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ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΑΔΡΩΝ 



ΠΟΛΥ ΓΕΝΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΟ 

Συνολική εικόνα του ντεκόρ, φυσικού ή τεχνητού,  
με ή χωρίς ανθρώπους 



ΓΕΝΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΟ 

Πιο σφιχτό από το προηγούμενο.  
Eίναι ορατή η παρουσία ομάδων ανθρώπων. 



ΜΕΣΑΙΟ 

Τα άτομα καδράρονται ολόκληρα. Είναι πλέον ορατές λεπτομέρειες του ντεκόρ. 



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 

Οι άνθρωποι καδράρονται από το κεφάλι ως τα γόνατα. Προέρχεται κυρίως από τα 
φίλμ γουέστερν, όπου το όριο ήταν το ρεβόλβερ στο μηρό. 



ΚΟΝΤΙΝΟ (ΡΑΠΡΟΣΕ) 

Καδράρισμα στο μέσο του στήθους. 



ΚΟΝΤΙΝΟ (ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ) 

   Καδράρισμα στο κεφάλι του ανθρώπου (είναι ορατοί και οι ώμοι) ή σε ένα τμήμα του σώματος. 



ΚΟΝΤΙΝΟ (ΤΡΕ ΓΚΡΟ ΠΛΑΝ) 

Αξιοποιεί ένα μικρό αντικείμενο ή μια λεπτομέρεια. 



Βρείτε το θέμα σας! 

▪ Πριν ασχοληθούμε με τους κανόνες θα πρέπει να 
ξέρουμε ποιο είναι το θέμα μας. 

▪ Σε μια σκηνή μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα που 
μας ενδιαφέρουν. Το να τα βάλουμε όλα σε ένα κάδρο 
είναι δύσκολο, γιατί το ένα μας αποσπά από το άλλο. 

▪ Η επικέντρωση σε ένα από αυτά βοηθάει και τον θεατή 
και εμάς. 



Συνήθως προτιμάμε να 
κρατάμε την μηχανή μας στο 
επίπεδο του κύριου στοιχείου 
της εικόνας. 

Όταν κάνουμε μια λήψη από 
πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά,  
εισάγουμε στη φωτογραφία 
ένα στοιχείο υπερβολής και 
αφύσικου/ασυνήθιστου. 

 Φυσικά, κάτι τέτοιο μπορεί να 
είναι επιθυμητό. 

Ποιο είναι το καλύτερο σημείο; 

http://www.flickr.com/photos/andzer/3334941677/


Το σωστό φως 

Από πού να έρχεται το φως; 
Κανονικά επιλέγουμε τέτοια 
θέση λήψης, ώστε η κύρια 
πηγή φωτός να βρίσκεται 
πίσω μας και να φωτίζει το 
θέμα μας λίγο λοξά. Στην 
αρχή της φωτογραφικής μας 
καριέρας αφήνουμε στους 
πιο ειδικούς τις λήψεις που 
το φως βρίσκεται ανάμεσα 
σε μας και το αντικείμενο ή 
και πίσω από αυτό (κόντρα).  

 



Ξεχωρίζουμε το θέμα μας από το φόντο 

Χρησιμοποιούμε σκοτεινό φόντο 
για να πάρουμε την εικόνα ενός 
φωτεινού αντικειμένου, ή 
αντίθετα, φωτεινό φόντο για λήψη 
ενός σκοτεινού αντικειμένου. 

  

 

http://www.flickr.com/photos/andzer/3292478152/


Πώς να δώσουμε την αίσθηση του βάθους 

Όταν το κύριο αντικείμενο της 
εικόνας μας είναι στο βάθος, 

πχ. σε ένα τοπίο,  
συνιστάται να βάλουμε μέσα 

στη λήψη και αντικείμενα 
του προσκήνιου.  

 



Φωτογραφίζοντας αντικείμενα που κινούνται 

 Αφήνουμε 
περισσότερο χώρο 
μπροστά από τα 
αντικείμενα που 
κινούνται (ή που θα 
μπορούσαν να 
κινηθούν, αλλά 
είναι σταματημένα) 
και λιγότερο πίσω.  

 



Κανόνας των τρίτων.

 Το παραλληλόγραμμο κάδρο χωρίζεται σε 9 παραλληλόγραμμα. 



Κανόνας των τρίτων 

▪ Τα σημεία τομής αποτελούν τα «ενδιαφέροντα» μέρη του 
κάδρου. 

▪ Ό,τι βρίσκεται κοντά σε αυτά τα σημεία, αυτόματα και 
υποσυνείδητα τραβάει το μάτι περισσότερο. 

▪ Συνεπώς, τοποθετώντας το θέμα μας κοντά σε ένα από 
αυτά  τα σημεία, βελτιώνουμε τη σύνθεση. 



Κανόνας των τρίτων 

Γενικά, δε βάζουμε 
πράγματα στο κέντρο του 
κάδρου, γιατί δείχνουν 
βαρετά. 
 
Το έκκεντρο υποδεικνύει 
δυναμικότητα, κίνηση, 
δράση, ακόμα και σε 
ακίνητα πράγματα. 
Γενικά, τραβάει το 
ενδιαφέρον. 



Κανόνας των τρίτων 

▪ Αν θέλουμε να δείξουμε ότι το θέμα 
κινείται π.χ. προς τα αριστερά, τότε θα 
το βάλουμε στο 2 ή 4 για να έχει χώρο 
να «κινηθεί». (το μάτι ακολουθεί την 
κίνηση του θέματος αυτόματα) 

▪ Επίσης, το μάτι ακολουθεί και το πού 
κοιτάει το θέμα. 



Ορίζοντας 

       Όταν φωτογραφίζουμε ένα τοπίο τοποθετούμε τον ορίζοντα στο ύψος του 1 και 2. 



Όταν φωτογραφίζουμε τον ουρανό όμως, τοποθετούμε τον ορίζοντα στο ύψος του 3 και 4. 



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την τέχνη της 

φωτογραφίας, καθώς και την παιδαγωγική της χρήση  

βλ. http://cultureedu.gr/ : Τέχνες – Φωτογραφία – Βοηθητικό 

υλικό και Εργασίες σχολείων 

http://cultureedu.gr/
http://cultureedu.gr/
http://cultureedu.gr/
http://cultureedu.gr/
http://cultureedu.gr/


     
ΦΩΤΟΚΟΜΙΚΣ/ΦΩΤΟΪΣΤΟΡΙΕΣ/ 

ΕΙΚΟΝΟΪΣΤΟΡΙΕΣ/ 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 



Αφήγηση με φωτογραφίες 

Μια σειρά από φωτογραφίες με γραπτό κείμενο, π.χ. εικόνες  στη σειρά με 
σχόλια ή/και με λόγια ή/και με ήχους 

(εικόνες από το άρθρο του Μ. Θεοδωρίδη «Κινηματογράφος και φωτογραφίες») 



Φωτοκόμικς 

…ή μια ιστορία μυθοπλασίας 

(εικόνες από το άρθρο του Μ. Θεοδωρίδη «Κινηματογράφος και φωτογραφίες», «Πινόκιο»του Μπενίνι) 



Φωτοκόμικς 

  

*******……!! 

*******……!! 

ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΗ ΩΡΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΩ? 

(εικόνες από το άρθρο του Μ. Θεοδωρίδη «Κινηματογράφος και φωτογραφίες», «Πινόκιο»του Μπενίνι) 



  



Παράδειγμα (εικονο)κόμικς με αφορμή έργα τέχνης 
ή μια διαφήμιση 

JOHNNIE WALKER - PAINTINGS  

της εταιρίας Aardman Animation http://www.youtube.com/watch?v=XsQKIZC4DIc  

Johnnie Walker 'Paintings'.mp4 

Έργα Τέχνης 

Eugene Delacroix “The Battle of Taillebourg” 

Hokusai Katsushika “Gaiju Kasei (Red Fuji)” 

Georges-Pierre Seurat “Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” 

Joan Miró “Person Throwing a Stone at a Bird” 

René Magritte “La Victoire” 

Τραγούδι 

“Which Side Are You On?” της Florence Reece (1931) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XsQKIZC4DIc
Johnnie Walker 'Paintings'.mp4


 
 Τα έργα ζωντανεύουν μετά το πέρασμα του ήρωα 

 
Συγγραφή λεζάντας  -  διαλόγων 

 



Αφήγηση με εικόνες: Συνδυάζοντας έργα ζωγραφικής με φωτογραφίες: 
Κάποτε ήταν δυο πολύ αγαπημένα αδελφάκια, ο Γιάννης και η Λίνα.  

Μια μέρα… 

 



Η νύχτα δεν άργησε να έρθει. Ο Γιάννης και η Λίνα, κουρασμένοι από το 
παιχνίδι, κάθισαν και χάζευαν τα άστρα. 

Αυτή πρέπει 

να είναι η 

Μεγάλη 

Άρκτος! 



Η μαμά τους δεν κατάλαβε ότι έλειπαν, γιατί ήταν πολύ κουρασμένη και 
αποκοιμήθηκε την ώρα που έκανε τη μάσκα της. 

 
Έ! Ψιτ! Ξύπνα!!! 

Είναι επικίνδυνο 

να καίω όταν εσύ 

κοιμάσαι! 



Ο μπαμπάς γύρισε αργά από τη δουλειά. To αφεντικό του τον απέλυσε εκείνη την 
ημέρα και ήταν πολύ στενοχωρημένος. Πήγε πρώτα να να κάνει ένα μπάνιο, για να 

συνέλθει. Όταν διαπίστωσε ότι έλειπαν τα παιδιά… 

 
Τι θα κάνω τώρα! 

Πού είναι τα παιδιά μου; 



Η γιαγιά άκουσε τον μπαμπά να φωνάζει, είδε τη μαμά να κοιμάται και αποφάσισε να 
δράσει. Άφησε το πλέξιμο και έριξε τα χαρτιά: τα παιδιά ήταν έξω στην αυλή!!! 

Τι κάνουν τέτοια 

ώρα στην αυλή; 



Οδηγίες 

1. Επιλέγουμε το θέμα. 

2. Επινοούμε/Καταγράφουμε το σενάριο. 

3. Δημιουργούμε το story board. 

4. Καταλήγουμε στον αριθμό, τα είδη και το περιεχόμενο 
των κάδρων (χρησιμοποιείστε ποικιλία ειδών) 

5. Προσθέτουμε τα λόγια. 

6. Φωτογραφίζουμε  (όχι μόνο μία για κάθε κάδρο) 

7. Εκτυπώνουμε σε Α4, κόβουμε και απλώνουμε σε 
μεγάλο χαρτί – προσοχή στις αποστάσεις. 

8. Γράφουμε τα λόγια με μολύβι. 

9. Κολλάμε και πατάμε με μαρκαδόρο τα λόγια. 

 

 



Στο μέλλον… 

δε θα υπάρχουν ψηλοί και κοντοί. Όλοι θα έχουν το ίδιο ύψος. 

Αχ και να 
είχα το μπόι 

σου! 



Στο μέλλον… 

τα παπούτσια θα 
απαγορεύονται μέσα 

στο σχολείο.  

ή θα τα κρεμάνε σε σχοινιά έξω 
από το παράθυρο της τάξης 

Τα παιδιά θα τα αφήνουν 
στην αυλή… 



Στο μέλλον… 

τα δέντρα δε θα είναι 
άψυχα, αλλά…. 

ή θα παίζουν ένα 
μουσικό όργανο. 

…θα τραγουδούν 



Στο μέλλον… 

Οι τοίχοι δε θα έχουν μόνο αυτιά, αλλά… θα έχουν και μάτια. 

Άκουσα ότι 
θα αλλάξω 
στο μέλλον. 

Δες πώς 
άλλαξες! 



Στο μέλλον… 

Με τη χρήση 2-3 διαφορετικών κάδρων (κοντινό, μεσαίο, μακρινό)  
αποδώστε μια δική σας πρόβλεψη για το μέλλον.  

Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον ένα συννεφάκι με λέξεις. 

 

 

 


