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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

Ο Όμιλος Κ.Λ. του Π.Γ.Ρ.Π.Κ. πραγματοποί-
ησε από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 μέχρι
τα μέσα Ιουνίου 2021 συνολικά 24
τετράωρες δια ζώσης κι εξ αποστάσεως
συναντήσεις! 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου
ανέπτυξαν μέσα από τη θέαση, τη κριτική
και τη δημιουργία οπτικοακουστικών
προϊόντων ένα δημιουργικό διάλογο με
ταινίες μυθοπλασίας & ντοκιμαντέρ,
μικρού & μεγάλου μήκους.

https://gymaei-reth.weebly.com/
https://bit.ly/3wyrL77
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Φωτογραφίες, σύντομα σενάρια, storyboards, ταινίες
πολύ μικρού μήκους, λήψη σύντομων σκηνών και
αυτόνομων πλάνων ήταν ορισμένα από τα
αποτελέσματα της δημιουργικής διαδικασίας των
μαθητών του ομίλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά τη φετινή χρονιά υπήρξαν συνεργασίες με το
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Παιδικό και
Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, το
Νεανικό Πλάνο και το Φεστιβάλ Ολυμπίας για Παιδιά
και Νέους, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-

νίκης, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ευρωπαϊκό Βραβείο
Κοινού 2021, το Ι.Μ.Σ του Παν. Κρήτης μέσα από την
συμμετοχή μας σε προγράμματα, δράσεις, προβολές
κ.ά.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣ ΘΕΑΤΕΣ
Στις 24 συναντήσεις του ομίλου ΚΛ του Π.Γ.Ρ.Π.Κ. οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν 18 ταινίες μικρού &

μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και
εμψύχωσης (animation). Όλες οι ταινίες ήταν
παραγωγές ειδικά για το εφηβικό και νεανικό κοινό. 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΣ ΚΡΙΤΙΚΟΙ
Μετά τη προβολή κάθε ταινίας οι μαθητές  είχαν την
ευκαιρία να λειτουργήσουν ως κριτικοί
κινηματογράφου μέσα από ειδικά σχεδιασμένες
βιωματικές και δημιουργικής έκφρασης
δραστηριότητες των υπευθύνων εκπαιδευτικών.

https://bit.ly/3wyrL77
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ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
Ταινίες μικρού μήκους

1) “Πιλάλα” του Θοδωρή Παπαδουλάκη (2004)

2) “Κόντρα” (Beef) του Ingride Santos (2019)

3) “Το μουσικό κουτί” (The Music Box) του James

Parrott (1932)

4) “Τραγούδα” [Mindenki (Sing)] του Kristof Deák

(2016)

5) “Βραδινή διαδρομή” (22:47 Line 34) του Michael

Karrer (2019)

6) “Μαξ” (Max) της Florence Hugues (2019)

7) “Τζαμίλα” (Jamila) της Sophie Vukovic (2019)

8) “Το δώρο” (The Gift) τoυ Julio Pot (2013)

9) “Δεσμοί αίματος” (Ties crop) της Dina Velikovskaya

(2019)

10) “(ξε)κλειδωμένοι μέσα” του 20ου ΓΕΛ Αθήνας
11) “Πολυκατάστημα” (Mall) του Jerry Hoffmann (2019)

12) “Luminaris” του Juan Pablo Zaramella (2011)

13) “Β Δημοτικού” (2nd class) του Jimmy Olsson (2018).

Ταινίες μεγάλου μήκους

14) “Η ορχήστρα της ανακύκλωσης – Μια συμφωνία του
ανθρώπινου πνεύματος” (Landfill Harmonic–A

symphony of the human spirit) των Brad Allgood &

Graham Townsley (2015)

15) “Ο σκύλος παγίδα” (The Dog Snatch) του Fulvio

Risuleo (2019)

16) “Το κοινωνικό δίλημμα” (The Social Dilemma) του
Jeff Orlowski (2020)

17) “Ο αδελφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους” (Mio

fratello rincorre i dinosaur) του Stefano Cipani (2019)

18) “Παιδί της φύσης” (Child of Nature) του Marcos

Negrão (2020).

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του Ομίλου: Αρσένης Αρσενάκης & Έρη Ρενιέρη

https://bit.ly/3wyrL77

