
Psaroloco Παιδικό και Εφηβικό 
Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΤ προγράμματος
Ανθρώπινα δικαιώματα και Περιβάλλον

Προτεινόμενες Ηλικίες: 15+



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του προγράμματος 

Ανάλυση αφίσας

Μικρού Μήκους Φόρμα

Αρχική Δραστηριότητα

Επικεντρωθείτε στην ταινία «ΛΕΩΝ» 

Φύλο  μικρών κινηματογραφικών κριτικών

www.psaroloco.org



Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

ΙΟΥΛΙΕΤΑ & ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ
Ντοκιμαντέρ της Mirjam Marks Ι Ολλανδία 
Διάρκεια 15 λεπτά 

Η 14χρονη Τζουλιέτα ζει στο νησί Κουρασάο
της Καραϊβικής και προτιμά να είναι κάτω 
από το νερό παρά πάνω. Όσο περισσότερο 
χρόνο περνάει η Τζουλιέτα κάτω από το 
νερό, τόσο περισσότερο έρχεται αντιμέτωπη 
με μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων στον 
βυθό. Μαζί με άλλους εθελοντές στο 
Κουρασάο, η Τζουλιέτα διασώζει θαλάσσιες 
χελώνες που έχουν ανάγκη και προσπαθεί να 
βελτιώσει τον βιότοπό τους. Οι ενέργειές της 
μερικές φορές φαίνονται σαν σταγόνα στον 
ωκεανό για την Τζουλιέτα

ΛΕΩΝ 
Μυθοπλασία του Moein Rooholamini Ι Ιράν 
Διάρκεια 5 λεπτά 

 Σε μια ειδική κατάσταση, ο Khalid έχει 
καθήκον να αναφέρεται στον αδελφό του.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ 
Μυθοπλασία του Sâm Mirhosseini Ι Γαλλία 
Διάρκεια 25 λεπτά 

Ο Ζακ εργάζεται ως δύτης βαθέων υδάτων 
στα νερά της αποβάθρας της Δουνκέρκης. 
Μετανάστης από το Ιράν, έφτασε στη Γαλλία 
δέκα χρόνια πριν. Ο Κέιβαν είναι επίσης 
Ιρανός και μέρος του ρεύματος των 
μεταναστών που φιλοδοξούν να φτάσουν 
στην Αγγλία. Ο Κέιβαν προσπαθεί να 
εκμεταλλευτεί την προνομιακή πρόσβαση 
του Ζακ στις αποβάθρες, όμως ο Ζακ θα 
δεχθεί να βοηθήσει τον συμπατριώτη του; 
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Υπενθύμιση των ταινιών μικρού μήκους του 
προγράμματος 

Η ΚΑΜΙΝΑΔΑ 
Κινούμενo σχέδιo - Ντοκιμαντερ
Του Frédéric Schuld, Γερμανία 

19ος αιώνας στην Ευρώπη. Ένα παιδί 
ανεβαίνει σε μια καμινάδα ενώ ένα πουλί 
πετάει σε αυτήν για να φτιάξει μια φωλιά. 
Μια συνάντηση χωρίς επιστροφή. Ένας 
Βρετανόςκαπνοδοχοκαθαριστής περιγράφει 
την καθημερινότητά του να αναγκάζει μικρά 
παιδιά να γίνουν εργάτες. Ενώ παρατηρούμε 
ένα παιδί να καθαρίζει μια καμινάδα, η 
δήλωση του δασκάλου γίνεται πιο 
προσωπική με κάθε πρόταση μέχρι να 
καταλάβουμε ότι μιλάει για το δικό του 
παρελθόν.

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ: ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ντοκιμαντέρ της Dominique De Villiers
Ηνωμένο Βασίλειο 

Εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, νέοι 
από την Αγγλία, τη Σερβία και την Ελλάδα 
δημιουργούν τεράστια δημόσια έργα τέχνης 
του δρόμου που αναδεικνύουν τις ελπίδες και 
τους φόβους τους για την ισότητα και την 
κοινωνική δικαιοσύνη. .

ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Κινούμενο σχέδιο - Ντοκιμαντερ των Ronni
Shalev, Alon Sharabi, Hod Adler Ισραήλ 

 Σε μια πόλη όπου οι ενήλικες ζουν στο 
επίπεδο του εδάφους και τα παιδιά 
αρνούνται να κατέβουν από τις κορυφές των 
δέντρων, μια σειρά συνεντεύξεων έχει 
σκοπό να ανακαλύψει - τι ακριβώς είναι 
αυτό που οι γενιές παρεξηγούν η μία στην 
άλλη; Αυτό το ντοκιμαντέρ κινουμένων 
σχεδίων υπογραμμίζει τον παραλογισμό της 
παιδικής ηλικίας, της ενηλικίωσης, του 
Διαδικτύου και των χασμάτων των γενεών. 
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ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
Κινούμενα σχέδια της Daniela Cuenca
Ισπανία I

Η Soledad, μια 65χρονη μετανάστρια, 
γεμίζει μια βαλίτσα με δώρα για να στείλει 
την οικογένειά της, καθώς ξεκινά ένα ταξίδι 
φαντασιώσεων και αναμνήσεων για τους 
αγαπημένους της με τα αμέτρητα 
αντικείμενα που έχει συσσωρεύσει για 
αυτούς σε ένα βουνό αποσκευών μέσα στο 
μικρό της δωμάτιο.



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.



GREEN MOVIE
Σήμερα ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται α ρ κ ε τ ά σ υ χ ν ά ω ς μ έ σ ο δ ι ά δ ο σ η ς περιβαλλοντικών 
θεμάτων καθώς και ως εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και όλων των 
πολιτών στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Χάρη στις πολυάριθμες μελέτες για το περιβάλλον που έχουν 
διεξαχθεί και στην παγκόσμια ευαισθητοποίηση, σήμερα το περιβαλλοντικό ζήτημα αποτελεί εξ ολοκλήρου 
ένα θέμα αφήγησης.

ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Είτε έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή είτε με οποιονδήποτε άλλο μείζονα παγκόσμιο μετασχηματισμό, ο 
κινηματογράφος είναι ένα μέσο καταγγελίας και έχει την ικανότητα να διερευνήσει όλες τις πτυχές (ιστορικές, 
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές) που πραγματεύεται. Επιπλέον, καταφέρνει να προάγει, μέσω της χρήσης 
διαφορετικών αφηγηματικών αποχρώσεων, την ιδέα ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής ικανού να συμφιλιώσει 
το ανθρώπινο είδος και τη φύση.

Επειδή η κάθε πράξη είναι σημαντική αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αφύπνιση της ανθρώπινης 
συνείδησης και στην επιθυμία ανάληψης δράσης.



Συζήτηση
Μετά την προβολή των ταινιών συζητάμε για τις διαφορετικές πτυχές του προγράμματος ταινιών μικρού μήκους. 
Ακολουθούν ερωτήματα γύρω από τους οποία μπορεί να διαρθρωθεί αυτή τη συζήτηση:

➢ Έχετε ήδη ταινίες μικρού μήκους; 
➢ Πώς θα ορίζατε μια ταινία μικρού μήκους;
➢ Έχετε ξαφνιαστεί με τις εκφραστικές δυνατότητες αυτής της κινηματογραφικής φόρμας; 
➢ Πού βρίσκετε κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη πρόκληση στην σκηνοθεσία μιας ταινίας μικρού μήκους; 
➢ Πόσα κινηματογραφικά είδη μπορούμε να διακρίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα ταινιών; 

➢Μπορείτε να διακρίνετε τα βασικά ζητήματα που επανέρχονται σε όλες τις ταινίες; 
➢ Πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος μπορεί να είναι ένα εργαλείο ευαισθητοποίησης; 

➢ Ποια είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θίγονται ;
➢ Έχετε οικολογικές ευαισθησίες; Τι πιστεύετε για τον τρόπο ζωής της Ιουλιέτας;
➢ Πιστεύετε ότι πρωτοβουλίες όπως εμφανίζονται στις ταινίες «ΙΟΥΛΙΕΤΑ & ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ» και «ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ: 
ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΦΟΡΙΑ» μπορούν να συμβάλλουν στη διάσωση και ευαισθητοποίηση 
για τον  πλανήτη;
➢ Τι πιστεύετε για τις συνθήκες ζωής του Λεών, του Ζακ και του δασκάλου στην ταινία «ΚΑΜΙΝΑΔΑ»;
➢Τι αισθανθήκατε στο τέλος της ταινίας; Επιλέξτε έναν χαρακτήρα και γράψτε της ερώτηση που θα θέλατε να του/της 
κάνετε .
➢ Κατά τη γνώμη σας οι ταινίες απευθύνονται αποκλειστικά στο νεανικό κοινό ή μπορούν να έχουν απήχηση και στους 
ενήλικες; Γιατί;
➢ Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουμε στις ταινίες του προγράμματος ; 



https://www.psaroloco.org/sdgs


Συμπληρώστε το μέγεθος των λήψεων
Κοντινή λήψη / Μεσαία λήψη / Αμερικανική λήψη / Ευρεία λήψη/ Πλήρης λήψη

……………….. : Ο χαρακτήρας κινηματογραφείται πολύ κοντά

……………….. : Η φιγούρα πλαισιώνεται στο επίπεδο του στήθους

………………. : Ο χαρακτήρας είναι κομμένος στο μέσο του μηρού (συχνά χρησιμοποιείται στα γουέστερν 
γιατί επέτρεπε να δούμε τα πιστόλια των καουμπόηδων να κρέμονται στη ζώνη τους)

………………. : Πλαισιώστε ολόκληρη τη φιγούρα σε όρθια θέση 

………………. : Εμφανίζει ολόκληρη τη θέση της δράσης και του περιβάλλοντα χώρου

Προσδιορίστε τους διαφορετικούς τύπους λήψεων στα αποσπάσματα από την ταινία 
«Λέων» που ακολουθούν. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Τι είναι το μέγεθος της λήψης;

Το μέγεθος λήψης είναι το μέγεθος του θέματος που εμφανίζεται σε ένα δεδομένο πλαίσιο βίντεο, φωτογραφίας ή 
κινούμενης εικόνας. Διαφορετικοί τύποι λήψεων κάμερας επικοινωνούν με διαφορετική αφηγηματική αξία και 
συνδυάζονται για να πουν μια ιστορία.

Η επιλογή των λήψεων είναι μέρος της διασκέδασης της δημιουργίας ταινιών και είναι επίσης μια πολύ σοβαρή 
απόφαση, επειδή κάθε επιλογή μεγέθους λήψης αλλάξει τις γύρω λήψεις και τον τρόπο που τις λαμβάνει ο θεατής.

Κοντινή λήψη  : Ο χαρακτήρας κινηματογραφείται πολύ κοντά 
Μεσαία λήψη : Η φιγούρα πλαισιώνεται στο επίπεδο του στήθους 
Αμερικανική λήψη : Ο χαρακτήρας είναι κομμένος στο μέσο του μηρού (συχνά χρησιμοποιείται στα γουέστερν γιατί 
επέτρεπε να δούμε τα πιστόλια των καουμπόηδων να κρέμονται στη ζώνη τους)
Ευρεία λήψη  : Πλαισιώνει ολόκληρο τον χαρακτήρα σε όρθια θέση
Πλήρης λήψη : Εμφανίζει ολόκληρη τη θέση της δράσης και του περιβάλλοντα χώρου
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ΛΕΩΝ
Οι ταινίες είναι ένα πολύτιμο όχημα για την ανάπτυξη του γραμματισμού για χρήση στην τάξη, σε σχολική 
λέσχη ταινιών κοκ Κάθε στοιχείο ενός οπτικοακουστικού κειμένου μπορεί να έχει νόημα και οι ταινίες μπορούν 
να «διαβαστούν» όπως οποιοδήποτε παραδοσιακό κείμενο. 

Ως εκ τούτου η προβολή του «ΛΕΩΝ » μπορεί να είναι μια ευκαιρία να οργανωθεί μια συζήτηση 
Στην ταινία ένα αγόρι δίνει μια αναφορά για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως θα έκανε ένας πραγματικός 
σχολιαστής. Γιατί όμως κάνει αναφορά; Σε ποιόν τα λέει; Τι παρακολουθεί τελικά; Στην αρχή, παρακολουθούμε 
σε κοντινή λήψη το εκφραστικό πρόσωπο του αγοριού, αλλά μετά από λίγο η κάμερα κάνει zoom out για να 
αποκαλύψει τον σύντροφό του: έναν τυφλό φίλο. Τελικά, αποδεικνύεται ότι βρίσκονται σε καταυλισμό 
προσφύγων και παρακολουθούν στρατιώτες να παίζουν μπάλα.
Στη συνέχεια θα αφήσουμε να αναδειχθεί μια συζήτηση όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη, αυθόρμητη και χωρίς 
προκαταλήψεις.

Χάρτης συζήτησης

• Ακούστε τους άλλους και περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσουν την σκέψη τους.
• Περιμένετε μέχρι να σας δοθεί ο λόγος για να μιλήσετε. 
• Ποτέ μην κοροϊδεύετε και να σέβεστε το λόγο των άλλων: δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 
• Σκεφτείτε τι θέλετε να πείτε πριν ζητήσετε να μιλήσετε. 
• Έχουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε αλλά το εκφράζουμε ήρεμα. 
• Μη διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις αν δεν καταλαβαίνετε κάτι
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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

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισάγετε τους μαθητές στο θέμα Κλιματική Αλλάγη και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 
μέσω της εστίασης στους χαρακτήρες και την αφήγηση

ΛΙΝΚ ΠΛΑΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ https://el.psaroloco.org/thermostat-6-climate-change-sdgs

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

Lessons are shareable with attribution for non-commercial use only, and if remixed, must distributed under the same license www.psaroloco.org
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