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Οι υπεύθυνοι του Οµίλου Καινοτοµίας και Δηµιουργικότητας “Κινηµατογραφική Λέσχη 

2.0”, που λειτούργησε στο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου Παν/µίου Κρήτης κατά το σχολικό έτος 

2021-22, υποβάλλουµε προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου “Έκθεση Αποτίµησης”, σύµφωνα µε τον 

“Κανονισµό λειτουργίας οµίλων αριστείας, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας και τµηµάτων 

ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία” (Απόφαση Ε.Ε.Π.Π.Σ, Αρ.Πρωτ.: 

119/09-09-2020). 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

τίτλος οµίλου:    “Κινηµατογραφική Λέσχη 2.0” 

υπεύθυνοι εκπ/κοί:  Αρσένιος Αρσενάκης (ΠΕ01) και Ειρήνη Ρενιέρη (ΠΕ02) 

θεµατική οµίλου:  Οπτικοακουστικός Γραµµατισµός 

σχολείο:    Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου Πανεπιστηµίου Κρήτης 

σχολικό έτος:   2021-2022 

σύνολο συναντήσεων:  21 συναντήσεις  

σύνολο διδακτικών ωρών: 100 διδακτικές ώρες (80 οι υποχρεωτικές) 

τρόπος διεξαγωγής:  20 δια ζώσης συναντήσεις στο χώρο του σχολείου  

     1 συνάντηση στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου  

    Χανίων (Πνευµατικό Κέντρο Χανίων) 

ηµέρα & ώρα:   Πέµπτη, 13:30 – 16:20 

διάρκεια:   Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022 

εγγραφέντες µαθητές:  21 µαθητές (αιτήθηκαν τη συµµετοχή τους 37)  

     ολοκλήρωσαν 15 και, από τα µέσα της χρονιάς, δεχθήκαµε 3   

    µαθήτριες ως ακροάτριες. 

τάξεις:    Α, Β και Γ Γυµνασίου 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς: 15 µαθητές (βλ. αναλυτικές ονοµαστικές καταστάσεις) 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  Ο Όµιλος “Κινηµατογραφική Λέσχη 2.0” του Πειραµατικού   

    Γυµνασίου Ρεθύµνης Πανεπιστηµίου Κρήτης έχει ως στόχο την 

εκπαίδευση των µαθητών µας στον οπτικοακουστικό γραµµατισµό. Το τρέχον σχολικό έτος αποτελεί 

το δεύτερο κατά σειρά έτος λειτουργίας. Οι 21 συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν όλες δια ζώσης σε 

χώρο του σχολείου, µε εξαίρεση τη πρώτη συνάντηση η οποία έλαβε χώρα στα Χανιά, στο πλαίσιο 

επίσκεψης στους χώρους όπου διεξαγόταν το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων. Δεν 

πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις κατά τις ηµέρες των σχολικών εκδροµών και περιπάτων του 

σχολείου (βλ. Φάκελος Παραδοτέων: παρουσιολόγιο οµίλου). 
 

ΤΑΙΝΙΕΣ Οι µαθητές παρακολούθησαν 19 ταινίες µικρού µήκους και  5 ταινίες   

  µεγάλου µήκους, φεστιβαλικές, πρώτης προβολής ή για εφηβικό / νεανικό κοινό. 

Πριν και µετά από τη θέαση των ταινιών λάµβαναν χώρα δραστηριότητες και Φύλλα Εργασίας που 

τους εξοικείωναν µε την κινηµατογραφική γλώσσα και τεχνικές ενώ αποτελούσαν αφορµή γόνιµων 

συζητήσεων για κοινωνικά θέµατα. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ   Aναπτύχθηκαν συνεργασίες µε τους παρακάτω φεστιβαλικούς και   

   εκπαιδευτικούς φορείς: Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων, Παιδικού 

και εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθηνών, Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηµατογράφου Ολυµπίας για παιδιά και νέους, Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών για Παιδιά 

Takorama, Εθνικό Δίκτυο για την Παιδεία στα Μέσα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης οι 

οποίοι επέτρεψαν την πρόσβαση σε φεστιβαλικές ταινίες για νεανικό κοινό, τη συµµετοχή σε 

δράσεις κριτικών επιτροπών, την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για τον 

οπτικοακουστικό/κινηµατογραφικό γραµµατισµό ή τη συµµετοχή σε διαδικτυακά σεµινάρια, σε 

εκθέσεις οπτικοακουστικών µέσων κ.ά. 

Η συνεργασία µε το Εργαστήριο Εικόνας-Ήχου και Κίνησης του Ινστιτούτου Μεσογειακών 

Σπουδών-ΙΤΕ δεν αναπτύχθηκε περαιτέρω λόγω φόρτου εργασίας. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Για αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου κάθε συνάντησης  

βλ. Φάκελος Παραδοτέων: «Βιβλίο Ύλης». 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:  Κατά τη διάρκεια του Οµίλου, οι υπεύθυνοι ετοιµάζαµε υλικό ως εισαγωγή στις  

  θεωρητικές φωτογραφικές/κινηµατογραφικές αρχές µε τις οποίες θέλαµε να 

εξοικειωθούν οι µαθητές, ενώ στο πλαίσιο της εµπέδωσής τους οι τελευταίοι καλούνταν να 

παράξουν το δικό τους υλικό εφαρµόζοντας αυτές τις αρχές. Οι πλατφόρµες Edmodo και το 

“σύννεφο” Google Drive χρησιµοποιήθηκαν ευρέως για τη στήριξη της επικοινωνίας και της  
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ανάδειξης των εργασιών των µαθητών και ως ψηφιακό αποθετήριο πεπραγµένων/παραδοτέων. 

• Εργασίες µαθητών: φωτογραφίες (εξάσκηση στις γωνίες λήψεις, κοντινό-µεσαίο-

µακρινό πλάνο, φως-σκιά, κ.λπ.), κινηµατογραφικά στιγµιότυπα (σύντοµα βίντεο), 

επινόηση και κατασκευή ήρωα, σενάρια, ταινίες µικρού και πολύ µικρού µήκους 

(très court). Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες είχαν οµαδοσυνεργατικό 

χαρακτήρα, αρκετές αφορούσαν ατοµικές προσπάθειες. 

• Ανάπτυξη καινοτόµου εκπαιδευτικού υλικού, σε ηλεκτρονική µορφή. 
 

Τα παραδοτέα µαθητών και υπεύθυνων Οµίλου βρίσκονται σε ηλεκτρονικούς φακέλους στο 

“σύννεφο” Google Drive.. 
 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:  Δυσκολίες προέκυψαν κατά κύριο λόγο από τις συνθήκες αυξηµένου φόρτου  

  εργασίας των εκπαιδευτικών, από τις γνωστικές διαφοροποιήσεις των µελών της 

οµάδας κι από τις συνθήκες που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας λόγω covid-19. 

Οι δυσκολίες αυτές συνοψίζονται στα παρακάτω: 

α) η επιµόρφωση και η πιλοτική εφαρµογή των νέων Προγραµµάτων Σπουδών στο µέσο του 

διδακτικού έτους αύξησε απότοµα και κατά πολύ τον όγκο εργασίας των εκπαιδευτικών εκτός 

ωραρίου, επιφέροντας και την ανάλογη ψυχοσωµατική κόπωση και επαγγελµατική εξουθένωση.  

β) η γνωστική συνύπαρξη παλιών και νέων µελών. Αν και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί είχαν 

υπολογίσει στο σχεδιασµό τους το ζήτηµα αυτής της συνύπαρξης υπήρξαν σηµαντικές δυσκολίες 

στον βηµατισµό των µελών της οµάδας.  

γ) τα περιοριστικά µέτρα λόγω πανδηµίας οδήγησαν στην αδυναµία υλοποίησης ορισµένων 

επισκέψεων σε εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς (ΙΜΣ-Εργαστήριο Εικόνας-Ήχου και 

Κίνησης, εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού κλπ), µολονότι υπήρχαν στον αρχικό 

προγραµµατισµό. Επιπλέον, η ίδια η νοµική βάση της λειτουργίας των Οµίλων επιφέρει ορισµένες 

πρακτικές δυσκολίες, όπως π.χ. η µετακίνηση µαθητών εκτός σχολείου, η απαγόρευση λειτουργίας 

του Οµίλου, άρα και δράσεών του, το Σάββατο κ.ά. 

δ) οι συνέπειες της πανδηµίας και του εγκλεισµού των προηγούµενων δύο ετών στις γνωστικές, 

ψυχικές και κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες των µαθητών. Δυσκολίες των µαθητών στους 

τοµείς αυτούς παρατηρήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς σε πρώιµο στάδιο της λειτουργίας του 

οµίλου, γεγονός που οδήγησε τους τελευταίους σε αναπροσαρµογή του σχεδιασµού τους. Ιδιαίτερα 

η έντονη ανάγκη των µαθητών να πράττουν/εφαρµόζουν εκτός τάξης αφενός και να 

συναναστρέφονται µε τους φίλους τους στις δράσεις αυτές αφετέρου, οδήγησε σε µια δύσκολη  
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συνθήκη λειτουργίας του οµίλου. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζοντας τη σηµασία των αναγκών αυτών 

έδωσαν προτεραιότητα στην κάλυψή τους και στην ψυχική ενδυνάµωση των µαθητών.  
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:  Αποτιµώντας όσα κέρδισαν οι µαθητές που ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς τη φοίτησή τους στον Όµιλο, σηµειώνουµε τα εξής: 

• παρακολούθησαν ταινίες µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσανατολισµένες στα ενδιαφέροντα και 

τις ανάγκες των εφήβων 

• κατανόησαν κινηµατογραφικές έννοιες που αφορούν τεχνικούς και πολιτιστικούς 

κινηµατογραφικούς κώδικες  

• ανέπτυξαν αξιολογικά κριτήρια κατά την προσέγγιση των οπτικοακουστικών προϊόντων 

καλλιεργώντας το δικό τους προσωπικό κριτικό βλέµµα 

• εκφράστηκαν ελεύθερα, καλλιέργησαν δεξιότητες δηµοκρατικού διαλόγου και οργάνωσης 

επιχειρηµάτων, συζητώντας για τα θέµατα των ταινιών και την ιδεολογία του δηµιουργού τους 

• ενεπλάκησαν προσωπικά µέσα από ταυτίσεις µε τους κινηµατογραφικούς ήρωες και διερεύνησαν 

τα προσωπικά τους συναισθήµατα 

• ανέλαβαν ρόλους και εργάστηκαν οµαδικά για την οργάνωση και παραγωγή οπτικοακουστικών 

προϊόντων 

• καλλιέργησαν τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία τους για να αποδώσουν µε κινηµατογραφική 

γλώσσα τις ιδέες τους 

• δηµιούργησαν ολοκληρωµένα οπτικοακουστικά προϊόντα 

• συµµετείχαν σε Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και, ορισµένοι, σε επίσηµες Κριτικές Επιτροπές 

Φεστιβάλ ή άλλες δράσεις τους. 

• συµµετείχαν στην πολύµηνη εκπαιδευτική δράση του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανιών µε τίτλο: 

Φωτο-ιστορίες. 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:  Η οργάνωση του Οµίλου “Κινηµατογραφική  

       Λέσχη” είχε θετικό πρόσηµο και για εµάς που 

αναλάβαµε για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά τη λειτουργία του. Συγκεκριµένα, 
 

• εργαστήκαµε ως οµάδα και δηµιουργήσαµε συνεργατικά νέο εκπαιδευτικό υλικό προσαρµοσµένο 

στις ανάγκες των µαθητών, ενώ αναθεωρήσαµε και σηµεία του περσινού µας υλικού 

• ενισχυθήκαµε ψυχοσυναισθηµατικά από την ανταπόκριση των µαθητών µας, που µας γέµιζε 

ικανοποίηση  
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• εξελιχθήκαµε επαγγελµατικά µε την παρακολούθηση σύντοµων ή πολύµηνων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων για τον κινηµατογράφο, µε την παρακολούθηση συνεδρίων, webinars και 

διαδικτυακών συζητήσεων ειδικών του χώρου, καθώς και µε τον κριτικό αναστοχασµό της 

πρακτικής µας και τον επακόλουθο µετασχηµατισµό της. 

• ενταχθήκαµε στο Εθνικό Δίκτυο για την Παιδεία στα Μέσα εκπροσωπώντας το Σχολείο. 

• παρουσιάσαµε την εµπειρία µας και τον Όµιλό µας σε Συνέντευξη Τύπου συνεργαζόµενου φορέα 

µας (Παιδικό και εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Αθηνών, 8/12/2021) και στα 

πλαίσια της δράσης “Διαδυκτιακές Συνεδρίες Παρουσίασης και Διάχυσης Οµίλων Αριστείας, 

Δηµιουργηκότητας και Καινοτοµίας στους εκπαιδευτικούς των νεοχαρακτηρισθέντων Π.Σ. και 

ΠΕΙ.Σ” που διοργανώθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. (13-21/12/2021): 

https://sway.office.com/BVGCAZbdNRTZSwkq?ref=Link&loc=play  

 

 Ρέθυµνο 15.06.2022 

 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

 

 

Αρσένιος Αρσενάκης ΠΕ01- Θεολόγων  Ειρήνη Ρενιέρη ΠΕ02-Φιλολόγων 

  


