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Εισαγωγή

Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να συνδέουμε το εκπαιδευτικό 
παιχνίδι αποκλειστικά με την εκπαίδευση μαθητών νεαρής ηλικίας. 
Ωστόσο, η αξία του επεκτείνεται σαφώς και στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ενηλίκων. Αν το σκεφτούμε σε βάθος, όλοι μας, όταν 
βρεθούμε στη θέση του μαθητή ή σπουδαστή ή εκπαιδευόμενου, 
θέλουμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία εκπαίδευσης, καθώς αυτή 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για εμάς όταν βασίζεται σε παιγνιώδες 
περιβάλλον.



Εισαγωγή

Στην εποχή μας ο ψηφιακός κόσμος είναι ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένος και η πανδημία επιτάχυνε την εξάπλωσή του. 
Όλο και περισσότερα σπίτια έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά 
μέσα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικίας, 
αποκτούν γνώσεις χειρισμού τους. Επομένως, το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι γίνεται απαραίτητο εργαλείο της 
διαδικτυακής (και όχι μόνο) εκπαίδευσης μαθητών όλων των 
ηλικιών.



Εισαγωγή

Όσον αφορά τη διδασκαλία της τέχνης της σεναριογραφίας, δηλαδή της 
συγγραφής σεναρίου ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών, προτείνεται η χρήση του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού ως βοήθημα τόσο στην επεξήγηση της θεωρίας 
σεναρίου όσο και στη διευκόλυνση (αργότερα) της συγγραφικής διαδικασίας. 
Επιλέγοντας και προβάλλοντας κατάλληλα αποσπάσματα ταινιών ή 
τηλεοπτικών σειρών ο εκπαιδευτής δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης στους 
εκπαιδευόμενους, ενώ παράλληλα διδάσκει με σύγχρονο τρόπο αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας, του ψηφιακού κόσμου και της αφήγησης.



Εισαγωγή

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
με βάση τα αποσπάσματα που παρακολούθησαν, να 
επιχειρήσουν να μαντέψουν γιατί επιλέχθηκαν τα 
συγκεκριμένα αποσπάσματα και τι διδακτικό μήνυμα 
γεννάται από αυτά, ή και να συνδυάσουν συμπεράσματα 
που προέκυψαν από την προβολή των αποσπασμάτων με 
τη θεωρία του σεναρίου. Ως αποτέλεσμα, η εκπαιδευτική 
διαδικασία γίνεται πιο ευχάριστη και πιο ενδιαφέρουσα, 
βοηθώντας να επιτευχθούν και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που 
έχουν τεθεί.



Διδασκαλία της σεναριογραφίας σε πέντε στάδια

 Θεωρία

 Προβολή

 Εκπαιδευτικό παιχνίδι

 Άσκηση

 Αξιολόγηση



Στάδιο 1ο: Θεωρία

 Παρουσιάζουμε στους εκπαιδευόμενους τη θεωρία 
σεναρίου. 

 Χρησιμοποιούμε παραδείγματα που θα κάνουν 
ευκολότερη την κατανόηση των όρων που 
αναλύουμε. 

 Φροντίζουμε να είναι σαφείς οι διαφορές της 
συγκεκριμένης τέχνης σε σχέση με άλλες.



Στάδιο 2ο: Προβολή

 Προχωράμε σε προβολή αποσπασμάτων ταινιών ή 
τηλεοπτικών σειρών, με ολιγόλεπτα βίντεο που έχουν 
επιλεγεί ώστε να στηρίξουν τη θεωρία που αναλύσαμε 
νωρίτερα. 

 Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η προβολή, με εικόνα και 
ήχο σε όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα, αλλά και 
υπότιτλους σε όσα αποσπάσματα απαιτούνται.



Στάδιο 3ο: Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Ακολουθεί συζήτηση για τα αποσπάσματα που έχουμε παρακολουθήσει. 

α) Προφορικά, με τους εκπαιδευόμενους να απαντούν σε ερωτήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ολιγόλεπτων βίντεο ή/και με τη θεωρία σεναρίου, ή 

β) Γραπτώς, με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων με την ίδια θεματολογία.

Στόχοι:

α) Αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων με τον εκπαιδευτή, ή και μεταξύ τους

β) Ενεργή συμμετοχή και μάθηση μέσω μιας ευχάριστης και σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

γ) Κοινωνικοποίηση εντός του εκάστοτε τμήματος



Στάδιο 4ο: Άσκηση

Σεναριογραφία = τέχνη με τα δικά της 
χαρακτηριστικά όσον αφορά τη μορφή και τη δομή 
της συγγραφής των σεναρίων 

Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να κληθούν να 
επιχειρήσουν να γράψουν τα δικά τους σενάρια ή 
αποσπάσματα σεναρίου (σκηνές ή σεκάνς), ώστε να 
εξασκηθούν στη δημιουργία ενός έργου με τη σωστή 
μορφή και δομή



Στάδιο 5ο: Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτής προχωρά σε αξιολόγηση των 
ασκήσεων των εκπαιδευόμενων, παρουσιάζοντας 
στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτής.



Συμπέρασμα

Όπως γίνεται ξεκάθαρο από το προαναφερθέν 
πρόγραμμα διδασκαλίας της σεναριογραφίας σε 
πέντε στάδια, το εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί 
κλειδί για την κατανόηση της θεωρίας, αλλά και 
βοηθητικό εργαλείο στην προσπάθεια εφαρμογής 
της στη συγγραφική διαδικασία. Το παιγνιώδες 
περιβάλλον είναι ιδαίτερα αγαπητό στις νεαρές 
ηλικίες, αλλά και πολύ χρήσιμο για τους ενήλικες, 
διευκολύνοντας τη διδασκαλία στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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