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ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:  

ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΪΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 



 Γιατί Λέσχη Αντιφασιστικού 
   Κινηματογράφου; 

• Διότι ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του 
καιρού μας για δημοκρατική αγωγή 

• Διότι ο κινηματογράφος ως αισθητική εμπειρία 
μπορεί να προκαλέσει το στοχασμό μας 

• Διότι μας αρέσει να βρισκόμαστε με τους 
συμμαθητές μας τα κυριακάτικα απογεύματα και 
να μοιραζόμαστε την εμπειρία μιας ταινίας  

• Διότι μας αρέσει πριν και μετά την ταινία να 
συζητάμε και να ασκούμε την κρίση μας σε 
ζητήματα σχετικά με το θέμα μας     



Γιατί στην Ισπανία; 

• Διότι οι ισπανοί κινηματογραφιστές έχουν 
σπουδαίο υλικό για την αντιφασιστική ιστορία 
της χώρας τους 

• Διότι η ιστορία και οι ιστορίες σχετικά με τον 
ισπανικό εμφύλιο αφορούν όλη την Ευρώπη 

• Διότι με αφορμή συγκεκριμένα  ιστορικά 
γεγονότα μιλάμε για δημοκρατία και ελευθερία 

• Διότι η περίπτωση της Ισπανίας προκαλεί τις 
αναζητήσεις μας στο φαινόμενο του φασισμού  



   Πώς δουλέψαμε: 

• Με συναντήσεις και συζήτηση 
• Με διαδικτυακή επικοινωνία για να 

επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις μας 
• Με προβολές των επιλεγμένων ταινιών μας 
• Με επεξεργασία των ερεθισμάτων που 

δεχόμασταν από τις ταινίες 
• Με το blog  μας “ξεblogάροντας τη via” 

http://blogingvia.blogspot.gr/ 
• Με εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ισπανία  



Συναντήσεις και συζητήσεις και ανταλλαγή 
απόψεων και σκέψεων και ιδεών 



Διαδικτυακή επικοινωνία – εργασίες μαθητών 
 

Από εργασία μαθητή με θέμα 

τον  Γκόγια  

 



Το blog μας: 



Προβολές ταινιών… 



… στο χώρο του σχολείου  



Επεξεργασία ταινιών 

• Συζήτηση για το αισθητικό αποτέλεσμα της ταινίας 

• Κρίσεις για το περιεχόμενό της 

• Γράφουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν σε σχέση 

με το θέμα μας και συγκρίνουμε τις οπτικές μας 

• Εικάζουμε πάνω στην εξέλιξή της 

• Φανταζόμαστε διαφορετική εξέλιξη από το 

σκηνοθέτη και το σεναριογράφο 

• Διαλεγόμαστε πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά 

με αφορμή αυτό που παρακολουθήσαμε 



   Επίσκεψη στην Ισπανία 



Οι ταινίες που είδαμε:  



Γη και ελευθερία 



Το κορίτσι των ονείρων μου 



Η γλώσσα της πεταλούδας 



Τα παιδιά του Σουίνγκ 



Νυκτερινό τρένο για Λισσαβώνα   



Στρατιώτες της Σαλαμίνας 



Για ποιον χτυπά η καμπάνα 



Δευτέρες με λιακάδα 



Αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα κατά του 
φασισμού με ταινίες μικρού μήκους και ιστορικές 
αναφορές στο ναζισμό και βεβαίως … 



… στην γυναίκα που έδωσε ένα όνομα στην 
αντίσταση κατά του φασισμού και στην ομάδα μας 



Κι όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι, έτσι και 
το δικό μας δεν τελείωσε με το τέλος του 
προγράμματος.  
 
Μπορεί οι κινηματογραφικές ταινίες να μην 
αποτελούν ιστορικό ντοκουμέντο της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, αποτελούν όμως 
έργα τέχνης που προβάλλουν τις υψηλές 
αξίες του ανθρώπου. Εμείς φέτος εστιάσαμε 
στον αγώνα του για δημοκρατία και 
ελευθερία.   

 



… και θα δανειστούμε το λόγο του Καζαντζάκη 
για να περιγράψουμε τη συνέχεια του ταξιδιού 
μας, που λέει ότι: 
 

 
«Η ανώτατη αρετή δεν είναι να είσαι 
ελεύθερος, παρά να μάχεσαι για την 

ελευθερία» 



Σας ευχαριστούμε που συνταξιδέψατε  

μαζί μας 


