
ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

& ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ,

ΤΩΝ ΤΠΕ & ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Αλεξάνδρα Μαυρίδου
Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

Γεώργιος Ρουβάς



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Αρχές οπτικοακουστικού γραμματισμού

 Οπτικοακουστικός Γραμματισμός & Σχολείο

 Δημιουργική Γραφή

 Οπτικοακουστικές Τέχνες & Δημιουργική γραφή

 ΤΠΕ & Εκπαίδευση

 Από τη θεωρία στην πράξη

 Συμπεράσματα



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 H «κατανάλωση» του οπτικοακουστικού γραμματισμού ως 

ψυχαγωγία ή πληροφορία αφαιρεί την ευκαιρία κριτικής 

συμμετοχής στην «κοινωνία των μέσων» και ανάπτυξης των 

αναγκαίων για τη νοηματοδότηση της εικόνας δυναμικών 

μάθησης  

 Με τη δημιουργική και εφευρετική αντιμετώπισή του 

αναπτύσσονται πολλαπλές ικανότητες και ανοίγουν 

ορίζοντες γνώσης και εμπειριών  

Η αφομοίωση και παραγωγή εικόνων προσφέρει  

σημαντικές δυνατότητες για διαδικασίες εκπαίδευσης 

στην κοινωνία των μέσων

(Lieber, 2008)



ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Θέαση - Μελέτη - Έρευνα - Κριτική προσέγγιση

 Ομαδοσυνεργατικότητα - Αυτενέργεια

 Διασύνδεση γλωσσικών & οπτικοακουστικών μέσων αφήγησης

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού, γραπτού και 

οπτικοποιημένου λόγου

 Καλλιέργεια κριτικού γραμματισμού

 Παραγωγή αξιολογικού & κριτικού λόγου

 Ενεργητική μάθηση



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & 

ΣΧΟΛΕΙΟ

 Το σχολείο παραδοσιακά είναι αφιερωμένο περισσότερο στον 

πολιτισμό της γραφής παρά στον πολιτισμό της εικόνας

 Οι εικόνες χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσο εικονογράφησης, 

ερμηνείας και χαλάρωσης και όχι ως φορέας γνώσης

 Για να γίνει το σχολείο ένας χώρος πολιτισμού, είναι αναγκαίο:

1. να ξεπεραστεί η κυριαρχία της γραφής

2. να προστεθεί συμπληρωματικά και ισότιμα η εξερεύνηση των         

δυνατοτήτων έκφρασης της εικόνας

(Konrad, 2007)



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Οι εικόνες δεν προδιαγράφουν την ακριβή δομή της κατάστασης 

μάθησης - περιέχουν πολλές προσαρμόσιμες διαδρομές
ενεργοποίησης και υποστήριξης της δραστηριότητας των παιδιών 

 Τα παιδιά δεν είναι μόνο αντικείμενα της διδασκαλίας - τους δίνεται η 

ευκαιρία να επεξεργαστούν το προσφερόμενο υλικό αναπτύσσοντας 

και δικές τους ιδέες 

 Προδιαγράφονται ημι-ανοικτές καταστάσεις μάθησης: αφήνουν 

περιθώρια για διδακτικές αποφάσεις ανάλογα με την αφορμή 
μόρφωσης και ερμηνεύονται ανάλογα με το εκάστοτε 

μάθημα 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 Ο μαθητής λειτουργεί αρχικά ως θεατής,

ακολούθως ως κριτικός και εντέλει ως

παραγωγός οπτικοακουστικών προϊόντων

 Ο εκπαιδευτικός υιοθετεί το ρόλο του

συντονιστή, διευκολυντή, θεατή και κριτικού

των παραγόμενων από τους μαθητές

οπτικοακουστικών προϊόντων



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Βιωματική προσέγγιση του λόγου  

&

Εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο

σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις

Η συστηματική αξιοποίησή της στη διδασκαλία αποτελεί:

1. Δόλωμα παραγωγής γραπτού λόγου

2. Δυναμικό πολυεργαλείο ανάδειξης/καλλιέργειας διαφορετικών τύπων

νοημοσύνης

3. Πρακτική ενίσχυσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της

δημιουργικής αξιοποίησης του λάθους

4. Μέσο έντεχνης μύησης των μαθητών στους μηχανισμούς

κατασκευής υβριδικών κειμένων



ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Τρία στάδια, διανθισμένα με εστιασμένη συζήτηση και σχολιασμό: 

(α) Προσυγγραφικό ή αναγνωστικό στάδιο

(β) Συγγραφικό στάδιο

(γ) Μετασυγγραφικό στάδιο

Κάθε δραστηριότητα  προϋποθέτει ένα αναγνωστικό στάδιο, το οποίο 

προηγείται της συγγραφικής άσκησης. Σε αυτό το στάδιο, ενθαρρύνεται η 

απόπειρα «συνομιλίας» των τεχνών

Ατομική και/ή ομαδική εργασία

Το πιο σημαντικό στάδιο της δραστηριότητας: το τελευταίο, η παρουσίαση και 

η συζήτηση των κειμένων στην ολομέλεια



ΤΠΕ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Κινηματογράφος στην εκπαίδευση:

 προάγει την έννοια των πολυγραμματισμών

 χρησιμοποιεί διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους επικοινωνίας

 αποτελεί θεμελιώδη άξονα της οπτικοακουστικής παιδείας

 συμβάλλει στη διάδοση πολιτιστικών, ιδεολογικών, ιστορικών,

κοινωνικών ιδεών και ρευμάτων

 επιτυγχάνει την αισθητική, πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των   

μαθητών



ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των 

Ομίλων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Αξιοποίηση της Δημιουργικής Γραφής, των ΤΠΕ και του 
Κινηματογράφου για την θέαση, κριτική προσέγγιση και παραγωγή 

οπτικοακουστικών προϊόντων

Η Δημιουργική Γραφή, οι ΤΠΕ και ο Κινηματογράφος αξιοποιήθηκαν ως 

διδακτικά εργαλεία έτσι, ώστε να ενισχύσουν τον οπτικοακουστικό 

γραμματισμό των μαθητών και να καλλιεργήσουν κριτική και 

αποκλίνουσα στάση τους

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Λογοτεχνία, Γλώσσα,

Πληροφορική, Τέχνες



ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ

Οι Όμιλοι:

 θεσμοθετούνται ως δημιουργική διαδικασία που έχει στόχο την 
καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών μέσα από έρευνα, 

μελέτη, ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού

 εντάσσονται στις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές

 είναι άμεσα συνυφασμένοι με την προώθηση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας και μάθησης

 Στοχεύουν στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και

κλίσεων των μαθητών



ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ

 Επιλογή του θέματος του προγράμματος

 Συγκρότηση της εθελοντικής μαθητικής ομάδας

 Σχεδιασμός του προγράμματος:

Τίτλος

Υποθέματα

Περιεχόμενο

Στόχοι

Μεθοδολογία

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Συνεργασίες με φορείς και ειδήμονες

Πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά 

προγράμματα



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Σύνδεση Δημιουργικής Γραφής, ΤΠΕ και οπτικοακουστικών τεχνών

Παιδαγωγικοί στόχοι 

 Καλλιέργεια κριτικού πνεύματος 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

 Ανάπτυξη στρατηγικών 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακού χαρακτήρα, ευρηματικότητας, 

προσαρμοστικότητας 

 Ομαδοσυνεργατικότητα και αυτενέργεια 



Διδακτικοί στόχοι

 Θέαση οπτικοακουστικών προϊόντων 

 Αποκωδικοποίηση/κριτική προσέγγιση οπτικοακουστικών 

προϊόντων 

 Παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων 

 Κριτική αποτίμηση και δημιουργία οπτικών εννοιών και παραγωγή 

οπτικών μηνυμάτων

 Οπτικοακουστικός γραμματισμός των μαθητών

ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΡΙΠΤΥΧΟ



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΡΙΠΤΥΧΟ



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΡΙΠΤΥΧΟ



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΤΡΙΠΤΥΧΟ

Δημιουργική Γραφή & Κινηματογράφος

Σκηνή 1η - Λήψη 1η... Action!!!

Ταινίες μικρού μήκους, πρωτότυπο και διασκευασμένο 

σενάριο, βιντεοκλίπ, διαφημίσεις, animation, τηλεταινίες, 

web series, ντοκιμαντέρ, video poetry, τρέιλερ και 

σπέσιαλ εφέ, πολλά εφέ!

Cut! Πάμε πάλι! Σκηνή 1η - Λήψη 2η...



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

 Διαφήμιση

 Τρέιλερ

 Βωβός κινηματογράφος

 Βιντεοκλίπ

 Animation

 Ντοκιμαντέρ

 video poetry

 Πρωτότυπο και 

διασκευασμένο σενάριο

 Ταινία μικρού μήκους 



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 Θεωρητική παρουσίαση αρχών και κανόνων κάθε 

κινηματογραφικού είδους

 Θέαση, σχολιασμός και ανάλυση κινηματογραφικών ειδών

 Αξιοποίηση των ανωτέρω οπτικοακουστικών προϊόντων ως μήτρες 

παραγωγής πρωτότυπου υλικού

 Συγγραφή σεναρίου - σχολιασμός - επάλληλες γραφές 

 Μεταφορά σεναρίου στην οθόνη - κινηματογράφηση -

επάλληλες λήψεις



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

 Αξιοποίηση διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ιστότοπων

οπτικοακουστικών τεχνών και ανάλογου ενδιαφέροντος, 

ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών για ερευνητικούς σκοπούς

 Χρήση λογισμικών επεξεργασίας γραφικών (π.χ. GIMP, 

Adobe Photoshop & Illustrator) για τη δημιουργία αφίσας και 

τρίπτυχου

 Χρήση λογισμικών επεξεργασίας βίντεο (π.χ. Adobe After 

Effects & Premiere) για την επεξεργασία των καρέ, τον 

υποτιτλισμό και το μοντάζ τους σε ένα ενιαίο σύνολο



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Καινοτόμος, πιο συμμετοχική, ανάγνωση, θέαση και συγγραφή 

κειμένων

 Έρευνα, καταγραφή και μελέτη της σύγχρονης κινηματογραφικής 

παραγωγής στο πλαίσιο μιας διαθεματικής εκπαίδευσης

 Σύνδεση εικόνας και λόγου, λογοτεχνίας και κινηματογράφου 

 Συγγραφή πρωτότυπων σεναρίων ποικίλων ειδών

 Ανάδειξη της γραφής ως δυναμικής πολυτροπικής διαδικασίας

 Οι μαθητές δοκιμάστηκαν τόσο ως κριτικοί αναγνώστες,

όσο και ως σεναριογράφοι και παραγωγοί

οπτικοακουστικών προϊόντων



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έκδοση συλλογικού τόμου με έργα των μαθητών

1. Μικρή Ανθολογία Επιστημονικής Φαντασίας (κείμενο)

2. Ανθολόγιο Μαθητικών Κειμένων (κείμενο)

3. Ο Μαγικός Κόσμος των Comics (εικόνα - κείμενο)

4. Συλλογικός τόμος σχ. έτους 2015 - 16 (ψηφιακός δίσκος)

Ηλεκτρονική δημοσίευση - ιστοσελίδα Ομίλου



ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Ανακατανέμονται οι παγιωμένες ισορροπίες στην τάξη

 Διευρύνονται οι παραδοσιακοί τρόποι ανάγνωσης & συγγραφής

 Εισάγεται μια καινοτόμα αντίληψη για τη διδασκαλία

 Ο κινηματογράφος αναδεικνύεται σε καινοτόμο εκπαιδευτικό 

εργαλείο

 Προαπαιτείται αναγνωστική σκευή, έμπεδες γνώσεις, αλλά και 
ανάλογη τεχνογνωσία από τους διδάσκοντες



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


