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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

GIRLHOOD
Ντοκιμαντέρ των Βάνια Τέρνερ και Μαρία 
Σιδηροπούλου Ι Ελλάδα Ι Διάρκεια 30 λεπτά

Τρεις έφηβες βρίσκουν καταφύγιο στη φιλία 
τους καθώς παλεύουν με τις προσδοκίες 
φύλου, τις διατροφικές διαταραχές και τον 
εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μέσα σε μια μακρά, συναισθηματικά 
αποπνικτική καραντίνα στην Ελλάδα.

ΤΡΟΠΑΙΟ 
Μυθοπλασία της Sandra Coppola Ι Καναδά Ι 
Διάρκεια 15 λεπτά

Η Ντομινίκ, μια ντροπαλή και εσωστρεφής 
έφηβη θέλει μόνο ένα πράγμα: να γίνει η 
καλύτερη παίκτρια χόκεϊ στο πρωτάθλημα 
της. Ο πατέρας της, ενεργώντας ως 
προσωπικός της γυμναστής, δεν περιμένει 
κάτι λιγότερο. Αλλά όταν εξασφαλίζει ένα 
πολυπόθητο τρόπαιο ποιανού νίκη είναι;

ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
Κινούμενο σχέδιο του Marcel Barelli
Ελβετία Ι Διάρκεια 5λεπτά 

Στη Φύση, ένα ζευγάρι είναι ένα αρσενικό 
και ένα θηλυκό. Λοιπόν, όχι πάντα! Ένα 
ζευγάρι είναι επίσης ένα θηλυκό και ένα 
θηλυκό. Ή ένα αρσενικό και ένα αρσενικό. 
Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά η 
ομοφυλοφιλία δεν είναι απλώς μια 
ανθρώπινη ιστορία.

www.psaroloco.org



Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

ΕΙΜΑΙ Ο LEO 
Μυθοπλασία της Tanja*Tajo Hurrle Γερμανία  
Διάρκεια 18 λεπτά

 Ο Leo (12 ετών) περνά τις φθινοπωρινές 
διακοπές με τη μεγάλη αδερφή Noémie και 
τον ξάδερφο Emil στη φάρμα της γιαγιάς 
Marlies. Ωστόσο,ο Λέο εκπλήσσεται από 
αυτό που η γιαγιά Μάρλις αποκαλεί μεγάλες 
ειδήσεις. Το «I am Leo» βυθίζεται στον 
συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού που 
βρίσκεται στο δρόμο να ανακαλύψει την 
ταυτότητα φύλου του. Μια ταινία για τις 
προσδοκίες που κατακλύζουν, για τις 
σκέψεις που περιορίζουν και για το θάρρος 
να βρεις τον εαυτό σου.

ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ELODIE 
Μυθοπλασία της Jessica Hughes Ηνωμένο 
Βασίλειο Ι Διάρκεια 11 λεπτά  

Μια ιστορία μιας οικογένειας που 
επανασυνδέεται στην εποχή των social
media. Όταν η έφηβη Elodie επισκέπτεται 
απρόθυμα τον παππού της στην 
απομακρυσμένη Ισλανδία, ο κόσμος της 
ανατρέπεται όταν το WIFI δεν λειτουργεί και 
εκείνη αναγκάζεται να κοιτάξει ψηλά  μακριά 
από το τηλέφωνό της.

ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 
Μυθοπλασία της Άρτεμις Αναστασιάδου 
Ελλάδα Ι Διάρκεια 24 λεπτά 

Δύο αδέλφια, ένα ξόρκι, πληγωμένα τοπία 
και μια αναπόφευκτη αναχώρηση. Ένα 
σύντομο χρονικό μιας πράξης εξαφάνισης 
στους καιρούς της Νέας Ύφεσης.
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Περιγράψτε και αναλύστε τις αφίσες

Παρατηρώ και περιγράφω την αφίσα.

➢ Ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο του κειμένου της αφίσας;

➢ Ποια οπτικά στοιχεία ξεχωρίζουν στην αφίσα; 

➢ Βάσει της αφίσας, ποιο είναι το θέμα της ταινίας; 

➢ Ποιο είναι το κοινό-στόχος της ταινίας (νεολαία, ενήλικες, δάσκαλοι, κ.λπ.);
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ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΦΟΡΜΑ
Όπως υποδηλώνει το όνομα, μια ταινία μικρού μήκους είναι οποιαδήποτε ταινία που είναι πιο σύντομη από 

μια ταινία μεγάλου μήκους Οι γνώμες για τη μέγιστη διάρκεια μιας ταινίας μικρούς μήκους ποικίλουν, αλλά 
σύμφωνα με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, την οργάνωση πίσω από τα βραβεία της 
Ακαδημίας/Όσκαρ, μια ταινία μικρού μήκους πρέπει να έχει διάρκεια «40 λεπτά ή λιγότερο», ενώ τα διεθνή 
πρότυπα θέτουν το όριο στα 59 λεπτά. Οι ταινίες μικρού μήκους υπάρχουν σε διάφορα είδη, όπως ντοκιμαντέρ 
ή μυθοπλασία, ζωντανή δράση ή κινούμενα σχέδια και με διάφορες θεματολογίες.

Συνήθως οι σκηνοθέτες ξεκινούν την καριέρα τους δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους, που συχνά είναι ένα 
σκαλοπάτι προς τις ταινίες μεγάλου μήκους. Ωστόσο, η αποτελεσματική αφήγηση μιας ιστορίας σε πολύ 
περιορισμένο χρόνο απαιτεί ειδικές ικανότητες έτσι πολλοί έμπειροι σκηνοθέτες συνεχίζουν να κάνουν ταινίες 
μικρού μήκους.

Tαινίες ενηλικίωσης
Στο πρόγραμμα επειδή οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους αφορούν νέους που προσπαθούν 
να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, μπορούν να θεωρηθούν ταινίες ενηλικίωσης ( comingof – age ). Μια ταινία 
ενηλικίωσης συνήθως εδράζεται στον μεταβατικό χώρο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή

Ο κεντρικός χαρακτήρας βρίσκεται στα μέσα της εφηβείας και βρίσκεται με μια κρίσιμη καμπή της προσωπικής 
εξέλιξης. Σε πολλές περιπτώσεις, ο/η πρωταγωνιστής (τρια) αντιμετωπίζει την πρώτη μεγάλη του/ της 
σύγκρουση η οποία καταλήγει σε μια σημαντική προσωπική απόφαση ή σε μια ουσιαστική συνειδητοποίηση 
σχετικά με το μέλλον του/της. Αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να ευχάριστες ή δύσκολες και αμφιλεγόμενες.



Story board
Η λέξη “storyboard” προέρχεται από την τοποθέτηση της ιστορίας (story) πάνω σε έναν πίνακα (board). 

Το storyboard είναι ένα ντοκουμέντο που φτιάχτηκε πριν από τα γυρίσματα μιας ταινίας. 

Όλη η ιστορία αφηγείται με απλοποιημένο τρόπο με τη μορφή μικρών σχεδίων συχνά σε μαύρο και άσπρο, 
λίγο σαν κόμικ. Υποδεικνύει τo περιβάλλον-χώρο, τις κινήσεις των χαρακτήρων, της κάμερας, τα ηχητικά 
εφέ και τους κύριους διάλογους από το οποίο ο παραγωγός, ο σκηνοθέτης, οι animators μπορούν να 
οραματισθούν την τελική μορφή της ταινίας.

Δείτε απόσπασμα του storyboard από την ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων 
«στη φύση»









ΣΕΝΑΡΙΟ 
Το σενάριο είναι ένα κείμενο πάνω στο οποίο βασίζεται μια κινηματογραφική ταινία. Χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για 
όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στην ταινία. 

ΜΟΡΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ):
ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΗΝΗΣ 
- Αναφέρει τον τόπο όπου πραγματοποιείτε η σκηνή. Περιγράφετε ποιος είναι στη σκηνή, πού και πότε πραγματοποιείται και 
τι συμβαίνει
- Χρησιμοποιήστε μόνο κεφαλαία γράμματα και αριστερή στοίχιση 
- Αρχικά αναφέρετε εάν η σκηνή θα γυριστεί σε εσωτερικό χώρο (συντόμευση ΕΣΩΤ. = Εσωτερικά) ή σε εξωτερικό 
(συντόμευση ΕΞΩΤ.= εξωτερικά) και στη συνέχεια προσθέστε την ακριβή τοποθεσία.
- Προσθέστε τη δράση στη σκηνή
- Γράψτε σε Ενεστώτα  
- Εάν αναφέρετε έναν χαρακτήρα , χρησιμοποιήστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα για το όνομα. Χρησιμοποιηστε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γραμματα
και για πιθανούς ΗΧΟΥΣ 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
- Προσθέστε τον διάλογο
- Γράψτε το όνομα του χαρακτήρα στο κέντρο με κεφαλαία γράμματα. 
- Γραψτε πως θα πρέπει να αρθρωθεί ο διάλογος κάτω από το όνομα του χαρακτήρα εντός της παρενθέσεων. 
- Εάν ο χαρακτήρας που μιλάει δεν βρίσκεται στη σκηνή, πρόκειται για ΑΦΗΓΗΣΗ. Έτσι σε παρενθεση δίπλα από το όνομα 
του χαρακτήρα : αφηγητής σε συντόμευση ΑΦΗΓ.   

Δείτε το απόσπασμα σεναρίου από την βραβευμένη ταινία «Το Βανκούβερ» που 
ακολουθεί.











Δραστηριότητες

➢ Παίρνοντας ως παράδειγμα το storyboard από την ταινία «Στη φύση» και το σενάριο της ταινίας
«Το Βανκούβερ» δημιουργήστε το δικό σας storyboard

➢Φανταστείτε και γράψτε το δικό σας σενάριο συνέχεια της  ιστορίας

➢ Αναδημιουργήστε τη σκηνή ερμηνεύοντάς την ή υποδυθείτε τη συνέχεια που επινοήσατε.









Συζητήστε

Στη φύση 
Θέμα: ταυτότητα ομοφυλοφιλία και φύλο 
Τι καταλάβατε από την ταινία; 
Τι πληροφορίες/εικόνες σας έκαναν να γελάσετε ή να εκπλαγείτε;
Τι είναι η ομοφυλοφιλία;
Τι είναι ταμπού;
Γιατί η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού;
Τι άλλο τα θέματα μπορεί να είναι ταμπού;

Girlhood
Θέμα: Το βλέμμα των άλλων «η παρουσία των κοινωνικών 
δικτύων στις σχέσεις που διατηρούν οι νέοι»



Κριτικός ταινιών
Γίνετε πραγματικός κριτικός εκφράζοντας τη γνώμη σας για τις μικρού μήκους ταινίες που έχετε δει!!
Στόχος: Βάλτε τον μαθητή σε θέση ειδικού θεατή. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε ομάδες. Μετά την προβολή αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις ταινίες 
μικρού μήκους. Eκφράστε τα συναισθήματά σας (μου άρεσαν οι χαρακτήρες, δεν μου άρεσε η ιστορία, ήταν όμορφη.. ) και γράψτε τι είδες, άκουσες και τo θέμα/ηθικό 
δίδαγμα είχαν οι ιστορίες.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΤΙ ΑΚΟΥΩ ΤΙ ΜΟΥ ΛΕNE
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Για περισσότερα δωρεάν σχέδια μαθήματος 
επισκεφτείτε το www.psaroloco.org

Psaroloco Εκπαίδευση

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ Ι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Προσκαλέστε τους μαθητές να σκεφτούν κριτικά και να συμμετάσχουν σε ενεργή προβολή. Οι 
συζητήσεις που βασίζονται στην έρευνα, οι δημιουργικές δραστηριότητες και οι 
προβληματισμοί ενθαρρύνουν τη σύνδεση με το θέμα της ενηλικίωσης.

oTαινία : "Αλεπού" της Ζακλίν Λέντζου

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ https://el.psaroloco.org/education-psaroloco-media-literacy

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ι ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Αυτό το μάθημα θα εξερευνήσει τους κώδικες γραφής των ντοκιμαντέρ και των τρόπων 
απεικόνισης στον ρεαλισμό, σε προϊόντα κινούμενης εικόνας. Αυτό θα επιτρέψει στους 
μαθητές να μάθουν την απαραίτητη οπτική γλώσσα που απαιτείται για να πουν μια ιστορία 
μέσα από αυτή τη φόρμα, αλλά θα τους δώσει και την δυνατότητα να κατανοήσουν τη 
διαδικασία επιλογής που εμπλέκεται στην αφήγηση μιας ιστορίας, ακόμη και αν βασίζεται σε 
πραγματικά γεγονότα ή ανθρώπους.

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ https://el.psaroloco.org/memory-%CE%B9-let-s-get-real
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