
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 

Τόπος και χρόνος: 

ΛΕΜΕΣΟΣ, Παράρτημα Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, Λεμεσός 

18/2/2015, 25/2/2015, 4/3/2015, 11/3/2015, 

18/3/2015 

 

Αριθμός συναντήσεων: 5 

 

Ώρα: 15:30 - 18:00 

 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 12 

 

Εισηγητές:  

ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΣΙΑΡΤΑ ΑΝΝΑ 

 

 
ΓΨ04 003β Δημιουργώντας μια ταινία  - Κύκλος Β΄ 

 

 

Σκοπός: 

Μέσα από τις εργασίες του σεμιναρίου, οι εμπλεκόμενοι/ες να ενημερωθούν γενικά περί κινηματογράφου και για τα στάδια 

δημιουργίας μιας ταινίας. Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες συγγραφής σεναρίου και παραγωγής και να καθοδηγηθούν στη 

διαδικασία παραγωγής μιας ταινίας μικρού μήκους σε ψηφιακή μορφή. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η παραγωγή της ταινίας 

αυτής δεν είναι αυτοσκοπός του προγράμματος και ούτε φιλοδοξεί να έχει κατ’ ανάγκη εκπαιδευτικό ή άλλο προορισμό. 

Το σεμινάριο προσφέρεται σε δύο κύκλους των 5 συναντήσεων (σύνολο 10 συναντήσεις). Οι επιμορφούμενοι συμμετέχουν 

και στους δύο κύκλους του σεμιναρίου. 

 

Περιεχόμενο: 

(συνέχεια σεμιναρίου από τον Κύκλο Α') 

6η Συνάντηση:  

Παρουσίαση, αξιολόγηση του ντεκουπάζ και του στοριμπονρτ. Οδηγίες για την ολοκλήρωσή τους. Ανάθεση εργασιών για 

έρευνα, συνεντεύξεις, εύρεση ηθοποιών, αναζητήσεις χώρων ή τοποθεσιών για τα γυρίσματα, σκηνογραφία, ενδυματολογία, 

μουσική κτλ. 

 

7η Συνάντηση: 

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργασιών. Συζήτηση για την αξιοποίηση των ευρημάτων και την εφαρμογή τους στο 

ντεκουπάζ ή στόριμπορντ. Οργάνωση παραγωγής: ομαδοποίηση πλάνων, πρόγραμμα γυρισμάτων, προϋπολογισμός κτλ. 

 

8η Συνάντηση: 

Διδασκαλία ρόλων ή τρόποι προσέγγισης των συνεντεύξεων. Πρακτική εξάσκηση: Η βιντεοκάμερα και η λειτουργία της. 

Ηχοληψία. 

 

Σημείωση 1: Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν μέσα σε δύο ή τρεις μέρες, συνεχόμενες κατά προτίμηση, ανάλογα με τις 

ανάγκες του σεναρίου.  

 

Σημείωση 2: Η 9η και η 10η συνάντηση θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Στην 9η συνάντηση η ομάδα 

θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τα πλάνα για το μοντάζ. Ως 10η συνάντηση θα θεωρηθεί εκείνη κατά την οποία οι 

επιμορφούμενοι, θα επισκεφτούν το εργαστήριο κάποια από τις μέρες που θα πραγματοποιείται το μοντάζ, για να 

παρακολουθήσουν μέρος της εργασίας αυτής. 



 

Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2014  
 


