Μένης Θεοδωρίδης, σκηνοθέτης- εκπαιδευτικός

Προετοιµασία σχολικής επίσκεψης
σε έκθεση ιστορικών καταλοίπων µε τη χρήση δραµατοποιηµένου,
εκπαιδευτικού ντοκιµαντέρ:
το παράδειγµα της εισαγωγικής παρουσίασης στην έκθεση
«1499-1999: 500 χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου ελληνισµού»
Το µεγαλύτερο µέρος της παρούσας εισήγησης περιέχεται στη δηµοσιευµένη
ανακοίνωση: Μ. Θεοδωρίδης, Προετοιµασία σχολικής επίσκεψης σε έκθεση µε χρήση
οπτικοακουστικών µέσων - Το παράδειγµα της εισαγωγικής παρουσίασης στην έκθεση «14991999: 500 Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισµού», στο ∆ιεπιστηµονικές
Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, επιµ. Γ. Κόκκινος, Ευαγ. Αλεξάκη, εκδ. Μεταίχµιο,
Αθήνα 2002.
Η επαναπαρουσίαση της εισήγησης σε µία πληρέστερη µορφή, επιχειρείται λόγω του
εντελώς εξειδικευµένου θέµατος της χρήσης των οπτικοακουστικών µέσων, που χαρακτηρίζει
το παρόν συνέδριο και επειδή συνδυάζεται, για πρώτη φορά, µε την προβολή ολόκληρης της
αντίστοιχης ταινίας στην οποία η εισήγηση αναφέρεται. Ελπίζω ότι οι αναπόφευκτες
επαναλήψεις θα µου συγχωρεθούν.
(Αυτή η πληρέστερη µορφή της εισήγησης, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Γ’ ∆ιεθνούς
Συνεδρίου Μουσειολογίας 2006, που συνδιοργάνωσαν το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το ελληνικό τµήµα ICOM και η ∆ιεθνής Επιτροπή
AVICOM, Μυτιλήνη, 5-9 Ιουνίου 2006).
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Τον Γενάρη του 2000, άνοιξε στον εκθεσιακό χώρο της Βουλής των
Ελλήνων (Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου) η έκθεση «Πεντακόσια Χρόνια
Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισµού» µε επιστηµονική ευθύνη των
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Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και Κώστα Στάικου. Έκθεση που απευθυνόταν
στο ευρύτερο κοινό, αλλά, ιδιαίτερα, µέσα από ένα ειδικά σχεδιασµένο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, στους µαθητές του Λυκείου, του Γυµνασίου και των
µεγαλύτερων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου. Ας σηµειωθεί ότι από το 1994
η Βουλή των Ελλήνων ανέπτυξε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα και
αποτέλεσε χώρο επισκέψεων για σχολεία από όλη την Ελλάδα.
Η

διαδικασία

του

παραπάνω

εκπαιδευτικού

προγράµµατος

περιελάµβανε την εισαγωγική παρακολούθηση, σε ειδικό χώρο προβολών,
µιας δεκαπεντάλεπτης ταινίας και, στη συνέχεια, την κυρίως επίσκεψη στον
εκθεσιακό χώρο, όπου, µε οδηγό το ειδικό έντυπο και τις συνοδευτικές
καρτέλες που επεξεργάσθηκε η ιστορικός-µουσειοπαιδαγωγός Ειρήνη Νάκου,
τα παιδιά κατευθύνονταν πρώτα στην επιλεκτική µελέτη κάποιων εκθεµάτων
και, τέλος, στη συνολική θέαση της έκθεσης.

Ένα πρώτο, γενικότερο ερώτηµα που προβάλλει εδώ, είναι το «πώς
ακριβώς αντιλαµβανόµαστε την επιθυµητή ‘επαφή’ των µαθητών µε τα
εκθέµατα-ιστορικά κατάλοιπα µιας τέτοιας έκθεσης», έτσι ώστε να καθοριστεί
ο ακριβής χαρακτήρας της εκπαιδευτικής µας παρέµβασης.
Έχουµε συνηθίσει να θεωρούµε «εκπαιδευτικό» κάθε εγχείρηµα που
συµβάλλει στη συστηµατική µετάδοση και συγκράτηση πληροφοριών για ένα
γνωστικό αντικείµενο. Το διδακτικό αίτηµα για ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων,
σπάνια µας απασχολεί. Αποτελεί δε ένδειξη διδακτικής εκζήτησης η
προσπάθεια για καλλιέργεια στάσεων ως προς ένα γνωστικό αντικείµενο ή, εν
προκειµένω, έκθεµα.
Αυτή η διδακτικά απλοϊκή αντίληψη, έχει σφραγίσει τη σχεδίαση και
παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για εκθέµατα µουσείων, µε
έντονο

πληροφοριοκεντρικό

χαρακτήρα.

Γραφιστικοί

εντυπωσιασµοί,

παιγνιώδεις µνηµονικές δραστηριότητες, σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες
κ.λπ. όλα µε στόχο τη µετάδοση και συγκράτηση πληροφοριών!
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Κυρίαρχη αντίληψη:
εκπαιδευτική υποστήριξη εκθεµάτων
σηµαίνει:
µετάδοση πληροφοριών
µε σύγχρονα µέσα !
• σταυρόλεξα
• παιχνίδια µνήµης
• ακροστιχίδες
• computer graphics

Στον

αντίποδα

Ουάου !
3

της

παραπάνω

προσέγγισης,

µια

διαφορετική

παιδαγωγική αντίληψη οδεύει στο έκθεµα - παιχνίδι. Κλειδί εδώ είναι η δήθεν
νοητική και σωµατική εξοικείωση µε τα αισθητικά χαρακτηριστικά του
εκθέµατος. Το έκθεµα γίνεται αναγνωρίσιµο σηµειωµατάριο, κοµπιουτεράκι,
τράπουλα, επιτραπέζιο παιχνίδι µε ζάρια, µνηµονική τόµπολα, πρες-παπιέ ή
άθραυστο αντίγραφο που, διατηρώντας πολλά από τα εξωτερικά αισθητικά
του γνωρίσµατα, µπορεί να δαγκωθεί, να εκσφεντονιστεί ή να ενσωµατωθεί
στη διακόσµηση ενός δωµατίου κ.λπ.

«Παιδοκεντρική» αντίληψη:
εκπαιδευτική υποστήριξη εκθεµάτων
σηµαίνει:
τα εκθέµατα είναι

... παιχνίδια !
- τι ασυνήθιστο !
- τι όµορφο !
- πόσο πολύτιµο !
- µε κάνει περήφανο !

Ουάου !
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Ως σηµαίνον, το έκθεµα απογυµνώνεται από τα ιστοριογραφικά και
κοινωνικά του σηµαινόµενα και αποµένει ένα αδρανές αντικείµενο µε
συµβολική πολιτισµική αξία και εντελώς νέα σηµαινόµενα.
Ανάλογα, η όποια προσπάθεια για ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων
αναφέρεται κυρίως σε δεξιότητες όχι σχετικές µε τα ιστορικά και κοινωνικά
συµφραζόµενα του εκθέµατος, αλλά σε δεξιότητες χειροτεχνίας, θεατρικής
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δράσης ή σύνθετης πλοήγησης σε λογισµικό πολύ πέρα από τα αρχικά
σηµαινόµενα του εκθέµατος.
Να λοιπόν δυο σχεδόν αντιτιθέµενες αντιλήψεις για την εκπαιδευτική
παρέµβαση που θα µπορούσε να πλαισιώνει µια έκθεση ιστορικών
καταλοίπων: εµµονή στην παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα εκθέµατα ή
µετατροπή των εκθεµάτων σε «φιλικά» προς τον επισκέπτη αντικείµενα;
Πρόκειται για µάλλον επιπόλαιες επιλογές, καθώς παραβλέπουν στοιχειώδεις
εκπαιδευτικές παραµέτρους όπως είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η
διαµόρφωση στάσεων σχετικών µε τους στόχους της έκθεσης.
Ας επανέλθουµε όµως στην έκθεση της Βουλής σχετικά µε την
τυπογραφία στην Ελλάδα. ∆εν θα ήµουν ο πιο κατάλληλος για να επιχειρήσω
µιαν

ολοκληρωµένη

παρουσίαση

-

αποτίµηση

του

εκπαιδευτικού

προγράµµατος και των αποτελεσµάτων του. Με αφορµή, όµως, την εµπειρία
αυτή, επιτρέψτε µου να επικεντρώσω την προσοχή σας στο χώρο της
προσωπικής µου ευθύνης, στον προβληµατισµό δηλαδή τον σχετικό µε την
«εισαγωγική» φάση της επίσκεψης, εν προκειµένω της προβολής της
δεκαπεντάλεπτης ταινίας.

Ποιος θα µπορούσε να είναι ο στόχος µιας τέτοιας ταινίας;
Ήδη εδώ µπορεί κανείς να επισηµάνει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις
επιλογών. Σε µια πρώτη αντιµετώπιση, στόχος της εισαγωγικής ταινίας θα
µπορούσε να είναι η παράθεση συµπληρωµατικών στοιχείων για συναφή
θέµατα, που όµως δεν καλύπτει η έκθεση. Χαρακτηριστικά, µια πρώτη άποψη
θα ήθελε την ταινία ως εισαγωγή στην εξέλιξη των τεχνικών της τυπογραφίας
στην Ελλάδα κατά το διάστηµα αυτό. Έτσι, αναπόφευκτα θα έστρεφε την
προσοχή

των

µαθητών

σε

ένα

θέµα

«ιστορίας

της

τεχνολογίας»,

υποβαθµίζοντας τη διάσταση «ιστορία της τυπογραφίας» (δηλαδή σε ποιες
ιστορικές περιστάσεις, για ποιες κοινωνικές ανάγκες, µε ποια αποτελέσµατα
κ.λπ. λειτούργησε η τυπογραφία στην Ελλάδα).
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Περιεχόµενο της εισαγωγικής ταινίας:

α΄εκδοχή:
• χειροκίνητα πιεστήρια
• µηχανοκίνητα πιεστήρια
• λινοτυπική µηχανή
• φωτοστοιχειοθεσία & offset
• desktop publishing
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Το ίδιο αποπροσανατολιστικά θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει η
ιδιαίτερη έµφαση στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της τυπογραφίας, που
αναπόφευκτα στρέφουν την προσοχή σε γενικότερα θέµατα, όπως «η
κοινωνία των πληροφοριών» και η «παγκοσµιοποίηση», όπου όµως η
τυπογραφία παύει να απασχολεί ως καθοριστική συνιστώσα.

Μια δεύτερη αντιµετώπιση θα έθετε ως στόχο της εισαγωγικής ταινίας
την καλύτερη «προετοιµασία» των µαθητών για την έκθεση που θα
επισκεφθούν. ∆ηλαδή, την παροχή -κατά το δυνατόν- στοιχείων που κρίνονται
απαραίτητα για την κατανόηση των εκθεµάτων. Επίσης, θα επιδίωκε τη
δηµιουργία, στην αντίληψη των µαθητών, των κατάλληλων νοητικών
«υποδοχών» για τα εκθέµατα που θα αντικρίσουν αµέσως µετά, ώστε τα
παιδιά να µπορέσουν να οργανώσουν νοητικά τα όσα παρατίθενται στον
εκθεσιακό χώρο.

Περιεχόµενο της εισαγωγικής ταινίας:

β΄εκδοχή:

γνωριµία µε
τα εκθέµατα
6

Πιο επιγραµµατικά:

5



∆εν

επιλέξαµε

να

συµπληρώσουµε

την

έκθεση

µε

οπτικοακουστικά στοιχεία για θέµατα που ∆ΕΝ περιέχονται µέσα
στην έκθεση, αλλά


Επιλέξαµε

να

συµπληρώνουν

δώσουµε
και

οπτικοακουστικά

υποδέχονται

νοητικά

στοιχεία
τα

που

συγκεκριµένα

ιστορικά κατάλοιπα που υπάρχουν µέσα στην έκθεση.
Επιλέγοντας αυτήν τη δεύτερη κατεύθυνση, θελήσαµε να στρέψουµε την
προσοχή των µαθητών-επισκεπτών σε πέντε κυρίως εκθέµατα-«κλειδιά», τα
οποία εκφράζουν πέντε σηµαντικές παραµέτρους του ρόλου της τυπογραφίας
στον ελληνικό χώρο.
Έτσι, µε την επιστηµονική καθοδήγηση του ιστορικού συµβούλου της
έκθεσης κ.Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη επιλέχθηκαν:
1. Μια έκδοση της Παρακλητικής, χαρακτηριστικού παραδείγµατος της
µεγάλης εκδοτικής παραγωγής «λειτουργικών» (δηλαδή εκκλησιαστικών)
βιβλίων στην περίοδο 1470-1800.
2. Μια έκδοση της Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου, χαρακτηριστικού
παραδείγµατος του τρόπου διακίνησης των λαϊκών εκδόσεων στην
Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
3. Μια έκδοση όπου ένας εκκλησιαστικός παράγοντας του Πατριαρχείου, ο
Σέργιος Μακραίος, επιχειρεί να αντικρούσει το βιβλίο του Ρήγα
Βελεστινλή Φυσικής Απάνθισµα, όπου προπαγανδίζονται οι ιδέες του
Κοπέρνικου. Έκδοση χαρακτηριστική του πολιτικού ρόλου που έπαιξε η
τυπογραφία στη διάδοση των ιδεών και στην πολιτική και ιδεολογική
αντιπαράθεση τότε, αλλά και µέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια της
ελληνικής ιστορίας (Εµφύλιος-χούντα).
4. Η Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χαρακτηριστικό παράδειγµα της ανάγκης
δηµοσιοποίησης και διάδοσης της επίσηµης κρατικής πολιτικής, που
πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε δηµοκρατικό πολίτευµα.
5. Ένα πρωτοσέλιδο του πρόσφατου ηµερήσιου τύπου, χαρακτηριστικό
παράδειγµα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που, σύµφωνα µε τις
πολιτικές προτεραιότητες κάθε εκδοτικής οµάδας, διαµορφώνουν τη
φυσιογνωµία κάθε φύλλου, όπως είναι αναγκαίο να γίνεται σε µια
σύγχρονη δηµοκρατία.
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Τα πέντε εκθέµατα-κλειδιά:
1.«Παρακλητική» (εκδόσεις εκκλησιαστικών
βιβλίων)
2.«Η Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου» (λαϊκά
αναγνώσµατα - τρόποι διακίνησης)
3.«Τρόπαιον κατά των οπαδών του Κοπερνίκου»
(ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση)
4. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(δηµοκρατικοί θεσµοί)
5. Πρωτοσέλιδο καθηµερινής εφηµερίδας
(ενηµέρωση και πολιτική διαπάλη)
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Τελικά,

λόγοι

έκτασης

του

εγχειρήµατος

µας

υποχρέωσαν

να

περιορισθούµε σε τρία µόνον εκθέµατα - «κλειδιά». Άλλωστε, όπως και από
την αρχή επισήµανα, δεν θα επιχειρήσω κάποια συνολική αποτίµηση του
εκπαιδευτικού υλικού,αλλά θα ασχοληθώ µε ορισµένες µεθοδολογικές
διαστάσεις µιας τέτοιας προσπάθειας.
Ανατρέχοντας λοιπόν στα υπό παρουσίαση εκθέµατα, διαπιστώνουµε ότι
και τα πέντε είναι …παλιά βιβλία ή πολυκαιρισµένα έντυπα!
Πολύτιµα, σηµαντικά τεκµήρια κάποιας ιστορικής διαδροµής και
πνευµατικής δραστηριότητας, αλλά πάντως ... παλιά βιβλία κλεισµένα µέσα
σε βιτρίνες! Τι ενδιαφέρον θα µπορούσαν να προκαλέσουν σε προέφηβους
και έφηβους του 2000; Πρόκειται βέβαια για ιστορικά κατάλοιπα που
τεκµηριώνουν το ρόλο της τυπογραφίας στο δυτικό πολιτισµό, και ιδιαίτερα
στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία 500 χρόνια. Αλλά τούτο δεν είναι καθόλου
φανερό στον αδαή επισκέπτη.
Αν κάποιο εκπαιδευτικό φιλµ θα µπορούσε να προετοιµάζει τους
µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας, κυρίως, εκπαίδευσης για µια τέτοια επίσκεψη,
τι θα έπρεπε άραγε να παρουσιάζει;
Για λόγους χρόνου θα εστιάσουµε στην παρουσίαση του πρώτου µόνον
από τα εκθέµατα – «κλειδιά», δηλαδή στην έκδοση της Παρακλητικής του
1671.
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Πρώτο έκθεµα-κλειδί:
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Ιδού λοιπόν! (Προβάλλεται διαφάνεια µε το εξώφυλλο της έκδοσης.)
θέλουµε να κατευθύνουµε την προσοχή των παιδιών στις αθέατες διαστάσεις
του εκθέµατος αυτού. Έχουµε ήδη αποκλείσει την πιθανότητα να διανείµουµε
στα παιδιά κάποια… ατζέντα ή προσωπικό ηµερολόγιο µε το εξώφυλλο της
Παρακλητικής! Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι λύσεις αυτές απογυµνώνουν το
έκθεµα από τα ιστοριογραφικά και κοινωνικά του σηµαινόµενα. Επιθυµία µας
είναι να ευαισθητοποιηθεί ο µαθητής – επισκέπτης ως προς τις ιστορικές
διαστάσεις του εκθέµατος.
Σε µια τέτοια προσπάθεια, η προσοχή µας στρέφεται συχνά στην
επισήµανση:
α. των αισθητικών χαρακτηριστικών του εκθέµατος υπό µορφή
πληροφοριών ή στοιχείων, που ο µαθητής καλείται να παρατηρήσει ή
να επιβεβαιώσει. Τι διαστάσεις έχει το βιβλίο; Πόσες σελίδες; Τι
είδους δέσιµο; Σε τι κατάσταση βρίσκεται;
β. των ιστορικών χαρακτηριστικών του εκθέµατος υπό µορφή, πάλι,
πληροφοριών. Τι γνωρίζουµε για τις εκδόσεις «λειτουργικών» βιβλίων
εκείνη την εποχή; Ποιος έκανε τη συγκεκριµένη έκδοση; Πόσα
αντίτυπα κυκλοφόρησαν; Τι υποδοχή είχε η έκδοση; Ποιες ανάλογες
εκδόσεις γνωρίζουµε; Τι οµοιότητες και τι διαφορές παρατηρούµε στις
εκδόσεις αυτές;
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Ιστοριογραφική παρουσίαση
του επιλεγµένου εκθέµατος

Πληροφοριοκεντρική παρουσίαση:

α΄ενότητα πληροφοριών:
αισθητικά χαρακτηριστικά

«τι γνωρίζουµε σήµερα
για το έκθεµα;»

(πώς είναι σήµερα)

β΄ενότητα πληροφοριών:
ιστορικά στοιχεία

[το έκθεµα στην προθήκη]

(τι ξέρουµε για τότε)
9
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Επιλέγεται, δηλαδή, συνήθως µια λύση ανάδειξης των αισθητικών και
ιστορικών χαρακτηριστικών του εκθέµατος µε τη µορφή πληροφοριών, που
είτε παρέχονται ευθέως είτε προκύπτουν από τη διερεύνηση των κατάλληλων
ερωτηµάτων που δίνονται για επεξεργασία στους µαθητές.
Όµως τα παιδιά σίγουρα έχουν βαρεθεί να καταναλώνουν πληροφόρηση
για διάφορα ιστορικά κατάλοιπα που δεν συνδέονται µε τα ενδιαφέροντά τους.
Όσο κι αν η πληροφόρηση αυτή παρουσιαστεί µε ελκυστικό τρόπο (µε
εντυπωσιακές φωτογραφίες, µε έξυπνες γραφίστικες λύσεις, µε µακέτες κ.λπ.)
παραµένει στοιχείο για να συνοδεύει ένα έκθεµα που … δεν µας αφορά· ένα
έκθεµα «σε µια βιτρίνα».
Χρειάζεται λοιπόν να «δούµε» το κατάλοιπο σε ένα εντελώς διαφορετικό
πλαίσιο. Στο πλαίσιο της χρήσης του. Η έµφασή µας θα στραφεί στην, κατά το
δυνατόν, συναισθηµατική κινητοποίηση του µαθητή σχετικά µε το έκθεµααντικείµενο και στην κατανόηση του κοινωνικού χώρου, όπου αυτό
λειτούργησε. Πώς χρησιµοποιήθηκε τότε το έκθεµα; Τι το ήθελαν αυτοί που το
χρησιµοποιούσαν; Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή τους; Και όλα αυτά, αν γίνεται, να
προκύπτουν µέσα από µια σκηνοθετηµένη αφήγηση.
Εναλλακτική παρουσίαση:

«πώς λειτουργούσε
τότε το έκθεµα;»
[το έκθεµα στο
ιστορικό του περιβάλλον]
11
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Αυτό ας µην εκληφθεί ως προτροπή για µυθοπλαστικές αυθαιρεσίες
όπου η εν λόγω Παρακλητική θα αποτελεί… το γρίφο κάποιου µυστικού
κώδικα ή ότι άλλο επινοήσει ο νους κάποιου χολιγουντιανού µυθοπλάστη.
Το πλαίσιο της µυθοπλασίας θα πρέπει να ορίζεται αυστηρά από τις
έγκυρες πληροφορίες που υπάρχουν για το έκθεµα και την εποχή του. Όµως
το πρόβληµα του παπα – Γιώργη να προµηθευτεί µια τυπωµένη Παρακλητική
σε καιρό που τα τυπωµένα βιβλία αποτελούσαν απλησίαστο νεωτερισµό ή,
φέρ’ ειπείν, του ευσεβούς µοναχού Βησσαρίωνα που µε ιδιαίτερο ζήλο θα
προστάτευε ένα τυπωµένο λειτουργικό βιβλίο σε σύγκριση µε κάποια… κοινά
χειρόγραφα βιβλία του µοναστηριού, ίσως αξίζουν να γονιµοποιήσουν τη
σκέψη των µαθητών για την εποχή εκείνη.
Το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη τυπώθηκε και πουλήθηκε ένας
σεβαστός αριθµός «λειτουργικών» (δηλ. εκκλησιαστικών) βιβλίων, θέλουµε να
υπογραµµιστεί γιατί εκφράζει τις ανάγκες των αποδεκτών που έσπευσαν να
τα αγοράσουν. Άραγε θα µπορούσαµε να «στήσουµε» µια σκηνή λογιστηρίου
µιας εκδοτικής – τυπογραφικής επιχείρησης εκείνης της εποχής; Τι
εντυπώσεις

θα

άφηνε

στους

µαθητές

µια

τέτοια

σκηνή

όπου

θα

πρωταγωνιστούσε το βιβλίο – εµπόρευµα και πόσο θα καθόριζε τη µατιά τους
µόλις, στη συνέχεια, αντίκριζαν το πραγµατικό κατάλοιπο στη βιτρίνα;
Μία τέτοια συναισθηµατική διέγερση στοχεύει στην εξοικείωση του
µαθητή µε το έκθεµα· ακόµα και στην πρόκληση αισθηµάτων «οικειοποίησης
και ιδιοκτησίας» του εκθέµατος. Μια διάθεση που ίσως επεκταθεί νοερά, ώστε
να περιλάβει το σύνολο των εκθεµάτων και να τα αντιµετωπίσει πλέον ως
ιστορικά κατάλοιπα, τα οποία περιλαµβάνουν και υπαινίσσονται διαστάσεις
πολύ πέρα από αυτές που διαφαίνονται σε πρώτη θέαση. Έτσι, το έκθεµα «κλειδί» λειτουργεί ως σηµαίνον που, µέσα από την ταινία, πλουτίζεται µε
συµπαραδηλώσεις, χάρη στις οποίες ο µαθητής κατανοεί τις κοινωνικές
συνθήκες και την περιρρέουσα ατµόσφαιρα όπου πρέπει να το αναγάγει.
Ένα, δηλαδή, νοητικό πλέγµα πληροφοριών που δηµιουργεί, στην αντίληψη
του παιδιού, τους υποδοχείς του εκθέµατος.
Ενώ,

λοιπόν,

στις

συνηθισµένες

εκπαιδευτικές

παρουσιάσεις

η

«πληροφορία-πλαίσιο» για το έκθεµα συνάδει µε τον επιστηµονικό της λόγο
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και λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τη «βιτρίνα-πλαίσιο» παράγοντας το
µήνυµα: «Τι γνωρίζουµε σήµερα για το αντικείµενο αυτό;»
στην προτεινόµενη

οπτικοακουστική

παρουσίαση

επιχειρείται µια

σηµειολογική σύγκρουση του σκηνοθετηµένου παρελθόντος όπου το έκθεµα
λειτουργούσε (ήταν χρηστικό) µε το σηµερινό «πλαίσιο-βιτρίνα», όπου το
έκθεµα αυτό παρουσιάζεται ως µουσειακό κατάλοιπο.

Σύγκρουση εικόνων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

«τότε»
εν χρήσει

«σήµερα»
ως µουσειακό
έκθεµα
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Σύγκρουση που, παράγοντας το µήνυµα: «Πώς ήταν τότε και πώς είναι
σήµερα το αντικείµενο αυτό;», ίσως οδηγήσει σε γόνιµο προβληµατισµό για τις
δυνατότητες αναγωγής που ο επισκέπτης της έκθεσης είναι θεµιτό να έχει,
αντικρίζοντας καθένα από αυτά τα εκθέµατα.
Ας παρακολουθήσουµε τώρα το σχετικό απόσπασµα από την ταινία:
[Το απόσπασµα που παρακολουθούµε, διάρκειας περίπου 3', χωρίζεται
σε τρία µέρη:
1.

∆ιάλογος του παπα-Γιώργη µε τον επίτροπο της εκκλησίας
(1680):
 Η χειρόγραφη Παρακλητική έχει φθαρεί και θα πρέπει να
αντιγραφεί εκ νέου.
Η

ενδεχόµενη

λύση

της αγοράς µιας τυπωµένης

Παρακλητικής από τη Βενετία.
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2.

Ο πωλητής στο τυπογραφείο της Βενετίας είναι Έλληνας και
εκθειάζει στον εκπρόσωπο του χωριού τις αρετές της
τυπωµένης Παρακλητικής.

3.

Ο µαθητής-θεατής καλείται να συγκρίνει την Παρακλητική της
ταινίας (Παρακλητική-ηθοποιός-εικόνα) µε αυτήν που υπάρχει
στο χώρο της έκθεσης (Παρακλητική-υπαρκτό αντικείµενοέκθεµα).

Στο

πλαίσιο

του

παρόντος

συνεδρίου

έχει

προβλεφθεί,

για

όσους

ενδιαφέρονται, η προβολή ολόκληρου του εκπαιδευτικού ντοκιµαντέρ και µε τα
πέντε εκθέµατα].

Το αντικείµενο «πρωταγωνιστεί» σε µια παράσταση. Η προσέγγισή του
αργότερα στο χώρο της έκθεσης έχει, κάπως, τα χαρακτηριστικά της
συγκίνησης που τυχόν µας διακατέχει όταν πλησιάζουµε και συνοµιλούµε µε
έναν ηθοποιό που λίγο πριν ερµήνευε ένα ρόλο.
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Αλλά πόσο µια τέτοια επιλογή (δηλαδή χρήση ταινίας ή άλλης
προετοιµασµένης οπτικοακουστικής παρουσίασης) διευκολύνει ή συντελεί σε
µια σύγχρονη ιστοριογνωστική προσέγγιση; Στο σηµείο αυτό, ας µου
επιτραπεί η ανάπτυξη ενός νέου συλλογισµού, που δεν προέκυψε παρά
µόνον µετά την ολοκλήρωση του εγχειρήµατος για να «ταράξει τις συνειδήσεις
µας».
Και εξηγούµαι:
Η οπτικοακουστική παρουσίαση-αναπαράσταση

µιας σκηνής του

παρελθόντος, γοητευτική καθώς είναι, εγκλωβίζει το µαθητή στη λογική της
κατανάλωσης

µιας

«µε

επιστηµονική

ακρίβεια»

αναπαράστασης

του

παρελθόντος. Ξεκινώντας από τις απλές εικονογραφικές αναπαραστάσεις των
αρχαιολόγων και διανύοντας την απόσταση µέχρι τις αναπαραστάσεις σε
περιβάλλον εικονικής πραγµατικότητας που πρόσφατα γευθήκαµε στο Ίδρυµα
Μείζονος Ελληνισµού, έχουµε παγιδευτεί στο θετικιστικό αίτηµα της
ακριβέστερης δυνατής ρεαλιστικής αναπαράστασης, που προσπαθεί να µας
πείσει ότι «αυτό περίπου θα βλέπαµε να ήµασταν τότε εκεί». Μια τέτοια
αντίληψη όµως, κινδυνεύει να οδηγήσει τον µαθητή στο ρόλο του καταναλωτή
της ιστορίας των ειδικών επιστηµόνων1.

Σε αντιδιαστολή, εµείς θα θέλαµε να παρουσιάσουµε αναπαραστάσεις µε
«αναγωγική» δύναµη. ∆ηλαδή αναπαραστάσεις που να γεννούν σκέψεις για
τις ιστορικές συνθήκες που περιβάλλουν το αντικείµενο και για τον τρόπο
ζωής όσων χρησιµοποιούσαν το αντικείµενο.

Απεικονίσεις που δεν

αποτελούν την επιστηµονική (και αλαζονική) διακήρυξη για το «πόσα πολλά
ξέρουµε», αλλά το επιστηµονικά έγκυρο ερέθισµα για παραπέρα στοχασµό.

1

α. Γιώργος Κόκκινος, Μένης Θεοδωρίδης & Γιάννης Γαλανάκης, «Η λανθάνουσα
ιδεολογική χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού και των πολυµέσων στη διαχείριση της
ιστορικής γνώσης και η αναντιστοιχία τους µε τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές». Πρακτικά
Συνεδρίου: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Πατρών, εκδόσεις Gutemberg.
β. Γιάννης Σκαρπέλος, Ιστορική µνήµη και ελληνικότητα στα κόµικς, Κριτική, Αθήνα
2000, σσ. 98-107.
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Σύγκρουση στάσεων

η
«Μηχανή του
Χρόνου»
ως ψευδαίσθηση
και ψευδοβίωµα

Σύγκρουση πλαισίου παρουσίασης
«Τι γνωρίζουµε
σήµερα για
το αντικείµενο;»

η
«Μηχανή του
Χρόνου»
ως εργαλείο
αναγωγικού
στοχασµού

(επιστηµονικός λόγος)

πλαίσιο:
παρατήρηση
προθήκης

«Πώς ήταν τότε και
πώς είναι σήµερα
το αντικείµενο;»

(καθηµερινός λόγος)

πλαίσιο:
νοητική και
συναισθηµατική
κινητοποίηση
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Στο τέλος της προβολής ελπίζουµε ότι οι µαθητές θα έχουν πράγµατι την
περιέργεια να «δουν» το αληθινό βιβλίο µε τα δικά τους µάτια.
Τώρα πια ίσως δεν θα ενοχληθούν που το συγκεκριµένο βιβλίο είναι
κλεισµένο σε βιτρίνα. Απεναντίας ίσως να έχουν πειστεί ότι το βιβλίο αυτό
είναι καλύτερα προστατευµένο µέσα στη βιτρίνα και …οφείλουµε να µην το
αγγίζουµε!

*
Μικρή αντιπρόταση, στην ακαταµάχητη γοητεία των αναπαραστάσεων
που εγκλωβίζουν τις ιστοριογνωστικές µας δεξιότητες (καθώς ξεφεύγει από τα
χρονικά περιθώρια της παρούσης εισήγησης, θα την υπαινιχθώ έµπρακτα):

[Χαµηλώνοντας (ή σβήνοντας) τα φώτα της σχολικής αίθουσας,
ανάβω ένα κερί - σπαρµατσέτο (δηλωτικό µιας εποχής χωρίς ηλεκτρικό
ρεύµα) και στο φως του σας διαβάζω (όπως θα µπορούσε να κάνει και
ο δάσκαλος) το διάλογο του παπα-Γιώργη µε τον επίτροπο (γραµµένο
-πάντα- από ειδικούς επιστήµονες, ώστε να περιέχει όλα τα
επιστηµονικά δεδοµένα που έχουµε στη διάθεση µας):
« -Χρειαζόµαστε καινούργια Παρακλητική. Αυτή έχει γίνει πια κουρέλι… κι
ο γραµµατικός ο κυρ-Αντώνης χρειάζεται γεµάτους πέντ’ έξι µήνες για να
την αντιγράψει. Θα πρέπει να του το πούµε από τώρα, να κανονίσει τις
δουλειές του… … » (πρόκειται για το ίδιο ακριβώς κείµενο που -λίγο πριν-
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παρακολουθήσαµε στην προβολή του αντίστοιχου αποσπάσµατος της ταινίας,
παιγµένο από ηθοποιούς).

Στο σηµείο του διαλόγου του πωλητή της τυπωµένης Παρακλητικής µε
τον εκπρόσωπο του χωριού, κρατώ στα χέρια µου µια φωτοτυπία του
εξωφύλλου της Παρακλητικής που θα δουν στην έκθεση αµέσως µετά.]

Ενώ τα σηµειολογικά στοιχεία του εγχειρήµατος (αντικείµενο-ηθοποιός
και αντικείµενο-έκθεµα) διατηρούνται, ο µαθητής δεν καλείται να «βιώσει» µια
έτοιµη και κατασκευασµένη αναπαράσταση του παρελθόντος, αλλά να την
φαντασθεί· δηλαδή να επιχειρήσει τη δική του αναπαράσταση, ανάγοντας
νοερά σε εικόνα τα επιστηµονικά στοιχεία που (χάρη στους ειδικούς
επιστήµονες) έχουµε σήµερα στη διάθεση µας για το παρελθόν. ∆ηλαδή,
τούτη η τελευταία εκδοχή λειτουργεί µεν ως επιθυµητή προετοιµασία για την
έκθεση, είναι όµως και διδακτικά πιο κοντά στη λογική της ενθάρρυνσης του
µαθητή να επιχειρεί συνεχείς αναγωγές και αναγνώσεις των στοιχείων που σε
κάθε στιγµή έχουµε στη διάθεση µας από το παρελθόν, δηλαδή στη λογική
µιας σύγχρονης προσέγγισης του µαθήµατος της Ιστορίας.
Επιγραµµατικά, η «Μηχανή του Χρόνου» παύει να λειτουργεί ως όχηµα
ψευδαισθήσεων

και

ψευδοβιωµάτων

και

µετατρέπεται

σε

εργαλείο

αναγωγικού στοχασµού !
Πολύ αργά για το πρόγραµµα της Βουλής, αλλά, οπωσδήποτε, χάρη στο
πρόγραµµα της Βουλής !
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Θεµατικές περιοχές:
•

Χρήση εποπτικών µέσων διδασκαλίας

–

σχεδιασµός

εκπαιδευτικής ταινίας για τη µελέτη του παρελθόντος
•

Μουσειοπαιδαγωγική - προετοιµασία σχολικής επίσκεψης χρηστικό αντικείµενο - ιστορικό κατάλοιπο - εικόνα - έκθεµα

•

Ο ρόλος της τυπογραφίας στη νεότερη Ελλάδα
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