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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ91.01/ΠΕ06

● διδασκαλία Ιστορίας και Αισθητικής
Κινηματογράφου ως β΄ανάθεση
ειδικότητας ΠΕ91.01 στη Δευτ.
Εκπαίδευση(σύμφωνα με τις αναθέσεις
του Υπουργείου Παιδείας για τα
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια )

● πιστοποιημένη παρακολούθηση
μαθημάτων Ιστορίας και Θεωρίας
Κινηματογράφου στη Σχ. Καλών
Τεχνών/Τμήμα  Θεάτρου, ΑΠΘ

● Πιστοποιημένα σεμινάρια
κινηματογραφικής παιδείας και
παρακολούθηση συνεδρίων για την
αξιοποίηση του οπτικοακουστικού
γραμματισμού  στην εκπαίδευση

ΤΙΤΛΟΣ,

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΙΛΟΥ

‘Από τη φωτογραφία στον
κινηματογράφο’

Η διεύρυνση του χαρακτήρα του ομίλου με την
αξιοποίηση της Φωτογραφίας και της σχέσης της
με την αισθητική του Κινηματογράφου που
υλοποιήθηκε τις προηγούμενες σχ. χρονιές θα
αξιοποιηθεί ως πρόταση καλής διδακτικής
πρακτικής και τη φετινή χρονιά.
Ο κινηματογράφος είναι συνδεδεμένος με την
εικόνα και κατ’ επέκταση με την τέχνη της
φωτογραφίας πάνω στην οποία εξάλλου βασίζεται.
Στον όμιλο κινηματογράφου και φωτογραφίας
2022-23, για 10η συνεχή χρονιά,θα συνεχίσουμε
να διερευνούμε τη σχέση των δύο αυτών μορφών
οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής έκφρασης.
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Τόσο η κινηματογραφική παιδεία (film literacy)
όσο και η φωτογραφική παιδεία(photo literacy)
αποτελoύν βασικούς άξονες της
οπτικοακουστικής παιδείας (audiovisual literacy)
και της παιδείας στα Μέσα (media literacy).

Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τον πολυτροπικό
τρόπο του φωτογραφικού και του
κινηματογραφικού κώδικα,ενώ παράλληλα
διαθέτουν μια ιδιαίτερη οπτική αντίληψη.

Στον όμιλο καλλιεργείται η ικανότητα των
μαθητών να προσλαμβάνουν, να συνειδητοποιούν
και να αναλύουν τους συγκεκριμένους
εκφραστικούς κώδικες οι οποίοι στο σχολικό
πρόγραμμα γίνονται εργαλεία κατανόησης του
κόσμου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται με τη
χρήση ενός σύνθετου συστήματος επικοινωνίας
που έχει άμεση ή έμμεση σύνδεση με τα
περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου.

Το καλλιτεχνικό ερέθισμα ανοίγει δρόμους στη
φαντασία, απελευθερώνει το συναισθηματικό
κόσμο των παιδιών, συναρπάζει με την εικόνα, το
χρώμα, τη μουσική, το ρυθμό, ωθεί την
αυτενέργεια και την συνεργασία, διευρύνει την
κοινωνική μάθηση  και κινητοποιεί τη δημιουργία.

ΤΑΞΕΙΣ Ε-ΣΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 12

(θα προηγηθεί αριθμός μαθητών του περσινού

ομίλου με στόχο την ολοκλήρωση του κύκλου

μαθημάτων)

Ημέρες διεξαγωγής ομίλου:

Τετάρτη  και Παρασκευή

ΣΤΟΧΟΙ -η εισαγωγή της τέχνης του Κινηματογράφου και
της Φωτογραφίας στην εκπαιδευτική πράξη
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-η καλλιέργεια της ικανότητας του παιδιού να
κατανοεί την πολυπλοκότητα του
οπτικοακουστικού μέσου
-η αξιοποίηση του οπτικοακουστικού
γραμματισμού ως  συστήματος επικοινωνίας
-η αξιοποίηση τεχνικών του Artful Thinking και
της Slow Art
-ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος
-η ανάπτυξη της κοινωνικής μάθησης
-η καλλιέργεια της κριτικής  σκέψης
-η δημιουργία ενεργών θεατών και όχι παθητικών
δεκτών
-η εμπειρία της θέασης ως συλλογικής διαδικασίας
-η καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση
-η απόλαυση της τέχνης

Συνοπτικά, επιδιώκεται η εφαρμογή των 3Cs της
κινηματογραφικής παιδείας :

● κριτική προσέγγιση (Critical approach)
● πολιτιστική προσέγγιση (Cultural approach)
● δημιουργική προσέγγιση (Creative

approach)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

-Βασικές αρχές της φωτογραφίας
-Γνωριμία με το μέσο της φωτογραφικής μηχανής,
με βασικές τεχνικές φωτογράφισης, είδη κάδρου,
σύνθεση, πηγές φωτός κλπ και με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά μιας φωτογραφίας που καθιστούν
μία εικόνα αντικείμενο τέχνης
-Κριτική ανάλυση φωτογραφικών έργων με
τεχνικές Artful Thinking και Slow Art
-Η φωτογραφική σύνθεση ως προαπαιτούμενο
κατασκευής της κινηματογραφικής εικόνας
-Γνωριμία με το φωτογραφικό έργο Ελλήνων και
ξένων φωτογράφων
-Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από τα παιδιά
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ;ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

-Ιστορία Κινηματογράφου, σχέση με την τέχνη της
φωτογραφίας
-Διάκριση  ειδών
-Στοιχεία σεναρίου, πλοκής
-Γραμματική της 7ης τέχνης (ορολογία, τεχνικές,
τρόποι αφήγησης)
-Τεχνικά χαρακτηριστικά: (είδη πλάνων, γωνίες
λήψης, μοντάζ, ήχος)
-Συντελεστές και στάδια παραγωγής
-Εξοικείωση με εκπαιδευτικά λογισμικά
παραγωγής storyboards και κατασκευής ταινιών
-Digital story telling
-Πρακτική εξάσκηση (π.χ συγγραφή storyboard
και σεναρίου)
-Παρακολούθηση ταινιών
-Τεχνικές σχολιασμού και κριτικής ανάλυσης
-Κατασκευή κινηματογραφικής αφίσας
-Πιθανή παρακολούθηση του Κinderdocs
-Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών

Μεθοδολογία/διδακτικά μοντέλα
Ανακαλυπτική/Ερευνητική
Μέθοδος πρόσληψης οπτικοακουστικών  μέσων
Εφαρμοσμένο Μοντέλο κινηματογραφικής
παιδείας του BFI(BRITISH FILM INSTITUTE)
Αξιοποίηση των στρατηγικών του Slow Art και
Artful Thinking Approach
Αναστοχασμός
Αξιολόγηση

Κριτήρια επιλογής ταινιών:
-Η κατασκευαστική  και καλλιτεχνική αρτιότητα
-Ταινίες που έχουν στο επίκεντρο την παιδική
ηλικία , τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνία και
το περιβάλλον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

20 εβδομάδες (τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία)
σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΠΠΣ (αρ.
Γ1/146715/9/10/13),διάστημα που κρίνεται
απαραίτητο για την ολοκλήρωση των
δραστηριοτήτων και με δεδομένο ότι η

4



παρακολούθηση αλλά και η πιθανή παραγωγή
ταινιών προυποθέτουν μεγάλη χρονική διάρκεια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση (Μείζον
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών),
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2011.

Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική
Έκφραση(τμήμα του ΠΣ για την Αισθητική
Παιδεία με τίτλο Πολιτισμός-Δραστηριότητες
Τέχνης), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2011.

Η Κινηματογραφική αφήγηση, μια ιστορία με
εικόνες και ήχους, τόμος Α και τόμος Β, Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσ/νίκης εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Πάμε Σινεμά, Θεσ/νίκη, 2002.

Look again! A teaching guide to using film and
television, BFI, London, 2003.

Cary Bazalgate, Impacts of Moving Image,
Scottish Screen, 2009.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
● Ταινίες μυθοπλασίας: σύγχρονες αλλά και

κλασσικές ταινίες της παγκόσμιας
κινηματογραφικής κληρονομιάς

● Ταινίες μικρού μήκους (καλλιτεχνικό
animation, σχολικές κλπ )

● Tαινίες  τεκμηρίωσης
● Φωτογραφικό υλικό αναγνωρισμένων

φωτογράφων
● Πληροφοριακό έντυπο υλικό, πηγές από

διαδίκτυο, εκδόσεις Φεστιβάλ Θεσ/νίκης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ταινίες μικρού μήκους, φωτογραφικό υλικό,
κείμενα κριτικού λόγου, προσωπικά ημερολόγια,
storyboards, κινηματογραφικές αφίσες
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

/άλλους ομίλους

Πιθανή συνεργασία με
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης (TIFF)
Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσ/νίκης
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσ/νίκης
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης
Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ
Eκπαιδευτικό κέντρο I-NOUS
Συνεργασία με ομίλους του σχολείου μας

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Μουσείο Κινηματογράφου Θεσ/νίκης
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης
Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσ/νίκης
Eκπαιδευτικό κέντρο I-NOUS
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