εντοπίζεται σε δύο πεδία: τη χρησιµοποίηση φιλµικού υλικού στην
εκπαίδευση και την κινηµατογραφική παιδεία αυτή καθεαυτή. Επίσης τονίζει ότι η
γνώση και η µελέτη του κινηµατογράφου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
τόσο για τη διατήρηση της εθνικής µας πολιτιστικής ταυτότητας, όσο και για µια
ισότιµη συµµετοχή στο νέο ψηφιακό κόσµο.
2 .Η χρήση της κινηµατογραφικής ταινίας στη διαπολιτισµική εκπαίδευση
Όπως συχνά υποστηρίζεται, τα ΜΜΕ, στα οποία ανήκει και ο
κινηµατογράφος, συνιστούν πλέον τον ισχυρότερο παράγοντα κοινωνικοποίησης
στη σύγχρονη κοινωνία, έχοντας αντικαταστήσει την οικογένεια, την εκκλησία και
το σχολείο. Αυτά υποστηρίζει ο avid ckingham και συµπληρώνει ότι τα ΜΜΕ είναι
αδιαµφισβήτητα ο σηµαντικότερος τρόπος πολιτισµικής έκφρασης και
επικοινωνίας.
Εφόσον η διαπολιτισµική εκπαίδευση στηρίζεται κατά πολύ στην
επικοινωνία, και λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουµε τον
κινηµατογράφο ως µέσο «διδασκαλίας». Φυσικά, δεν γίνεται λόγος για
διδασκαλία µε την κλασική µορφή διότι, όπως εξηγεί ο Γιώργος Πλειός, οι
κώδικες της κινούµενης εικόνας δεν είναι ούτε εθνικοί ούτε παγκόσµιοι ούτε
τοπικοί. Για την ακρίβεια είναι όλα αυτά µαζί σε µια ευµετάβλητη και δυναµική
ενότητα.
Η ταινία, που επιλέξαµε να προσεγγίσουµε, αφορά τη διαπολιτισµική
εκπαίδευση αφενός διότι δείχνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε ξένη χώρα,
αφετέρου διότι η θεµατολογία της περιέχει το σηµαντικό ζήτηµα της εξωτερικής
µετανάστευσης. Εκτός από τις πληροφορίες που είναι εµφανείς σε όλους,
υπάρχουν κι εκείνες σε λανθάνουσα µορφή, όπως είναι το ντεκόρ γενικά, τα
έπιπλα, τα κτήρια, η κίνηση στους δρόµους, τα τροχοφόρα, τα κουστούµια, η
συµπεριφορά των ηρώων, το λεξιλόγιο κ.ά. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες
µπορεί να ενσωµατώθηκαν στην ταινία ερήµην του δηµιουργού, είναι όµως
άκρως ενδιαφέρουσες ως µελέτη για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Είναι, όπως
σηµειώνει ο Θόδωρος Αδαµόπουλος, «η φιλµική µνήµη σε λανθάνουσα µορφή».

3. Η ταινία Viva Cuba
Η ταινία µυθοπλασίας Viva Cuba είναι κατάλληλη για παιδιά και νέους,
την έχουν παρακολουθήσει πολλά σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και,
είναι ιδιαιτέρως αγαπητή τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Η ταινία, ως
κείµενο, συµπεριλαµβάνει όλες τις «κειµενικές λειτουργίες», οι οποίες την ορίζουν
ως ένα ολοκληρωµένο έργο τέχνης και τις οποίες θα σχολιάσουµε στην ανάλυση
παρακάτω. Η προσέγγιση της ταινίας ενδείκνυται για τον τοµέα της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και το διαπολιτισµικό της περιεχόµενο, είναι ένας
από τους λόγους που επιλέχθηκε. Η ταυτότητα της ταινίας έχει ως εξής:
Χώρα: Κούβα
Έτος: 2005
Γλώσσα: Ισπανική
Χρώµα: Έγχρωµη
Είδος: κοινωνική
Τόπος: η σύγχρονη Κούβα
∆ιανοµή για την Ελλάδα: New Star
Σκηνοθεσία: JuanCarlosCremata Malberti.
Ο σκηνοθέτης γεννήθηκε στην Κούβα το 1961. Σπούδασε κινηµατογράφο,
θέατρο και υποκριτική στο Ανώτερο Πανεπιστήµιο Τεχνών στην Αβάνα, ενώ
παράλληλα είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και
ηθοποιός σε παιδικά τηλεοπτικά και κινηµατογραφικά προγράµµατα. Έχει γυρίσει
πολλές ταινίες στην πατρίδα του και στο εξωτερικό και έχει αποσπάσει βραβεία
και διακρίσεις. Η ταινία του Viva Cuba είχε Επίσηµη Συµµετοχή στα Φεστιβάλ:
Τορόντο, Μόντρεαλ και Λοκάρνο, πήρε Ειδικό Βραβείο στο Φεστιβάλ Γκιφόνι,
Βραβείο cran Junior για την καλύτερη παιδική ταινία του Φεστιβάλ Καννών,
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Ερµηνείας στη µικρή Μαλού Μπροσέ
στο Φεστιβάλ Σέµνιτς και κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Oscar καλύτερης
ξενόγλωσσης ταινίας.
Βασικοί ήρωες: η µικρή MaluTarrau Broche και ο µικρός Jorgito Milo Avila
Υπόθεση της ταινίας: Η Μαλού και ο Χορχίτο, δύο µικρά παιδιά του
δηµοτικού σχολείου, µένουν στην Αβάνα, πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο και τα
σπίτια τους βρίσκονται αντικρυστά στον ίδιο δρόµο. Μεταξύ των δύο παιδιών έχει
αναπτυχθεί µια πολλή δυνατή φιλία, δε συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τις
οικογένειές τους. Η οικογένεια της Μαλού, που είναι καλλιεργηµένη και κάπως
ανώτερη οικονοµικά από τις γειτονικές οικογένειες, αποτελείται από τη µητέρα
της και τη γιαγιά της, την οποία η Μαλού υπεραγαπάει. Ο πατέρας της ζει και
δουλεύει κάπου µακριά ως φαροφύλακας, εφόσον οι γονείς είναι χωρισµένοι, και
έτσι το κοριτσάκι δεν τον βλέπει. Το µεγάλο πρόβληµα της µικρής είναι ότι η
µητέρα της θέλει να φύγουν από τη χώρα και να εγκατασταθούν στο εξωτερικό,
όπου µένει ο νέος της σύντροφος και είναι καλύτερες οι συνθήκες διαβίωσης. Ο
Χορχίτο µένει µε τους γονείς του, οι οποίοι έχουν έρθει από την επαρχία.
Ανάµεσα στις δυο οικογένειες έχει δηµιουργηθεί µια αντιπάθεια, η οποία όµως
δεν επηρεάζει τα παιδιά.
Όταν η γιαγιά της Μαλού πεθαίνει και η µητέρα της κάνει τις προετοιµασίες
της αναχώρησης, το κορίτσι αποφασίζει να ψάξει για να βρει τον πατέρα της και
να τον παρακαλέσει να µην υπογράψει την άδεια που χρειάζεται προκειµένου να

βγει από τα σύνορα της χώρας. Ο Χορχίτο τη συνοδεύει και µετά από πολλές
περιπέτειες τον βρίσκουν. Το τέλος της ταινίας είναι «ανοικτό» µε κυρίαρχα
στοιχεία την αγάπη και τη φιλία των δύο παιδιών.
4. Επεξεργασία στην τάξη
Για την προσέγγιση της ταινίας επιλέξαµε να εφαρµόσουµε µια πιλοτική
έρευνα (pilot tudy) µε διερευνητική χρειά. Προτιµήσαµε να χρησιµοποιήσουµε
έναν συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών τεχνικών (ερωτηµατολόγιο,
παρατήρηση, ανάλυση περιεχοµένου) εφόσον οι περισσότεροι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι κάθε ερευνητική διαδικασία γίνεται περισσότερο αξιόπιστη και
έγκυρη όταν χρησιµοποιεί πολυµεθοδική προσέγγιση. Όπως επισηµαίνουν οι
Strauss και Corbin: η ποιοτική προσέγγιση πρέπει να κατευθύνει την ποσοτική
και η ποσοτική να ανατροφοδοτεί την ποιοτική, σε µια κυκλική, αλλά την ίδια
στιγµή εξελισσόµενη διαδικασία. Η έρευνα υλοποιήθηκε µε µαθητές της έκτης
τάξης δηµοτικού σχολείου της Αθήνας, µε σκοπό τη µελέτη των αντιδράσεων των
µαθητών µετά την παρακολούθηση της ταινίας σε ζητήµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης. Η έρευνα αποτέλεσε ένα είδος «µελέτης περίπτωσης» στο σχολείο,
δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον των παιδιών. Κατά τους Cohenand Manion,οι
περισσότερες µελέτες σε φυσικό περιβάλλον είναι µελέτες αδόµητης
συµµετοχικής παρατήρησης, πράγµα το οποίο ακολουθήσαµε κι εµείς. Όσο για
τα δεδοµένα της έρευνας, παρουσιάζονται µε συνεχή λόγο, επιλογή η οποία έγινε
µεταξύ των τριών ειδών παρουσίασης όπως τους αποσαφηνίζει ο Λεωνίδας
Αθανασίου : είτε ποσοτικοποιηµένα µε αριθµούς, είτε λεκτικά (µε συνεχή λόγο ή
κάποιες µορφές πινάκων), είτε µε συνδυασµό και των δύο περιπτώσεων.
5. Θέµατα για µελέτη στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
Τα θέµατα που µελετήθηκαν από τους µαθητές αφορούν τις διαφορές και
τις οµοιότητες µεταξύ: του τρόπου ζωής των παιδιών στην Ελλάδα και στην
Κούβα, του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, των σχολείων, και των
παιχνιδιών. Προσεγγίσθηκαν, επίσης, οι έννοιες της µετανάστευσης, της αγάπης
και της φιλίας, εφόσον αποτελούν τους τρεις κύριους άξονες της ταινίας. Ακόµη,
ενδιαφέρον παρουσιάστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν οι µαθητές για το τέλος
του έργου, το οποίο έµενε ανοικτό από τον σκηνοθέτη. Επίσης, µε τη λειτουργία
της «αποδεκτότητας» αναγνωρίστηκαν οι επικοινωνιακοί στόχοι του δηµιουργού
της. Μια ταινία είναι αποδεκτή όταν είµαστε πρόθυµοι να καταλάβουµε τις
προθέσεις του σκηνοθέτη κι αυτό εξαρτάται τόσο από τιν ίδιο, όσο και από τον
θεατή.
Όλα τα παιδιά παρατήρησαν και σχολίασαν το φυσικό περιβάλλον της
ξένης χώρας: «το περιβάλλον είναι καθαρό και καταπράσινο», «όπου και να δεις
έχει πράσινο ενώ εδώ το µόνο που βλέπουµε είναι καυσαέρια και πολλά
αυτοκίνητα», «οι άνθρωποι εκεί είναι δεµένοι µε τη φύση αντιθέτως εµείς δε
νοιαζόµαστε γι’αυτήν», «η βλάστηση είναι πυκνή και δεν υπάρχουν πολλά
εργοστάσια», «στην Ελλάδα τη φύση την αντικαθιστούν τα κτήρια και οι δρόµοι»,
«στην Κούβα δεν κόβουν τα δέντρα, σε αντίθεση µε την Ελλάδα», «η χώρα τους
έχει πάρα πολύ πράσινο», «το περιβάλλον ήταν καθαρό και υπήρχαν πολλά
δέντρα και φυτά». ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι µε τη διαµεσολάβηση της

κινηµατογραφικάς ταινίας, οι µαθητές της Αθήνας έδειξαν πως έχουν ανάγκη από
περισσότερο πράσινο, αισθάνθηκαν τη διαφορά της ζωής στην πόλη τους από τη
ζωή που ζουν τα παιδιά της ταινίας µέσα στη φύση.
Ανάλογες αναφορές έγιναν για τα κτήρια και τους δρόµους της Ελλάδας
και της Κούβας: «τα σπίτια εκεί είναι πολύ λιτά και µικρά», «τα σπίτια της ταινίας
είναι παλιά και µέσα υπάρχουν λίγα έπιπλα, ενώ τα δικά µας σπίτια έχουν πολλά
έπιπλα κι άλλα µοντέρνα πράγµατα, βάζα, αγαλµατάκια, τασάκια κ.ά.», «τα
σπίτια τους είναι απλά και φτωχά, τα δικά µας είναι πιο µεγάλα και στολισµένα,
επίσης εκεί µένουν σε µονοκατοικίες σε αντίθεση µε την Ελλάδα που µένουµε
όλοι σε πολυκατοικίες», «τα σπίτια τους είναι πιο φτωχά και µε λιγότερα
αντικείµενα, τα οποία έχουν χαµηλή αξία, ενώ τα δικά µας είναι εντελώς
αντίθετα». Όσο για τους δρόµους και τα αυτοκίνητα έγραψαν: «τα αυτοκίνητα
ήταν λίγα και πολύ παλιά», «τα αυτοκίνητά τους είναι παλιά, φτηνά και δεν τα
χρησιµοποιούν συχνά, αλλά και πολλοί δεν έχουν. Εµείς έχουµε ακριβά,
καινούρια και γρήγορα αυτοκίνητα. Οι περισσότερες οικογένειες εδώ έχουν
περισσότερα από δύο αυτοκίνητα», «τα αυτοκίνητά τους είναι παλιάς τεχνολογίας
ενώ εδώ είναι αρκετά εξελιγµένα», «τα αυτοκίνητα ήταν τελείως διαφορετικά,
ήταν σακαράκες», «τα αυτοκίνητα στους δρόµους είναι πολύ παλιά και
αργοκίνητα . Εδώ χρησιµοποιούµε αυτοκίνητα πολυτελείας και µε µεγάλες
ταχύτητες». Συµπερασµατικά, τα παιδιά αποφάσισαν ότι στην Ελλάδα τα
καταναλωτικά αγαθά που αφορούν την κατοικία και τα µέσα µεταφοράς είναι
περισσότερα και πιο εξελιγµένα.
Εκτός από τη σύγκριση του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος των δύο
χωρών, τα παιδιά εντόπισαν διαφορές ανάµεσα στο σχολείο τους και στο
σχολείο της ταινίας όπως: «στα ελληνικά σχολεία δε φοράµε στολή αλλά ότι
θέλουµε, στην Κούβα τα παιδιά φορούν υποχρεωτικά τη στολή τους και κάθε
πρωί λένε τον ύµνο της χώρας τους, αλλά εµείς λέµε την προσευχή µας», «τα
σχολεία εκεί είναι πολύ παλιά αλλά έχουν πιο πολλές δραστηριότητες από τα
δικά µας», «τα σχολεία είναι µεγάλα και οι µαθητές φοράνε στολές», «τα σχολεία
είναι απλά χωρίς πολλές πολυτέλειες δηλαδή συνεχή βαψίµατα, υπολογιστές
κ.ά», «τα σχολεία στην Κούβα δίνουν περισσότερη σηµασία στα πολιτικά και στα
πολιτιστικά θέµατα», «τα σχολεία στην ταινία ήταν αυστηρά και επέβαλλαν την
τάξη, τα παιδιά ήταν σε µια σειρά», «τα παιδιά ήταν αναγκασµένα να φοράνε
στολές ενώ εδώ αυτό γίνεται µόνο στα ιδιωτικά». Στις συζητήσεις, που έγιναν
µετά την παρακολούθηση του έργου, οι µαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να
µάθουν περισσότερα για το εκπαιδευτικό σύστηµα της ξένης και µακρινής αυτής
χώρας και να δουν κι άλλες ταινίες ή ντοκυµαντέρ µε το ίδιο θέµα.
Αξιοσηµείωτες είναι οι σκέψεις που έκαναν οι µαθητές σε σχέση µε τα
παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά εκεί. Η ταινία δείχνει τα παιδιά να παίζουν
πόλεµο στους δρόµους, κάτι που ήταν πολύ φυσιολογικό για τις προηγούµενες
γενιές στην Ελλάδα, ενώ σήµερα κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο, κυρίως στην
Αθήνα. Tα «άγρια» παιχνίδια, όπως µια µαθήτρια χαρακτήρισε το παιχνίδι στο
δρόµο, διευκόλυναν την εκτόνωση της επιθετικότητας µέσα σε ένα πραγµατικό
πλαίσιο. Στη σηµερινή Ελλάδα, όµως, οι ειδήσεις από την τηλεόραση, οι ταινίες
τρόµου και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, δηµιουργούν έναν όχι βιωµένο, αλλά
κατασκαυασµένο φόβο, που δε δίνει λύση και εκτόνωση, µε καταστροφικά

αποτελέσµατα για την ψυχή του παιδιού.Ας δούµε τι έγραψαν οι µαθητές: «τα
παιδιά παίζουν παράξενα παιχνίδια, που ήταν εµπνευσµένα από τα ίδια. Τα
αγόρια παίζουν άγρια παιχνίδια που εκδηλώνουν βία. Τα κορίτσια ασχολούνται
µε τις κούκλες τους και γενικά τα παιχνίδια τους είναι ήρεµα», «παίζουν στους
δρόµους και εκεί δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως στην Ελλάδα», «τα
παιχνίδια τους είναι διαφορετικά από τα δικά µας», «τα ελληνάκια παίζουν µέσα
στα σπίτια µε ηλεκτρονικά», «τα παιχνίδια τους είναι πολύ παλιά και πολύ
διαφορετικά», «στην Κούβα τα παιδιά κρατάνε τις παραδόσεις τους και παίζουν
µε όπλα, στην Ελλάδα παίζουµε όλοι µε video–games », «στην Ελλάδα παίζουµε
ότι θέλουµε και στην Κούβα παίζουν µε ότι τους επιτρέπει η οικονοµική τους
κατάσταση». Επαληθεύεται, ακόµα µια φορά, η αποµάκρυνση των παιδιών µας
από τα παραδοσιακά παιχνίδια και η ενασχόλησή τους µε τα ηλεκτρονικά. Ο
προσδιορισµός «παραδοσιακά» χρησιµοποιείται µε έναν σχετικώς αυθαίρετο
τρόπο. Η Μπετίνα Ντάβου ορίζει τον όρο παραδοσιακά παιχνίδια εκείνα, που
βασίζονται στην άµεση διαπροσωπική επικοινωνία των παικτών µεταξύ τους και
στα οποία τα εργαλεία είναι υπαρκτά (δηλαδή τα χρησιµοποιεί ο παίκτης
εµπλέκοντας το σώµα του), σε αντιδιαστολή µε τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, που
εµπλέκουν τη διαµεσολαβηµένη επικοινωνία και όπου τα εργαλεία του παιχνιδιού
υπάρχουν µόνο στην οθόνη.
Το ζήτηµα της µετανάστευσης, το οποίο είναι βασική παράµετρος στη
διαπολιτισµική εκπαίδευση, εξετάσθηκε από τους µαθητές ως µια δύσκολη και
στενόχωρη κατάσταση και όχι ως ευκαιρία για γνωριµία µε άλλους τόπους και
λαούς ούτε ως καλυτέρευση της οικογενειακής οικονοµικής θέσης. Μας είπαν: «η
Μαλού δεν ήθελε να φύγει γιατί είχε στην Κούβα τους φίλους της και τις παιδικές
της ανµνήσεις. Γι’αυτό ξέσπασε σε κλάµατα», «αν η Μαλού µετανάστευε θα
έχανε τα πάντα. ∆ηλαδή και τον φίλο της και το σχολείο της», «η Μαλού δεν
ήθελε να φύγει από τη χώρα της γιατί εκεί έµεναν τα αγαπηµένα της πρόσωπα
και το κυριότερο θα έχανε τους φίλους της», «πώς να αποχωριστεί από τον
πατέρα της, που έµενε µακριά γιατί οι γονείς της είχαν χωρίσει;», «η Μαλού δεν
ήθελε να µεταναστεύσει γιατί θα έχανε τον Χορχίτο», «η µετανάστευση για το
κορίτσι είναι µια αισχρή λέξη. Θα την καταπολεµήσει ακόµα κι αν φτάσει στα
άκρα», «θα είναι δυστυχισµένη», «η µετανάστευση είναι ένα από τα πιο δύσκολα
βήµατα στη ζωή κάποιου, πιστεύει ότι θα χαθεί ό,τι έχει ζήσει µέχρι τώρα».
Γενικά οι µικροί ηθοποιοί έπεισαν τα παιδιά για τις συναισθηµατικές τους
δυσκολίες και προκάλεσαν συγκίνηση και συµµετοχή στον πόνο που προκάλεσε
η πιθανή µετανάστευση της Μαλού από τη χώρα της.
Όσον αφορά τα συναισθήµατα των µαθητών, παρατηρήσαµε ότι
λυπήθηκαν όταν πέθανε η γιαγιά της Μαλού, ένιωσαν αγωνία όταν η αστυνοµία
κυνηγούσε τα παιδιά, γελούσαν αµήχανα όταν οι δυο πρωταγωνιστές έµειναν µε
τα εσώρουχα για να βουτήξουν στη θάλασσα.Στο τέλος της ταινίας υπήρξε µια
γενική ανακούφιση επειδή οι δυο ήρωες πέτυχαν τον στόχο τους, να είναι,
δηλαδή, αγαπηµένοι. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται και από τις απαντήσεις στην
ερώτηση για το ποιο θα µπορούσε να είναι το τέλος της ταινίας, που όπως
είπαµε αφήνεται ανοικτό: «οι δυο φίλοι µεγάλωσαν και γέρασαν µαζί
ευτυχισµένοι», «ο Χορχίτο και η Μαλού θα είναι για πάντα αχώριστοι», «οι γονείς
της Μαλού ξαναέγιναν ζευγάρι και η κόρη τους έµεινε για πάντα στην αγαπηµένη

της χώρα», «οι γονείς δεν ξανατσακώθηκαν κι έγιναν φίλοι», «όταν µεγάλωσαν
παντρεύτηκαν κι έκαναν πολλά παιδιά», «οι γονείς της Μαλού και οι γονείς του
Χορχίτο φιλώθηκαν και τα παιδιά µεγάλωσαν µαζί και ήταν ευτυχισµένα». Το
σηµείο συνάντησης των παιδιών µε τους γονείς στο τέλος, ήταν ο φάρος, όπου
δούλευε ο πατέρας της µικρής ως φαροφύλακας, ο φάρος που προειδοποιεί µε
το φως του τους ανθρώπους στα πλοία και λέει: Προσοχή! Κίνδυνος! Αλλαγή
πορείας! Ήταν σαν να έλεγε στους γονείς: Ακούστε τα παιδιά σας! Προσέξτε τα
παιδιά σας! Μην υποτιµάτε τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους! ∆είτε τις
επιθυµίες τους! Επιβεβαιώθηκε, εποµένως, η πολυσυζητηµένη διαπίστωση ότι τα
παιδιά επιζητούν την «κάθαρση» στο µύθο (µε όποια µορφή κειµένου
παρουσιάζεται αυτός), αυτό που στο σινεµά λέγεται συνήθως happy end.
Όσο για την αισθητική της ταινίας παρατηρήσαµε τα εξής: Ο σκηνοθέτης
γύρισε την ταινία χρησιµοποιώντας µόνο φυσικό φως, που µοιάζει σαν να
χαϊδεύει τους ηθοποιούς, σε αντίθεση µε τις ταινίες που βλέπουµε συνήθως, στις
οποίες χρησιµοποιούνται τεχνητά φώτα και χρώµατα. Αυτός ο φωτισµός, καθώς
και το γύρισµα µε ψηφιακή µηχανή, κάνει την ταινία ρεαλιστική και οικεία. Μοιάζει
µε ιστορία που συνέβη αληθινά, απλώς βρέθηκε κάποιος εκεί και την
κινηµατογράφησε. Οι µαθητές παρατήρησαν ότι πρόκειται για µια περιπέτεια που
το µεγαλύτερο µέρος της πραγµατοποιήθηκε στο δρόµο. Εξάλλου, η ταινία είναι
ένα road movie, πράγµα το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα να δούµε µεγάλο
τµήµα της µικρής, µακρινής κι άγνωστης σε πολλούς χώρας. Επίσης, το
«πώς» λέει ό,τι λέει η ταινία, ανήκει στα πληροφορητικά της στοιχεία. Η λέξη
πληροφορητικά, η οποία προκύπτει από την κειµενική λειτουργία της
«πληροφορητικότητας», έχει σχέση µε την πληροφορία και συγκεκριµένα µε το
πώς λέγεται µια λέξη, πώς αισθάνεται κάποιος, αλλά, και µε όλα εκείνα τα
στοιχεία που συµβάλλουν στη µετάδοση της πληροφορίας. Στην ταινία που
επεξεργαζόµαστε, τα εκφραστικά πρόσωπα των ηθοποιών έδειχναν τι ακριβώς
αισθάνονταν. Ειδικά οι γκριµάτσες του Χορχίτο είχαν εξαιρετική επιτυχία,
ξεδίπλωναν ανά πάσα στιγµή τον ψυχικό του κόσµο. Γενικά, άλλωστε, το
πληροφορητικό είναι µη αναµενόµενο.∆ηµιουργεί έκπληξη και ξαφνιάζει.
Τόσο το ζωτικό θέµα της αγάπης, όσο και το εξίσου σηµαντικό θέµα της
φιλίας, που διακατέχει την ταινία, διερευνήθηκαν µε θετικά αποτελέσµατα. Οι
Έλληνες µαθητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στην έκφραση της αγάπης µεταξύ
των δύο λαών και αυτό δείχνει η αγάπη ότι είναι πανανθρώπινο συναίσθηµα
πέρα από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Χαρακτηριστικά έγραψαν: «τα παιδιά
της ταινίας εκδηλώνουν τη φιλία τους και την αγάπη τους όπως πρέπει, δηλαδή,
χωρίς να ντρέπονται. Έλεγαν ό,τι ακριβώς αισθάνονταν», «οι δυο φίλοι έπαιζαν
µαζί και έκαναν κι άλλες δραστηριότητες όπως κι εµείς εδώ στην Ελλάδα», «η
Μαλού έζησε µε τον Χορχίτο τις παιδικές της αναµνήσεις», «οι φίλοι είναι πολύ
δεµένοι µεταξύ τους. Νοιάζεται ο ένας για τον άλλο και αλληλοβοηθούνται.
Αντιµετωπίζουν µαζί τα προβλήµατά τους µέχρι να καταφέρουν τον σκοπό τους.
Αυτό σηµαίνει πραγµατική φιλία και αληθινή αγάπη», «τα παιδιά
επαναστατούσαν όταν οι γονείς δεν τα άφηναν να είναι φίλοι», «η αληθινή φιλία
εκδηλώνεται µέσα από δύσκολες συνθήκες. Στην ταινία τα παιδιά ήταν δεµένοι
φίλοι παρόλο που οι γονείς τους ήταν εχθροί. Ο Χορχίτο την αγαπούσε κι έτσι
πήγε µε τη θέλησή του µαζί της όταν η Μαλού πήγε να βρει τον πατέρα της».

Άλλα θέµατα που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν στην τάξη στο πλαίσιο
της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, µε αφορµή την παρακολούθηση του έργου,
είναι : 1) η έκφραση των θρησκευτικών συναισθηµάτων των ανθρώπων σε
διαφορετικές χώρες, 2) ο ρόλος που έχουν τα εθνικά σύµβολα, όπως είναι η
σηµαία, ο εθνικός ύµνος, ο χορός κ.ά., 3) οι γιορτές, 4) οι νεράιδες, τα ξωτικά κλπ
, που κάποιοι πιστεύουν πως υπάρχουν, 5) η ιστορία της χώρας (ο ρόλος των
Ισπανών – του Τσε Γκεβάρα – της Αµερικής – των Αφρικανών – του ποιητή Χοσέ
Μαρτί), στ) η σηµασία της µουσικής και συγκεκριµένα της χώρας που
εξετάζουµε, 6) η «διακειµενικότητα» στην υπόθεση της ταινίας. Για παράδειγµα,
θα µπορούσε να γίνει αναφορά στον Ρωµαίοκαι Ιουλιέτα του Shakespear,
εφόσον το θέµα είναι, εν µέρει, το ίδιο: δυο οικογένειες στην ίδια πόλη
συγκρούονται, ώσπου τα παιδιά της κάθε οικογένειας δηµιουργούν δεσµούς
αγάπης και διαλύουν το µίσος. 7) ο ρόλος της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας
(µε αφορµή το ξακουστό τουριστικό θέρετρο aradero).
Ούτως ή άλλως ο επικοινωνιακός ρόλος µιας κινηµατογραφικής ταινίας
δίνει την ευκαιρία να δηµιουργηθούν ποικίλα επίπεδα ανάλυσης µέσα σε µια
σχολική τάξη. Η χρήση της ταινίας, όσον αφορά το θέµα της, εξαρτάται από το
ενδιαφέρον του δασκάλου (που είναι ο διαµεσολαβητής - ποµπός) και της τάξης
(µαθητές – δέκτες). ∆ηλαδή από το ποιοι είµαστε, τι είµαστε, ποια είναι η παιδεία
µας, τα ενδιαφέροντά µας, ο κοινωνικός προβληµατισµός µας. Εξαρτάται,
επίσης, από τις συνθήκες , δηλαδή τον χώρο τον χρόνο, τις περιστάσεις τις
εµπειρίες, την πληροφόρηση και τους προβληµατισµούς µας. Όλα αυτά και
πολλά άλλα µε τα οποία διαπλέκονται εµπίπτουν στην κειµενική λειτουργία της
«καταστασιακότητας». Πρόκειται για µια πολλή σηµαντική λειτουργία γιατί αυτή
τελικά καθορίζει τις επιλογές µας και τον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε τον
κόσµο και τα κοινωνικά προβλήµατα.
6. Επίλογος
Η έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας αναφέραµε παραπάνω, δεν
αποτελεί, όπως είναι φυσικό, µια γενικευµένη περίπτωση. Πραγµατοποιήθηκε,
όµως, µια εργασία σε βάθος, η οποία έδειξε τη µεγάλη εξοικείωση των µαθητών
µε την κινούµενη εικόνα αφενός και την αναγκαιότητα να ενσωµατωθεί η
εκπαίδευση µε και για τα ΜΜΕ, αφετέρου. Ο Νηλ Πόστµαν είχε εκφράσει προ
πολλού την ελπίδα να αποτελέσουν τα ΜΜΕ κεντρικό στόχο της εκπαίδευσης και
τόνιζε ότι µόνο το σχολείο έχει αναγνωρισµένο ρόλο να βοηθάει τους νέους να
µάθουν πώς να ερµηνεύουν τα σύµβολα του πολιτισµού τους. Συγκεκριµένα για
τον κινηµατογράφο λέει ότι τα παιδιά πρέπει να µάθουν στο σχολείο, να τον
χρησιµοποιούν κι όχι να χρησιµοποιούνται από αυτόν.
Η χρήση µιας κινηµατογραφικής ταινίας µε διαπολιτισµικό περιεχόµενο,
αποδεικνύεται ότι είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό σε όποια
βαθµίδα της εκπαίδευσης κι αν υπηρετεί. Είναι προφανές ότι ο κινηµατογράφος,
ως νέα διαµεσολαβηµένη µορφή επικοινωνίας, δεν καλείται να αντικαταστήσει τη
διαπροσωπική εµπειρία, η οποία είναι η πλήρης µορφή επικοινωνίας.
Καλούµαστε όµως όλοι, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, να παραδεχτούµε ότι η
διαµεσολαβηµένη εµπειρία είναι ένα µέρος της πραγµατικής εµπειρίας, αρκεί να

υπάρχει µια κριτική στάση και σωστή ερµηνεία των όσων συµβαίνουν στα µέσα
µαζικής επικοινωνίας, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο κινηµατογράφος.
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αδαµόπουλος, Θ. (2003), Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και οΕκπαιδευτικός της
Ρόλος. Στο ΠρακτικάΣυνάντησης για τον Πολιτισµό του Τµήµατος
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών (2004), Αθήνα.
Αθανασίου, Λ. (2003), Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήµες της
Αγωγής, Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Κοµνηνού, Μ. (2001), Ελληνικό Σχολείοκαι Κινηµατογράφος: µια δύσκολη σχέση,
Στο Ελληνικό Σχολείοκαι Πολιτισµός στην προοπτική του21ουαιώνα,
Κείµενα Συνεδρίου, Αθήνα: Εταιρεία Παιδείας και Πολιτισµού
«Εντελέχεια» Εκπαιδευτήρια Γείτονα.
Ντάβου, Μπ. (2005), Η Παιδική Ηλικία και τα ΜαζικάΜέσα Επικοινωνίας, Αθήνα:
Εκδόσεις Παπαζήση.
Πλειός, Γ. (2005), Πολιτισµός της Εικόνας και Εκπαίδευση, Αθήνα: Πολύτροπον.
Ξενόγλωσση
Buckingham, D. (2008), Εκπαίδευση στα ΜΜΕ, µτφρ. Ιωάννα Σκαρβέλη, επιστ.
επιµ. Ευαγγελία Κούρτη, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Cohen, L. &Manion, (1994), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, µτφρ.
Χρυσούλα
Μητσοπούλου &Μάνια Φιλοπούλου, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Postman, N. (1998), ∆ιασκέδαση Μέχρι Θανάτου– Ο ∆ηµόσιος λόγος στην
Εποχή τουΘεάµατος, µτφρ. Φωτεινή Ρουγκούνη Αφροδίτη Τζαµουράνη,
Αθήνα: ∆ροµέας.
Strauss, A. Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research. Techniques and
Procedures for Developing Grounded Theory, London: Sage.

