
Αποτελέσματα έρευνας χαρτογράφησης 
απόψεων εκπαιδευτικών για την 
οπτικοακουστική παιδεία. 

Η έρευνα αυτή διεξήχθει τον Σεπτέμβριο 2020
Σύνολο απαντήσεων: 74



Απαραίτητες έννοιες 
Οπτικοακουστικής Παιδείας 

ως εφόδια για νέους πολίτες.

Οπτικοακουστική  και Κινηματογραφική 
Παιδεία 

Κριτική αντίληψη και ανάλυση

Επικοινωνία

      Τεχνική Κατάρτιση

Έκφραση / Αισθητική

Ευρύτερες αξίες (π.χ. 
Δημοκρατία, 
αλληλοσεβασμός κτλ)

* Η ροζ υπογράμμιση παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμπίπτουν με αυτές των φορέων κινηματογράφου 



Τι είδους επιμόρφωση θεωρείτε ότι θα χρειαζόσασταν για να αποκτήσετε ένα βασικό επίπεδο εννοιών ΟΑ Παιδείας 
ώστε να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε τις έννοιες αυτές μέσα στην τάξη;

● Σύμφωνα με τις απαντήσεις η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδυάζει την θεωρία και την πράξη δίνοντας 
μεγαλύτερο βάρος στην πρακτική άσκηση η οποία θα παρέχεται από φορείς ή/και επαγγελματίες του 
χώρου. 

Παραδείγματα Θεωρητικής Επιμόρφωσης
● Κινηματογραφική Θεωρία
● Θεωρία Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης
● Κριτική Ανάλυση Ταινιών

Παραδείγματα Πρακτικής Επιμόρφωσης
● Πολυμεσική Επιμόρφωση
● Σεμινάρια κατασκευής ΟΑ έργων
● Εκμάθηση όλων των σταδίων παραγωγής.

* Η ροζ υπογράμμιση παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμπίπτουν με αυτές των φορέων κινηματογράφου 



Τι διάρκεια θα πρέπει να έχει μία τέτοια επιμόρφωση;

● 6 - 8 μήνες. ● Τουλάχιστον ένα έτος

Πόσες σχολικές ώρες θεωρείται θα έπρεπε να διδάσκεται η ΟΑ παιδεία στα σχολεία;

● 1-2 ώρες την εβδομάδα. ● 1-2 ώρες την εβδομάδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ



Πόσες ταινίες την δεκαετία θεωρείται είναι καλό να δουν και να σχολιάσουν οι μαθητές;

● 20-25 ταινίες τη δεκαετία             2 ανά έτος. ● 44 ταινίες τη δεκαετία           4 ανά έτος. 

Σε πόσες παραγωγές ταινιών μικρού μήκους θα θέλαμε να πάρει μέρος ο μαθητής μέσα σε 10 χρόνια;

● 2-5 παραγωγές την δεκαετία. ●  8 παραγωγές την δεκαετία. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ



● 71.4% απάντησε ότι το βασικό είδος 
επιμόρφωσης που έχουν λάβει είναι μέσω 
σεμιναρίων και ημερίδων. 

● Το 20% περίπου απάντησε μέσω 
σπουδών

●  Ένα 10% απάντησε πως δεν έχει λάβει 
κάποιο είδος επιμόρφωσης. 



Σας ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας.


