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Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Οικονόµου  Χρύσα (καθηγήτρια Αγγλικών)

Αντωνίου Γιάννα (Κοινωνιολόγος � Υπεύθυνη Σχ. Βιβλιοθήκης)

Πέππα Αθηνά (Φιλόλογος)

Μπισιώτη Σοφία (Φιλόλογος)

Α) Κριτήρια επιλογής:
1ο Η ιδέα και η δυνατότητα της σκηνοθεσίας ταινίας µικρού µήκους αποτέλεσε

πρόκληση για τους µαθητές.

2ο Η εµπειρία ορισµένων µαθητών µας από προηγούµενες      συµµετοχές και
εµφανίσεις σε θεατρικές παραστάσεις.

Β) Σκοπός του προγράµµατος:
1ο Να ξεφύγουν τα παιδιά από τα καθιερωµένα του σχολείου δίνοντας διέξοδο στη
φαντασία τους.

2ο  Να διευρύνουν το γνωστικό και οπτικό τους πεδίο (ιδιαίτερα µέσω εικόνας και
ήχου).

Γ) Στόχοι του Προγράµµατος
1ο Αυτενέργεια και δηµιουργία.

2ο Επιδίωξη ελεύθερης έκφρασης , ιδεών, σκέψεων και συναισθηµάτων.

3ο Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύµατος, ανάπτυξη κλίµατος θετικής  αλληλεπίδρασης
που θα έχει σαν αποτέλεσµα την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
παιδιών.

4ο Ευαισθητοποίηση γύρω από την τέχνη του Σινεµά και τη σηµασία του στο χώρο και
στο χρόνο.

∆) ∆ραστηριότητες της οµάδας
1ο Σε πρώτη φάση τα παιδιά της οµάδας ασχολήθηκαν µε τη φωτογραφία(θέµα: τύποι
της πόλης µου εν  ώρα εργασίας)

2ο Σε δεύτερη φάση έγινε φιλότιµη  προσπάθεια από τα παιδιά για τη συγγραφή
σεναρίων.



3ο Συµµετοχή της κας Οικονόµου σε σεµινάριο στις 08/05/04 µε θέµα «Σεµινάριο-
Ηµερίδα για τα οπτικοακουστικά µέσα και τον κινηµατογράφο στο σχολείο».

4ο Επίσκεψη της κας Λουκοπούλου από τη ∆/νση ∆Ε Αν. Αττικής, µε σκοπό να
ενηµερώσει τα παιδιά και να τα κατευθύνει στη δηµιουργία σεναρίων.

Ε) Εκπαιδευτικό υλικό:
1ο Φωτογραφίες από την πρώτη τους εξόρµηση στο Μαρκόπουλο µε σκοπό να
φτιάξουν ένα φωτοσενάριο.

2ο Τα παιδιά αφού επέλεξαν ως θέµα την υποδοχή και προσαρµογή µαθητών από
ξένες χώρες στο σχολείο µας , πήραν συνέντευξη από τη µαθήτρια Τουρσούν
Τσεβριγιέ , η οποία κατάγεται από Τραπεζούντα. Η συνέντευξη αυτή, ίσως
αξιοποιηθεί την ερχόµενη Σχ. Χρονιά για ταινία µικρού µήκους.

3ο Έντυπο ενηµερωτικό υλικό από την επιµορφωτική ηµερίδα �σεµινάριο για τα
οπτικοακουστικά µέσα στην εκπαίδευση.


