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Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

ΒΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 

------ 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) -------- 

Τίτλος του ομίλου 
 

«Όμιλος  κινηματογράφου και ταινιοκριτικής: Ιστορικές 

και λογοτεχνικές διαδρομές με όχημα τον 

κινηματογράφο» 

 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 
 

Σύνδεση με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας 

και της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Αριθμός ωρών ομίλου 
ανά εβδομάδα  
 

-2- (δύο) 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 
 

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

 Οι μαθητές να περιπλανηθούν στον ιστορικό 

χρόνο με όχημα την κινηματογραφική γλώσσα και 

φωτογραφία. 

 

 Να ζωντανέψουν στη μνήμη γεγονότα σταθμούς 

που διαμόρφωσαν το δικό μας παρόν. 

 

 Να προσεγγίσουν ιστορικά γεγονότα μέσα από την 

κινηματογραφική τους απόδοση, ξεχωρίζοντας το 

πραγματικό από το φανταστικό 

 

• Μέσα από την αισθητική απόλαυση να 

κατανοήσουν κοινωνικά  προβλήματα  και 

ιδιαίτερα αυτά που απασχολούν την εφηβική 

ηλικία.  

• Να προβούν σε κριτική προσέγγιση και 

συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών έργων που 

μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο 

διασκευασμένα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 

καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία.  

• Να μελετήσουν τα κινηματογραφικά είδη και τα 

καλλιτεχνικά ρεύματα σε συνδυασμό με τα 



λογοτεχνικά τεχνοτροπικά ρεύματα και σχολές. 

• Οι μαθητές προσεγγίζοντας το καλλιτεχνικό 

αποτέλεσμα της κινηματογραφικής 

αναπαράστασης να εστιάσουν στην ανάγνωση και 

κατανόηση του ιστορικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο διαδραματίζεται η κινηματογραφική 

υπόθεση συνδέοντας σημαντικά ιστορικά γεγονότα 

και φαινόμενα με τις προσωπικές ιστορίες, τα 

βιώματα, τις οικογενειακές συνθήκες, τη 

συναισθηματική εξέλιξη και τη διαδικασία 

ωρίμανσης της προσωπικότητας των εφήβων.  

• Να προσεγγίσουν την ιδιαίτερη δομή και γλώσσα 

της κινηματογραφικής τέχνης, προκειμένου να 

κατανοήσουν τις αλλαγές που γνώρισε στο 

πέρασμα του χρόνου. 

• Να ερευνήσουν ζητήματα σκηνοθετικής οπτικής, 

μεθόδους  αποκωδικοποίησης των χαρακτήρων και 

των κοινωνικών δομών που απηχούν μέσα στο 

κινηματογραφικό έργο. 

• Να εμπλακούν στη διαλογική διαδικασία, να 

ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν στην 

προσπάθεια προσέγγισης της θεματολογίας 

εκπονώντας εργασίες ατομικές ή ομαδικές σε 

επιλεγμένες θεματικές ενότητες.  

• Να γράψουν τις δικές τους ιστορίες στο πλαίσιο 

της καλλιέργειας της δημιουργικής γραφής. 

• Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους γράφοντας 

τα δικά τους σενάρια και διηγήματα. 

• Να ασκήσουν γόνιμη κριτική στις 

κινηματογραφικές ταινίες επισημαίνοντας τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, 

καλλιεργώντας εν τέλει την κριτική τους ικανότητα 

και τα ποιοτικά κριτήρια επιλογών τους. 

• Να παράγουν ενδεχομένως, πρωτότυπο υλικό με 

τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (powerpoint).  

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Διαλογική διαδικασία μάθησης, κριτική προσέγγιση, 
φύλλα εργασίας, δημιουργική γραφή, ομάδες εργασίας, 



προβολές, παρουσιάσεις εργασιών μαθητών, 
συνεπικουρία Νέων Τεχνολογιών. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από 
Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή 
Ιούνιο) 
 

 Η επιλογή των ταινιών και η σειρά προβολής 

τους είναι ενδεικτικήκαι ενδέχεται να αλλάξει 

αναπροσαρμοζόμενη στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών. Νέο υλικό ταινιών ενδέχεται να 

προστεθεί και άλλο να αφαιρεθεί, ώστε να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, 

όπως θα διαγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής του ομίλου. Θα εφαρμοστεί 

διαμορφωτικό μοντέλο αξιολόγησης.  

Οκτώβριος – Νοέμβριος  2022:  

 Καλωσόρισμα στο σχολείο και στον Όμιλο 

κινηματογράφου 

Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων τους):  

«Τα παιδιά της χορωδίας» του Κ. Μπαρατιέ.  

«Σινεμά ο Παράδεισος» του ΤζουζέπεΤορνατόρε.   

 Ολοκαύτωμα, Β΄ παγκόσμιος πόλεμος   

Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων τους): 

 «Η ζωή είναι ωραία» του Ρ. Μπενίνι 

 «Η κλέφτρα των βιβλίων» του Μ. Πέρσιβαλ.  

Δεκέμβριος 2022 

 Χριστουγεννιάτικο πνεύμα - κλασικά έργα 

Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων τους): 

 «Το πολικό εξπρές» του Ρόμπερτ Ζιμέκις(βασισμένο στο 

ομότιτλο βιβλίο του ChrisVanAllsburg). 

«Ο Ψαλιδοχέρης» του Τιμ Μπάρτον. 

Ιανουάριος 2023 

 Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων τους): 

«Το δέντρο που πληγώναμε» του Δήμου Αβδελιώδη. 

«Μοντέρνοι καιροί», του Τσάρλι Τσάπλιν. 

Φεβρουάριος 2023 

 Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων αυτών):  

«Ψάχνοντας τον Νέμο», Άντριου Στάντον 

«Το ταξίδι του αυτοκράτορα» του ΛικΖακέ. 

Μάρτιος 2023 

 Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων αυτών):  

«Ελένη Μπούκουρη Αλταμούρα, μια ζωή σαν παραμύθι» 

της ΚλεώνηςΦλέσσα 

«Κάντο όπως ο Μπέκαμ» της Γ. Τσάντα. 

«Μπίλι Έλιοτ, γεννημένος  χορευτής» του Στίβεν 

Ντάλντρι. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD


Απρίλιος 2023  

 Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων αυτών): 

«Και ο Θεός αγαπά το χαβιάρι» του Σμαραγδή. 

«Το χαμίνι», Τσάρλι Τσάπλιν 

Μάιος 2023 

 Προβολή των ταινιών (ή αποσπασμάτων αυτών): 

«Αλμάνυα - καλώς ήλθατε στη Γερμανία» της 

ΓιασεμίνΣαμντερελί. 

«Εγώ δεν φοβάμαι» του 

ΓκαμπριέλεΣαλβατόρες(βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του 

ΝικολόΑμανίτι). 

 Προβολή αποσπασμάτων των ταινιών: 

«Πολίτικη κουζίνα» του Τ. Μπουλμέτη 

 «Το λιμάνι της Χάβρης» του ΆκιΚαουρισμάκι. 

Γιαπωνέζικος και ιρανικός κινηματογράφος. 

 Απολογισμός του ομίλου, παρουσίαση των εργασιών 

των μαθητών, γενική ανασκόπηση και αξιολόγηση των 

δράσεων, συμπεράσματα. Ανακεφαλαίωση των 

θεμάτων που μελετήθηκαν αναφορικά με την τέχνη 

της κινηματογραφικής γλώσσας και τη μεθοδολογία 

της, τη σύνδεσή της με τη λογοτεχνική γραφή και 

αφήγηση, όπως αυτά προβλήθηκαν με όχημα τον 

κινηματογράφο, με τους προβληματισμούς, τις χαρές, 

τους φόβους, τις λύπες και τα όνειρα της εφηβικής 

ηλικίας. 

Διδακτικό υλικό 

(έντυπο και 

ηλεκτρονικό) 

 

Αναρτημένο στην ηλεκτρονική τάξη του Ομίλου 

Κινηματογράφου στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και άλλο 

έντυπο υλικό διανεμημένο στους μαθητές για την τέχνη 

του κινηματογράφου, τις λογοτεχνικές τεχνικές αφήγησης 

και τα ιστορικά γεγονότα που πλαισιώνουν την υπόθεση 

των ταινιών. 

Τρόπος επιλογής 

μαθητών 

 

Με αίτησή τους. 

Προϋπόθεση: η αγάπη για την 7
η
 Τέχνη και την ιστορική 

και λογοτεχνική γνώση. 

Τρόποι αξιολόγησης 

μαθητών 

 

Αξιολόγηση της προφορικής τους συμμετοχής στις 

διαλογικές διαδικασίες, των γραπτών τους ατομικών και 

ομαδικών εργασιών, της συνεργασίας τους στο πλαίσιο 

των ομάδων εργασίας, της παρουσίασης της τελικής τους 

εργασίας (ατομικής ή ομαδικής) στην ολομέλεια, της 

συμπλήρωσης φύλλων εργασίας. 

Προτεινόμενο 

ωρολόγιο πρόγραμμα 

ομίλου (ημέρα/ώρα 

έναρξης/ώρα λήξης) 

Δευτέρα: 

2.05΄ – 3.45΄ μ.μ.   

Τόπος διεξαγωγής 

ομίλου 

 

Αίθουσα πληροφορικής Η.Υ. και προβολικό υψηλής 

ευκρίνειας, κουρτίνες συσκότισης αίθουσας 

http://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=1007172
http://www.kastaniotis.com/author/13


 

Ειδικοί εξωτερικοί 

συνεργάτες 

 

------ 

Συνεργασίες 

(ιδρύματα, οργανισμοί, 

σχολεία, φορείς, 

πρόσωπα κ.ά.) 

 

Πιθανές συνεργασίες με συναδέλφους (φιλολόγους ή 

άλλων ειδικοτήτων) για τη διάνθιση της κριτικής 

ανάλυσης του περιεχομένου και της μορφής των ταινιών. 

Με εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. ίδρυμα Λασκαρίδη) για 

την παρακολούθηση προγραμμάτων που σχετίζονται με τα 

ιστορικά και λογοτεχνικά θέματα που θα διερευνήσουν. 

 

Εκπαιδευτικές 

επισκέψεις 

 

Εάν τα κρούσματα covidπεριοριστούν, επίσκεψη στο 

Ίδρυμα Καίτης Λασκαρίδη για παρακολούθηση σχετικού 

προγράμματος. 

Τρόπος αξιολόγησης 

του ομίλου 

 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από μαθητές 

(αξιολόγηση ενδιάμεση, διαμορφωτική, τελική) και 

αυτοαξιολόγηση. 

Παραδοτέα Οι εργασίες των μαθητών σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. 


