
με τη cinemathesis



Η CiNEMATHESiS προτρέπει 
τα παιδιά να «δουν» ταινίες 
και μέσα από το «παιχνίδι» να 
αρχίσουν να αφουγκράζονται 
τα συναισθήματα τους, όσα τα 
απασχολούν στην καθημερι-
νότητα, τον κόσμο γύρω τους 
και παράλληλα να έρθουν σε 
ουσιαστική επαφή και με το 
ίδιο το μέσο της τέχνης του 
κινηματογράφου και να γνωρί-
σουν την αλφάβητό του. Όπως 
αναγνωρίζουν τη Μόνα Λίζα, 
μια σονάτα του Μπετόβεν και 
την Αλίκη στη Χώρα των Θαυ-
μάτων, να καταγραφούν μέσα 
τους σκηνές από ταινίες, να 
μάθουν για τις φόρμες, τα ρεύ-
ματα, το κάδρο, τον φωτισμό. 
Μία και μόνο σκηνή από μια 
σπουδαία ταινία του παγκό-
σμιου κινηματογράφου είναι 
αρκετή να δώσει ερεθίσματα 
στα παιδιά και να τα οπλίσει με 
τη δύναμη να ακολουθήσουν 
τα δικά τους μονοπάτια.

Το πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας 
με τη Cinemathesis» περιλαμ-
βάνει μια σειρά εργαστηρίων 
για παιδιά και νέους που δεν 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
βιωματικά εργαστήρια και 
συμμετοχή σε εξωσχολικά 

προγράμματα που μπορούν να 
τα οπλίσουν με εφόδια για το 
μέλλον. Πεποίθησή μας είναι 
πως έστω και ένα παιδί να κι-
νητοποιηθεί θετικά μέσα από 
οποιοδήποτε ερέθισμα, εμείς 
έχουμε αγγίξει έναν στόχο μας. 

Δουλεύουμε πάντα με επιλεγ-
μένα αποσπάσματα ταινιών, 
οπτικό και ηχητικό υλικό, αρ-
χειακό υλικό και ερεθίσματα 
όπως φωτογραφίες, πίνακες 
ζωγραφικής, λευκώματα τέ-
χνης, παραμύθια, ποιήματα, 
ιστορίες αλλά και αληθινά 
γεγονότα από περιοδικά και 
εφημερίδες.
 
Κάθε κινηματογραφικό εργα-
στήρι περιλαμβάνει εκτός από 
το οπτικοακουστικό υλικό και 
ποικίλα παιχνίδια γνωριμίας 
και εδραίωσης της ομάδας και 
της συνεργασίας, τεχνικές εκ-
παιδευτικού δράματος, ειδικά 
σχεδιασμένες καρτέλες που ει-
σάγουν τα παιδιά στη γνωριμία 
με το μέσο του κινηματογρά-
φου & των αμέτρητων δυνα-
μικών του, κύβο επιλογών και 
αμέτρητες δράσεις με απλό 
τεχνικό εξοπλισμό και ευρημα-
τικές λύσεις με τα παιδιά.

Το σύνθημα της Cinema-
thesis είναι απλό: «Παίζουμε 
κινηματογράφο;». Με αυτό 
προτρέπουμε τα παιδιά να 
μας ακολουθήσουν σε ένα 
δημιουργικό παιχνίδι, ακρι-
βώς όπως προτρέπουν το ένα 
το άλλο με τη φράση «Παί-
ζουμε κρυφτό;», «Παίζουμε 
κυνηγητό;».

•  ΕκπαιδΕυτικό, 
 κινηματόγραφικό 
 Εργαστηριό 
 για παιδιά έως 12 ετών 

•  Είσοδος δωρεάν

•  διάρκεια προγράμματος
 3 ώρες σε 1 αυτόνομη 
 συνάντηση (με διάλειμμα)
 3 ώρες σε 2 συναντήσεις 
 1,5 ώρας ανά ημέρα

•  προσαρμογή 
 ανάλογα με τις ανάγκες 
 και τις διαθέσιμες ημέρες   
 και ώρες του χώρου

•  πληρόφόριΕσ-κρατησΕισ
 +30 6972 821195
 info@cinemathesis.com
 www.cinemathesis.com

«παίζουμε κινηματογράφο;» πώς από την ανάγκη του ανθρώπου να 
πει ιστορίες με εικόνες, φτάσαμε στη ρεαλιστική καταγραφή μέσω 
του κινηματογράφου; πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες ταινίες, πώς 
μπήκε ο ήχος και το χρώμα και δημιουργήθηκαν τα ιστορικά ρεύμα-
τα; Ένα δημιουργικό εργαστήριο για τους σινεφίλ και τους κινημα-
τογραφιστές του μέλλοντος.

ταξιδευoντας 
με τη cinemathesis

με την αιγιδα:


