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Tο εργαστήριο στοχεύει:  

α) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με βασικά 

στοιχεία της γλώσσας του κινηματογράφου  

και της διαφήμισης 

β) στην παροχή βασικών τεχνικών ένταξης των 

ταινιών μικρού μήκους και των οπτικοακουστικών 

διαφημίσεων στη διδακτική διαδικασία 
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A’ 
μέρος 

• Εισαγωγή στην κινηματογραφική γλώσσα 
με αφορμή μια ταινία μικρού μήκους 

 

• Ο ρόλος της ηχητικής/μουσικής επένδυσης, 
του χρώματος και του μοντάζ 

 

• Τρόποι προσέγγισης και χρήσης ταινιών 
στην τάξη 

 

• Εισαγωγή στη γλώσσα της 
οπτικοακουστικής διαφήμισης – Βασικά 
χαρακτηριστικά 

 

• Ενδεικτικές ερωτήσεις μετά τη θέαση μιας 
τηλεοπτικής διαφήμισης 

 



Είδη ταινιών βάσει θέματος 

• Ταινίες μυθοπλασίας (αφηγηματικές) 

• Κωμωδίες, περιπέτειες, επιστημονικής φαντασίας, θρίλερ, 

αστυνομικές, γουέστερν, αισθηματικές, κοινωνικές, μιούζικαλ κλπ. 

 

• Ειδησεογραφικός κινηματογράφος (ρεπορτάζ) 

 

• Ντοκιμαντέρ 

 

• Διαφημίσεις & Βιντεοκλίπ 

 

• Βιντεοάρτ 

 

• Άλλα προϊόντα κινηματογραφικής έκφρασης 

 



Είδη ταινιών βάσει τεχνικής/ών κατασκευής 

• Κινηματογραφημένες 

• Με μια κάμερα 

 

• Κινουμένων σχεδίων με ζωγραφική (cartoon animation) 

 

• Κινουμένων σχεδίων με ειδικές τεχνικές 

• Άψυχα αντικείμενα ζωντανεύουν , π.χ. puppet animation 

 

• Με ειδικά εφέ 

• Κύριο παράδειγμα οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας 

 

• Μεικτής τεχνικής 



Εισαγωγή στην κινηματογραφική γλώσσα 

• Σκηνή:  Ίδιος τόπος και χρόνος 

• Πλάνο:  Αλλαγή θέσης κινηματογραφικής μηχανής ή φακού 

 

Πολύ γενικό (τρε ζενεράλ):  

Κυριαρχεί ο χώρος/το τοπίο και όχι ο άνθρωπος  

Γενικό (ζενεράλ / λονγκ σοτ):  

Κυριαρχεί ο χώρος/το τοπίο, ωστόσο  ο άνθρωπος φαίνεται ολόκληρος 

καθαρά στο κάδρο 

Αμερικάνικο (αμερικέν): Η ανθρώπινη φιγούρα ως τα γόνατα.  

Μεσαίο ή μπούστο: Από τη μέση και πάνω.  

Κοντινό (γκρο πλαν / κλόουζ απ): Ένα πρόσωπο. 

Πολύ κοντινό (λεπτομέρεια ή τρε γκρο πλαν): Λεπτομέρεια/ες προσώπου 

 

 

 



ΠΟΛΥ ΓΕΝΙΚΟ 
 

Συνολική εικόνα του ντεκόρ, φυσικού ή τεχνητού,  

με ή χωρίς ανθρώπους 



ΓΕΝΙΚΟ 

Πιο σφιχτό από το προηγούμενο.  

Eίναι ορατή η παρουσία ομάδων ανθρώπων. 



        ΜΕΣΑΙΟ 

Τα άτομα καδράρονται ολόκληρα.  

Είναι πλέον ορατές λεπτομέρειες του ντεκόρ. 



  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 

Οι άνθρωποι καδράρονται από το κεφάλι ως τα 

γόνατα. Προέρχεται κυρίως από τα φίλμ γουέστερν 

όπου το όριο ήταν το ρεβόλβερ στο μηρό. 



       ΜΠΟΥΣΤΟ 

Καδράρισμα στο μέσο του στήθους 



ΚΟΝΤΙΝΟ 

   Καδράρισμα στο κεφάλι του ανθρώπου (είναι ορατοί και οι 

ώμοι) ή σε ένα τμήμα του σώματος. 



ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΙΝΟ 

Αξιοποιεί ένα μικρό αντικείμενο ή μια λεπτομέρεια. 



Είδη πλάνων βάσει θέσης της κάμερας 

• Στο ύψος του ματιού (eye level) 

• H μηχανή τοποθετείται στο ύψος των ματιών ενός ανθρώπου - 

ρεαλισμός 

 

• Πλονζέ 

• Η μηχανή κοιτά προς τα κάτω – καταπίεση, κατάθλιψη, ασημαντότητα 

 

• Κοντρ πλονζέ 

• Η μηχανή κοιτά προς τα πάνω – εξιδανίκευση, μεγέθυνση 

 

• Ομπλίκ (oblique) 

• Η μηχανή μπαίνει σε λοξή θέση – ακαταστασία, αντίφαση 

 

 



Στο ύψος του ματιού 



Πλονζέ 



Κοντρ πλονζέ 



Ομπλίκ 



Βάσει οπτικής προσώπου 

Φας 

Βλέπουμε μετωπικά κάποιο πρόσωπο.  

 

Πλάτη 

Βλέπουμε κάποιο πρόσωπο από πίσω. 

 

Προφίλ 

Βλέπουμε το δεξιό ή το αριστερό μάγουλο.  

 

Τρία τέταρτα 

Βλέπουμε το πρόσωπο υπό γωνία, είτε από  

μπροστά, είτε από από πίσω. 

 

 



Κινήσεις κάμερας 

Πανοραμίκ 

Από δεξιά-αριστερά ή και αντίστροφα, στον οριζόντιο άξονα της 

μηχανής 

 

Βερτικάλ 

Η κίνηση από επάνω προς τα κάτω ή και αντίστροφα, στον κάθετο 

άξονα της μηχανής 

 

Τράβελινγκ 

Κίνηση μηχανής, π.χ. με το χέρι, με ένα βαγονάκι (καρέλο) σε ράγες, σε 

γερανό, πάνω σε έναν άνθρωπο (στέντυ καμ), σε ένα ελικόπτερο κλπ. Η 

μηχανή πλησιάζει, απομακρύνεται, πηγαίνει παράλληλα, κυκλικά, 

συνθετικά 

 

Υποκειμενικό – ό,τι βλέπει ο ήρωας 

     

 



Εισαγωγή στην κινηματογραφική γλώσσα 

• Σενάριο 

• Το κείμενο 

 

• Brake down 

• Το κείμενο σε σκηνές. Πολυσέλιδη περιγραφή, 1σκηνή=1 σελίδα 

(χώρος, φωτισμός, ηθοποιοί, κοστούμια κλπ.) 

 

• Ντεκουπάζ κάθε σκηνής  ή storyboard 

• Με πόσα και ποια πλάνα θα καλύψει ο σκηνοθέτης τη δράση και τους 

διαλόγους 

 

• Παραγωγός - Σεναριογράφος - Σκηνοθέτης - ………….. - Μοντέρ 





Ο ρόλος  

της ηχητικής/μουσικής επένδυσης  

του χρώματος  

του μοντάζ 

Υλικό Πάμε σινεμά 

vlc-record-2016-06-25-19h38m01s-dimotika.mpg-.mpg


Για περισσότερα  

Στάδια μιας ταινίας – Χούρσογλου 
http//theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/file

s/Yliko_Drast/HOURSOGLOU-StadiaTainias.pdf  

  

Οδηγός εκπαιδευτικού για την οπτικοακουστική 

έκφραση - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

Τέχνες – Κινηματογράφος – Βοηθητικό υλικό 

http://cultureedu.gr/ 

 

 ΕΞΑΣΚΗΣΗ 

«Taking pictures» by Simon Taylor 

https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg   

http://theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/files/Yliko_Drast/HOURSOGLOU-StadiaTainias.pdf
http://theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/files/Yliko_Drast/HOURSOGLOU-StadiaTainias.pdf
http://theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/files/Yliko_Drast/HOURSOGLOU-StadiaTainias.pdf
http://theatroedu.gr/portals/38/main/images/stories/files/Yliko_Drast/HOURSOGLOU-StadiaTainias.pdf
http://cultureedu.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg
https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg
https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg
https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg


  Τρόποι χρήσης ταινιών στην τάξη 

Θέαση  

Βλέπουμε μια ταινία σε ελεύθερο χρόνο και την απολαμβάνουμε – 

ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων  

 

Θέαση με περιγραφική ανάλυση 

Βλέπουμε, απολαμβάνουμε και αναλύουμε τι δείχνει και πώς 

 

Θέαση με κριτική ανάλυση 

Βλέπουμε, απολαμβάνουμε και αποκωδικοποιούμε χαρακτήρες, 

πλοκή, χρόνο (πότε, πού, πόσο), σύμβολα, ακολουθία αφήγησης 

και κατηγοριοποίηση 

 

Θέαση για χρήση ως εκπαιδευτικό μέσο 



   

   Θέαση με περιγραφική ανάλυση  
(πρόγραμμα Βιντεομουσεία, Sabine Westerhoff-Schroer) 

 

Ερωτήσεις ως προς:  

Περιεχόμενο 

Εισαγωγή – κυρίως μέρος – επίλογος, χαρακτήρες, τι δεν εμφανίζεται και το 

υποθέτουμε κλπ. 

Συναισθήματα 

Επίδραση, ανατροπές, κλιμάκωση κλπ. 

Μοντάζ 

Χρόνος, ρυθμός, ορατές ή μη αλλαγές πλάνων 

Κάμερα 

Εύρος και είδος πλάνων, κινούμενη-σταθερή, οπτική κλπ. 

Εικόνα 

Μορφή, εφέ, γραφικά, χρώμα, συναισθηματική επίδραση κλπ. 

Ήχος 

Ένταση, αλλαγές, μουσική, συναισθηματική επίδραση κλπ. 

 



   

   Κριτική Θέαση (βασισμένη στην εμπειρική προσέγγιση του Μ. Θεοδωρίδη) 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

Πώς δείχνει ο σκηνοθέτης τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή;  

Πώς συμπεριφέρθηκε (αντέδρασε) ο πρωταγωνιστής σε μια συγκεκριμένη σκηνή; Οι 
άνθρωποι που γνωρίζετε θα αντιδρούσαν με τον ίδιο τρόπο; Τι θα γινόταν αν όλοι 
έκαναν το ίδιο; Εσείς, πώς θα αντιδρούσατε; Γιατί;  

Περιγράψτε και συγκρίνετε τη στάση των πρωταγωνιστών.  

Ποια συναισθήματα γεννά η θέαση μιας συγκεκριμένης σκηνής; Με ποιους τρόπους ο 
σκηνοθέτης το καταφέρνει αυτό;  

Σχολιάστε - χαρακτηρίστε το σενάριο (τη δράση και τους διαλόγους της ιστορίας). 
Σχολιάστε τους χώρους (τα σκηνικά) στους οποίους διαδραματίζονται οι σκηνές.  

Αν ήσασταν σκηνοθέτης, ποια σημεία της ταινίας θα αλλάζατε; Γιατί; Αν ήσασταν ο 
σεναριογράφος, ποια θα ήταν η εξέλιξη της ιστορίας;  

Τι θα συνέβαινε, αν από το έργο απουσίαζε η μουσική; Γιατί; 

Παρατηρήσατε λάθη ή ασυνέπειες στην ταινία;  

Γράψτε ένα διαφημιστικό σλόγκαν-μήνυμα για την ταινία 

Αν ήσασταν ηθοποιός, ποιον ρόλο θα θέλατε να παίξετε; Γιατί; 



   
   Παράδειγμα δράσης μεικτής θέασης 
 

  Τι βλέπεις 

(Περιγραφική προσέγγιση) 

Γιατί το κάνει –  

Ποιο είναι το νόημά του; 

(Κριτική προσέγγιση) 

 

Ταυτότητα 

(ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 

οικογενειακή κατάσταση) 

 

Μη λεκτικές χειρονομίες 

(δάχτυλα, χέρια) 

    

Έκφραση προσώπου  

(μάτια, στόμα, στάση) 

    

Γλώσσα σώματος  

(στάση, αποστάσεις) 

    



«Mαρίζα» του Κωνσταντίνου Κρυστάλλη 

Επένδυση με διάλογο 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlT8S4dflig


   

   Θέαση για χρήση ως εκπαιδευτικό μέσο 

Γλώσσα: παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, δημιουργική γραφή, κόμικς, 

σύγκριση λογοτεχνικού κειμένου και ταινίας κλπ. 

Ξένες Γλώσσες: παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, δημιουργική γραφή, 

υποτιτλισμός κλπ. 

Ιστορία: πηγή πληροφοριών, συγκριτική μελέτη γραπτού και οπτικοακουστικού 

                 κειμένου, εισαγωγή σε ενότητα κλπ. 

Γεωγραφία: πηγή πληροφοριών, ανάλυση φαινομένων κλπ. 

Εικαστικά: πηγή πληροφοριών, φωτογραφία, σχεδιασμός ηρώων, σκηνικών κλπ. 

Μουσική: ρόλος της μουσικής επένδυσης, soundtracks, σχέση ήχου και λόγου κλπ. 

Θέατρο: δραματοποίηση, αυτοσχεδιασμοί, ανακριτική καρέκλα, σύγκριση   
θεατρικών και κινηματογραφικών σεναρίων κλπ. 

Φυσική Αγωγή: πηγή πληροφοριών, χορός, μουσικοκινητική κλπ.  

Πληροφορική: χρήση λογισμικών και προγραμμάτων, ιστοσελίδες, πνευματικά 

                           δικαιώματα κλπ. 

Project: Κινηματογράφου ή διαπραγμάτευση ενός θέματος μέσα από ταινίες 
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https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw


 

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
 

 

Μονομερής επικοινωνία  

Πληρωμένο μήνυμα  

πομπός-χορηγός →  μέσο μετάδοσης→  

δέκτης ομάδες-στόχοι  

Πληροφόρηση  

Πειθώ-Επηρεασμός για αγορά 

Προώθηση άποψης-ιδέας 



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 Το κοινό είναι παθητικό. Δέχεται χωρίς αντίδραση όσα μηνύματα του μεταδίδει ο 
σταθμός που επέλεξε.  

 Τα διαφημιστικά μηνύματα τοποθετούνται σε τέτοια σημεία που είναι δύσκολο 
να τα αποφύγεις. Π.χ. πολλοί σταθμοί προγραμματίζουν τη μετάδοση των 
διαφημιστικών διαλειμμάτων τις ίδιες ώρες ή καθυστερούν το χρόνο έναρξης 
κάποιων προγραμμάτων ώστε να υποχρεωθεί το κοινό να παρακολουθήσει 
περισσότερες διαφημίσεις.  

 Τα μηνύματα είναι πάντοτε σύντομα. Όσο περισσότερο διαρκεί το μήνυμα τόσο 
αυξάνουν οι πιθανότητες να το παρακάμψει ο τηλεθεατής (π.χ. αλλάζοντας 
κανάλι).  

 Το μέσο απευθύνεται σε σχετικά ανομοιογενές κοινό οι προτιμήσεις του οποίου 
συμπεραίνονται από δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία.  

 Εκπομπές με εξειδικευμένο αντικείμενο π.χ. όσοι παρακολουθούν κάποια εκπομπή 
για το αυτοκίνητο έχουν πολλές πιθανότητες να αγοράσουν ανάλογα προϊόντα 
όπως αυτοκίνητα, αξεσουάρ, οδική βοήθεια κ.λπ. 

 Εκπομπές με γενικό αντικείμενο και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα 
χαρακτηριστικά του κοινού και για τα προϊόντα που πρέπει να διαφημίσουμε σε 
αυτό γίνεται με έμμεσο τρόπο. (π.χ. οι πρωινές εκπομπές παρακολουθούνται 
κυρίως από γυναίκες νοικοκυρές, άρα διαφημίζουμε εκεί το νέο αλεύρι).  

 



ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 

 

Κατηγοριοποίηση βάσει  

 

μέσου 

περιεχομένου 

τεχνικών 

θέματος 

αντίληψης 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΣΟΥ 

Οπτικοακουστικά μέσα 

Τηλεόραση - Ραδιόφωνο - Κινηματογράφος  

 

Έντυπα μέσα 

Τύπος - Αφίσες  - Φυλλάδια - Πλακάτ - Ρούχα -  

Aντικείμενα (π.χ. σακούλες, αποδείξεις, 

αναπτήρες…) 

 

Ψηφιακά μέσα 

Διαδίκτυο - SMS – Ψηφιακές αφίσες 

 

Μέσα μεταφοράς 

Λεωφορεία - Αεροπλάνα - Αυτοκίνητα 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΒΑΣΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Πληροφορίας 

Π.χ. απογραφή στο εθνικό κτηματολόγιο, θεατρική παράσταση 

 

 

Εμπορική 

Π.χ. για αγορά συγκεκριμένου προϊόντος 

 

                                

 

                                    Προώθηση άποψης-θέσης 

                                     Π.χ. το κάπνισμα βλάπτει 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

 

 Πληροφοριακές : σύντομες με ελάχιστες 
περιττές λέξεις. 

 

 

 Απλές :δίνουν συγκεκριμένες λειτουργικές 
πληροφορίες χωρίς σλόγκαν. Συναντώνται 
συνήθως σε περιοδικά ειδικής ύλης, όπου η 
σχέση ανάμεσα στον προμηθευτή και τον 
καταναλωτή είναι άμεση και ειλικρινής. 

 

 

 Σύνθετες : η ήπια ενθάρρυνση μετατρέπεται 
σε ανεπαίσθητο συσχετισμό και πειθώ. 
Βασίζεται στις εικόνες για να πείσει. Ο 
διαφημιστής ελπίζει πως ο αναγνώστης θα 
συνδέσει το προϊόν με τη συνολική εντύπωση. 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 Πολύπλοκες: επικεντρώνονται συνήθως στην 
παρουσίαση της πολυτέλειας και της 
κοινωνικής θέσης. Οι διαφημίσεις κύρους 
διαπνέουν αυτοπεποίθηση, επιτυχία, 
υπευθυνότητα και δύναμη. 

 

 

 Περίτεχνες: είναι προέκταση των 
πολύπλοκων. Εξερευνούν κρυφά ή 
υποσυνείδητα αισθήματα και προκαλούν 
ονειρώδεις φαντασιώσεις. Πολύ συχνά 
χρησιμοποιούνται σεξουαλικοί συμβολισμοί. 
Οι άντρες δρουν και οι γυναίκες 
εμφανίζονται. Οι άντρες κοιτάζουν τις 
γυναίκες. Οι γυναίκες παρακολουθούν τον 
εαυτό τους "θεώμενο". 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Σοκαριστικές: για να τραβήξουν την προσοχή και να 
εξασφαλίσουν την μετάδοση της άποψης - θέσης 

 







ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι παραλλαγές 

πάνω σε βασικές ιδέες. Τα συναισθήματα και οι 

στάσεις κινητοποιούνται αν συνδεθεί το προϊόν με 

 

 ευτυχισμένες οικογένειες  

 παιδική ηλικία  

 γυναίκα - άνδρας 

 πλούσιους κοινωνικούς κύκλους  

 όνειρα και φαντασιώσεις  

 έρωτα  

 διάσημους ανθρώπους ή ειδικούς   

 μέρη με αίγλη  

 επιτυχία στην καριέρα  

 τέχνη, πολιτισμό, ιστορία  

 φύση και φυσικό κόσμο  

 χιούμορ  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

Έμμεσες: προβάλλουν ένα προϊόν χωρίς να φαίνεται ότι αποτελεί πληρωμένη 
διαφήμιση, π.χ. τοποθέτηση προϊόντων σε ταινίες, ρεπορτάζ… 

 

Άμεσες: αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για διαφήμιση 

 



Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Kινούμενη εικόνα 

Χρώματα, τοποθεσία, 

αντικείμενα, χαρακτήρες, ζώα… 

 

Κείμενο - Γλώσσα 

Γραπτή, προφορική 

 

 Ήχος – Μουσική 

 

Πλοκή – Ταινίες μικρού μήκους 



ΣΛΟΓΚΑΝ 
  

 

Συντομία 

   

Λιτότητα  

 

Ευκολία απομνημόνευσης 



  Σλόγκαν με αναφορά προϊόντος 

 Γάλατα υπάρχουν πολλά, ΝΟΥΝΟΥ όμως ένα  
ΑΖΑΧ κάνει τα τζάμια αόρατα 
ΙΟΝ, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή 
LACTA, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής 
Χλωρίνη KLINEX. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε 
ΓΙΩΤΗΣ, γερά παιδιά από κούνια 
Ακάαααακιε! Τα μακαρόνια να είναι ΜΙΣΚΟ! 
Είναι κεφάτη, γυρίζει απ’ του ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΛΙΣΣΑ. Είμαι μακαρονάς τι να κάνουμε; 
Κάθε στιγμή, είναι στιγμή MILKO 
Νόστιμο ξύδι για το φαγητό, είναι μονάχα το ξύδι ΤΟΠ 
BRAVO. Αυτός είναι καφές 
Μεταξύ μας, METAXA 
 

http://www.youtube.com/watch?v=9WLX1YLtABk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4yy_4E_5Ui8
http://www.youtube.com/watch?v=VMbfykkLZfY
http://www.youtube.com/watch?v=uLkVc6mBVIw
http://www.youtube.com/watch?v=CUfXlftp2GM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=TROcglQ7m4E
http://www.youtube.com/watch?v=WEBx02Wo-BI
http://www.youtube.com/watch?v=WEBx02Wo-BI
http://www.youtube.com/watch?v=ONsfMR9siD8
http://www.youtube.com/watch?v=NTQvCz0DBHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=--JP-83JiYQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xHLPEheZNpM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2nO7R-Ylxu8
http://www.youtube.com/watch?v=sQZqz154-ME


  Σλόγκαν χωρίς αναφορά προϊόντος 

Ντεν έκο αυτοκίνητο καρντιά μου… (Nescafe Cappuccino) 

Πουτ δε κοτ ντάουν σλόουλι – Put the cot down slowly… (Nova) 

Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. (Παγωτό Magnum) 

Τυχαίο; Δε νομίζω! (11888) 

Σάββα… καφέ; (Nova) 

Το χάσαμε το κορμί πατριώτη…/ Ψιψιψίνια και κοκοψόψαρα 

(Germanos)  

A this? Last year… (Telestet) 

Παλιοχιμπατζή, Νεάντερνταλ… (Aegean) 

Στη μάνα σου το ’πες; (ΟΤΕ) 

Τι φάουλ μωρή σερπαντίνα;; Κατσικανιάρη, τραγί, μούσκαρε, ε 

μούσκαρε (COSMOTE) 

http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=_C-maZkY7MM
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9uTDavHd4c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6YN72ZsADhg
http://www.youtube.com/watch?v=6YN72ZsADhg
http://www.youtube.com/watch?v=obBpt1ymrMc
http://www.youtube.com/watch?v=wYKwilAxnOY
http://www.youtube.com/watch?v=wYKwilAxnOY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=R3OdLy5cMnY
http://www.youtube.com/watch?v=n_zNH58DaS8
http://www.youtube.com/watch?v=n_zNH58DaS8
http://www.youtube.com/watch?v=n_zNH58DaS8
http://www.youtube.com/watch?v=mYZA8ne-Eow&feature=g-vrec&context=G2fa82caRVAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=mYZA8ne-Eow&feature=g-vrec&context=G2fa82caRVAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=mYZA8ne-Eow&feature=g-vrec&context=G2fa82caRVAAAAAAAAAA
http://www.youtube.com/watch?v=-6or7G30shY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=57rpIEMKzI0&feature=related


ΤΖΙΝΓΚΛ (JINGLE)  
 

 Είναι ένα σλόγκαν που μένει στο μυαλό και μπαίνει πάνω σε μια 
δεδομένη μελωδία για διαφημιστικούς σκοπούς. Ένα 
αποτελεσματικό τζινγκλ (jingle) δημιουργείται για να μείνει στη μνήμη 
κάποιου («να του θυμίζει κάτι»). 

 Οι στίχοι ενός τζινγκλ πρέπει να αναφέρονται στα τρία παρακάτω 
θέματα: 

1. Το όνομα της εταιρείας ή του προϊόντος 

2. Τη φιλοσοφία πίσω από την ονομασία του προϊόντος 

3. Την υπηρεσία ή τα προνόμια που προσφέρει το προϊόν 

 Ένα διαφημιστικό τζινγκλ διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. 

  

Παραδείγματα:  

 Cosmote – Σήμα καμπάνα (από το Copacabana) 

 Παριζάκι Υφαντής - Gummy Bear 

 

 



   ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΣΤΡΕΙΤ “STR8” 

https://www.youtube.com/watch?v=fhVgYAtgeds


ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΑΖ 

 Κοντινή λήψη 

Η κάμερα είναι κοντά σε αυτό που 

τραβάει. 

Έτσι, δείχνει μια εικόνα μεγάλη και με 

λεπτομέρειες. 

 

 

 Λήψη μπούστου 

Η κάμερα τοποθετείται λίγο πιο μακριά. 

Έτσι, δείχνει μια μεσαία εικόνα. 

 



                             ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΑΖ 

Γενική λήψη 

Η κάμερα τοποθετείται μακριά από τη δράση. 

Έτσι, δείχνει μια γενική εικόνα. 

 



ΕΙΔΗ ΛΗΨΕΩΝ - ΜΟΝΤΑΖ 

 Λήψη προς τα κάτω 

Η κάμερα τοποθετείται ψηλά. 

Έτσι, μας δείχνει προς τα κάτω τη 

δράση ή τους ανθρώπους. 

 

 

 Λήψη προς τα πάνω 

Η κάμερα τοποθετείται χαμηλά. 

Έτσι μας δείχνει προς τα πάνω τη 

δράση ή τους ανθρώπους. 

 



    Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Ποια ώρα της ημέρας εκτυλίσσεται η διαφήμιση; 

 Τι χρώμα μπλουζάκι φοράει ο πρωταγωνιστής; 

 Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητό του; 

 Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο πρωταγωνιστής; 

 Πώς θα περιγράφατε τη μουσική της ταινίας; 

 Ποια είναι η τελευταία λήψη στην οποία βλέπουμε τον πρωταγωνιστή; 

 Πόσο περίπου διαρκεί η ταινία σε λεπτά ή δευτερόλεπτα; 

 Tι συναισθήματα σας προκάλεσε;  Πώς συσχετίζονται με το ρυθμό της; 

 Τι σας άρεσε και τι δε σας άρεσε; 

 Θα αλλάζατε κάτι; 

 Θυμάστε το σλόγκαν στο τέλος της διαφήμισης; Τι σημαίνει στα ελληνικά; 
Γιατί δεν είναι στα ελληνικά; 

 Σε ποιο κοινό απευθύνεται (φύλο, ηλικία); 

 Ποια μέσα χρησιμοποιεί για να πετύχει το στόχο της; 

 Θεωρείτε τη διαφήμιση πετυχημένη; Γιατί; 

https://www.youtube.com/watch?v=fhVgYAtgeds


Β’ 
μέρος 

• Θέαση ταινιών μικρού μήκους και 
διαφημίσεων 

 

• Βιωματική υλοποίηση δράσεων μικρών 
διδακτικών σεναρίων για κάθε μία 

 

Στόχος είναι να παρουσιαστούν ποικίλες 
τεχνικές δημιουργικής προσέγγισης και 
επεξεργασίας, οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ένταξη 
οποιασδήποτε ταινίας ή διαφήμισης στην 
τάξη.   

 



Ταινία 

«Τhe black hole» - Phil&Olly 

 

Θεατές και ακροατές  

 

Ένας περιγράφει, οι άλλοι πλάτη (Χ2)  

Οι ακροατές φαντάζονται την ταινία.  

Μετά τη βλέπουν.  

Ήταν επαρκής η περιγραφή; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk


Ταινία 

«Soar» (Πτήση) -  Alyce Tzue  

 

Θεατές και ακροατές μέχρι 3:54  

 
Σε ζεύγη, πλάτη με πλάτη.  

Ο ένας βλέπει, ο άλλος ακούει.  

Γυρίζουν και ο ακροατής κάνει ερωτήσεις. 
Επαναπροβολή πλάτη με πλάτη όπως ήταν.  

Οι ακροατές φαντάζονται την ταινία.  

Μπόρεσαν να ανακαλέσουν την ταινία;  

Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν; 

Ποιες ερωτήσεις έχουν ακόμη οι ακροατές; Ποιες 
θα έπρεπε να είχαν υποβάλλει επιπρόσθετα 

αρχικά; 

 

 

Έχει κάποιο ενδιαφέρον η 
ταινία;  
Γιατί βραβεύτηκε;  
Υπάρχει κάποιο αναπάντητο 
ερώτημα;  

https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc


Υπόθεση για την εξέλιξη της ταινίας  

 
Η βαλίτσα περιέχει ένα αντικείμενο, το οποίο 

πρωταγωνιστεί στο τέλος 

 

Σχεδιάστε το μέσα στη βαλίτσα κι αιτιολογήστε την 
επιλογή σας 

 

Δείτε το υπόλοιπο της ταινίας 

 

Ποιος βρήκε το αντικείμενο; 

 

 

Ποιο είναι το μήνυμα της ταινίας; 



Διασύνδεση με λογοτεχνικό κείμενο- 

παιδικό βιβλίο:  

Ο «Φεγγαροσκεπαστής» του Eric Puybaret 

 
Δώστε ένα όνομα στο αγόρι-πιλότο, που ανάβει τα άστρα, 

ανάλογο με το φεγγαροσκεπαστή 

 

Περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές; 

Ποιος κάνει πιο σπουδαία δουλειά;  

Οι δυο τους προσκαλούνται σε ένα  

ντιμπέιτ ραδιοφωνικής εκπομπής   

Επίδειξη αυτοσχεδιασμού  

 

 

 

“If everyone helps someone then there will be no pain left on earth and the 
whole world will shine bright like a diamond. So help people! at least one 
person.”  Σύγκριση μηνυμάτων. 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip48/Default.html


Δημιουργική Γραφή: 
 

Μια νύχτα, ο φεγγαροσκεπαστής και ο ………………………………, 
συναντιούνται στον ουρανό, αλλά το φεγγάρι δεν ανάβει, 
για να το σκεπάσει ο Φεγγαροσκεπαστής και τα αστέρια 
παραμένουν άφαντα, παρόλο που ο ………………….  
καρφίτσωσε το λαμπερό αστέρι στον ουρανό.   

 

Eργασία σε ομάδες 

• Οι δυο τους σκέφτονται κάποιες λύσεις 

• Οι δυο τους δοκιμάζουν κάποιες λύσεις, χωρίς 
αποτέλεσμα 

• Οι δυο τους βρίσκουν τον τρόπο να ανάψει το φεγγάρι, 
αλλά όχι τα αστέρια 

• Οι δυο τους βρίσκουν τον τρόπο να ανάψουν τα αστέρια, 
αλλά όχι το φεγγάρι 

• Οι δυο τους βρίσκουν τρόπο να ανάψουν και τα δυο 

 

 

 



 

Ποια είναι η ιστορία; 
 

Eίμαστε σκηνοθέτες και 
γυρίζουμε μια ταινία με 
δοσμένο το πρώτο και 

τελευταίο πλάνο 

 

Eτοιμάστε το Breakdown 
του σεναρίου  

(σκηνές και λεζάντα) και 
παρουσιάστε το με 

tableau vivant 

 

Θέαση της ταινίας 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGaR2ITcSVc


 

The other pair (of shoes) - Sarah Rozik 

 

Σταματήματα 

 

Αυτοσχεδιασμός:  

πατέρας, μητέρα, παιδί 

Η μητέρα του παιδιού ταράζεται που το 
παιδί της έμεινε χωρίς παπούτσια.  

Διαφωνεί κάθετα. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkWdyZFyvO8


Προέκταση: 
“Υπάρχουν πάντα καλά στοιχεία στους ανθρώπους και υπάρχουν πράγματα που 
δεν είναι τόσο καλά. Όμως, μπορείς να επιλέξεις σε τι να επικεντρωθείς . Αν 
θέλεις βελτίωση, τότε η επικέντρωση στα καλά των ανθρώπων είναι μία χρήσιμη 
επιλογή. Κάνει τη ζωή πιο εύκολη και οι σχέσεις γίνονται πιο ευχάριστες και 
θετικές.” 

“Έτσι, γίνεται ευκολότερο να παρακινείς τον εαυτό σου να βοηθάς τους 
συνανθρώπους σου και να τους δίνεις αξία, που κάνει όχι μόνο καλύτερη τη ζωή 
τους, αλλά σιγά-σιγά τείνεις να παίρνεις πίσω αυτό που δίνεις. Και τα άτομα που 
βοηθάς νιώθουν την τάση να βοηθούν άλλους ανθρώπους. Έτσι δημιουργείται μία 
ανοδική σπείρα θετικής αλλαγής μου μεγαλώνει και ισχυροποιείται.” 

 

                                                                       

 

         Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;  

                                               Έχετε κάποια παραδείγματα από τη ζωή σας ή άλλων; 

 

 

 
 

 



 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

  

Ταινία: My shoes- MAPS Film School 

https://www.youtube.com/embed/SolGBZ2f6L0 

 

1.Ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο της ταινίας; Δίνουμε τον 
τίτλο και μία εικόνα από τη μέση της ταινίας, ακούμε τη μουσική 
και ζητούμε από τα παιδιά να παρουσιάσουν : α) ένα διάλογο 
μεταξύ των δύο παιδιών στο παγκάκι ή/και β) το πριν και το μετά 
της εικόνας.  

https://www.youtube.com/watch?v=nMe_TAp793k
https://www.youtube.com/embed/SolGBZ2f6L0
https://www.youtube.com/embed/SolGBZ2f6L0


 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

  

Ο διάλογος μπορεί να είναι και μία φωτοϊστορία 

https://www.youtube.com/watch?v=nMe_TAp793k


 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

  

Ο διάλογος μπορεί να είναι και μία φωτοϊστορία 

https://www.youtube.com/watch?v=nMe_TAp793k


 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

  

Ο διάλογος μπορεί να είναι και μία φωτοϊστορία 

https://www.youtube.com/watch?v=nMe_TAp793k


 
Μου αρέσουν τα παπούτσια σου. Τα θέλω κι εγώ. 

 
Ταξινόμηση των ιστοριών – σχολιασμός/συζήτηση 

 
• Δεν πειράζει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ είμαι φτωχός και 

δεν μπορώ να τα αγοράσω. Καθένας με τη μοίρα του. 
 

• Πού θα πάει; Κάποια στιγμή θα μπορέσω κι εγώ να τα έχω. 
Μπορεί να κερδίσουμε το Joker. 
 

• Όταν μεγαλώσω και βρω δουλειά και ξεφύγω από τη 
φτώχεια, θα μπορέσω να τα αγοράσω. 
 

• Γιατί να τα έχεις εσύ και όχι εγώ; Τα θέλω τώρα!  

 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

 



 

Μy shoes - Sarah Rozik 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SolGBZ2f6L0


 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

 
2.   Θέαση της ταινίας. Ελεύθερη έκφραση. 

3. Καταγραφή συναισθημάτων και σκέψεων στον πίνακα ή σε 
χαρτάκια, που θα κολληθούν όλα μαζί σε ένα μεγαλύτερο χαρτί 
με τη φωτογραφία της ταινίας. 

4. Ανακριτική καρέκλα: δυο παιδιά υποδύονται τους ήρωες και τα 
υπόλοιπα θέτουν ερωτήσεις  σχετικά με τη δράση τους στην 
ταινία, αλλά και σχετικά με την υπόλοιπη ζωή τους (ηλικία, 
οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση κλπ.) 

5. Θέαση πάλι της ταινίας, χωρίς μουσική, με τα παιδιά σε ζευγάρια 
να εμπλουτίζουν την ταινία με διαλόγους /σκέψεις. 

6. Σύγκριση των δικών μας ιστοριών (πριν/μετά) με το περιεχόμενο 
της ταινίας. Εξαγωγή συμπερασμάτων για τον τίτλο της ταινίας 
(ήταν παραπλανητικός, θα  επιλέγαμε άλλον κλπ.) 

7. Η ταινία σχολιάστηκε από 1000 και πλέον θεατές 
https://www.youtube.com/all_comments?v=SolGBZ2f6L0 . Στην 
ολομέλεια ή σε ομάδες συζητήστε τα παρακάτω σχόλια και 
καταγράψτε τα δικά σας στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα. 
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Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

 
" I complained because I have no shoes until I met another person who has no 
feet " The theme is similar ! We should always be grateful on what we have as 
we do not know that others may be worst off than us  

 

Μάθημα ζωής για όσους γκρινιάζουν που δεν έχουν πολλά πράγματα στην 
ζωή τους....πρόσεχε τι εύχεσαι...τίποτα δεν είναι τυχαίο...όλα εμείς οι ίδιοι τα 
κάνουμε... 

 

I think that this short film misses the entire point when the wish is mentioned. 
The kid meant to say "I wish I had enough money to live my life with dignity, 
to have a roof upon my head, some clean clothes and stable food resources 
(just like that guy over there)". He wants to be able to fullfill his physiological 
and safety needs. I believe that's a very reasonable & healthy desire to have. The 
wish focuses only on the "just like the other guy" part and loses the bigger 
picture. Of course having all these needs fulfilled doesn't nessecarily makes you 
happy, but it's a lot easier to enjoy life when you don't have to worry about these 
things. Now the "rich" kid couldn't walk. The chances of having a health problem 
or a disability stay the same regardless your economical status. I believe it's 
easier for the majority of poor people to obtain & maintain  



 
Δραστηριότητες με αφορμή  
μία ταινία μικρού μήκους (1)  

 
8.   Η Εταιρεία Διανομής Ταινιών αποφάσισε την τελευταία στιγμή να 

βγάλει για διαφημιστικούς λόγους μια μικρή αφίσα κι ενός ηχητικού 
σλόγκαν για την ταινία και σας ανέθεσε το σχεδιασμό της.  

9. Επισκεφτείτε μια άλλη τάξη και ζητήστε από τα παιδιά να 
παρουσιάσουν την ταινία με  ποικίλους τρόπους, π.χ. ως ντελάληδες 
ή να προσκαλέσουν την άλλη τάξη να έρθει σε προκαθορισμένα 
ημέρα και ώρα στην τάξη σας και να παρακολουθήσει την προβολή 
της ταινίας. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει σχολιασμός – 
συζήτηση, την οποία θα συντονίσουν οι μαθητές/ριές σας. 

10.   Τα παιδιά προτείνουν την ταινία στους γονείς τους και καταγράφουν 
τις πρώτες τους αντιδράσεις. Τις κοινοποιούν στην τάξη και τις 
συγκρίνουν.  

11.  Αποστείλετε την ταυτότητα της ταινίας , τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήσατε και ενδεικτικά αποτελέσματα στο 
terzitanou12@gmail.com, εάν επιθυμείτε να αναρτηθούν στο 
cultureedu.gr 

mailto:terzitanou12@gmail.com
mailto:terzitanou12@gmail.com
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Ομοιότητες και διαφορές των δυο ταινιών 
 

Και οι δυο σκηνοθέτες, επέλεξαν ως θέμα 
τα παπούτσια ενός φτωχού κι ενός 
πλούσιου αγοριού.  

Βρείτε ομοιότητες και διαφορές στο χώρο, 
στους ήρωες, στην πλοκή, στη μουσική 
επένδυση, στα πλάνα, στο μήνυμα κλπ.  

 

Ποια ταινία προτιμάτε; 

Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

 



 

Εισαγωγή πριν από την ταινία 
 

Καταγράψτε σε ομάδες διαφορετικά είδη 
βιβλίων σε 1’. Πόσα είδη καταγράψατε; 

Yπάρχουν όλα τα είδη στα βιβλιοπωλεία; 

Σας αρέσουν τα βιβλιοπωλεία; 

Πού βρίσκονται τα βιβλία στα 
βιβλιοπωλεία; 

Eίναι σταθερά ή μετακινούνται; 

Tο βράδυ τι νομίζετε ότι κάνουν; 

Θέαση ταινίας 

  

 

The joy of books  

Sean Ohlenkamp 

https://vimeo.com/34972595


 

Ανακριτική καρέκλα 

Ένας ήρωας/πρωταγωνιστής ανακρίνεται από την ολομέλεια 

 

 

 

  

 



 

Μουσική επένδυση 

Αν ήσουν βιβλίο τι βιβλίο θα ήσουν; 

Ποια μουσική/ποιος ήχος  

θα σου ταίριαζε  περισσότερο; 

 

Ήχος 1 

Ήχος 2 

Ήχος 3 

Ήχος 4 

Ήχος 5 

Ήχος 6 

Ήχος 7 

Ήχος 8 

 

 

Alloi Hxoi_Bhmata Sto Xioni.mp3
Alloi Hxoi_Bhmata Sto Xioni.mp3
Alloi Hxoi_Bhmata Sto Xioni.mp3
Alloi Hxoi_Brysh Poy Stazei.mp3
Alloi Hxoi_Mhxanes.mp3
Anthropoi_Anthrwpoi Poy Trwne.mp3
Anthropoi_Anthrwpoi Poy Trwne.mp3
Anthropoi_Ghpedo.mp3
Anthropoi_Ghpedo.mp3
Anthropoi_Xeirokrothmata.mp3
Anthropoi_Xeirokrothmata.mp3
Perivallon_Aeras.mp3
Perivallon_Aeras.mp3
Zwa_Provatakia.mp3
Zwa_Provatakia.mp3


 

Η συνέχεια της ιστορίας βάσει 
μουσικής/ήχων 

 

Βλέπουμε μέχρι το 1:00 

Στη συνέχεια ακούμε τη μουσική 
υπόκρουση. Τι γίνεται; 

Βλέπουμε την ταινία μέχρι το 4:03 

Συγκρίνουμε αυτά που υποθέσαμε με την 
ταινία. Γιατί φανταστήκαμε ίδια ή άλλα 

πράγματα; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs


 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 





 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Υποθέστε βάσει των εικόνων 

 



 

Διαφήμιση Παριζάκι 

 

Δημιουργήστε το δικό σας τζινγκλ για  

μία έννοια, π.χ. τη φιλία 

το σχολείο σας 

κάποιο πρόσωπο ή τον εαυτό σας κλπ. 

 

Είναι το πιο ωραίο αγαθό – Ειρήνη 

Το θέλουμε όλοι οι άνθρωποι στη γη – 
Ειρήνη 

Δε θέλουμε άλλο πόλεμο  

ούτε και προσφυγιά, 

για να περνάμε όλοι μας καλά – Ειρήνη… 

 

Επέκταση 

Το μετατρέπουμε σε 
slideshow ή ψηφιακή 

παρουσίαση 

https://www.youtube.com/watch?v=pQZowMZIdOE


    Διαφήμιση 

Ακούστε και καταγράψτε πόσους χαρακτηριστικούς ήχους θα ακούσετε – που 
μπορείτε να τους μεταφράσετε σε δράση ή εικόνα μέχρι το 1:05 

 Ποιους ήχους μπορείτε να ξεχωρίσετε; 

 Mε ποιον τρόπο συνδέονται οι ήχοι; 

 Πού θα μπορούσε να εκτυλίσσεται η ταινία - διαφήμιση; 

 Μπορείτε να μαντέψετε τι εικόνες ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν; 

 Τι συναισθήματα σας προκαλεί; 

 Μπορείτε να μαντέψετε τι διαφημίζεται; 

 Από τη μουσική και μόνο, ποιους ανθρώπους προσπαθεί να προσεγγίσει η 
διαφήμιση; Για παράδειγμα, ενήλικες ή παιδιά; Άνδρες ή γυναίκες; 

ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ 

 Σας ξάφνιασε κάτι στη διαφήμιση; 

 Γιατί ακούμε μόνο ήχους – μουσική και όχι λόγο από εκφωνητή, παρά μόνο στο 
τέλος; Τι καταφέρνει να ‘πει’ η διαφήμιση δίχως την ύπαρξη λόγου; 

 Πόσο ακριβείς ήταν στις προβλέψεις σας για το νόημα των διαφορετικών ήχων; 

https://www.youtube.com/watch?v=auR6xd0fgzQ


    Διαφήμιση 

Θέαση άλλων σχετικών: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dIeHLiL77pU 2009 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ya89NMCSCZA 2010 

 https://www.youtube.com/watch?v=GUFyGPV1UnA 2011 

 https://www.youtube.com/watch?v=btark5_tnnY 2012 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZqS1VhrVIqk 2013 

 https://www.youtube.com/watch?v=fosuwKhHpqE 2014 

 https://www.youtube.com/watch?v=ReU2RSFSBfQ 2015 

 

Ποια σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 

Ποια σλόγκαν συγκρατήσατε; 

Ποιο προτέρημα της εταιρίας τονίζεται; 

 

Στήστε μια δική σας ζωντανή διαφήμιση 20-25’ για τη Θεσσαλονίκη 

Σε ποιο μάθημα θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει; 

https://www.youtube.com/watch?v=auR6xd0fgzQ
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Γ’ 
μέρος 

Δημιουργία διδακτικού σεναρίου για  

 

μια διαφήμιση 

 

μια ταινία μικρού μήκους 

 

 



 

 

 

 

Lost Property – Αsa Lucander 

The Trailer 

 

 

 

Lost Property – Αsa Lucander 

The Film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvz5mn0CTzo
https://www.youtube.com/watch?v=L8pZV5enryk


 

 

 

 

Paintings – Johnie Walker 

https://www.youtube.com/watch?v=XsQKIZC4DIc


1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο  

με Διεθνή Συμμετοχή  

«Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση» 
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