
Δημιουργώντασ βίντεο ςτο ςχολείο  
 
 



ντοκιμαντέρ ή μυθοπλαςία; 

• Vérité 

• Documentary 

• Documentary drama 

• Fiction  



Ιδέα 

 

 

Σενάριο 

 

 

Βίντεο 

 

 



Ιδέα 
 

 Ανταλλαγή ιδεών, γνώςη μαθητών 

 Καταγραφή ερωτήςεων, αμφιβολιών, προβληματιςμών 





• Οι μαθητέσ ερευνούν το θέμα και τισ διαςτάςεισ του 

• Σύντομη έρευνα, ςυγκέντρωςη πηγών 



Δομή ςεναρίου 
Ερωτήματα ςε 3 ενότητεσ: 
 
 Πού και πότε (χωροχρόνοσ/περιβάλλον) 
 Ποιόσ και γιατί (ήρωασ/χαρακτήρασ) 
 Τι και πώσ (μύθοσ/δράςη) 

 
 

Tips 
 Σύνδεςη λόγου και εικόνασ 
 Προφορικόσ λόγοσ/όχι γραπτόσ 
 Μικρέσ προτάςεισ/απλή ςύνταξη 

 
 

«Το ςενϊριο» – Στϊθησ Βαλούκοσ 

 







Δόλωμα 



 
 

Έλκουμε την προςοχή 
 



Δημιουργούμε ένταςη 
 



Ψυχαγωγία, Έκπληξη 
 



Ένασ ήρωασ / χαρακτήρεσ 

 



Μια ςύγκρουςη / ςυμβάντα 
 



 
 
 
 

H ροή του ςεναρίου 
 
 
 
 

Αποφαςίςτε μαζί πάνω ςτον  
τρόπο εργαςίασ. 
Καλέςτε τουσ μαθητέσ να  
Μοιραςτούν τισ εργαςίεσ ςε 

ομάδεσ:  
 
 έρευνα,  
 ανάπτυξη ςεναρίου,  
 ςκηνικά,  
 φωτογράφιςη 

 
 
 

Τι εργαςύεσ μπορεύ να αναλϊβει ο καθϋνασ; 
 



 Διερευνήςτε τισ διαθέςιμεσ τεχνολογίεσ για το γύριςμα (κάμερα, smartphone, 
μικρόφωνο, ακουςτικά) και την επεξεργαςία (υπολογιςτήσ, προγράμματα). 

 Προετοιμαςτείτε για το γύριςμα του βίντεο: τοποθεςία, ηθοποιοί, διάλογοι, 
αντικείμενα. 



εικονογραφόςτε τη ροό του ςεναρύου (storyboard) 







Γύριςμα 
 

Οι μαθητϋσ γυρύζουν το βύντεο ςύμφωνα με τη ροό του ςεναρύου. 

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού:   

εμψυχωτικόσ, ςυμβουλευτικόσ, εποπτικόσ 

 
 

 

 

 



Βαςικά ςτοιχεία τησ  
κινηματογραφικήσ έκφραςησ 

• γενικό,  
• μεςαίο, 
• κοντινό και 
• κάδρο-αμόρςα 

κλίμακεσ 
κάδρων  

• πλονζέ,  
• κοντρ-πλονζέ 

οπτικέσ 
γωνίεσ  

• πανοραμίκ, βερτικάλ-τιλτ,  
• τράβελινγκ εμπρόσ και πίςω, τράβελινγκ 

λατεράλ, ζουμ και 
• μηχανή ςτο χέρι 

βαςικέσ 
κινήςεισ 
μηχανήσ  



Επεξεργαςία 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
; 

 
 

 
Εύναι η μουςικό ελεύθερη πνευματικών δικαιωμϊτων; 

 

 Ειςαγωγή των πολυμεςικών ςτοιχείων 
 Σύνθεςη, μουςική έρευνα 
 Μουςική επένδυςη (soundtrack)  
 Διόρθωςη ήχου 
 Εφφέ μεταβάςεων 
 Τίτλοι 
 Δημοςίευςη 



Ο ήχοσ  

http://freemusicarchive.org/ 

http://ccmixter.org/ 

http://www.mobygratis.com/film-music.html 

http://www.jamendo.com/en/ 

http://www.audionetworkplc.com/content/uk/help/performing-rights-fees 

http://forums.myspace.com/t/4259495.aspx?fuseaction=forums.viewthrea 

 

  αναζήτηςη ςε βιβλιοθήκεσ μουςικήσ 
  δημιουργία δικών ςασ ήχων 
  ςύνθεςη  -  sound track 
  επεξεργαςία του ήχου  
  προςαρμογή εικόνασ ςτον ήχο  
  copyrights,  CC licensing? 

 

Μουςικέσ Βιβλιοθήκεσ  με ανοιχτά πνευματικά δικαιώματα  
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Η γνώμη των άλλων  
 

 
 
 
 
 

 Πριν ολοκληρωθεί το βίντεο, οργανώςτε μια προβολή και 
παρουςιάςτε το βίντεο ςε μια ομάδα φίλων, ειδικών, 
ςυμμαθητών και ζητήςτε την γνώμη τουσ. 

 Αν είναι εφικτό, επεξεργαςτείτε ξανά το βίντεο. 

 



•Ανταλλαγι ιδεών με ςκοπό να ςκιαγραφθκεί  θ γνώςθ των μακθτών πάνω ςτο κζμα.  

•Καταγραφι ερωτιςεων, προβλθματιςμοών και αμφιβολιών των μακθτών. 

•Οι μακθτζσ διερευνοφν το κζμα και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, κάνοντασ ςφντομθ 
ζρευνα ςτο διαδίκτυο, ςε βιβλία και πθγζσ. 

Διερεφνθςθ 

• Οι μακθτζσ με καταιγιςμό ιδεών, προβλθματιςμό και διάλογο, 
ςκζπτονται  και επιλζγουν τθν ιδζα που κα γίνει ςενάριο. Ιδζα 

•Ερωτιματα ςε 3 ενότθτεσ: Ποφ και πότε (χωροχρόνοσ/περιβάλλον); Ποιόσ και γιατί 
(ιρωασ/χαρακτιρασ); Τι και πώσ (μφκοσ/δράςθ); 

•Σφνδεςθ λόγου και εικόνασ, προφορικόσ λόγοσ, όχι γραπτόσ, μικρζσ προτάςεισ, απλι 
ςφνταξθ  

Σενάριο 

•κατανομι εργαςιών ςε ομάδεσ 

•ζρευνα,  ανάπτυξθ ςεναρίου,  ςκθνικά,  φωτογράφιςθ 

•Οι μακθτζσ γυρίηουν το βίντεο ςφμφωνα με τθ ροι του ςεναρίου. Γυρίςματα 

•ειςαγωγι των πολυμεςικών ςτοιχείων 

•ςφνκεςθ, μουςικι ζρευνα,  μουςικι επζνδυςθ (soundtrack), διόρκωςθ ιχου 

•εφφζ μεταβάςεων, τίτλοι, δθμοςίευςθ, γνώμθ φίλων, ειδικών, ςυμμακθτών  Επεξεργαςία 

•προβολι βίντεο ςε ομάδα φίλων, ςυμμακθτών, ειδικών 

•ςυηθτθςθ τθσ γνώμθσ τουσ 

•επανεπεξεργαςία βίντεο, αν χρειάηεται. Η γνώμθ των άλλων 



Οι ιδζεσ των ομάδων και θ ςυνεργαςία δοκιμάηονται μζςα από μια  

Οπτικοποιημένη Σύνοψη 



Υλικό αρχείου 
 

 
 

• http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos (3284 free 
videos) 
 

• http://edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia?start=24 
• http://edutv.gr/index.php/epistimi-texnologia?start=36 
• http://euscreen.eu/item.html?id=EUS_9503E8D7B84D

4A81A28C6BAF6EAD2422 
• http://euscreen.eu/item.html?id=EUS_8371C49A23F54

B03A1DD6241AD0DF9CA 
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Μακθτικζσ δθμιουργίεσ 

• https://www.youtube.com/watch?v=rtR4x8qh_dQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=-VUlCpa_hno 

 

• http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/844?locale=el 

• http://photodentro.edu.gr/video/handle/8522/834?locale=el 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=_w9M4v6A3Mo&feature=you
tu.be 
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Εργαςτιριο 
 

• Ερώτθςθ – ςυνεντεφξεισ – απάντθςθ (προςεγγιςτικά) 

• Ηχογράφθςθ ιςτορίασ και πρόςκεςθ εικόνων/βίντεο 

 



 
 
 

            sofipapadi@gmail.com 
 
            @sofipapadi 
 
             Sofia Papadimitriou 
 
 
 
 
 
 

 

Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! 

Σοφία Παπαδημητρίου 

 

mailto:sofipapadi@gmail.com
https://twitter.com/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/sofia.papadimitriou
https://www.facebook.com/sofia.papadimitriou

