Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Φτιάχνοντας μια ταινία μικρού μήκους»
2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων
Α. Ομάδα Μαθητών
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές:
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Επίθετο
Μαυράκης
Μπατιστάτος
Παπανδρέου
Δρακονταειδή
Καλτάκη
Σκλείδας
Πετρούτσι
Καρδάση
Σταθόπουλος
Δενέκος

Όνομα
Δημήτρης
Γεώργιος
Δήμητρα
Κων/να
Μαρία
Θωμάς
Αλέξης
Νάσια
Στάθης
Κων/νος

Τμήμα
Β2
Β2
Β3
Γ1
Β4
Γ3
Γ3
Α2
Γ3
Γ4

Β. Παιδαγωγική Ομάδα:



Ντάλης Λάμπρος
Κατάρα Σοφία

Γ. Σκοποί του προγράμματος







Να μπορούν οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά και μεθοδικά (όπως ένα
συνεργείο λήψης)
Να αναδειχθούν σχολικά και κοινωνικά προβλήματα μέσω της δύναμης της
εικόνας και του λόγου
Να καλλιεργηθεί η αισθητική ματιά των μαθητών
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα στάδια δημιουργίας μιας ταινίας
Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της
ηθοποιίας
Να μπορούν οι μαθητές να επιλέγουν και να χειρίζονται τα κατάλληλα
οπτικοακουστικά μέσα για το γύρισμα μιας ερασιτεχνικής ταινίας μικρού
μήκους

Δ. Διαδικασία που ακολουθήθηκε
Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και στο πρακτικό. Στο
θεωρητικό μέρος μέσω συζήτησης και επίδειξης αναπτύχθηκαν τα στάδια
δημιουργίας μιας ταινίας από τη γέννηση της ιδέας για το σενάριο μέχρι το τελικό
μοντάζ. Αναπτύχθηκαν επίσης τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου όπως το
πλάνο, η σκηνή, το μοντάζ και η χρήση της μουσικής. Στη συνέχεια συζητήθηκε πιο
θα είναι το περιεχόμενο των ταινιών, τι ακριβώς θέλουμε να δείξουμε και πως. Στο

πρακτικό μέρος αφού είχαμε ήδη τα σενάρια έτοιμα, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα των
ταινιών μας. Εκει οι μαθητές είδαν στην πράξη τη διαδικασία γυρίσματος μιας
ταινίας. Υπήρξε διάλογος και προβληματισμός για το πως θα στηθούν οι σκηνές και
τα πλάνα. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία δύο ταινιών.
Η πρώτη ήταν εμπνευσμένη από την καθημερινότητα στο σχολείο μας ενώ η
δεύτερη διαπραγματεύεται το θέμα του bullying. Ειδικά η δεύτερη ταινία βασίστηκε
στο βιβλίο «μου έκλεψαν το όνομά μου» του συγγραφέα και εικονογράφου Tassies
σε εκδόσεις ΕΨΥΠΕ. Στα παρακατω links μπορείτε να δείτε τις ταινίες:



T.G.I.F (Thank God It's Friday)
μου έκλεψαν το όνομά μου

T
T.G.I.F.

μου έκλεψαν το όνομά μου

Ε. Αξιολόγηση - Διάχυση των αποτελεσμάτων-Συνεργασίες
Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα πήγε πολύ καλά, η ανταπόκριση των μαθητών
ήταν πολύ καλή, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και αρκετοί στόχοι επιτεύχθηκαν, άλλοι
περισσότερο κα άλλοι λιγότερο. Οι ταινίες παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της
Διεύθυνσης Β/θμιας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ελευσίνας καθώς και στην
εκδήλωση για το τέλος της χρονιάς που έγινε στο προαύλιο του σχολείου μας.
Επίσης η ταινία «μου έκλεψαν το όνομά μου» θα παιχτεί και στο 3ο ψηφιακό
φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου που θα γινει στην Αθήνα το πρώτο
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Επίσης στόχος μας είναι οι ταινίες να συμμετάσχουν
και σε άλλα φεστιβάλ κινηματογράφου, μαθητικά και μη.

Εκδήλωση στο προαύλιο του σχολείου μας

