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Οι αδελφοί Λυμιέρ
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Οι αδελφοί Λυμιέρ

• Όταν οι αδελφοί Λυμιέρ το 1895 έστηναν την βάρους 55 κιλών κινηματογραφική μηχανή τους
μπροστά από την πύλη του οικογενειακού τους εργοστασίου στη Λυόν, δεν είχαν σκοπό να
πουν μια ιστορία. Ήθελαν μόνο να καταγράψουν την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο.
Η πρώτη γοητεία του κινηματογράφου ήταν ακριβώς αυτή η ικανότητα του νέου αυτού μέσου
να καταγράφει και να αναπαράγει κινούμενες εικόνες. Αυτό που τα αμέσως επόμενα χρόνια
καθιέρωσε το σινεμά ως λαϊκό θέαμα είναι η δυνατότητα που απέκτησε να αφηγείται
ιστορίες, «βουβές» στην αρχή, «ομιλούσες» αργότερα. Όπως ήταν φυσικό, τα πρώτα δάνεια
ήρθαν από τις παραδοσιακά αφηγηματικές τέχνες, τη λογοτεχνία και το θέατρο. Η
μετουσίωση όμως του γραπτού ή προφορικού λόγου σε ένα οπτικό ή οπτικοακουστικό
κείμενο δεν ήταν απλή υπόθεση. Χρειάστηκε να θεσπιστούν νέοι κανόνες, να εξελιχθεί μια
νέα «γραμματική» και ένα νέο «συντακτικό», ώστε η αλληλουχία των εικόνων και των ήχων
να γίνει κατανοητή από τον θεατή ως αφηγηματική δομή. Με πρώτο ουσιαστικό εργαστήρι
την αναδυόμενη τότε βιομηχανία θεάματος του Χόλυγουντ δημιουργήθηκε έτσι μια εξαιρετικά
σύνθετη οπτικοακουστική γλώσσα που σήμερα θεωρούμε ίσως δεδομένη, χωρίς να
συνειδητοποιούμε το πλήθος των συμβάσεων και την πολυπλοκότητα των κωδίκων της.
Ξεκίνησε παράλληλα μια μακρόχρονη ιστορική πορεία πειραματισμού και ανατροπών αυτών
των συμβάσεων, σε αναζήτηση νέων εκφραστικών δυνατοτήτων του μέσου.



Θεωρίες για τη θέαση μιας ταινίας

• Θεωρία ταύτισης

• Θεωρία φυγής

Υπάρχουν δύο θεωρίες, που αφορούν τη θέαση μιας ταινίας: Η θεωρία της Ταύτισης
όπου ο θεατής ταυτίζεται με κάποιον από τους ήρωες, και η θεωρία της Φυγής, όπου o
θεατής ξεφεύγει από τη συνήθεια, την καθημερινότητα, την αδράνεια, τα ποικίλα δεσμά
της πραγματικότητας, σε έναν κόσμο συναρπαστικό και φανταστικό. Με άλλα λόγια
ονειρεύεται. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες
ονομάζονται «βιομηχανίες ονείρων». Η ταινία λειτουργεί σαν όνειρο από την άποψη της
θεωρίας της Φυγής. Η συνείδηση του θεατή κατακλύζεται από μια σειρά εικόνων που
ρέουν από την οθόνη και όχι από το υποσυνείδητο. Ο θεατής ζει μια κατάσταση ονειρική
αλλά δεν ονειρεύεται. Ο θεατής στο σινεμά είναι ξύπνιος, οπότε η ταινία και το όνειρο,
αφενός δεν συγχέονται, αφετέρου, όμως, εκφράζουν τις ίδιες επιθυμίες. Τελικά όνειρο
και ταινία δεν είναι παρά απρόσφορες απόπειρες για την εκπλήρωση των επιθυμιών.



Πλονζέ ή κοντρ πλονζέ;



Μέθοδοι «διδασκαλίας»

• Γλώσσα & Λογοτεχνία

• Ερμηνευτική μέθοδος

• Θεωρία πρόσληψης
• Οι περισσότερες μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται στο μάθημα της γλώσσας και της

λογοτεχνίας ισχύουν και στην οπτικοακουστική αγωγή. Προσφορότερη είναι η «ερμηνευτική» μέθοδος
διότι προκρίνει το διαχωρισμό του αντικειμένου διδασκαλίας σε όλο-μέρη-όλο, κάτι που βοηθάει τόσο
τον εκπαιδευτικό στον σχεδιασμό της πορείας της διδασκαλίας, των ερωταποκρίσεων και των στόχων,
όσο και τον μαθητή στην πληρέστερη κατανόηση του κειμένου και του νοήματός του. Αναπτύσσονται,
με αυτόν τον τρόπο, πρωτίστως οι γνωστικές ικανότητες (της κατανόησης, της εμπέδωσης, της
σύνθεσης, της ανάλυσης, της αξιολόγησης κτλ) και δευτερευόντως η έκφραση των προσωπικών
συναισθημάτων ή βιωμάτων.

• Με αυτό το δεύτερο, έχει σχέση η «θεωρία της πρόσληψης» καθώς σύμφωνα με αυτήν δίνουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία της προσωπικότητας του κάθε μαθητή ξεχωριστά, αφού μια ταινία
διυλίζεται μέσα από την προσωπική εμπειρία του καθενός. Η θεωρία αυτή σχετίζεται περισσότερο με
βιωματικούς / συναισθηματικούς στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες. Κάθε μαθητής θα
αποκωδικοποιήσει με διαφορετικό τρόπο την ταινία που θα παρακολουθήσει.



Σκηνές και πλάνα

• Σκηνή: είναι το τμήμα του σεναρίου 
όπου υπάρχει ενότητα χώρου και χρόνου 
(άρα όποτε έχουμε αλλαγή στον χρόνο ή 
στον χώρο, έχουμε και αλλαγή σκηνής)

• Πλάνο: τμήμα της σκηνής (έχουμε 
αλλαγή πλάνου κάθε φορά που αλλάζει 
η θέση της κινηματογραφικής μηχανής ή 
πρακτικά σταματούμε την 
κινηματογράφηση)



Ας στήσουμε μαζί 
μια σκηνή με τρία πλάνα…



Ιδιαιτερότητα

• Φιλμικό κείμενο

• ΜΜΕ & Τέχνη

• Η διττή ιδιότητα του κινηματογράφου: είναι ΜΜΕ και τέχνη. Ο Κ έγινε MME από
το 1905, πάντως πριν απ' την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Την
ίδια χρονική περίοδο, οπωσδήποτε γύρω στο 1914-15, ο Κ άρχισε να αποκτά
τους στιλιστικούς εκείνους τρόπους οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ως τέχνη. Γιατί
είναι ταυτόχρονα και ΜΜΕ: απαιτεί περίπλοκους τυπικούς οργανισμούς για τη
λειτουργία του και πλατιά οικονομική στήριξη, Απευθύνεται σε μεγάλο και
ανομοιογενές κοινό, το περιεχόμενο των μηνυμάτων του είναι ανοικτό σε
όλους, μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονη και άμεση επαφή με πολυάριθμους
ανθρώπους, διαμορφώνει το κοινό και το μετατρέπει σε συνάθροισμα ατόμων
με κοινή εστία ενδιαφερόντων, κοινότροπη συμπεριφορά, ταυτόσημη
δραστηριότητα και κοινούς σκοπούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ το
1942, ο μέσος Αμερικανός ξόδευε για ταινίες το 23% του εισοδήματός του!



Είδη πλάνων

• Κοντινό

• Μεσαίο

• Μακρινό



Ας κάνουμε αυτά τα τρία είδη πλάνων



Η φύση του κινηματογράφου

• Storytelling

• Χρόνος

• Ελλειπτική αφήγηση
• Η αφήγηση μιας ιστορίας: Τι κάνει μια ταινία; Αφηγείται μια ιστορία & παρουσιάζει ανθρώπους, τόπους ή

γεγονότα που δηλώνονται ως «φανταστικά», δηλαδή δεν έχουν συμβεί ποτέ με τον τρόπο που
παρουσιάζονται στον πραγματικό κόσμο του θεατή, «σκηνοθετούνται» με βάση τη φαντασία των
δημιουργών και αποδίδονται μέσω ερμηνειών των ηθοποιών. Αφήγηση ιστοριών μπορεί να υπάρχει βέβαια
και σε ταινίες τεκμηρίωσης.

• Ο χρόνος στην ταινία: Μπορεί η γραμμική εξέλιξη της ιστορίας, κατά την οποία τα γεγονότα παρατίθενται
σε μια απλή χρονολογική σειρά να κυριαρχεί, ειδικότερα στον εμπορικό κινηματογράφο, αλλά στην
πραγματικότητα, ο χρόνος είναι ένα από τα πιο εύπλαστα υλικά στη διάθεση του σκηνοθέτη (κλασικό
παράδειγμα: αναδρομή (flash-back)

• Ελλειπτική αφήγηση: Θα ήταν αδύνατον, λόγου χάριν, να παρακολουθήσουμε τη ζωή ενός χαρακτήρα στη
διάρκεια μιας ημέρας, αν δεν συμπυκνώναμε αυτό το διάστημα δημιουργώντας υπολογισμένα χρονικά
άλματα και επιλέγοντας δράσεις που θεωρούμε κομβικής σημασίας.



Ο κανόνας των τριών

Χωρίζει το κάδρο σε 3 οριζόντιες και 3 κάθετες λωρίδες. 

Στο τετράγωνο που σχηματίζεται από τα σημεία τομής 

τους είναι το κατάλληλο  σημείο για να τοποθετήσουμε το 

αντικείμενο του ενδιαφέροντος.



Ας εφαρμόσουμε στα κάδρα μας τον κανόνα 
των τριών



Η φύση του κινηματογράφου

• Οι ήρωες

• Οι τεχνικές

• Το τέλος
• Οι ήρωες της ταινίας. Τίνος ιστορία είναι αυτή που βλέπουμε; Η ταύτιση με τους ήρωες της ταινίας έχει

σαν αποτέλεσμα ο θεατής να «εκπροσωπείται» στον κόσμο της ταινίας.

• Χρήση τεχνικών: χρήση των οπτικοακουστικών τεχνικών ώστε ο θεατής να παραμένει διαρκώς
προσανατολισμένος στον χώρο και τον χρόνο της δράσης. Οι τεχνικές μένουν όσο γίνεται λιγότερο
αντιληπτές από τον απλό θεατή, που προσηλώνεται στη σταδιακή συγκρότηση της πλοκής και μόνον.

• Το τέλος: προκαλεί τη συγκινησιακή ικανοποίηση του θεατή, μια αφηγηματική λύση ανάλογη με την
δραματική «κάθαρση». Η πιο διαδεδομένη εκδοχή μιας τέτοιας κορύφωσης είναι ίσως το δημοφιλές
«happy end». Η συμβατική κορύφωση μιας ταινίας αναμένεται να κλείσει όλα τα αφηγηματικά νήματα
που ξεδιπλώθηκαν στη εξέλιξή της, λύνοντας τα αιτιώδη ζητήματα που τη διέτρεχαν και βάζοντας μια
πειστική και οριστική τελεία. Αυτό δε συμβαίνει πάντα: Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας
επιλογής αποτελεί η ταινία "Κλέφτες ποδηλάτων"13 του Βιττόριο ντε Σίκα, εξέχον δείγμα του ιταλικού
νεορεαλισμού: στην τελευταία σκηνή του έργου βλέπουμε τον ταπεινωμένο πατέρα και το μικρό του γιο,
πιασμένους χέρι-χέρι να προχωρούν προς το άγνωστο. Η ιστορία συνεχίζεται εκτός οθόνης.



Τα θεατρικά στοιχεία

• Βγάλτε τα ρούχα σας!!



Η φύση του κινηματογράφου

• Το είδος της ταινίας

• Η Βασική σεναριακή ιδέα

• Αρχή, μέση, τέλος

• Η άποψη της κάμερας

• Στάδια δημιουργίας

• Το είδος της ταινίας: Τα κριτήρια για να κρίνουμε αν ένα έργο υπάγεται στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ ή των μυθοπλασιών 
είναι η δήλωση των δημιουργών ότι οι τόποι, οι άνθρωποι και τα γεγονότα είναι «της φαντασίας τους» ή υπάρχουν/ υπήρξαν 
κάπου στον κόσμο του θεατή, η φανερή σκηνοθεσία τους ή καταγραφή τους με τρόπο που η κάμερα δεν θέλει και δεν παρεμβαίνει 
στα δρώμενα, καθώς και η απόδοση των γεγονότων από ηθοποιούς ή πρόσωπα που δηλώνονται με την πραγματική ιδιότητά τους 
και κάνουν αυτό που κάνουν συνήθως. Animation: η εικόνα είναι πλήρως κατασκευασμένη με διάφορες τεχνικές και αποδομένη με 
μια πλασματική κίνηση που να προσομοιάζει στην κίνηση των ταινιών ζωντανής δράσης που καταγράφεται από κάμερα.

• Βασική σεναριακή ιδέα: Η πλήρης Σεναριακή Ιδέα μπορεί να εκφραστεί σε μια πρόταση: «Αυτό το έργο είναι η ιστορία του Χ που 
προσπαθεί να επιτύχει τον Υ σκοπό του αλλά εμποδίζεται από το(ν) Ζ».

• Η άποψη της κάμερας καθορίζει και αυτό που βλέπει το κοινό στην οθόνη. Εξαίρεση τα πολύ γενικά πλάνα… (διαφορά με το 
θέατρο, όπου ο θεατής εστιάζει σε όποιο σημείο της σκηνής θέλει)

• Ολοκληρώνεται μέσα από 4 στάδια: προπαραγωγή, παραγωγή (γυρίσματα), μεταπαραγωγή (μοντάζ, μουσική), προώθηση 
(διανομή στις αίθουσες, διαφήμιση)



Το δικό μου κάδρο



Επεξεργασία/αποκωδικοποίηση ταινίας

Επίπεδα

• 1ο   Περιεχόμενο, μηνύματα, ιδεολογικό φορτίο, κίνητρα

• 2ο   Η γλώσσα του κινηματογράφου

• Με ποιον τρόπο δουλεύουμε; 

-μόνο ένα από τα δύο

-και τα δύο αλλά το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά

-και τα δύο, αλλά ταυτόχρονα

• Ποιος είναι ο σωστός τρόπος;

• Ποιος είναι ο εύκολος τρόπος; (όχι ο πρώτος… γιατί δεν υπάρχει μία, αλλά τρεις προθέσεις: του δημιουργού, 
τη ίδιας της ταινίας και των θεατών)

• Τα δύο επίπεδα γίνονται στην πραγματικότητα ένα: για να εντοπίσουμε το μήνυμα μιας ταινίας, πρέπει να 
εντοπίσουμε τα κινηματογραφικά μέσα που αξιοποιούν οι δημιουργοί…..

• …καθώς η ίδια ταινία με άλλο μοντάζ, άλλο μουσικό χαλί, άλλες γωνίες κλπ θα είχε διαφορετική επίδραση



Ο ρόλος της μουσικής

ΥΛΙΚΟ/2_ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ.mp4


Ο ρόλος της παραγωγής

• Ποιος φοβάται τη κινηματογραφική δημιουργία;

• Αρκεί για την καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού των μαθητών 
μας η επεξεργασία και αποκωδικοποίηση της ταινίας; Όχι, τα παιδιά μαθαίνουν 
να γράφουν γράφοντας και να διαβάζουν διαβάζοντας, τα παιδιά μαθαίνουν τον 
κινηματογράφο φτιάχνοντας τα δικά τους κινηματογραφικά προϊόντα. Γιατί δεν 
πρέπει να φοβόμαστε τη δημιουργία;

-δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό

-υπάρχει δωρεάν λογισμικό

-δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις (μαθητές μας γηγενείς)

-δε χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι μεγάλο σε διάρκεια ή «επαγγελματικό»



Κανόνας 180ο

Η κάμερα, σύμφωνα με τον κανόνα του άξονα (ή αλλιώς 

των 180 μοιρών) θα πρέπει πάντα να κινείται ή να 

αλλάζει θέσεις μόνο από την μία πλευρά του άξονα, 

όπως στο παράδειγμα στο ημικύκλιο που ορίζεται με 

βάση τον άξονα.

ΥΛΙΚΟ/3_ΚΑΝΟΝΑΣ 180.mp4


Κανόνας 30ο

Σε κάθε αλλαγή πλάνου, η γωνία μεταξύ του 

προηγούμενου  και του επόμενου πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη των 30 μοιρών, αλλιώς το μάτι την 

αντιλαμβάνεται σαν «πήδημα» ή κούνημα της κάμερας.

ΥΛΙΚΟ/4_KANONAS 30 SXEDIAGRAMMA.mp4
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Κανόνες συνέχειας

• Στον κινηματογράφο ο χώρος και ο χρόνος είναι αυθαίρετοι, 
κατασκευάζονται. Για να μπορεί ο θεατής της ταινίας να συνδέσει 
κατακερματισμένες εικόνες (πλάνα, σκηνές κλπ) και να φτιάξει την 
εικόνα του όλου, έχει ανάγκη συνέχειας και αληθοφάνειας. 

ΥΛΙΚΟ/6_ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΥΝ Λ.mp4


Γιατί τόση εμμονή με τους κανόνες;

ΥΛΙΚΟ/7_ΚΑΝ 180 Λ.mp4


Το παιδί στο κινηματογραφικό σύμπαν…

• Το παιδί κριτής

• Το παιδί θεατής

• Το παιδί δημιουργός



Πόσο εύκολα βρήκε θέση ο κινηματογράφος 
στο ελληνικό σχολείο;

• Λαμπαδάριος VS Παλαμάς



Πόσο εύκολα βρήκε θέση ο κινηματογράφος 
στο ελληνικό σχολείο;

• Αν και ο κινηματογράφος ήρθε στην Ελλάδα το 1896, η ανάπτυξή του καθυστέρησε. Μόλις το 1908 άνοιξε στην 
Αθήνα ο πρώτος κινηματογράφος με εισιτήριο. 

• Σύσσωμη η διανόηση της εποχής αποστρέφεται τον κινηματογράφο ενώ το Υπουργείο Παιδείας απεργάζεται μέτρα
για τον αποκλεισμό των μαθητών από αυτόν. Ο Παλαμάς όμως σε ένα χρονογράφημά του το 1915 γράφει «τι
ωραιότερα, ελκυστικωτέρα και τι αθωοτέρα για τα παιδιά μας απόλαυσις, από την χαρά του κινηματογράφου.
Αφορμή ώστε να ασχοληθεί ο Παλαμάς με τον κινηματογράφο είναι ένα άρθρο του Εμμανουήλ Λαμπαδάριου
εναντίον του κινηματογράφου. Ως απάντηση, γράφει το 1915 δύο κείμενα: «τα κακά του κινηματογράφου» και «τα
καλά του κινηματογράφου». Ο Παλαμάς επιμένει στη χρησιμότητα του κινηματογράφου στην εκπαίδευση και
μάλιστα σαν ένα εργαλείο μιας μεγάλης μεταρρύθμισης. Δίνει έμφαση στη χρήση της εικόνας σε αντιδιαστολή προς
την «ωχράν μόνο από της καθέδρας βοήθειαν του ξηρού ή νυσταλέου διδασκάλου, από φυλλάδας νωθράς την
σκέψιν και νωθροτέρας την γλώσσαν, λογιωτατιστί και παπαγαλιστί». Ο Σελεστέ Φρενέ είναι ο πρώτος που
εισήγαγε τη νέα τέχνη ως εργαλείο δημιουργίας και μάθησης. Στην Ελλάδα, το 1933, δύο φωτισμένοι δάσκαλοι (ο
Γεώργιος και η Πηνελόπη Παπαγεωργίου) στο διθέσιο σχολείο Μελισσίου Σικυωνίας αγοράζουν κινηματογραφική
μηχανή και οργανώνουν προβολές για τους μαθητές και τους κατοίκους των γύρω χεριών. Στην Ελλάδα η
αμφισβήτηση του κινηματογράφου συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια καθώς λεγόταν ότι «μια τέχνη, που είναι τόσο
προσιτή στη θεώρηση, τόσο εύκολη και δε χρειάζεται μια κάποια καλλιτεχνική μύηση του θεατή, αλλά αρέσει σε
όλον τον κόσμο δεν μπορεί να είναι τέχνη». Μόλις τη δεκαετία του 30 διαπιστώνουμε μια αλλαγή. Χαρακτηριστική
η μελέτη του υπερρεαλιστή ποιητή Νίκολα Κάλας το 1932 υπέρ του κινηματογράφου.



είπαν…για τον κινηματογράφο…

«τι ωραιότερα, ελκυστικωτέρα και τι αθωοτέρα για τα παιδιά μας 
απόλαυσις, από την χαρά του κινηματογράφου»

«…την ωχράν μόνο από της καθέδρας βοήθειαν του ξηρού ή 
νυσταλέου διδασκάλου, από φυλλάδας νωθράς την σκέψιν και 

νωθροτέρας την γλώσσαν, λογιωτατιστί και παπαγαλιστί»

«μια τέχνη, που είναι τόσο προσιτή στη θεώρηση, τόσο εύκολη 
και δε χρειάζεται μια κάποια καλλιτεχνική μύηση του θεατή, αλλά 

αρέσει σε όλον τον κόσμο δεν μπορεί να είναι τέχνη» 



…διθέσιο δημοτικό σχολείο Μελισσίου
Σικυωνίας



Δώστε έναν δικό σας τίτλο

«Κάποιος κουβαλάει συνέχεια στην 
τσέπη του ένα αντικείμενο, μέρα και 

νύχτα. Είναι πολύ σημαντικό γι’ 
αυτόν. Το αντικείμενο χάνεται…»



Δραστηριότητες αποκωδικοποίησης

• Πριν (Η ενημέρωση, εξοικείωση, προετοιμασία ενισχύει την σε
βάθος κατανόηση της ταινίας. Πιθανόν όμως να την απομυθοποιεί
και να παρεμποδίζει την αυθόρμητη ανταπόκριση ή τη
συναισθηματική διέγερση)

• Κατά τη διάρκεια (Κάποιοι θεωρητικοί προτείνουν δύο προβολές.
Μία χωρίς δράσεις και διακοπές και μία με ανάλυση, επεξεργασία
και αποκωδικοποίηση)

• Μετά (Το μετά είναι σημαντικό γιατί βοηθάει τα παιδιά να
αποκτήσουν μια μεταγλώσσα που θα τους επιτρέψει να
εξοικειωθούν με τους κώδικες της κινηματογραφικής αφήγησης
και να γίνουν κριτικοί θεατές).



Οι 4 ερωτήσεις

• Τι;

• Ποιος;

• Πώς;

• Γιατί;

• Για ποιον;

1. Την ανάγνωση του είδους της ταινίας και της πλοκής του θέματος (ΤΙ),

2. Τη συστηματική καταγραφή των χαρακτήρων της ταινίας (ΠΟΙΟΣ)

3. Τη συστηματική ανάλυση σημαντικών σκηνών της ταινίας και των σχετικών επιλογών για την 
οπτικοακουστική απόδοση του περιεχομένου (ΠΩΣ),

4. Το μήνυμα της ταινίας και την εκτίμηση της επίδρασης που ασκεί στο θεατή (ΓΙΑΤΙ)

5. Τη συνολική αξιολόγηση της ταινίας αναφορικά με ηλικιακές ομάδες (ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ)



Παράδειγμα δομημένου διαλόγου



Παράδειγμα δομημένου 
διαλόγου



Ο ρόλος του φωτισμού



Ας παίξουμε με τον φωτισμό!



Στρατηγικές

Ανάλυση κειμένου

• 1ο Στάδιο    Λεπτομερής περιγραφή 

• 2ο Στάδιο   Νόημα κειμένου

• 3ο Στάδιο   Διατύπωση κρίσεων



Ανάλυση κειμένου

•1ο Στάδιο: Λεπτομερής περιγραφή (για παράδειγμα τα 

παιδιά βλέπουν μια ταινία και καταγράφουν όλα όσα μπορούν να 
δουν και να ακούσουν. Στη συνέχεια επικεντρώνονται π.χ. στον 
ήχο και συζητούν για το είδος της μουσικής, τα ηχητικά εφέ, τη 
γλώσσα, τον τόνο της φωνής του αφηγητή, τη χρήση της σιωπής 
κλπ. Κλείνουν μετά τον ήχο και ασχολούνται με την εικόνα (χρήση 
σκηνικών, γλώσσα σώματος, χρώματος κλπ) και το πώς 
παρουσιάζεται (γωνία λήψης, φωτισμός κλπ). 



Ας γίνουμε τρομακτικοί!



Ανάλυση κειμένου

• Στο 2ο στάδιο (που είναι το νόημα κειμένου) οι μαθητές 
εξετάζουν τα επιμέρους στοιχεία που βρήκαν στο πρώτο στάδιο 
ψάχνοντας τις συνδηλώσεις και τους συνειρμούς που προκαλούνται (τι 
τους θυμίζουν τα συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα ή τα στοιχεία του 
σκηνικού, πώς χρησιμοποιείται ο φωτισμός και ο ήχος για να 
δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη διάθεση και ατμόσφαιρα, τι θα άλλαζε 
αν χρησιμοποιηθεί ως μουσικό χαλί ένα άλλο μουσικό κομμάτι κλπ). 

• Στο 3ο στάδιο (διατύπωση κρίσεων) οι μαθητές εντοπίζουν τις 
αξίες ή ιδεολογίες που κρύβονται πίσω από το προϊόν (ποιο μήνυμα 
προσπαθεί να προωθήσει κλπ).



Το κείμενο

«Μας βάλανε και πολεμήσαμε. 
Βγάλαμε τα μάτια μας, εσύ από εδώ, 
εγώ από την άλλη μεριά. Χάσαμε και 

οι δύο»



Απομονώνουμε τον ήχο

ΥΛΙΚΟ/8_ΗΧΗΤΙΚΟ.mp3
ΥΛΙΚΟ/9_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.mp4
ΥΛΙΚΟ/9_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.mp4


Άλλες στρατηγικές

Ανάλυση πλαισίου
Επικέντρωση σε στοιχεία που αγνοούμε ή αδιαφορούμε γι’ αυτά: η
ταυτότητα της ταινίας μέσω από τους τίτλους της αρχής, πληροφορίες για
την παραγωγή μέσα από τους τίτλους τέλους, εταιρείες-χορηγοί που
τοποθετούν διαφημιστικά τα προϊόντα τους στην ταινία, οικονομικά
συμφέροντα που εκπροσωπούνται, σύγκριση π.χ. τίτλων αρχής και τέλους
μεταξύ δύο ταινιών μικρού μήκους, πληροφορίες για τους τρόπους
προώθησης της ταινίας μέσω άλλων ΜΜΕ διαδίκτυο, τηλεοπτικά
περιοδικά, ραδιόφωνο, εφημερίδες κλπ, πληροφορίες για το κόστος
παραγωγής και την εμπορικότητα (views, εισιτήρια)



Άλλες στρατηγικές

Μελέτες περίπτωσης
Επιτρέπει στους μαθητές να ερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα δικής
τους επιλογής εξειδικεύοντας την προηγούμενη στρατηγική
(ανάλυση πλαισίου). Για παράδειγμα ασχολούνται με τη χρήση των
ζώων στις ταινίες ή τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνουν πχ το
προσφυγικό διαφορετικές ταινίες. Ή ακόμη μπορούν να φτιάξουν
ερωτηματολόγια με τα οποία θα διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο
συγκεκριμένες ταινίες επηρεάζουν το κινηματογραφικό κοινό.



Άλλες στρατηγικές

Μεταφράσεις
Οι μαθητές στην απλούστερη μορφή καλούνται να «μεταφράσουν»
ένα κείμενο από ένα Μέσο σε ένα άλλο. Για παράδειγμα μια ταινία
μικρού μήκους γίνεται άρθρο εφημερίδας. Τι αλλαγές θα πρέπει να
γίνουν;



Άλλες στρατηγικές

Προσομοιώσεις
Με τις προσομοιώσεις οργανώνονται στην τάξη παιχνίδια ρόλων στα
οποία ζητούμε από τους μαθητές να μπουν στη θέση των
παραγωγών μιας ταινίας με τρόπο φανταστικό και να υποδυθούν για
παράδειγμα τους υπεύθυνους παραγωγής που υποβάλλουν στην
εταιρεία τους την πρόταση για την παραγωγή μιας ταινίας.



Άλλες στρατηγικές

Παραγωγή
Η τελευταία στρατηγική είναι η παραγωγή από τα παιδιά ταινιών με
σκοπό την καλύτερη γνώση των ιδιαίτερων συμβάσεων που
χρησιμοποιούνται.



Πείραμα Κουλέσωφ…



Κλείνοντας…

• Κατάλληλες και μη κατάλληλες ταινίες…

• Οι ταινίες μικρού μήκους….

• Η γλώσσα…

• Παράλληλο σχολείο….

• Η έμφαση δεν αφορά την αξιοποίηση «κατάλληλων» έναντι «μη κατάλληλων» ταινιών, αλλά στον τρόπο αξιοποίησης αυτών στο 
σχολικό περιβάλλον. 

• Οι ταινίες μικρού μήκους είναι ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό είδος: στα λίγα λεπτά της διάρκειάς τους καλούνται οι δημιουργοί να
αποτυπώσουν τα μηνύματά τους αξιοποιώντας τα ίδια κινηματογραφικά εργαλεία. Οι ταινίες μικρού μήκους μοιάζουν με τα ποιήματα 
έναντι των μεγάλων μυθιστορημάτων. Γι’ αυτό και προσφέρονται για εκπαιδευτική αξιοποίηση καθώς επιτρέπουν πολλαπλές 
αναγνώσεις και ερμηνείες.

• Ο κινηματογράφος, εφόσον αποτελεί μια «γλώσσα», είναι μια αισθητική, κοινωνική και πολιτική πρόταση. Είναι μια αισθητική και 
ιδεολογική παρέμβαση με κοινωνικό χαρακτήρα.

• Μα πέρα από όλα αυτά, υπάρχει και κάτι άλλο. Κι αυτό είναι η μαγεία, το μυστήριο της εικόνας, που έχει να κάνει με άγνωστες, 
πρωτόγονες καταβολές του ανθρώπου. «Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τις μυστηριώδεις αυτές καταβολές, αν όμως θέλουμε να 
καταλάβουμε το χρονικό της τέχνης, θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε τόσο πως οι εικόνες και τα γράμματα είναι, στην πραγματικότητα, 
συγγενείς εξ αίματος» (Gombrich E.H., 1998, σελ. 53). 



Λινκ για τα βίντεο της παρουσίασης

• Τα υποστηρικτικά βίντεο της παρουσίασης, μπορείτε να τα βρείτε 
στο ακόλουθο λινκ:

https://drive.google.com/drive/folders/1IEtdUmpqFIZHs2CM--
oLpIhHjuBtkbQB

https://drive.google.com/drive/folders/1IEtdUmpqFIZHs2CM--oLpIhHjuBtkbQB


Ευχαριστώ!!


