
C i n e   8o 
Κινηματογραφική Λέσχη 

Το σινεμαδάκι του σχολείου μας είναι μια πραγματικότητα.  

Η ύπαρξη μιας Κινηματογραφικής Λέσχης ωστόσο, οφείλει να έχει σαφείς εκπαιδευτικούς 
(γνωστικούς και αισθητικούς) στόχους, οργάνωση και δουλειά για την προετοιμασία.  
Γι΄αυτό συστήθηκε η Ομάδα Κινηματογραφικής Λέσχης, που θα εργαστεί στο πλαίσιο 
Πολιτιστικού Προγράμματος του Σχολείου, κάθε Σάββατο 5-8 το απόγευμα, στον χώρο 
των προβολών, στο σχολείο. 
 
Η Οργάνωση, λειτουργία και δραστηριοποίηση της Ομάδας στοχεύει στα εξής: 

- Ορίζομε έναν υπεύθυνο για το κάθε Σάββατο, που θα έχει το γενικό πρόσταγμα. 
- Προετοιμάζομε, μετά από σχετική έρευνα και παρουσιάζομε πληροφορίες και υλικό 

σχετικά με μια ταινία, αντιπροσωπευτική ενός κινηματογραφιστή, ενός ρεύματος ή 
μιας θεματικής ενότητας. 

- Δεν επιλέγομε ΜΟΝΟ ταινίες που μας αρέσουν. 
Καλύπτομε ΟΛΑ τα γούστα και όσο το δυνατόν περισσότερες εκφάνσεις της 7ης 
Τέχνης. 
Βάζομε ΣΤΟΧΟΥΣ, προβάλλοντας κάθε ταινία (θέμα, σκηνοθέτης, ηθοποιός, 
ρεύμα, είδος, μήνυμα). 

- Ετοιμάζομε ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το κοινό που θα προσέλθει: Με την αφίσσα του 
έργου, αναγραφή των συντελεστών, μία ή περισσότερες κριτικές, λίγα λόγια την 
υπόθεση. Φωτοτυπούμε μερικά αντίγραφα από την Παρασκευή. 

- Αναρτούμε το Πρόγραμμα στον χώρο που έχει δημιουργηθεί (δίπλα στο Περίπτερο 
Ιδεών) για έγκαιρη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των συμμαθητών μας. 

- Δίνομε το Πρόγραμμα στον κ. Δ/ντή για να ενημερώσει και τον Σύλλογο 
Αποφοίτων. Κάποιοι παλιοί 8ίτες μας είπαν πως θά θελαν να ψυχαψωγούνται μαζί 
μας το Σάββατο. Είναι φυσικά καλοδεχούμενοι. 

- ΚΑΛΟΥΜΕ φίλους και συγγενείς αλλά με προσοχή.  
Το σχολείο μας είναι σπίτι μας και δεν βάζομε όποιον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα 
το σεβαστεί και θα φροντίσει την ασφάλειά του. 

- Αναρτούμε ένα Πρόγραμμα και στο Γραφείο των Καθηγητών μας.  
Κάποιοι μπορεί να θέλουν να έρθουν, αν οι υποχρεώσεις τους το επιτρέψουν. 

- Οργανώνομε και συντονίζομε συζήτηση με το κοινό των προβολών μας. 
- Καταγράφομε εμπειρίες και συμπεράσματα. 

 
Ιδού μια λίστα θεματικών ενοτήτων που άπτονται των ενδιαφερόντων μας: 

 
αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο και το παλιό ελληνικό σινεμά (υλοποιήθηκε, 8.11.12) 

αφιέρωμα στον Παντελή Βούλγαρη (υλοποιήθηκε, 10.11,12) 



τρομοκρατία και σινεμά (υλοποιήθηκε, 17.11.12) 
οι πρωτοπόροι 

το πολιτικό σινεμά 
ο βωβός κινηματογράφος 

ταινίες τρόμου 
τα Oscar, τα φεστιβάλ Βενετίας, Καννών, Βερολίνου κ.λ.π. 

το ελληνικό σινεμά σήμερα 
το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 

ιταλικός νεορεαλισμός 
το ντοκυμαντέρ 

ευρωπαϊκός κινηματογράφος Αγγλία Γαλλία 
ευρωπαϊκός κινηματογράφος, Ιταλία/Γερμανία 

ευρωπαϊκός κινηματογράφος, Σκανδιναβία/Ρωσία 
ευρωπαίοι κινηματογραφιστές και Χόλλυγουντ 

και άλλα 
 
 
 
Ελπίζομε μέσα από τη Λέσχη μας να ψυχαγωγηθούμε δημιουργικά, να αξιοποιήσομε 
ευχάριστα τον χρόνο μας και να καλλιεργηθούμε μέσα από προβληματισμό τα χειμωνιάτικα 
βραδάκια που έρχονται.  
 
Μέσα στο σχολείο μας, με τους καθηγητές, τους συμμαθητές και τους φίλους μας. 
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