
Κινηματογραφικά Εργαστήρια Νεανικού Πλάνου

Το Νεανικό Πλάνο, με 22 χρόνια λειτουργίας και ενεργού δραστηριότητας στην Ελλάδα και

το εξωτερικό, έχει αναπτύξει πλήθος καινοτόμων πρωτοβουλιών για την κινηματογραφική

εκπαίδευση και τη δημιουργική έκφραση παιδιών και νέων.

Στο πλαίσιο των ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινηματογραφικής εκπαίδευσης σε

ολόκληρη την  Ελλάδα,  το  Νεανικό  Πλάνο  διοργανώνει  και  υλοποιεί  Κινηματογραφικά

Εργαστήρια δημιουργίας μικρού μήκους ταινιών  (α) μυθοπλασίας,  (β)  ντοκιμαντέρ,  (γ)

animation, και (δ) μικτής τεχνικής, από μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Επαγγελματίες κινηματογραφιστές όλων των ειδικοτήτων, μέσα από τα κινηματογραφικά

εργαστήρια,  οδηγούν  τα  παιδιά,  με  μια  μέθοδο  που  μοιάζει  με  παιχνίδι,  στο  δρόμο της

καλλιτεχνικής  δημιουργίας,  της  ομαδικής  εργασίας,  της  κριτικής  σκέψης,  και  της

αποκωδικοποίησης της γλώσσας της εικόνας.



Συνοπτική παρουσίαση των κινηματογραφικών εργαστηρίων

1. Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μυθοπλασίας

Σε μία εποχή όπου κάθε κινητό διαθέτει κάμερα, έχει γίνει σχετικά εύκολο να γυρίσει κανείς

μια ταινία, είτε πρόκειται για μυθοπλασία είτε για ντοκιμαντέρ. Όπως όλες οι γλώσσες όμως,

έτσι  και  η  γλώσσα του κινηματογράφου έχει  το δικό  της  λεξιλόγιο και  τους  δικούς της

γραμματικούς κανόνες. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες μπορούν να σπάσουν, αλλά μόνον

εφόσον έχει μάθει πρώτα κανείς να χειρίζεται σωστά ένα μέσο που όλοι χρησιμοποιούμε

καθημερινά ως θεατές, όμως ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουν τόσο καλά ώστε να έχουν τη

δυνατότητα να μετατρέψουν μια ιστορία σε κινούμενες εικόνες. 

Το εργαστήριο μυθοπλασίας εξοικειώνει τους μαθητές με τη γλώσσα του κινηματογράφου

και τις βασικές αρχές της οπτικοακουστικής αφήγησης. Τα παιδιά συνθέτουν τη δική τους

ιστορία, την επεξεργάζονται σε μορφή σεναρίου και μοιράζονται μεταξύ τους ρόλους και

αρμοδιότητες. Στη διάρκεια του γυρίσματος, όλοι έχουν την ευκαιρία να βρεθούν μπροστά

και  πίσω  από  την  κάμερα,  προκειμένου  να  εκφραστούν  δημιουργικά,  να  μάθουν  πώς

γυρίζεται μια ταινία, αλλά και να διασκεδάσουν με την όλη διαδικασία. Η μαθητική ταινία

ολοκληρώνεται με το μοντάζ, το οποίο αναλαμβάνει ο υπεύθυνος του εργαστηρίου.

Χρονική διάρκεια: 5 ημέρες, 20 ώρες,  4 ώρες ανά ημέρα (καθημερινές ή σε ΣΚ) + 10-20

ώρες μοντάζ

Συμμετέχοντες: 10 – 18 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλικίες 11-18 ετών)

Εκπαιδευτής-Σκηνοθέτης: Νίκος Σταμπουλόπουλος
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Συνοπτική παρουσίαση των κινηματογραφικών εργαστηρίων

2. Κινηματογραφικό Εργαστήριο Ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την δημιουργία κριτικής και δημιουργικής

ματιάς  των μαθητών  στα σχολεία.  Το  εργαστήριο  ντοκιμαντέρ  είναι  ένα  σημαντικό  και

πολύτιμο  μέσο,  μη  τυπικής  εκπαίδευσης  για  τη  δημιουργία  κριτικής,  κοινωνικής  και

δημιουργικής συνείδησης των μαθητών.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου τα παιδιά μαθαίνουν την γλώσσα του κινηματογράφου,

εξοικειώνονται  με   τις  τεχνικές  του  και  τις  βασικές  αρχές  σκηνοθεσίας,  μυούνται  στα

εκφραστικά του μέσα και καθοδηγούνται στη έρευνα του επιλεγμένου θέματος καθώς και

στη  δημιουργία  σεναριακού  σχεδιάσματος  που  θα  βοηθήσει  στην  οργάνωση  των

γυρισμάτων. Κατανοούν και  μοιράζονται τους ρόλους του κινηματογραφικού συνεργείου

μπροστά και πίσω από την κάμερα. Μετά από μια σειρά μικρών ασκήσεων με την κάμερα,

ακολουθεί η διαδικασία των γυρισμάτων και η ταινία ολοκληρώνεται, μπαίνοντας στο τελικό

στάδιο που είναι το μοντάζ.

Χρονική διάρκεια: 5 ημέρες, 20 ώρες,  4 ώρες ανά ημέρα (καθημερινές ή σε ΣΚ)

Συμμετέχοντες: 15 – 20 μαθητές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλικίες 9-

18 ετών)

Εκπαιδευτής-Σκηνοθέτις: Διονυσία Κοπανά

3





Συνοπτική παρουσίαση των κινηματογραφικών εργαστηρίων

4. Κινηματογραφικό Εργαστήριο Μικτής Τεχνικής

Το  εργαστήριο  Μικτής  Τεχνικής,  απευθύνεται  σε  παιδιά  ηλικίας  6-18  ετών,  χωρίς

απαραίτητα να διαθέτουν εμπειρία και γνώση πάνω στην συγγραφή και την παραγωγή μιας

μικρού μήκους ταινίας. Τα παιδιά συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα, από την συγγραφή του

σεναρίου ως και τα γυρίσματα της ταινίας, παίζοντας σημαντικό ρόλο μπροστά και κυρίως,

πίσω από την κάμερα. Το εργαστήριο,  συντονίζει  και  διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο ως

μέσο  μη τυπικής  εκπαίδευσης  για  τη  δημιουργία κριτικής,  κοινωνικής  και  δημιουργικής

συνείδησης των μαθητών.

Ανάλογα  με  την  ιστορία  του  σεναρίου,  τα  παιδιά  εξοικειώνονται  με  την  γλώσσα  του

κινηματογράφου και τις τεχνικές που απαιτούνται για την υλοποίηση της ταινίας. Συνήθως,

χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές, όπως stop motion animation, green screen, αλλά και

live  action  ώστε  τα  παιδιά  να  αποκτήσουν  μια  σφαιρική  εικόνα  των  τεχνικών  και  των

τρόπων που αυτοί συνδυάζονται..

Χρονική διάρκεια: 5 ημέρες, 20 ώρες,  4 ώρες ανά ημέρα (καθημερινές ή σε ΣΚ)

Συμμετέχοντες: 15–20 μαθητές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλικίες 9-

18 ετών).

Εκπαιδευτής-Σεναριογράφος-Κινηματογραφιστής: Ηλίας Φλωράκης
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