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Ο Οδθγόσ ςυνοδεφει τισ δραςτθριότθτεσ Οπτικοακουςτικισ 

Ζκφραςθσ που περιζχονται ςτο προτεινόμενο Ρρόγραμμα Σπουδϊν 

για το "Νζο Σχολείο". Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν από ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε 

ειδικότθτασ, χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Αποτελεί 

υλοποίθςθ των κεωρθτικϊν αρχϊν που εκτίκενται ςτο  ειςαγωγικό 

ςκεπτικό για τθν Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ ςτθν Υποχρεωτικι 

Εκπαίδευςθ (2.4.1. και 2.4.2. του αντίςτοιχου Χάρτθ Ρλοιγθςθσ). 

Επίςθσ αποτελεί τμιμα του ςυνολικοφ ΡΣ για τθν Αιςκθτικι Ραιδεία 

όπωσ περιγράφεται ςτο Συνοπτικό ςκεπτικό του πεδίου "Ρολιτιςμόσ 

- Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ"(1.1.-1.6.).  
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Οδηγόσ 

εκπαιδευτικού 

για την Οπτικοακουςτική 

Έκφραςη 
 

*Στο Ρλαίςιο των δραςτθριοτιτων Αιςκθτικισ 

Αγωγισ για όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ Υποχρεωτικισ 

Εκπαίδευςθσ+ 

Ο Οδθγόσ ςυνοδεφει τισ δραςτθριότθτεσ Οπτικοακουςτικισ Ζκφραςθσ που 

περιζχονται ςτο προτεινόμενο Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το "Νζο Σχολείο". 

Οι δραςτθριότθτεσ μποροφν να πραγματοποιθκοφν από ενδιαφερόμενουσ 

εκπαιδευτικοφσ κάκε ειδικότθτασ, χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ. Αποτελεί υλοποίθςθ των κεωρθτικϊν αρχϊν που εκτίκενται ςτο  

ειςαγωγικό ςκεπτικό για τθν Οπτικοακουςτικι Ζκφραςθ ςτθν Υποχρεωτικι 

Εκπαίδευςθ (2.4.1. και 2.4.2. του αντίςτοιχου Χάρτθ Ρλοιγθςθσ). Επίςθσ 

αποτελεί τμιμα του ςυνολικοφ ΡΣ για τθν Αιςκθτικι Ραιδεία όπωσ 

περιγράφεται ςτο Συνοπτικό ςκεπτικό του πεδίου "Ρολιτιςμόσ - 

Δραςτθριότθτεσ Τζχνθσ"(1.1.-1.6.).  

 

Το παρόν ζργο ζχει παραχκεί από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτουσ Άξονεσ 

Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα ςτο 

πλαίςιο του Υποζργου 1: «Εκπόνθςθ Προγραμμάτων πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οδθγϊν για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικϊν 

Προςεγγίςεων». 
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ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ  (36): 

 «Μελζτθ επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από οπτικοακουςτικά ζργα διαφόρων 

ειδϊν, ςτο ςχολικό περιβάλλον». Ασ διακρίνουμε δφο ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 

που κακεμιά ζχει τθ δικι τθσ μεκοδολογία και ςτοχοκεςία. Κάκε εκπαιδευτικόσ 

που κα κελιςει να εφαρμόςει χωριςτά τισ δφο προτεινόμενεσ εκδοχζσ, ίςωσ ςτθν 

πορεία διαπιςτϊςει ότι -ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν και ανάλογα με 

τα διακζςιμα αποςπάςματα- μερικά από τα ερωτιματα ςυγκλίνουν και μποροφν 

να ςυνδυαςτοφν ςτθν ίδια δραςτθριότθτα, ενϊ άλλα δεν είναι μεταξφ τουσ 

ςυμβατά: 

(36α) Αποςπάςματα  από κινθματογραφικζσ ταινίεσ και άλλα οπτικοακουςτικά 

προϊόντα κατά κεματικζσ ενότθτεσ (ςκθνζσ φαγθτοφ, ςκθνζσ λιμανιοφ, ςκθνζσ 

ταξιδιοφ με τρζνο, ςκθνζσ καταδίωξθσ κ.λπ.) με ςτόχο τισ ςυγκρίςεισ ειδϊν και 

κωδίκων. Τα αποςπάςματα επιλζγονται ϊςτε να ςυνδζονται μεν με το επιλεγμζνο 

κζμα, αλλά ταυτόχρονα να προζρχονται από πολφ διαφορετικά είδθ 

οπτικοακουςτικϊν κειμζνων (αποςπάςματα από κινθματογραφικζσ ταινίεσ 

διαφορετικϊν τάςεων και εκνικοτιτων, αποςπάςματα από ντοκιμαντζρ, 

τθλεοπτικά ρεπορτάη, διαφθμιςτικά, παιδικά κινοφμενα ςχζδια κ.λπ. -όλα πάντοτε 

με εμφανι αναφορά ςτθν επιλεγμζνθ κεματικι ενότθτα-). Ενδεικτικά, μια 

δραςτθριότθτα ςυγκριτικισ μελζτθσ οπτικοακουςτικϊν ζργων διαφόρων ειδϊν 

μπορεί να ςτθριχτεί ςε αποςπάςματα με ςκθνζσ π.χ. «φαγθτοφ» από διάφορα ζργα 

(μερικά μόνον από τα παρακάτω): 

 θ ςκθνι όπου ο νθςτικόσ Τςάπλιν τρϊει κλεφτά το ςάντουϊτσ του μωροφ, 

από τθν ταινία «Το τςίρκο». 

 θ ςκθνι όπου ο Τςάπλιν προςφζρει το δικό του φαγθτό ςτθν πειναςμζνθ 

Μζρνα, από τθν ίδια ταινία. 

 θ ςκθνι του πατζρα και του μικροφ γιου που τρϊνε ςτθν ταβζρνα, από τθν 

ταινία «Ο κλζφτθσ των ποδθλάτων». 

( ι ςκθνζσ φαγθτοφ με ανάλογθ φόρτιςθ, από άλλεσ κλαςικζσ ταινίεσ) 

 οι ςκθνζσ φαγθτοφ από τθν ταινία «Η ιςτορία τθσ καμιλασ που δάκρυςε». 

 οι ςκθνζσ φαγθτοφ από τθν ταινία «Super size me»  

( ι ςκθνζσ φαγθτοφ από άλλα ενδιαφζροντα ντοκιμαντζρ) 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποια τθλεοπτικι ςειρά «περιπζτειασ» (π.χ. 

«Θρακλισ», «Ηίνα», «ομπζν των Δαςϊν» κ.λπ.). 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποιο δθμοφιλζσ ςιριαλ. 

 ςκθνι φαγθτοφ από ςειρά κινουμζνων ςχεδίων. 

 ςκθνι φαγθτοφ από ζνα εραςιτεχνικό βίντεο γενεκλίων. 

 ςκθνι φαγθτοφ από κάποιο γνωςτό διαφθμιςτικό ςποτ. 

Τα αποςπάςματα που κα επιλεγοφν δεν κα πρζπει να ξεπερνοφν, ςε 

ςυνολικι διάρκεια, τα 15ϋ περίπου. 
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(36β)   Αποςπάςματα -από κινθματογραφικζσ ταινίεσ μυκοπλαςίασ- τα οποία αν και 

προζρχονται από διαφορετικοφσ δθμιουργοφσ χαρακτθρίηονται από εμφανι 

ςυνάφεια (πραγματεφονται το ίδιο κζμα από διαφορετικι ςκοπιά, αποτελοφν 

κινθματογραφικι μεταφορά μιασ ςκθνισ από το ίδιο λογοτεχνικό ι κεατρικό 

ζργο κ.λπ.). Ο ςτόχοσ εδϊ είναι οι ςυγκρίςεισ μεταξφ των διαφορετικϊν 

τρόπων χριςθσ των οπτικοακουςτικϊν αφθγθματικϊν μζςων από 

διαφορετικοφσ δθμιουργοφσ. 

Ρροτάςεισ για ςυηιτθςθ και δραςτθριότθτεσ 

(ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ίςωσ βοθκιςουν και τα ςχόλια περί "πλάνου" που περιζχονται ςτο 

Γλωςςάρι, ςτο τζλοσ του Οδθγοφ) 

(36α)  Μετά τθν παρακολοφκθςθ κάκε αποςπάςματοσ: 

Ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν (αναφερόμαςτε πάντα ςε μακθτζσ των 

μεγάλων τάξεων του Δθμοτικοφ ι μακθτζσ Γυμναςίου), θ διαδικαςία  μελζτθσ 

των οπτικοακουςτικϊν ζργων, μπορεί να ξεκινιςει από τθ βαςικι διάκριςθ 

μεταξφ μυκοπλαςίασ και ντοκιμαντζρ: 
 

Κείμενο που μπορεί να απευκυνκεί ςτα παιδιά, επιδιϊκοντασ να ςυηθτιςουν και να 

διατυπϊςουν ςυλλογικζσ απαντιςεισ για όλθ τθν τάξθ (Πρόταςθ για 5θ-6θ Δθμοτικοφ) 

Για ξεκίνθμα, δυο λζξεισ που ίςωσ ςασ είναι άγνωςτεσ: 

ντοκουμζντο: τεκμιριο, δθλαδι απόδειξθ για κάτι. 

Άραγε όταν χαρακτθρίηουμε κάποια ταινία ωσ «ντοκιμαντζρ», τι 
ακριβϊσ εννοοφμε; 

μυκοπλαςία: καταςκευι ενόσ μφκου, δθλαδι καταςκευι μιασ φανταςτικισ         

ιςτορίασ που μπορεί να μοιάηει με αλθκινι. 

Άραγε όταν χαρακτθρίηουμε κάποια ταινία ωσ «ταινία 
μυκοπλαςίασ» ι, όπωσ ςυχνά λζμε, «ταινία με υπόκεςθ», τι 
ακριβϊσ εννοοφμε; 

Σε ποια από τισ δφο παραπάνω κατθγορίεσ πιςτεφετε ότι ανικει το απόςπαςμα 

που μόλισ παρακολουκιςατε; 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, το απόςπαςμα (ι θ ταινία) που παρακολουκιςατε τι 

περιζχει από τα παρακάτω:  

 Συνοδευτικό ςχόλιο (ςπθκάη), δθλαδι κάποιον που μιλάει και κακοδθγεί 

το κεατι. 

 Στιγμιότυπα από τθν κακθμερινι ηωι ενόσ ιρωα που πρωταγωνιςτεί. 

Ροιοσ είναι ο ιρωασ αυτόσ; 

........................................................................................... 

 Στιγμιότυπα από τθν κοινωνικι ηωι ςε κάποια πόλθ ι κοινότθτα. 

 Συγκροφςεισ μεταξφ θρϊων. Ροιοι είναι οι ιρωεσ που 

ςυγκροφονται;.............................................................................................. 

 Αφιγθςθ μιασ πραγματικισ ιςτορίασ που κινθματογραφικθκε κακϊσ 

ςυνζβαινε. 
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 Αφιγθςθ μιασ φανταςτικισ ιςτορίασ που κινθματογραφικθκε με 

θκοποιοφσ, οι οποίοι υποδφονται τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ. 

 Τραγοφδια και μουςικι. 

 Συνεντεφξεισ. 

 Στατιςτικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ από ζρευνεσ. 
 

   Θ ςυμπλιρωςθ του πρϊτου ερωτθματολογίου είναι εφκολθ και εκτόσ από αφορμι 

για να «κυμθκοφμε τθν ταινία», ειςάγει ζμμεςα τουσ μακθτζσ ςε ζννοιεσ τθσ 

κινθματογραφικισ ζκφραςθσ όπωσ: ςπθκάη, πρωταγωνιςτισ, ιρωεσ, ςυγκροφςεισ κ.λπ. 

Επίςθσ δίνονται αφορμζσ για διακρίςεισ των ςυςτατικϊν ενόσ ντοκιμαντζρ 

(ςυνεντεφξεισ, πλθροφορίεσ, αφιγθςθ-καταγραφι) και των ςυςτατικϊν μιασ ταινίασ 

μυκοπλαςίασ (θκοποιοί που υποδφονται ιρωεσ, αφιγθςθ-καταςκευι). 

(κυρίωσ 36β)  Ειδικά για τισ ταινίεσ μυκοπλαςίασ: 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ ποια αιςκιματα κυριαρχοφν ςτα αποςπάςματα (ι ςτθν 

ταινία) που παρακολουκιςατε; 

 

 Χιοφμορ και ειρωνεία                 Κυμόσ και αγανάκτθςθ 

 Αγωνία και μυςτιριο                 Ζκπλθξθ και ανθςυχία 

 Τρυφερότθτα και αγάπθ                Λφπθ και απόγνωςθ 

 Αβεβαιότθτα και απαιςιοδοξία             Εμπιςτοςφνθ και Αιςιοδοξία 

 

Το παραπάνω ερωτθματολόγιο ζχει ωσ ςκοπό να «προςανατολίςει» τα παιδιά 

(ανάκλθςθ εντυπϊςεων από τθν προβολι που ίςωσ προθγικθκε πριν από μερικζσ 

μζρεσ) ςτθ ςυγκεκριμζνθ ταινία που κα ςυηθτθκεί. Χωρίσ βζβαια να αποτελοφν 

ιδιαίτερθ εμβάκυνςθ ςτθν ταινία, οι απαντιςεισ ζχουν ενδιαφζρον κακϊσ, ςτθν 

πορεία τθσ μελζτθσ και άλλων αποςπαςμάτων τθσ δραςτθριότθτασ, κα 

διαφοροποιοφνται αιςκθτά από ταινία ςε ταινία. Αν μάλιςτα ςυγκρικοφν οι τελικζσ, 

ςυνολικζσ απαντιςεισ μιασ τάξθσ μακθτϊν με αυτζσ μιασ άλλθσ τάξθσ μακθτϊν που 

παρακολοφκθςε τα ίδια αποςπάςματα, οι τυχόν διαφορετικζσ απόψεισ για το ίδιο 

απόςπαςμα ίςωσ οδθγιςουν ςε γόνιμο διάλογο. Ζτςι, ςιγά-ςιγά εδραιϊνεται ςτθ 

ςυνείδθςθ των μακθτϊν θ αντίλθψθ ότι θ ανάγνωςθ ενόσ ζργου τζχνθσ δεν είναι 

απαραίτθτα ομοιογενισ και, από άτομο ςε άτομο, μπορεί να παρουςιάηει 

υποκειμενικζσ διαφοροποιιςεισ.  

(36α και 36β)  Εναλλακτικά, τα μεγαλφτερα παιδιά μποροφν εφκολα να ςυμπλθρϊςουν ανά 

μικρζσ ομάδεσ τθν ανάλογθ "φόρμα" ταξινόμθςθσ που δίνεται ςτο εργαλείο 

12 παραπάνω. 

(36α) «ζνα βιμα παραπζρα...» Μετά τθν παρακολοφκθςθ κάκε αποςπάςματοσ, τα 

παιδιά είτε χωριςμζνα ςε μικρότερεσ ομάδεσ είτε ωσ τάξθ κα επιχειριςουν, 

με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ, να δϊςουν ομαδικζσ απαντιςεισ ςε 

ερωτιματα όπωσ: 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ (Σε κάκε απόςπαςμα): 

(1) Ρόςα άτομα εικονίηονται να τρϊνε; 

(2) Εμφανίηεται κάποιοσ από τουσ ιρωεσ ωσ πολφ πειναςμζνοσ; 
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(3) Στο χϊρο όπου διαδραματίηεται θ ςκθνι, τα άτομα που τρϊνε 

εμφανίηονται να ανικουν ςε μία ομάδα ι ςε χωριςτζσ μικρότερεσ 

ομάδεσ; 

(4) Εικονίηονται τριγφρω άλλα άτομα που δεν ςυμμετζχουν ςτο 

φαγθτό; Τι κάνουν; 

(5) Πςθ ϊρα τρϊνε, οι ιρωεσ εμφανίηονται να ςυηθτοφν μεταξφ τουσ; 

Για ποιο κζμα ςυηθτοφν; 

(6) Τι είδουσ ιχοι ακοφγονται ςτο κάκε απόςπαςμα κατά τθ διάρκεια 

του φαγθτοφ; 

(7) Στο κάκε απόςπαςμα ποιοσ ι ποιοι ζχουν μαγειρζψει το φαγθτό 

που τρϊνε οι ιρωεσ; 

(8) Στο κάκε ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα ζχουμε τθν εντφπωςθ ότι 

παρακολουκοφμε τουσ ιρωεσ από μακριά, από αρκετά κοντά ι 

από πολφ κοντά; (εφόςον τα παιδιά ζχουν διανφςει τισ δραςτθριότθτεσ 

αφιγθςθσ με εικόνεσ ι καταγραφισ χϊρων και γνωρίηουν τθν κλίμακα των 

κάδρων, θ ερϊτθςθ αυτι κα μποροφςε να διατυπωκεί: Στο κάκε ςυγκεκριμζνο 

απόςπαςμα κυριαρχοφν τα μεςαία-κοντινά ι τα μεςαία-γενικά κάδρα;) 

(9) Μοιάηει το κάκε ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα να μιλάει για κάποιο 

ξεχωριςτό κζμα; Τι τίτλο κα δίνατε ςτο απόςπαςμα αυτό;  

 

ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ (Συγκρίνοντασ όλα τα αποςπάςματα): 

Μπορείτε να ομαδοποιιςετε τα αποςπάςματα που είδατε; Μοιάηουν 

οποιαδιποτε δφο (ι περιςςότερα) αποςπάςματα να μοιράηονται 

κάποια κοινά χαρακτθριςτικά; Για παράδειγμα τα ίδια αποςπάςματα 

μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ: 

 Ζγχρωμα – αςπρόμαυρα 

 Θχθτικά – βωβά 

 Ντοκιμαντζρ – ταινίεσ μυκοπλαςίασ κ.λπ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκριτικισ μελζτθσ, οι ομάδεσ ίςωσ χρειαςτεί να 

ανατρζξουν ξανά και ξανά ςτα υπό ςυηιτθςθ αποςπάςματα. Θ δυνατότθτα 

μιασ μικρισ μονάδασ κζαςθσ (βίντεο ι DVD και τθλεόραςθ) είναι ςχεδόν 

απαραίτθτθ.  

Οι παραπάνω προτάςεισ, όπωσ είναι φανερό, εςτιάηουν πάνω ςε επιλεγμζνα 

κινθματογραφικά αποςπάςματα και επιτρζπουν ςυγκρίςεισ μεταξφ των 

απόψεων κάκε δθμιουργοφ και μεταξφ των διαφορετικϊν τρόπων αφιγθςθσ 

που χαρακτθρίηουν κάκε είδοσ οπτικοακουςτικοφ κειμζνου. Στο παράδειγμα 

αυτό, παρόλο που το κζμα «φαγθτό» με τισ κοινωνικζσ προεκτάςεισ του κα 

αποτελζςει τον κφριο άξονα τθσ δραςτθριότθτασ, θ πολυπλοκότθτα τθσ 

κινθματογραφικισ ζκφραςθσ είναι ςυνεχϊσ παροφςα και υποςυνείδθτα 

εγγράφεται ςτθν κουλτοφρα των παιδιϊν.  

Με αυτό το μοντζλο, το κζμα «φαγθτό» δεν προςεγγίηεται ωσ γνωςτικόσ 

ςτόχοσ για τθν παρουςίαςθ κάποιων πλθροφοριϊν ςε ζνα μάκθμα βιολογίασ 
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ι περί τροφικϊν αλυςίδων κ.λπ. Αποτελεί τον άξονα για τθ μελζτθ «τρόπων 

παρουςίαςθσ ςκθνϊν φαγθτοφ» από διάφορα οπτικοακουςτικά ζργα με 

εντελϊσ διαφορετικζσ οπτικζσ και ςε εντελϊσ διαφορετικά κοινωνικά 

ςυμφραηόμενα. 

 Όςοι ίςωσ κεωριςουν τισ ερωτιςεισ αυτοφ του είδουσ απλοϊκζσ και 

αυτονόθτεσ, κα πρζπει να τισ αντιμετωπίςουν ωσ αφετθρίεσ – κλειδιά 

αιςκθτικϊν και κοινωνικϊν ςυγκρίςεων μεταξφ π.χ. μιασ ςκθνισ φαγθτοφ από 

τον «Κλζφτθ των ποδθλάτων» και μιασ αντίςτοιχθσ από ζνα δθμοφιλζσ 

τθλεοπτικό ςιριαλ. Άλλωςτε οι ευκαιρίεσ που δίνονται για κατθγοριοποιιςεισ 

και ταξινομιςεισ -κακϊσ δεν προχποκζτουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ- 

παρζχουν ζνα πλαίςιο γόνιμου κοινωνικοφ και αιςκθτικοφ ςτοχαςμοφ. 

 

ΜΕΟΣ ΤΛΤΟ: 

Μπορείτε να ςκεφτείτε παρόμοιεσ ςκθνζσ φαγθτοφ από τθ δικι ςασ 

κακθμερινι ηωι; Μπορείτε να τραβιξετε μια ςειρά φωτογραφιϊν από μια 

ςκθνι φαγθτοφ που κα επιλζξετε εςείσ; 

 Ο προβλθματιςμόσ και θ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν τάξθ με αφορμι τα ερωτιματα 

που ζκεςε ο εκπαιδευτικόσ για κζματα που κίγονται ςτισ υπό μελζτθ ταινίεσ, 

ςυχνά κα οδθγιςει και ςτθ διατφπωςθ απόψεων από τουσ ίδιουσ τουσ 

μακθτζσ για τα κζματα αυτά. Μπορεί να προκφψουν διαφωνίεσ ι 

διαφοροποιιςεισ ςχετικά με τον τρόπο που ο δθμιουργόσ μιασ ταινίασ 

χειρίηεται ζνα κζμα ι να διαπιςτωκεί ότι ο τρόποσ παρουςίαςθσ ενόσ κζματοσ 

αντανακλά μια διαφορετικι κοινωνία και διαφορετικζσ ιςτορικζσ ςυνκικεσ. 

Μπορεί ακόμα να προκφψουν ομοιότθτεσ ι αναλογίεσ με τθν κοινωνικι και 

πολιτιςμικι ταυτότθτα των μακθτϊν, οπότε αναδφονται προτάςεισ για 

παρόμοιουσ χειριςμοφσ και αναπαραςτάςεισ από τον περίγυρο των παιδιϊν. 

Σε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ δίνονται αφορμζσ για δθμιουργικι 

δραςτθριοποίθςθ προκειμζνου τα παιδιά να εκφράςουν τισ δικζσ τουσ 

απόψεισ αξιοποιϊντασ τα δικά τουσ απλά οπτικοακουςτικά εργαλεία. Μια 

απλι φωτογραφικι μθχανι μπορεί να είναι ζνα εξαιρετικό εργαλείο για 

δραςτθριότθτεσ καταγραφισ από τουσ μακθτζσ του δικοφ τουσ κοινωνικοφ 

και πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ που ζρχεται να αντιπαρατεκεί ςτον 

οπτικοακουςτικό λόγο των ταινιϊν τισ οποίεσ παρακολοφκθςαν. Εφόςον 

μάλιςτα ανατρζξουν ςτισ αντίςτοιχεσ ςκθνζσ των ταινιϊν, οι μακθτζσ κα ζχουν 

μιαν ιδανικι κακοδιγθςθ για τισ προτάςεισ ι αντιπροτάςεισ τουσ. Ζτςι θ 

αρχικι δραςτθριότθτα μελζτθσ και επεξεργαςίασ του ζτοιμου 

οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ, κα εξελιχτεί ςε δραςτθριότθτα παραγωγισ 

πρωτότυπου οπτικοακουςτικοφ προϊόντοσ. 
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ΓΛΩΣΣΑΙ 

 

Οι όροι που εξθγοφνται παρακάτω, αποτελοφν επιλογι από τουσ 
ςυνθκζςτερουσ όρουσ που αναφζρονται ςε αιςκθτικζσ και τεχνικζσ ζννοιεσ τθσ 
κινθματογραφικισ ζκφραςθσ. Ραρατίκενται κατά κεματικζσ ενότθτεσ. 
Ρροζρχονται από το εκπαιδευτικό φυλλάδιο «Θ κινθματογραφικι αφιγθςθ: 
Μια εξιςτόρθςθ με εικόνεσ και ιχουσ» του Ρρογράμματοσ «Ράμε Σινεμά;», 
ΥΡΡΟ – ΥΡΕΡΚ – Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, Κείμενα – 
Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ: Μζνθσ Κεοδωρίδθσ, Ακινα 2001 και 
αναδθμοςιεφτθκαν ςτο Ρεριοδικό Ερευνϊντασ τον κόςμο του παιδιοφ, 
Αφιζρωμα: Παιδικι Θλικία και Κινθματογράφοσ, (Επιμζλεια: Ε. Κοφρτθ), Εκδ. 
Ελλθνικά Γράμματα, τεφχοσ 9, ς. 1-18. 

 

 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ – ΡΟΕΓΑΣΙΑ ΓΥΙΣΜΑΤΩΝ 

 

 ΣΕΝΑΙΟ 

Σενάριο μιασ ταινίασ είναι θ αναλυτικι εξιςτόρθςθ τθσ κάκε ςτιγμισ τθσ ταινίασ με 

γραπτό λόγο. Στο ςενάριο δεν υπάρχουν εικόνεσ. Ωςτόςο, περιγράφονται με λζξεισ 

θ δράςθ, οι διάλογοι, θ «ατμόςφαιρα», αλλά και οι ερμθνείεσ των θκοποιϊν, όπωσ 

περίπου κα πρζπει να αποδοκοφν ςτθν ταινία που πρόκειται να γυριςτεί. 

  

 ΣΚΗΝΗ 

Μια ενότθτα δράςθσ που ςυμβαίνει ςυνεχϊσ ςτον ίδιο χϊρο και χρόνο. Μόλισ ο 

χϊροσ ι ο χρόνοσ αλλάξει, ςθμειϊνεται νζα ςκθνι. 

• Ανάλογα με το χϊρο (κλειςτόσ ι ανοιχτόσ χϊροσ), μία ςκθνι μπορεί να είναι: 

εςωτερικό ι εξωτερικό. 

• Ανάλογα με τθν ϊρα που διαδραματίηεται θ δράςθ, μία ςκθνι χαρακτθρίηεται ωσ: 

θμεριςιο ι νυχτερινό (είδοσ φωτιςμοφ που κα χαρακτθρίηει το γφριςμα τθσ 

ςκθνισ αυτισ). 

 

 ΣΥΝΟΨΗ 

 Σφνοψθ μιασ ταινίασ είναι θ ςυνοπτικι, γραπτι εξιςτόρθςθ τθσ πλοκισ τθσ. 

 

 ΣΤΟΥΜΡΟΝΤ 

Το ςτόρυμπορντ (storyboard) ι ντεκουπάη (découpage) μιασ ταινίασ είναι ζνα 

ςχζδιο αφιγθςθσ όπου ο ςκθνοκζτθσ περιγράφει αναλυτικά, πριν από το γφριςμα 

τθσ ταινίασ, πϊσ ακριβϊσ κζλει να αφθγθκεί τθν κάκε ςτιγμι. Με ποιεσ εικόνεσ και 

ποιουσ ιχουσ. Ζτςι, το ςτόρυμπορντ περιγράφει τα χωριςτά πλάνα με τθ ςειρά που 

κα τα δει ο κεατισ ςτθν οκόνθ, αλλά, επιπλζον, ο ςκθνοκζτθσ ςθμειϊνει με 

λεπτομζρειεσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ, ϊςτε τθν ϊρα του γυρίςματοσ τα 

πλάνα του να δείχνουν ακριβϊσ αυτά που κζλει. Μάλιςτα, ςυνοδεφει τθν 

περιγραφι του κάκε πλάνου με ζνα μικρό ςκίτςο, που δείχνει πϊσ φαντάηεται τισ 

κυριότερεσ ςτιγμζσ του πλάνου αυτοφ. Φυςικά όταν πρόκειται για θχθτικι ταινία, 

το ςτόρυμπορντ περιγράφει αναλυτικά και τουσ ιχουσ που ακοφγονται ςτο κάκε 
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πλάνο. Το ςτόρυμπορντ με τισ τροποποιιςεισ του, που κα γίνουν κατά το γφριςμα, 

κα χρθςιμζψει ωσ γενικόσ οδθγόσ αφιγθςθσ και ςτο μοντζρ όταν αυτόσ, με τθν 

κακοδιγθςθ του ςκθνοκζτθ-αφθγθτι, κα μοντάρει τθν ταινία ςυρράπτοντασ τα 

γυριςμζνα πλάνα και τουσ ιχουσ όπωσ ακριβϊσ κα εμφανιςτοφν ςτα μάτια του 

κεατι κατά τθν προβολι τθσ ταινίασ. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΚΦΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: 

 

 ΚΑΔΟ 

Θ εικόνα που βλζπουμε κάκε ςτιγμι. Μια ακίνθτθ φωτογραφία είναι ζνα κάδρο.  

 Ανάλογα με το πόςο κοντά ι μακριά εμφανίηεται το κζμα (ςυνικωσ 

άνκρωποσ), δθλαδι ανάλογα με το πόςο χϊρο καταλαμβάνει το κζμα 

μζςα ςτθν εικόνα, ζνα κάδρο μπορεί να είναι: 

γενικό: Ο ιρωασ εμφανίηεται μακριά, ενϊ ςτθν εικόνα υπάρχει χϊροσ γφρω του 

(τοπίο, ςπίτια κ.λπ.). Το γενικό κάδρο μάσ δίνει πλθροφορίεσ για το χϊρο όπου 

εκτυλίςςεται θ δράςθ. Ροφ βρίςκεται ο ιρωασ; Τι ςυνκικεσ επικρατοφν εκείνθ τθ 

ςτιγμι; (εποχι, ϊρα, καιρόσ). Ροιοι βρίςκονται γφρω του, πόςο κοντά του και τι 

ςχζςθ μποροφν να ζχουν με αυτόν; 

μεςαίο: Ο ιρωασ κυριαρχεί ςτθν εικόνα. Ενϊ πάνω και κάτω δεν υπάρχει οπτικόσ 

χϊροσ, αριςτερά και δεξιά μποροφν να εμφανίηονται και άλλοι ιρωεσ ι ςτοιχεία 

του χϊρου. Ζτςι ςτα μεςαία κάδρα, θ προςοχι μασ ςυνικωσ εςτιάηει ςτον ιρωα 

και ςτθ ςχζςθ του ιρωα με το χϊρο και κυρίωσ ςτθ ςχζςθ του ιρωα με τουσ 

άλλουσ ανκρϊπουσ. Ροιοσ είναι ο ιρωασ (άντρασ-γυναίκα, τι θλικία ζχει, τι φοράει 

κ.λπ.) και τι κάνει; Τι κάνουν όςοι εικονίηονται; Ρϊσ ςυνδζονται; Ρϊσ αντιδροφν 

μεταξφ τουσ; Σε τι απόςταςθ βρίςκονται μεταξφ τουσ; 

 Στθν κατθγορία των μζςων κάδρων μποροφμε να διακρίνουμε: 

Κάδρο ςυνόλου, κάδρο φιγοφρα, αμερικάνικο κάδρο, μεςαίο-ςφιχτό κάδρο (ι 

«μζςο», δθλ. το κάδρο που απεικονίηει τον ιρωα από τθ μζςθ και πάνω). 

κοντινό: Ο ιρωασ (ι το κζμα μασ) δεν εμφανίηεται ολόκλθροσ. Στα όρια τθσ εικόνασ 

βλζπουμε μόνο ζνα μζροσ του (δθλ. θ εικόνα γεμίηει μόνο με το κεφάλι του ι μόνο 

με το χζρι του κ.λπ.). Στο κοντινό κάδρο, ο ςκθνοκζτθσ μάσ δίνει τθν ευκαιρία να 

παρατθριςουμε από κοντά τον ιρωα και να εμβακφνουμε ςτα ςυναιςκιματά του 

τθ ςτιγμι εκείνθ. Σε τι διάκεςθ βρίςκεται ο ιρωασ; Μιπωσ θ ζκφραςθ του τονίηει ι 

αναιρεί τα λόγια του; Τι κοιτάηει ςε κάκε ςτιγμι; Αλλάηει φφοσ; Συχνά, όμωσ, ο 

ςκθνοκζτθσ χρθςιμοποιεί ζνα κοντινό κάδρο για να τονίςει τθ ςθμαςία ενόσ 

αντικειμζνου ι ενόσ ςτοιχείου του χϊρου. Είναι ακριβϊσ το είδοσ του κάδρου που 

επιτρζπει ςτο ςκθνοκζτθ να υπογραμμίςει αυτό που κεωρεί ςθμαντικό, εκείνθ τθ 

ςτιγμι. 

Στθν κατθγορία των κοντινϊν κάδρων μποροφμε να διακρίνουμε:  

Κοντινό-μποφςτο, Γκρο, Ρολφ κοντινό ι Λεπτομζρεια. 

Αμόρςα: ςε ζνα κάδρο, ωσ αμόρςα χαρακτθρίηεται ζνασ ιρωασ ι ζνα οποιοδιποτε 

ςτοιχείο που μόνον μζροσ του εμφανίηεται ςτθν άκρθ του κάδρου. 



60 
 

• Ανάλογα με τθ γωνία λιψθσ (δθλαδι πόςο χαμθλά ι πόςο ψθλά ζχει 

τοποκετθκεί θ κάμερα) ζνα κάδρο μπορεί να είναι:  

  Κανονικό (κινθματογράφθςθ ςτο φψοσ των ματιϊν). 

  Ρλονηζ (κινθματογράφθςθ από ψθλά). 

  Κοντρ- πλονηζ (κινθματογράφθςθ από χαμθλά). 

 

 ΡΛΑΝΟ 

Μια ςυνεχισ ενότθτα κινουμζνων εικόνων. Μόλισ θ ςυνεχισ ροι του πλάνου 

διακοπεί (cut), τότε ςθμειϊνεται αλλαγι πλάνου. Ζνα πλάνο ζχει πάντοτε διάρκεια. 

Στθ διάρκεια ενόσ πλάνου, το κάδρο μπορεί να αλλάηει είτε γιατί θ κάμερα κινείται 

ςε ςχζςθ με το κζμα είτε γιατί το κζμα κινείται ςε ςχζςθ με τθν κάμερα. Εφόςον 

όμωσ θ ενότθτα (ςυνεχισ ροι) τθσ λιψθσ δεν διακοπεί το πλάνο δεν αλλάηει, 

ςυνεχίηεται. Σε μια ςκθνι με γριγορο ρυκμό, τα πλάνα μποροφν να είναι 

εξαιρετικά ςφντομα (1''-5''), ενϊ ςε μια ιρεμθ αφιγθςθ μποροφν να διαρκοφν 

πολλά δευτερόλεπτα ι και λεπτά κακϊσ ςτθ διάρκειά τουσ μποροφν να περιζχονται 

κινιςεισ τθσ κάμερασ. Υπάρχουν ταινίεσ με διάρκειεσ πλάνων 12' (όπου το πλάνο, 

το ονομαηόμενο μονοπλάνο, αφθγείται τθ δράςθ μιασ ολόκλθρθσ ςκθνισ χωρίσ 

διακοπι. Υπάρχουν βζβαια και ταινίεσ - μονοπλάνα, όπου ολόκλθρθ θ ταινία  είναι 

ζνα ςυνεχζσ πλάνο!  

Σε δφο διαδοχικά πλάνα, θ μετάβαςθ από το πρϊτο ςτο δεφτερο μπορεί να είναι: 

 ςυνικωσ απότομθ (cut) 

 με ςταδιακό ςκοτείνιαςμα (fade out) του πρϊτου 

πλάνου και ςταδιακι εμφάνιςθ του δεφτερου (fade in) 

 με ςταδιακι εξαφάνιςθ του πρϊτου πλάνου και 

ταυτόχρονθ εμφάνιςθ του δεφτερου, χωρίσ 

μεςολάβθςθ μαφρου (dissolve). 

 Ανάλογα με το είδοσ του κάδρου ςε κάκε ςτιγμι, ζνα πλάνο μπορεί εκείνθ 

τθ ςτιγμι να είναι κοντινό, μεςαίο ι γενικό. 

 Ανάλογα με τθ γωνία λιψθσ του κάδρου του ςε κάκε ςτιγμι, ζνα πλάνο 

μπορεί εκείνθ τθ ςτιγμι να είναι κανονικό (κινθματογράφθςθ ςτο φψοσ του 

ματιοφ), πλονηζ (κινθματογράφθςθ από ψθλά), κοντρ-πλονηζ 

(κινθματογράφθςθ από χαμθλά). 

 Ανάλογα με τθν κίνθςθ τθσ κινθματογραφικισ μθχανισ λιψθσ (κάμερα) τθν 

ϊρα του γυρίςματοσ, ζνα πλάνο μπορεί να είναι: 

  Στακερό ι ακίνθτο. 

 

Ρανοραμίκ: Κατά τθ διάρκεια του πλάνου θ κάμερα περιςτρζφεται και 

αποκαλφπτει το κζμα που υπάρχει προσ τα δεξιά ι προσ τα αριςτερά. Ακριβϊσ 

όπωσ κοιτάηουμε γφρω μασ περιςτρζφοντασ το κεφάλι μασ. 

Βερτικάλ (ι Tilt): Κατακόρυφθ περιςτροφι τθσ κάμερασ προσ τα πάνω ι προσ τα 

κάτω (Κατακόρυφο πανοραμίκ). 

Τράβελινγκ: Κατά τθ διάρκεια του πλάνου θ κάμερα κινείται προσ τα εμπρόσ ι προσ 

τα πίςω και μασ δίνει τθν εντφπωςθ ότι πλθςιάηουμε ι απομακρυνόμαςτε από το 

κζμα μασ. Επίςθσ μπορεί να κινείται παράλλθλα, παρακολουκϊντασ τθν κίνθςθ του 
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ιρωα. Κατά τθ διάρκεια ενόσ τράβελινγκ ο οπερατζρ χειρίηεται τθν κάμερα και ο 

μακινίςτασ εκτελεί τθν κίνθςθ. 

 

Ζνα πλάνο χαρακτθρίηεται υποκειμενικό, όταν θ εικόνα μάσ δείχνει περίπου αυτό 

που κα ζβλεπαν τα μάτια του ιρωα εκείνθ τθ ςτιγμι. 

 

 ΗΧΟΣ 

Στισ ςθμερινζσ θχθτικζσ ταινίεσ γίνεται θχολθψία τθν ϊρα του γυρίςματοσ. Οι ιχοι 

που θχογραφοφνται ςυγχρόνωσ με τθν κινθματογράφθςθ (ομιλίεσ, κόρυβοι κ.λπ.), 

ονομάηονται ςφγχρονοι. Μετά το γφριςμα, κατά τθν επεξεργαςία τθσ ταινίασ 

μποροφν να προςτεκοφν και άλλοι ντουμπλαριςμζνοι (δθλ. ιχοι που 

ςυγχρονίςτθκαν εκ των υςτζρων) και μθ ςφγχρονοι ιχοι (μουςικι, αφιγθςθ με 

λόγια κ.λπ.). 

 «ΟΝ» (οn): χαρακτθρίηεται ζνασ ιχοσ όταν θ πθγι του (π.χ. κάποιοσ που 

μιλάει, ζνα φρενάριςμα αυτοκινιτου) φαίνεται ΜΕΣΑ ςτθν εικόνα μασ 

εκείνθ τθ ςτιγμι. 

 «ΟΦ» (οff): χαρακτθρίηεται ζνασ ιχοσ όταν προζρχεται ΕΞΩ από τθν εικόνα 

μασ όπωσ, για παράδειγμα, ςυμβαίνει όταν βλζπουμε ζναν ιρωα ςιωπθλό, 

ενϊ ακοφγεται κάποιοσ άλλοσ που του μιλά χωρίσ εκείνθ τθ ςτιγμι να 

φαίνεται.  

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  (οι περιοριςμοί του χϊρου 

επζβαλαν κάποιουσ ςχετικά απλουςτευτικοφσ χαρακτθριςμοφσ): 

 Σκθνοκζτθσ: ο αφθγθτισ, ο αρχιτζκτονασ. 

 Ραραγωγόσ: ο επιχειρθματίασ που χρθματοδοτεί, διαφθμίηει, διανζμει και 

εκμεταλλεφεται τθν ταινία. 

 Σεναριογράφοσ: ο δραματουργόσ, ο ςυγγραφζασ τθσ πλοκισ. 

 Διευκυντισ παραγωγισ: ο οργανωτικόσ υπεφκυνοσ για όλεσ τισ εργαςίεσ 

πραγματοποίθςθσ τθσ ταινίασ. 

 Διευκυντισ φωτογραφίασ: ο υπεφκυνοσ για τθν «ατμόςφαιρα» τθσ εικόνασ 

ϊςτε να εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

 Μοντζρ: ο υπεφκυνοσ για τθν καλι «ροι» και το ρυκμό τθσ ταινίασ, ϊςτε να 

εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

 Ηχολιπτθσ – υπεφκυνοσ μιξάη: ο υπεφκυνοσ για τθν θχθτικι «ατμόςφαιρα» 

τθσ ταινίασ, ϊςτε να εξυπθρετείται καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

Σκθνογράφοσ: ο υπεφκυνοσ για τθν όψθ των χϊρων, ϊςτε να εξυπθρετείται 

καλφτερα θ πρόκεςθ του ςκθνοκζτθ. 

Σκριπτ: ο γραμματζασ, ο «πρακτικογράφοσ» του γυρίςματοσ που ςυχνά 

διαςφαλίηει κζματα ςωςτισ ροισ τθσ ταινίασ. 

 

 

* 
 


