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Α’ Τετράμηνο
Σε αυτό το τετράμηνο ασχοληθήκαμε με  τον κινηματογράφο, την φωτογραφία και  το 
βίντεο.  Αρχικά ο  καθηγητής μας καθοδήγησε δείχνοντας  μας  κάποιες  βασικές  τεχνικές 
ώστε  να  μπορούμε  να  χειριστούμε  σωστά  τα  εργαλεία  μας  (φωτογραφική  κάμερα, 
βιντεοκάμερα,  κινητό).  Στη  συνέχεια  χρησιμοποιήσαμε  αυτές  τις  τεχνικές  στις 
δραστηριότητες  μας,  οι  οποίες  έγιναν  στο  πλαίσιο  της  διδακτικής  ώρας  μέσω  της 
συνεργασίας των μελών της ομάδας μας.

Οι Δραστηριότητες

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας θα σας περιγράψουμε σφαιρικά τις δραστηριότητες που 
υλοποιήσαμε στο α’ τετράμηνο.

Η  πρώτη  δραστηριότητα  σχετίζεται  με  την  λήψη  φωτογραφιών  σε  γενικό  και  ειδικό 
κοντινό πλάνο. Οι φωτογραφίες έπρεπε να μας χαρακτηρίζουν και να εμφανίζουν ένα 
κομμάτι  της  προσωπικότητάς  μας.  Τραβήξαμε  αρκετές  και  ο  καθένας  επέλεξε  δύο 
φωτογραφίες, μία για κάθε κατηγορία.



 

          

Στην δεύτερη δραστηριότητά μας ασχοληθήκαμε με μία φωτοιστορία “Ο περίπατος ενός 
γάτου”. Σε αυτήν την δραστηριότητα έπρεπε να τραβήξουμε πέντε φωτογραφίες από 
την  καθημερινή  ζωή  ενός  γάτου.  Αρχικά,  σχεδιάσαμε  κάθε  φωτογραφία  σε  χαρτί  (το 
λεγόμενο story board)  και  στη συνέχεια τραβήξαμε τις  φωτογραφίες ακολουθώντας το 
story board όσο πιο πιστά  γινόταν. 





Στην τρίτη δραστηριότητα μας ζητήθηκε να αφηγηθούμε μια ιστορία με θέμα “Κρυφτό” σε 
ένα λεπτό σε μορφή video. Σε αυτήν την δραστηριότητα επίσης σχεδιάσαμε κάθε πλάνο 
σε χαρτί (story board) και ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία με αυτή της φωτοιστορίας.



Κριτική

Μετά απο σύσκεψη των  μελών της  ομάδας  μας,  βγάλαμε  κάποια  συμπεράσματα και 
κάναμε την κριτική των δραστηριοτήτων μας. 

Την πρώτη δραστηριότητα την βρήκαμε αρκετά ενδιαφέρουσα αφού έπρεπε ο καθένας 
να  απεικονίσει  τον  συμμαθητή  του  με  τέτοιον  τρόπο,  ώστε  η  φωτογραφία  που  θα 
παρουσιαζόταν στο τέλος να δείχνει  κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του. Αυτό όμως 
στην πράξη δεν ήταν τόσο εύκολο όσο στην θεωρία. Χρειάστηκε να τραβήξουμε πολλές 
φωτογραφίες  για  να  καταλήξουμε  στο  επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Μέσα από αυτήν  την 
δραστηριότητα κατανοήσαμε τις  έννοιες γενικό και  κοντινό και  μπορέσαμε να κάνουμε 
πράξη όσα μας είχε υποδείξει ο κύριος Μπουκέας νωρίτερα.

Στην δεύτερη δραστηριότητα προβληματιστήκαμε αρκετά, διότι το να χρησημοποιήσεις 
μια φωτογραφική μηχανή απο την δική σου οπτική γωνία , είναι σχετικά εύκολο και ίσως 
μια  καθημερινή  διαδικασία,  όμως  το  να  απεικονίσεις  την  οπτική  γωνία  ενός  ζώου, 
συγκεκριμένα  του  γάτου,  απαιτεί  να  ακολουθήσεις  μια  ιδιαίτερη  τεχνική.  Στην 
συγκεκριμένη  περίπτωση  μας  φάνηκε  πολύ  χρήσιμο  το  story  board,  αφου  είχαμε 
προμελετημένη  την  κάθε  ληψη  μας.  Το  στοιχείο  που  δεν  μας  αρέσει  είναι  η 
μπανανόφλουδα η  οποία απεικονίζεται  στην  φωτοιστορία,  και  αυτό γιατί  ένας  γάτος 
δύσκολα θα μετακινούσε μια μπανανόφλουδα απο τον κάδο απορρημάτων στο μέρος στο 
οποίο θα κατέληγε.  Αυτό που μας αρέσει είναι οτι  η φωτοϊστορία εχει  μία συνοχή και 
βγάζει κάποιο νόημα, αλλα κυρίως μας αρεσει πως η δραστηριότητα σε γενικές γραμμές 
ικανοποιεί τον απώτερο σκοπό της, δηλαδή να διηγηθεί μια ιστορία.

Στην τρίτη και τελευταία δραστηριότητα μας, μας ζητήθηκε να τραβήξουμε video ενός 
λεπτού με θέμα “Κρυφτό”. Μας φάνηκε αρκετά συναρπαστική αυτή η δραστηριότητα. 
Βάλαμε τα δυνατά μας και προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μέσω 
αυτής  της  δραστηριότητας  δεθήκαμε  περισσότερο  σαν  ομάδα.  Η  διαδικασία  του  να 
μπορούμε να διατυπώσουμε τις ιδέες μας μέσω του story board ήταν αρκετά δύσκολη αν 
λάβουμε  υπόψην  μας  ότι  αυτά  που  ζωγραφίζαμε  δεν  μπορούσαν  να  ανταποκριθούν 



πλήρως στις σκηνές που τραβήξαμε. Για να έχουμε καλό αποτέλεσμα έπρεπε πρώτα να 
διευκρινήσουμε κάποια στοιχέια μέσω του story board μας σχετικά με τα πλάνα και τις 
σκηνές μας. Επίσης έπρεπε όσο είναι δυνατόν να παραμείνουμε πιστοί στο story board 
κάτι  που  καταφέραμε  σχετικά  εύκολα.  Κάτι  το  οποίο  δεν  μας  άρεσε  ηταν  ο  -κακής 
ποιότητας- ήχος , λάθος για το οποίο δεν είμαστε υπέυθυνοι εμείς, αλλα το εργαλείο το 
οποίο χρησιμοποιήσαμε(κινητό). Έτσι σκεφτήκαμε να αφαιρέσουμε τελείως τον ήχο και να 
προσθέσουμε ένα μουσικό κομμάτι το οποίο ταιριάζει κατα τη γνώμη μας σε αυτό που 
παρουσιάζει το video. Αυτό όμως που μας άρεσε, μας αρέσει και θα μας αρέσει για πάντα 
ειναι οι υποκριτικές ικανότητές μας οι οποίες μπορούν μέσω της ταινίας μικρού μήκους 
μας να αποδώσουν -χωρίς ήχο- μία ολοκληρωμένη ιστορία με νόημα, αρχή, μέση και τέλος. 

Τι Αποκομίσαμε

Κάθε δραστηριότητα για εμάς αποτελούσε ξεχωριστή εμπειρία και αποκομίσαμε αρκετά 
πράγματα από την κάθεμια. Με την πρώτη δραστηριότητα εξασκήσαμε την ικανότητα 
μας να συνεργαζόμαστε για να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, και αυτό γιατί 
θα ήταν  πολύ δύσκολο να τραβήξουμε μόνοι  μας  τον  εαυτό μας  φωτογραφία και  να 
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που ζητουσε η δραστηριότητα, δηλαδή η κάθε 
φωτογραφία να μας χαρακτηρίζει. Έτσι με τη βοήθεια των συμμαθητών μας καταφέραμε 
να φέρουμε εις πέρας αυτό που μας ζητήθηκε. Επίσης κατανοήσαμε τις έννοιες γενικό, 
κοντινό  οι  οποίες  κατα  τα  λεγόμενα  του  καθηγητη  μας  είναι  σημαντικές  διότι  άλλα 
στοιχεία βγάζει το γενικό πλάνο και άλλα το κοντινό.

Μέσω της φωτοιστορίας καταλάβαμε ότι μπορεί να φαίνεται εύκολο το να τραβήξουμε 
κάποιες φωτογραφίες από μία πιθανή εξόρμιση του γάτου αλλά στην πραγματικότητα 
είναι  αρκετά  δύσκολο  διότι  έπρεπε  να  διηγηθούμε  μια  ιστορία  χρησιμοποιώντας  μόνο 
πέντε  φωτογραφίες  και  μάλιστα τραβηγμένες  από την  οπτική  γωνία  ενός  γάτου.  Με 
αυτήν την δραστηριότητα μπορέσαμε να δουλέψουμε ομαδικά και να συνεργαστούμε όσο 
το  δυνατό  καλύτερα  μπορούσαμε.Μάθαμε  να  χρησιμοποιύμε  story  board  το  οποίο 
ακολουθήσαμε πολύ πιστά.

Και  τέλος,  το  “Κρυφτό”  μας  βελτίωσε  αρκετά  σαν  ομάδα  διότι  καταφέραμε  να 
συνεργαστούμε άψογα όλοι και ο κάθε ένας έβαλε και ένα δικό του στοιχείο για το τελικό 
αποτέλεσμα.  Μάθαμε  να  αξιοποιούμε  καλά  το  κάθε  πλάνο  μας  και  να  μην  είμαστε 
υπερβολικοί με τον χρόνο. Έτσι, στο μονταζ, είμασταν ιδιαίτερα επιλεκτικοί και “κόβαμε” 
ότι μας φαινόταν ανούσιο να φανεί. Κρατήσαμε μόνο ότι ήταν απαραίτητο για την ιστορία 
μας. Σε αυτό βοηθήσε επίσης ένα βιντεάκι που μας έδειξε ο κύριος με μία χορεύτρια. Μας 
εξήγησε πόσο σημαντικό είναι το σωστό μονταζ σε ένα βίντεο.

Γενικότερα,  με  όλες  αυτές  τις  δραστηριότητες  το  κυριότερο  είναι  πως  δεθήκαμε 
περισσότερο  σαν  ομάδα,  μάθαμε  ορισμένες  κινηματογραφικές  τεχνικές  και  κάποιους 
τρόπους  έκφρασης  και  φέραμε  εις  πέρας  όλα  όσα  μας  ζητήθηκαν  όσο  καλύτερα 
μπορούσαμε, αξιοποιώντας τα εργαλεία μας και έχοντας κατά νου τυχόν συμβουλές και 
παρατηρήσεις που μας έκανε ενίοτε ο κύριος. 

Β’ Τετράμηνο
Στο δεύτερο τετράμηνο εχόντας υπόψη μας όλα τα πράγματα που μάθαμε στο 
προηγούμενο ο καθηγητης μας, μας ανέθεσε να δημιουργήσουμε μια ταίνια. Αρχικά μας 
πρότεινε τρία θέματα στα οποία θα βασίζονταν η ταινία μας (ταξίδι, βιντεομουσείο, 
ελεύθερο). Μας είπε να βρούμε τίτλους στους οποίους θα στηριζόμασταν και θα 
δημιουργούσαμε την ιστορία μας. Σκεφτήκαμε τους εξής:



1. Γενέθλια
2. Εξαφάνιση
3. Λαθρομετανάστες
4. Θάνατος
5. Χάσμα Γενεών
6. Κυνηγητό
7. Οικογένεια Σήμερα
8. Τζίνι
9. Ψάχνω την ταυτότητα μου
10. Άλλος το πρωί, άλλος το βράδυ
11. Ονειροφαντασία

Από  αυτές  τις  ιδέες  διαλέξαμε  τις  τέσσερις  που  μας  άρεσαν  περισσότερο 
(Λαθρομετανάστες, Ονειροφαντασία, Θάνατος, Άλλος το πρωί, άλλος το βράδυ). Έπειτα 
με δημοκρατικές διαδικασίες (ψηφοφορία) διαλέξαμε αυτή που μας κέντρισε περισσότερο 
το ενδιαφέρον. Αυτή ήταν η Ονειροφαντασία.

Το αρχικό σενάριο μας ήταν:

Μπαίνει ο καθηγητής στην τάξη, οι μαθητές κάθονται (νυσταγμένοι) στις θέσεις τους. Ο  
καθηγητής ξεκινάει  το μάθημα ενώ παράλληλα οι μαθητές αρχίζουν να ονειροπωλούν.  
Ξεκινώντας, η Αλίκη φαντάζεται πως βρίσκεται σε μία παραλία μαζί με το θρανίο της και  
βγάζει  απ’τη  τσάντα  της,  είδη  παραλίας  (γυαλία,  καπέλο).  Ο  καθηγητής  αρχίζει  να  
φωνάζει  και  η  μαθήτρια  επανέρχεται  στη  πραγματικότητα.  Η  Αλίκη  “αφηγείται”  στον  
Μιχάλη  την  ονειροπώληση  της  και  τότε  σηκώνεται  στον  πίνακα  και  ξεκινάει  η  
ονειροπώληση του. Βρίσκεται σε μια σκηνή και φαντάζεται πως τραγουδάει με μια κοπέλα,  
κάνοντας διάφορες παραφωνίες. Κάνει υπόκλιση και την ώρα που σηκώνεται βλέπουμε  
την Κων/να να πέφτει στο θρανίο. Η Κων/να ξεκινάει την ονειροπώληση της. Μεταφέρεται  
σε μια σκηνή με φίλους τραγουδώντας και  παίζοντας μπαγλαμά. Επανερχόμαστε στην  
τάξη  βλέποντας  την  Κων/να  να  τραγουδάει  στον  ύπνο  της  το  τραγούδι  της  
ονειροπώλησης. Η Αγριππίνα και η Ντέα ξυπνούν την Κων/να, της αφηγούνται για ένα  
ταξίδι  που  θέλουν  να  κάνουν.  Τότε,  αρχίζουν  να  κάνουν  σχέδια  μαζί  και  ξεκινούν  να  
φαντάζονται μία τεράστια βόλτα με ποδήλατα. Οι δύο κοπέλες συναντούν τα άλλα παιδιά  
και  αποφασίζουν  να  πάνε  κάπου  όλοι  μαζί.  Χαρούμενοι,  φεύγουν  από  το  πλάνο.  
Επιστρέφουμε στην τάξη με την απουσία των πέντε παιδιών.

Μετά από αυτή την πρόχειρη περίληψη για το ταινιάκι μας ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε 
τις  μεταβάσεις  από την μία ονειροπόληση στην  άλλη,  αφού αποφασίσαμε ότι  δεν  θα 
ξυπνάμε στην τάξη μετά από αυτές αλλά θα αποσιάζουμε..  Έτσι  καταλήξαμε σε ένα 
τελικό σενάριο.

Στην αρχή βρισκόμαστε όλοι στην τάξη μαζί με τον καθηγητή κάνοντας μάθημα. Καθώς ο  
καθηγητής  μας  δίνει  μία  εργασία  η  Αλίκη  επιρεασμένη  από  τα  λόγια  του  ξεκινάει  να  
ονειροπολεί. Βρίσκεται σε μία παραλία κοιτώντας τον γλάρο που έχει προηγηθεί για την  
μετάβαση  από  την  τάξη  στην  παραλία.  Επανερχόμαστε  στην  τάξη  με  τον  Μιχάλη  να  
ακούει  τον ήχο της θάλασσας μέσα από ένα κοχύλι.  Ο ίδιος με την σειρά του καθώς  
σηκώνεται να παραδώσει την εργασία του φαντάζεται ότι βρίσκεται σε μία σκηνή μαζί με  
την Αναστασία τραγουδώντας το Φάντασμα της Όπερας. Κάνοντας υπόκληση σκήβει και  
καθώς σηκώνεται  κάνουμε  μετάβαση  στην  Κων/να  η  οποία  εμφανίζεται  με  ρεμπέτικα  
ρούχα  και  καπέλο  μαζί  με  την  Φιλέλια  την  Βιργινία  να  τραγουδούν  και  να  παίζουν  
παλαμάκια και την Αλίκη να παίζει ντέφι. Κλέινοντας καλύπτει την κάμερα με το καπέλο  
της και στην επόμενη σκηνή η Αγριππίνα τραβάει το καπέλο και βλέπουμε εκείνη και την  
Ντέα να βρίσκονται στην τάξη και να ξάχνουν τον προορισμό του ταξιδιού τους δείχνοντας  
τον  με  τα  δάχτυλα  τους.  Το  αμέσως  επόμενο  πράγμα  που  βλέπουμε  είναι  πάλι  δύο  



δάχτυλα που δείχνουν τον ίδιο προορισμό και τα δύο κορίτσια να προχωρούν πάνω από  
μία γέφυρα. Εκεί συναντούν και τα υπόλοιπα παιδιά μαζί και τον κ. Μιχάλη και φεύγουν  
όλοι μαζί.

*υποσημείωση: το τέλος δεν είναι σίγουρο ακόμα

Τι αποκομίσαμε:

Σε αυτό το τετράμηνο καταλάβαμε ότι ο σωστός σχεδιασμός του story board, μας βοηθάει 
στην  ακρυβή  εκτέλεση  των  ιδεών  μας.  Επίσης  είναι  σημαντικός  ως  προς  την  σωστή 
διαχείρηση των πλάνων από τον σκηνοθέτη τον κάμεραμαν και  τους ηθοποιούς αφού 
καθιστα ξεκάθαρες τις  θέσεις  τους  και  τον τρόπο που θέλουμε να προβηθεί  το  κάθε 
πλάνο  (κοντινό  γενικό).  Επίσης  μάθαμε  πως  μπορούμε  να  διαμορφώνουμε  έναν  χώρο 
ανάλογα με τις ανάγκες του σεναρίου μας. Επίσης κατανοήσαμε ότι δεν είναι εφικτό με μία 
μόνο λήψη του κάθε πλάνου να πετύχουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε. Για αυτό μας είχε 
προειδοποιήσει ο κύριος Μπουκέας, αλλά αν δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Επιπροσθέτως 
συνηδητοποιήσαμε ότι ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρια παίζει σημαντικό ρόλο στην 
κάθε σκηνή, στο κάθε πλάνο και στην κάθε μετάβαση μέσα στην ταινία μας.Καταλάβαμε 
ότι ο φωτισμός και ο ήχος παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ταινία μας.

Σχετικά με τον ήχο:

Κατανοήσαμε ότι για να υπάρχει καλή συνοχή στα πλάνα ο ήχος πρέπει να συμβαδίζει με 
αυτά  και  όχι  από  την  πλήρη  σιώπη  για  παράδειγμα  μετά  να  υπάρχει  φασαρία. 
Καταλάβαμε  επίσης  ότι  όταν  παίζουμε  παράλληλα  με  το  πλάνο/  σκηνή  ένα  μουσικό 
κομμάτι ή αν υπάρχει διάλογος τότε θα πρέπει όπως και δήποτε να το ηχογραφούμε με 
κάποιο μηχάνημα ξεχωριστά το οποίο κατά προτήμηση θα βρίσκεται σε μέρος που δεν θα 
επιρρεάζεται από τον άνεμο κ.ο.κ. Επιπροσθέτως συνηδητοποιήσαμε ότι πρέπει πάντα 
όταν τραβάμε οι ίδιοι μία σκηνή/ πλάνο πρέπει πάντα να φοράμε ακουστικά έτσι ώστε να 
έχουμε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει με τον ήχο σε αυτά.

Σχετικά με τον φωτισμό:

Άλλο ένα σημαντικό κομμάτι για την ταινία μας. Καταλάβαμε ότι σε κάθε πλάνο πρέπει να 
υπάρχει  και  ο  κατάλληλος φωτισμός.  Στην ταινία μας για παράδειγμα,  χρειάστηκε να 
αλλάξουμε αίθουσα και να μεταφερθούμε σε άλλη, την οποία και διαμορφώσαμε με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε ο ήλιος να είναι σύμμαχος και όχι εχθρός μας. Επίσης κατανοήσαμε ότι 
όταν  ξανατραβάμε  κάποιο  πλάνο  πρέπει  να  υπάρχει  όσο  το  δυνατόν  περισσότερη 
ακρίβεια ως προς τον φωτισμό ανάλογα με το πως θέλουμε να το συνδέσουμε. 

Σχετικά με τον προγραμματισμό:

Ο προγραμματισμός αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι  για την ταινία μας. Με τον σωστό 
προγραμματισμό  μπορέσαμε  και  καταγράψαμε  όλα  όσα  χρειαστήκαμε  (ενδυμασία, 
εργαλεία  κτλ.)  Επίσης  χωρίσαμε  τις  υποχρεώσεις  που  είχε  ο  καθένας  και  γενικότερα 
κάναμε έναν σωστό καταμερισμό. Επίσης, χειριστήκαμε σώστα τον χρόνο μας και τους 
χώρους που είχαμε στην διάθεσή μας.



Ερευνητική Αναφορά
Ομάδα Jackson 
Ευγενία Δελιού
Διονύσης Μουστρίδης
Αναστασία Φύσσα
Πλάτωνας Ψωμαδάκης

Α’ Τετράμηνο
Περιγραφή του τι μας ζητήθηκε σε κάθε δραστηριότητα.

Στην πρώτη δραστηριότητα, η οποία ήταν η δραστηριότητα γνωριμίας, μας ζητήθηκε να 
προσπαθήσουμε  μέσω  δύο  φωτογραφιών  να  παρουσιάσουμε  τον  εαυτό  μας.  Οι 
φωτογραφίες έπρεπε να ήταν μία κοντινή και μία γενική. Στη δευτερη δραστηριότητα, “Ο 
περίπατος του γάτου”, μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε τη δικιά μας φωτοιστορία, με 
θέμα τον περίπατο ενός γάτου. Στην τρίτη και τελευταία δραστηριότητα του τετραμήνου, 
“Κρυφτό”, μας ζητήθηκε να σεναριογραφήσουμε και να βιντεοσκοπήσουμε τη δικιά μας 
μικρού μήκους ταινία. 

Περιγραφή των τεχνημάτων που προέκυψαν από κάθε δραστηριότητα

Στην πρώτη δραστηριότητα, τραβήξαμε τις φωτογραφίες οι οποίες μας χαρακτηρίζουν:

Στη δεύτερη δραστηριότητα, σχεδιάσαμε το storyboard και έπειτα βγήκαμε να τραβήξουμε 
τις  απαιτούμενες  φωτογραφίες  και  τέλος  της  βάλαμε  διαδοχικά  έτσι  ώστε  να 
δημιουργηθεί μία μικρή ιστορία.



 

 



Στην τρίτη δραστηριότητα, σχεδιάσαμε πάλι ένα storyboard, στο οποίο βασιστήκαμε για 
να βιντεοσκοπήσουμε την  ταινία  μας  και  στη συνέχεια  να τη μοντάρουμε  και  να την 
παρουσιάσουμε σε όλο το τμήμα.

Κριτική κάθε τεχνήματος

Δραστηριότητα 1η:

Ευγενία: Μου άρεσε η ιδέα του να παρουσιάσω τον εαυτό μου με μια φωτογραφία και με 
έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ πώς θα με αντιπροσωπεύει. 

Διονύσης: Στην αρχή όταν το άκουσα μου φάνηκε χαζό. Όταν όμως το παρουσίασα σε 
όλη την τάξη απ’τα σχόλια των συμμαθητών μου κατάλαβα πράγματα τα οποία δεν είχα 
εντοπίσει μέσα μου…

Αναστασία: Παρ’όλο που δεν συμμειτείχα σε αυτή την εργασία λόγω απουσίας μου, μου 
άρεσε που σχολιάσσμε τις υπόλοιπες φωτογραφίες των συμμαθητων μου, γιατί βγάλαμε 
πολλά συμπεράσματα μέσα απ’αυτο.

Δραστηριότητα 2η:

Ευγενία:  Αρχικά  μου  άρεσε  ο  περίπατος  του  γάτου  σαν  ιδέα  αλλά  στην  πορεία 
απογοητεύτηκα γιατί δε συνεργαστήκαμε ωραία...

Διονύσης:  Όταν το πρωτοάκουσα,  νόμιζα ότι  οι  φωτογραφίες  θα είχαν  γάτες  και  με 
προβλημάτισε γιατί έπρεπε να βρούμε γάτα! Στη συνέχεια όμως κατάλαβα ότι εμείς θα 
παριστάναμε τη γάτα, κάτι που μου κίνησε το ενδιαφέρον και μου άρεσε.

Αναστασία:  Λειτουργήσαμε  πολύ  σπασμοδικά  σαν  ομάδα  και  δεν  χρειαζόταν  να 
τυρρανίσουμε το γατουλίνι αφού δεν ήταν απαραίτητο.

Δραστηριότητα 3η:

Ευγενία: Αυτή η δραστηριότητα με εντυπωσίασε ιδιαίτερα και μου φάνηκε αρκετά εύκολη. 
Στην πορεία όμως κατάλαβα ότι δεν ήταν και τόσο εύκολη και συνεπώς ότι δεν κάναμε 
καλό  σενάριο.  Ξεκινώντας  να  μοντάρουμε  την  ταινία  μας,  φάνηκε  ένα  καλύτερο 
αποτέλεσμα.

Διονύσης:  Όπως  και  την  Ευγενία  έτσι  εντυπωσιάστηκα  και  εγώ,  αν  και  μου  φάνηκε 
σχετικά  δύσκολη  διότι  έπρεπε  μέσα  σε  ένα  λεπτό  να  χωρέσει  ένα  παιχνίδι  κρυφτού. 
Ευχτυχώς  όμως  υπήρχε  το  storyboard  το  οποίο  μας  βοήθησε  πολύ  και  ήτανε  ο 
μπούσουλάς μας.

Αναστασία: Θεωρώ ότι εξ’άρχής έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που πάμε 
να κάνουμε ώστε να έβγαινε κατανοητό.

Τι μας προβλημάτισε και τι πιστεύουμε ότι μάθαμε από κάθε δραστηριότητα.

Η πρώτη δραστηριότητα ήταν πολύ καλή ως πρώτη επαφή με το θέμα του μαθήματος, 
διότι μάθαμε να χρησιμοποιούμε την αντίληψη μας σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνουμε 
τις φωτογραφίες έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτό που θέλουμε σ’ αυτές.

Στη δεύτερη δραστηριότητα αφού συνεργαστήκαμε και τα τέσσερα άτομα της ομάδας, 
μάθαμε να χρησιμοποιούμε τις ιδεές του καθενός για να φτιάξουμε το storyboard. Επίσης, 
ήταν εξάσκηση στο να προσεγγίσουμε το storyboard όσο πιο πιστά μπορούμε ώστε να μην 
ξεφεύγουμε  από  τον  αρχικό  μας  σκοπό.  Επιπλέον,  μάθαμε  έναν  καινούριο  όρο: 
“υποκειμενική λήψη”, η οποία διαφοροποίησε ακόμα πιο πολύ τη δεύτερη δραστηριότητα 
απ’ την πρώτη, γιατί έπρεπε να έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης.

Στην τρίτη δραστηριότητα, εφόσον είχαμε αποκτήσει  την εμπειρία της προηγούμενης, 
λειτουργίσαμε  με  πιο  επιτυχημένη  ομαδικότητα  και  μπήκαμε  στη  διαδικασία  να 



συντονίζουμε  παράλληλα  το  ρόλο  μας  μέσα  στην  ταινία  και  τη  συμβολή  μας  στην 
οργάνωση των σκηνών ώστε να ληφθούν.

Β’ Τετράμηνο
Τι δραστηριότητα κάναμε στο 2ο Τετράμηνο

Στο 2ο τετράμηνο η δραστηριότητα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να φτιάξουμε μία δικιά 
μας ταινία. Όλη η τάξη συμφώνησε να κάνουμε 3 διαφορετικές ταινίες ανα ομάδα. Ως 
θέμα μας δόθηκε το “Ταξίδι”. Ύστερα από 14 ιδέες αποφασίσαμε ότι η καλύτερη ήταν το 
“Ταξίδι  των  γέυσεων  και  της  παράδοσης”.  Έτσι  καταλήξαμε  να  τραβήξουμε  ένα 
ντοκιμαντέρ που αποτελείται από συνέντευξεις των γιαγιάδων μας. Οι γιαγιάδες έπρεπε 
να μαγειρέψουν ένα παραδοσιακό φαγητό και να μας μιλήσουν για τη ζωή τους. 

Τι μας προβλημάτισε και η κριτική του τι φτιάξαμε/φτιάχνουμε

Το εύκολο κομμάτι  της υπόθεσης ήταν να τις  βιντεοσκοπήσουμε.  Το δύσκολο ήταν να 
αποφασίσουμε τι θα κρατήσουμε από τις συνεντεύξεις για να μοντάρουμε, εφόσον η κάθε 
γιαγιά είχε διαφορετικό χαρακτήρα και  βιώματα.  Επίσης, αυτό που μας προβλημάτισε 
περισσότερο  ήταν  ότι  η  ταινία  έπρεπε  να  βγει  μικρής  διάρκειας  ενω ταυτόχρονα  το 
αποτέλεσμα να είναι περιεκτικό με συγκηνιτικά στοιχεία. Επιπλέον αν και μας δυσκόλεψε 
στο πώς θα μοντάρουμε την ταινία τα καταφέραμε με τη βοήθεια του καθηγητή μας. 

Πώς οργανωθήκαμε

Αφού  καταλήξαμε  με  ποιο  θέμα  θα  ασχοληθούμε  έπρεπε  να  σκεφτούμε  πώς  θα  το 
οργανώσουμε. Αποφασίσαμε κάθε εβδομάδα να παίρνουμε και μία συνέντευξη.

Συνεργασία με άλλες ομάδες.

Μπορούμε να σημειώσουμε ότι συνεργάστηκαμε και με άλλες ομάδες και βοήθησε η μία 
την  άλλη  να  υλοποιήσει  την  δική  της  ταινία,  ενώ  ήταν  διαφορετικού  είδους  και 
περιεχομένου.

Τι αποκομίσαμε

Αρχικά ενωθήκαμε περισσότερο σαν ομάδα και συνεργαστήκαμε καλύτερα σε αντίθεση με 
το προηγούμενο τετράμηνο. Ακόμη μάθαμε να μοντάρουμε και να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα 
και άχρηστα στοιχεία ενός βίντεο για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.



Ερευνητική Αναφορά
Ομάδα 3 - Kubrick
Φιλία Δημητρακοπούλου
Βιργινία Καλλούδη
Κώστας Κογιαλός
Πρόδρομος Κουτσοδόντης

Α’ Τετράμηνο
Στις 17/10/13 έγινε η πρώτη μας συνάντηση. Ο καθηγητής μας εξήγησε περιλήπτικά όλα 
αυτά που καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας τη χρόνια 2013-2014. Έτσι λοιπόν είχαμε μία 
πρώτη επαφή με το θέμα του project μας. 

Στην δεύτερη συνάντησή μας χωριστήκαμε σε ζευγάρια και μας ζητήθηκε να βγάλουμε 2 
φωτογραφίες τουν εαυτού μας (μία κοντινή και μία γενική), οι οποίες μας εξέφραζαν και 
ήταν αντιπροσωπευτικές. Το δύσκολο μέρος σε αυτή την εργασία ήταν ότι έπρεπε να 
δώσουμε  τις  κατάλληλες  οδηγίες  στον  παρτενέρ  μας,  ώστε  να  έχουμε  το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Ο εξοπλισμός μας ήταν απλός: μία ψηφιακή κάμερα και τα αντικείμενα που 
θεωρουσε  ο  καθένας  αντιπροσωπευτικά  για  τη  λήψη  της  φωτογραφίας  του.  Αυτη  η 
δραστηριότητα  μας  άρεσε  γιατί  καταλάβαμε  πως  πρέπει  να  είναι  μία  σωστή 
φωτογραφία,χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  οτι  ήταν  εύκολο  (όπως  φαινόταν  στην  αρχή). 
Μπορεσαμε να αντιληφθούμε τη σημασια της φωτογραφιας, αλλα και το ποσο δυσκολο 
ειναι να τραβήξεις μια φωτογραφία που να μπορεί να αντιπροσωπεύσει τον εαυτό σου. 
Πρέπει να σκεφτείς το φόντο που σου ταιριάζει,  τα χρώματα, τα αντικείμενα που θα 
χρησιμοποιήσεις και γενικά το περιβάλλον που θα κάνει τη φωτογραφία σου τόσο ωραία 
όσο και αντιπροσωπευτική. 

  



 

Στην  τρίτη  συνάντησή,  μαζί  με  τον  καθηγητή  μας,  είδαμε  και  αναλύσαμε  μία-μία  τις 
φωτογραφίες. Ετσι μπορέσαμε να καταλάβουμε την διαφορά (κοντινό με γενικό). Επίσης, 
σκεφτήκαμε τι  άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει.  Με αυτό τον τρόπο μάθαμε να 
εκτιμούμε ακόμα και μία απλή φωτογραφία και να την παρατηρούμε λιγο καλύτερα… 

Στην τέταρτη συνάντησή, μας ζητήθηκε να κατασκευάσουμε μια ιστορία απο τη ματία 
ενός γάτου! Αυτό σημαίνει οτί κάθε ομάδα θα έπρεπε να τραβήξει 5 φωτογραφίες - απ’ 
την οπτική γωνία που κοιτάζει μία γάτα - ώστε να φτιαχτεί μια φωτοϊστορία. Και οι τρείς 
ομάδες  έκαναν  αξιόλογη  δουλειά,  όμως  όπως  ήταν  φυσικό  εντοπίστηκαν  λάθη  και 
διατυπώθηκαν ώστε να μην επαναληφθούν. Έτσι, αφού συζητήσαμε τη δραστηριότητα 
αυτή, τη θεωρήσαμε πολυ εποικοδομητικη όσο και ενδιαφέρουσα, αφου προσπαθησαμε 
να αντιληφθουμε τον τροπο που βλεπει η γάτα τα πράγματα είτε απο πολύ ψηλά, είτε 
απο το έδαφος. Οι φωτογραφιες επρεπε να τραβηχθουν από συγκεκριμένη οπτική γωνία, 
ώστε  να  είναι  συμμετρικές  ως  προς  το  επίπεδο.  Μπορέσαμε  να  κατανοήσουμε  τη 
δυσκολία που έχει για να “βγει” η ιστορία μας, οπως ακριβως τη σχεδιάσαμε. Τέλος, δεν 
πρέπει να παραλείψουμε οτι δεν τραβήξαμε ακριβώς 5 φωτογραφιες, αλλά περισσότερες 
και μετά επιλέξαμε αυτές που θέλαμε…

 



 

 

Στην  πέμπτη  συνάντησή,  πήραμε  μία  γεύση  απ’  τη  μαγεία  του  μοντάζ, 
παρακολουθώντας σκηνές απ’ την ταινία blow up και ύστερα σχολιάζοντάς τις. Με αυτό 
καταλάβαμε οτι η διαφορετική αλληλουχία των ίδιων εικόνων μπορεί να δώσει τελείως 
διαφορετικό αποτέλεσμα! Μάλιστα, πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι το μοντάζ δεν είναι απλή 
διαδικασία και δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. 

Οι επόμενες συνάντησεις μας ήταν το αποκορύφωμα της ερευνητικής εργασίας μας. Ο 
καθηγητής,  μας έδωσε ένα θέμα (“το κρυφτό”)   και  μας  ζήτησε να φανταστούμε μια 
ιστορία  που  διαρκούσε  30  δευτερόλεπτα περίπου.  Κάθε  ομάδα επινόησε  τη  δική  της 
ιστορία, έγραψε το σενάριό της, σχεδίασε το storyboard, τράβηξε τις σκήνες με βάση αυτό 
και τέλος έκανε το μοντάζ με σκοπό να ενωθούν οι σκηνές και να γίνει μια ενιαία ταινία 
μικρού μήκους. Αυτή όλη η διαδικασία διήρκησε 4 δίωρα, δηλαδή 4 συναντήσεις. 

Αυτό το κομμάτι της εργασίας, μας ωφέλησε παρα πολύ. Πρώτα απ’ όλα, μπορέσαμε να 
συζητήσουμε  και  να  αποφασίσουμε  ομαδικά το  σενάριό  μας  (συνεργασία  μέσα  στην 
ομάδα). Επίσης, καταλάβαμε οτι πρέπει να βρισκουμε τρόπους ώστε να φτιάχνουμε το 
σενάριό  μας  καλύτερο  από ότι  πριν,  αφού ο  καθηγητής  μας,  μας  έδινε  ιδέες  για  την 



βελτίωσή του. Τέλος, μπορέσαμε να δούμε την αλληλουχία της ομάδας, αλλά και έως που 
μπορεί να φτάσει η φαντασία μας για να γίνει η ιστορία μας περισσότερο κατανοητή στο 
κοινό. Καταλάβαμε οτι το σενάριό μας αλλιώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος, και 
έτσι  προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε ώστε να έχει  σχεδόν την ίδια απήχηση στον 
καθένα… 

Μία  ακόμα  δραστηριότητα  που  κάναμε  με  αφορμή  το  project  μας  ήταν  να 
παρακολουθήσουμε την ταινία “Ο Ηρακλής,  ο  Αχελώος και  η γιαγιά μου” (http  ://  www  .   
youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  FXi  1  PfFK  5  Es  ). Ηταν πραγματικά η ομορφότερη και πιο συγκινητική 
συνάντησή μας. Είδαμε ένα ντοκιμαντέρ από την καθημερινότητα μια ηλικιωμένης κυρίας, 
η οποία ήταν η γιαγιά του σκηνοθέτη. Αυτό το ντοκιμαντέρ είχε να πεί κάτι διαφορετικό 
στη ψυχή του κάθενός μας. Υπήρχε εκπληκτικός και μοναδικός τρόπος λήψης και έξυπνο 
“ανακάτεμα” του παρελθόντος του παρόντος και του μέλλοντος. Και όλα αυτά μέσα από 
την αφήγηση της ίδιας της γιαγιάς για τη ζωή, τις εμπειρίες της, αλλά και το προσωπικό 
της δράμα που γνωρίσαμε προς το τέλος. Παρατηρήσαμε τους ήχους, το σενάριο, την 
αφήγηση,  τους  διαλόγους,  τα  σκηνικά  και  το  φωτισμό.  Επιπλέον,  υπήρξαν  οι  εξής 
απορίες:

• Γιατί δείχνει το συνεργίο;

• Γιατί υπάρχει προσωπική εμπλοκή;

• Γιατί κανει αναφορά στο μύθο; 

Αυτές τις συζητήσαμε και δώσαμε πιθανές απαντήσεις, με τη βοήθεια του καθηγητή μας. 

Η  προτελευταία  μας  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  στις  13-1-14.  Σε  αυτή 
παρακολουθήσαμε ακόμα μια ταινία σχετικά με το μοντάζ. Υπήρχε τρομερή αλληλουχία 
των σκηνών και όλο το θέαμα ήταν γενικά μαγευτικό. Παρατηρήσαμε τη σύνδεση των 
εικόνων,  την αλλαγή των σκηνών και  στο τέλος τη σχολιάσαμε,  “κρατώντας” χρήσιμα 
πράγματα για τη δική μας ταινία.

Συμπερασματικά, από την φετινή ερευνητική εργασία μας, κερδίσαμε και αποκωμίσαμε 
πολλά καινούρια πράγματα. Γνωρίσαμε καλύτερα τη μαγεία της εικόνας και μάθαμε τα 
βασίκα για την δημιουργία της. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο πνεύμα ενός σκηνοθέτη, 
παραγωγού,  σεναριογράφου  και  ηθοποιού.  Μάθαμε  να  στηρίζουμε  ο  καθένας  με 
επιχειρήματα τη γνώμη του (σχετικά με την τοποθεσία, τις κινήσεις, τα σκηνικά κ. α.)  και 
μετά από συζήτηση να αποφασίζουμε ποιά είναι η καλύτερη ή να διαμορφώνουμε μια νέα 
με αλληλοσυμπλήρωση από όλους μας. Τέλος μας δώθηκε μια ευκαιρία να γνωρίσουμε 
καλύτερα τους συμμαθητές μας! Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της χρόνιάς να γνωρίσουμε 
ακόμα καλύτερα τον κινηματογράφο και τα μέρη που αποτελείται!!! 

Β’ Τετράμηνο
Στο  2ο  τετραμηνο  συνεχίσαμε  ο,τι  είχαμε  ξεκινήσει  από  το  πρώτο  τετραμηνο,  αλλά 
επιπλέον  προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τη δική  μας  ταινία.  Αρχικά επιλέξαμε το 
θέμα, συζητώντας μέσα στην τάξη και λέγοντας ο καθένας τις ιδέες και τις σκέψεις του…

Επιλέξαμε ανάμεσα στα θέματα:

1. το ταξιδι που κανουμε να ερθουμε στο σχολειο

2. μια εκδρομή -ένας περίπατος

3. ταξιδι της γνωσης

4. μετανάστευση

5. το ταξίδι της ζωής 
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Τελικα επιλέξαμε ομαδικά το “ταξίδι της ζωής”. 

Η αρχική ιδέα ήταν να τραβήξουμε πολλά πλάνα από διάφορες ηλικίες ανθρώπων και να 
τις παραθέσουμε έτσι ώστε να φαίνεται η “ροή” της ζωής από την γέννηση εως και την 3η 
ηλικία.  Έτσι  αρχίσαμε  σιγά-σιγά  να  συγκεντρώνουμε  πλάνα  (από  παιδιά,  νέους, 
ηλικιωμένους).  Αφού  είχαμε  στα  χέρια  μας  αρκετά  βιντεο,  τα  μοντάραμε  σε  ένα 
πρόγραμμα  επεξεργασίας  βιντεο  και  κρατήσαμε  από  το  κάθε  ένα  τα  καλύτερα  2 
δευτερόλεπτα.  Αυτό  δεν  ήταν  και  πολύ  εύκολο  διότι  έπρεπε  να  πάρουμε  μόλις  2 
δευτερόλεπτα,  τα  οποία  θα  αντιπροσώπευαν  ολόκληρα  το  βιντεάκι.  Η  ταινία  μας 
βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα. Ελπίζουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.. . 

Τι αποκομίσαμε:

Αρχικά, “μπήκαμε” στον φανταστικό κόσμο του κινηματογράφου και είδαμε τι κρύβεται 
πίσω από την “εικόνα σε κίνηση” που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα. 

Επίσης,  γνωρίσαμε  πολλές  νέες  έννοιες  όπως  το  μοντάζ  και  γενικά  μάθαμε  να 
χειριζόμαστε  καλύτερα  τους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και  να  επεξεργαζόμαστε  με 
περισσότερη λεπτομέρια ακόμα και το πιό απλό βίντεο. 

Το κυριότερο από όλα - μπορέσαμε να καταλάβουμε τη σημασία της ομάδας και σε αυτόν 
τον τομέα. Οταν συνεργαζόμασταν είχαμε καλύτερα αποτελέσματα τόσο στις λήψεις μας 
όσο και στον σχεδιασμό και το γενικό αποτέλεσμα. 

Ενα άλλο σημαντικό  “πράγμα” που αποκωμήσαμε ήταν οτι  καταλάβαμε την  αξία  της 
αξιολόγησης απο τους συμμαθητές μας ώστε να εντοπίσουμε τα λάθη μας και  να τα 
διορθώσουμε. Ετσι οι σκέψεις μας γίνονται περισσότερο κατανοητές στο ευρύ κοινό και 
στέλνουμε τα μηνύματα που θέλουμε. 

Τέλος,  μπορέσαμε  να  μάθουμε  κάποιες  τεχνικές  συμβουλές  για  τη  σωστη  λήψη  ενός 
βίντεο:

1. απόλυτη ησυχία όταν βγάζουμε video

2. σταθερή κάμερα όταν τραβάμε φωτογραφίες

3. δεν κόβουμε τους ήχους και τις εικόνες απότομα

4. αρκετά στατικά πλάνα

5. προβολή αντικειμένου που θέλουμε να ποζάρουμε

6. προβολή χώρου που θελουμε να ποζάρουμε

Αυτοαξιολόγηση

Η οργάνωση που  είχαμε  σαν  ομάδα αλλά  και  ατομικά  ο  καθένας  μας,  διευκόλυνε  το 
αποτέλεσμα  σε  πολλόυς  τομείς  της  εργασίας  μας.  Αν  και  προέκυψαν  δυσκολίες, 
μπορέσαμε  να  τις  αντιμετωπίσουμε  και  να  προχωρήσουμε  παρακάτω  ώστε  να 
ολοκληρώσουμε  την  εργασία  μας.  Οι  δυσκολίες  αυτές  ωφείλονταν  είτε  σε  ανεπαρκή 
σχεδιασμό,είτε  στην  έλλειψη  οργάνωσηςπου  είχαμε.  Έτσι  προσπαθήσαμε  να  κάνουμε 
καλό  προγραμματισμό  ομαδικά  και  ατομικά,  για  να  αποφύγουμε  τέτοιου  είδους 
προβλήματα που να αλλοιώνουν την εργασία μας και να υποβαθμίζουν το θέμα μαςκαι τη 
δοουλειά μας. 

Εκτός απο αυτό, η εργασία έγινε σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχαμε αποφασίσει και 
επιλέξει  απο κοινού όλη η ομάδα.  Με αυτό τον  τρόπο κατανοήσαμε τη σημασία του 
πλάνου σε κάθε καινούργια δραστηριότητα που κάναμε. Με τον σωστό προγραμματισμό 
και  σχεδιασμό,  έιχαμε  και  τα  επιθυμιτά  αποτελέσματα.  Μέσα  σε  αυτό  το  πλαίσιο 
μπορουμε  να  πούμε  οτι  ο  σωστός  προγραμματισμός  βοηθάει  την  κάθε  ομάδα για  να 



πετύχει τους στόχους της και να ολοκληρώσει την εργασία της όποιο και αν είναι το θέμα 
της!

Κλείνοντας:

Εν κατακλείδι,το πρότζεκτ φέτος, μας άρεσε ιδιαίτερα γιατί μάθαμε καινούργια πράγματα 
που  θα  μας  χρειαστούν  στην  καθημερινότητα  (όπως  π.  χ.  να  βγάλουμε  κάποιες 
φωτογραφίες και να μοντάρουμε βιντεάκια και να τα επεξεργαζόμαστε.) 

Το  θέμα  ήταν  διασκεδαστικό,απλό  και  κατανοητό  για  όλους  και  μπορέσαμε  να 
ασχοληθούμε  μαζί  του  με  ανταπόκριση  και  ευχαρήστηση.  Μάθαμε  πολλά  καινούργια 
πράγματα και  ελπίζουμε να συνεχίσουν οι  καθηγητές να μας προσφέρουν τις γνώσεις 
τους σε όλα τα μαθήματα με ζήλο για να γινόμαστε καλύτεροι σε πολλούς τομείς του 
σχολείου!

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μπουκέα για αυτά που μας πρόσφερε και έμαθε!!: D 
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