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1
ΓνωριμίαΓνωριμία
Οι μαθητές δουλεύουν σε ζευγάρια. Ο ένας Οι μαθητές δουλεύουν σε ζευγάρια. Ο ένας 
φωτογραφίζει τον άλλον σε ένα φωτογραφίζει τον άλλον σε ένα γενικόγενικό κι ένα  κι ένα 
κοντινόκοντινό πλάνο. πλάνο.

Το ΚρυφτόΤο Κρυφτό
Κάθε ομάδα σχεδιάζει και γυρίζει ένα Κάθε ομάδα σχεδιάζει και γυρίζει ένα ταινιάκι ταινιάκι 
ενός λεπτούενός λεπτού με θέμα “το κρυφτό”. με θέμα “το κρυφτό”.

Ο Περίπατος του ΓάτουΟ Περίπατος του Γάτου
Κάθε ομάδα βγάζει 5 φωτογραφίες που όλες μαζί Κάθε ομάδα βγάζει 5 φωτογραφίες που όλες μαζί 
αφηγούνται μια ιστορίααφηγούνται μια ιστορία για τον περίπατο ενός  για τον περίπατο ενός 
γάτου.γάτου.
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Τι μάθαμεΤι μάθαμε
Κάδρο. Σύνθεση. Είδη πλάνων.Κάδρο. Σύνθεση. Είδη πλάνων.
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Τι μάθαμεΤι μάθαμε
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Τι μάθαμεΤι μάθαμε
Σχεδιασμός. Γυρίσματα. Μοντάζ.Σχεδιασμός. Γυρίσματα. Μοντάζ.





  



  



  



  


κρυφτό

oμάδα: Burton



  

ΠροβολέςΠροβολές
Blow UpBlow Up
Michelangelo AntonioniMichelangelo Antonioni

Ο Ηρακλής, ο Αχελώος και η Γιαγιά μουΟ Ηρακλής, ο Αχελώος και η Γιαγιά μου
Δημήτρης ΚουτσιαμπασάκοςΔημήτρης Κουτσιαμπασάκος

ShunpoShunpo
Steven BriandSteven Briand

Tutorial: Η εικόναTutorial: Η εικόνα
Tutorial: Ο ήχοςTutorial: Ο ήχος
Καρπός (www.karposontheweb.org)Καρπός (www.karposontheweb.org)





  


γιαγιά
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oμάδα: Burton


