2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων - "Φτιάχνοντας μια ταινία μικρού μήκους"

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
11
12

Επίθετο
ΠΛΑΤΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
ΜΠΕΣΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΙΓΓΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΛΣΤΕΝΚΟΒΑ
ΛΕΜΟΝΙΤΣΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Όνομα
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΛΕΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

13

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

14
15
16
17

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΝΑΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ

Β. Παιδαγωγική Ομάδα:



Ντάλης Λάμπρος
Κατάρα Σοφία

Γ. Σκοποί του προγράμματος


Να είναι σε θέση 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 των οπτικοακουστικών μέσων
Να καλλιεργηθεί η αισθητική ματιά των μαθητών
Να κατανοήσουν οι μαθητές τα στάδια δημιουργίας μιας ταινίας
Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της
ηθοποιίας
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Να μπορούν οι μαθητές να αναπτύσσουν τις ιδέες τους και να τις
μετασχηματίζουν σε σενάριο ταινίας
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 και είδαν στην πράξη οι μαθητές
τα εκφραστικά μέσα του
κινηματογράφου όπως το πλάνο, τη σκηνή, το μοντάζ, τη χρήση της κάμερας και τη
χρήση της μουσικής. Στη συνέχεια συζητήθηκε πιο θα είναι το περιεχόμενο των ταινιών,
τι ακριβώς θέλουμε να δείξουμε και πως. Αξιοποιήθηκαν οι ιδέες των μαθητών για να
γίνουν τα σενάρια. Στο πρακτικό μέρος αφού είχαμε ήδη τα σενάρια έτοιμα, ξεκινήσαμε
τα γυρίσματα των ταινιών μας. Εκεί οι μαθητές με βιωματικό τρόπο 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 τριών ταινιών μικρού μήκους. Η πρώτη είχε τίτλο "Graffiti", η δεύτερη "Τα
Γενέθλια" και η τρίτη ταινία "Ψηφίδες". Στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε τις
ταινίες:
 Graffiti
 Τα Γενέθλια
Η τρίτη ταινία είναι υπό κατασκευή (στο μοντάζ) και σύντομα θα είναι έτοιμη για να
προβληθεί στη τελική γιορτή του σχολείου μας.

Graffiti

Τα Γενέθλια

Ψηφίδες
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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. Τα παιδιά της ομάδας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον το σεμινάριο για τον κινηματογράφο που διοργάνωσε το Γραφείο
Πολιτιστικών της Διεύθυνσης με ομιλητή τον σκηνοθέτη κ. Ν. Θεοδοσίου στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων. Συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν
θέματα για τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου. Στο σεμινάριο μεταξύ άλλων
προβλήθηκε και η ταινία μας "Graffiti".

Η ταινία "Graffiti" συμμετείχε στους παρακάτω διαγωνισμούς:


4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους "Ένας
πλανήτης.....μια ευκαιρία", που έγινε στις Σέρρες με διοργανωτές την Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Φεστιβάλ Δράμας και την Δημόσια Τηλεόραση.
 Μαθητικός Διαδικτυακός Διαγωνισμός "Λέμε Όχι στον σχολικό εκφοβισμό", με
διοργανωτή το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο.
 Μαθητικός Διαγωνισμός "Χτίζοντας ένα πολύχρωμο σχολείο" με διοργανωτή το
Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση σε
συνεργασία με το τμήμα κινηματογράφου του ΑΠΘ.
Όλες οι ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν στην πολιτιστική εκδήλωση μας
που θα γίνει στις 20/06/2014 στο προαύλιο. Επίσης οι ταινίες θα συμμετάσχουν στην
14η Camera Zizanio - Φεστιβάλ μαθητικών ταινιών μικρού μήκους στο Πύργο Ηλείας.
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