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Περιεχόμενο Διπλωματικής  

Η διπλωματική εργασία στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ δεν είναι παρά η δημιουργία μίας 

ταινίας ντοκιμαντέρ 15-30 λεπτών. Η εργασία είναι ατομική, με την έννοια ότι δεν 

προβλέπεται συ-σκηνοθεσία. Κατά τα άλλα, η παραγωγή μιας ταινίας είναι συλλογική 

υπόθεση και ενθαρρύνεται με κάθε τρόπο η συνεργασία με άλλους/ες φοιτητές/τριες 

που εκπονούν την διπλωματική τους εργασία σε άλλα γνωστικά αντικείμενα (μοντάζ, 

ήχο και μουσική, δ/νση φωτογραφίας, σενάριο, παραγωγή, σκηνογραφία-

ενδυματολογία).  

 

Η επιλογή του είδους και του θέματος είναι ελεύθερη, ενώ η ταινία μπορεί να ακολουθεί 

οποιοδήποτε τρόπο αναπαράστασης της πραγματικότητας επιλέξετε. Αυτό που είναι 

σημαντικό, είναι η ταινία να μην περιορίζεται σε μία πληροφοριακή λειτουργία ή σε ένα 

εξειδικευμένο κοινό, αλλά να προσφέρει μία ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εμπειρία 

και να αντανακλά την προσωπική σας ματιά πάνω στο θέμα.  Η εργασία αυτή θα πρέπει 

να εστιάζει στην δημιουργική επεξεργασία των υλικών της πραγματικότητας και να έχει 

χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, τεχνικής και καλλιτεχνικής, ώστε να μπορεί να 

λειτουργήσει σαν ένα τεκμήριο επάρκειας για το πέρασμα σας στον κόσμο εκτός 

πανεπιστημίου (επαγγελματικό και καλλιτεχνικό). Ο περιορισμός στη διάρκεια 

εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό, της δημιουργίας ενός ισχυρού δείγματος δουλειάς 

το οποίο παράλληλα μπορεί να διανεμηθεί σε φεστιβάλ. 

 

Η εργασία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε χρόνο που αντιστοιχεί σε περίπου εννέα 

μήνες πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Η σύλληψη της αρχικής ιδέας 

και μία μικρή προκαταρκτική έρευνα προηγούνται αυτού του διαστήματος.  

 

Παράλληλα με την ταινία απαιτείται η συγγραφή ενός κειμένου υποστήριξης του 

καλλιτεχνικού έργου (τουλάχιστον 3000 λέξεων) που παρουσιάζει συνοπτικά την 

έρευνα και τη μεθοδολογία που ακολουθήσατε για την επίτευξη του καλλιτεχνικού σας 

στόχου. Αν και δεν πρόκειται για θεωρητικό δοκίμιο είναι απαραίτητη η παράθεση 

κάποιων πηγών βιβλιογραφίας, φιλμογραφίας, άρθρων, μελετών κ.ο.κ. 

 

Η ταινία παραδίδεται στην οριστική της μορφή (όχι ως έργο σε εξέλιξη) σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που εξειδικεύονται από τον κανονισμό των διπλωματικών. 

Παράλληλα παραδίδεται μία δεύτερη κόπια με αγγλικούς υπότιτλους, αφίσα, σύνοψη 

και φωτογραφικό υλικό από την ταινία και την κατασκευή της. 
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Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος της εκπόνησης της διπλωματικής θα πρέπει να μπορείτε: 

• να δημιουργείτε ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές αφηγήσεις αντλώντας θέματα 
και υλικά από την πραγματικότητα  

• να χρησιμοποιείτε με επάρκεια τα αφηγηματικά εργαλεία του ντοκιμαντέρ για να 
διηγηθείτε μια ιστορία ή να αναπτύξετε ένα προβληματισμό (τεχνική επάρκεια) 

• να παράγετε μία αφήγηση που θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
μερίδας του κοινού και να προβληθεί ευρύτερα (καλλιτεχνική επάρκεια) 

• να συνεργάζεστε με άλλες ειδικότητες για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 
αισθητικού αποτελέσματος 

• να εκτελείτε μόνοι/ες με επάρκεια τις τεχνικές εργασίες για τις οποίες ΔΕΝ μπορείτε 
να εξασφαλίσετε συνεργασίες  

• να υποστηρίζετε προφορικά και γραπτά το έργο σας χρησιμοποιώντας αναφορές σε 
αισθητικές ιδέες και έννοιες, καθώς και σε επιρροές από ιστορικά ρεύματα και 
δημιουργούς ντοκιμαντέρ. 

 

Προγραμματισμός  

Ο προγραμματισμός εκπόνησης διπλωματικής στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ έχει ως 

εξής: 

 

Καταρχήν έρχεστε σε επαφή με τον επιβλέποντα αποστέλλοντας την αρχική σας ιδέα (ή 

ιδέες), στο βαθμό που την/τις έχετε αναπτύξει, ώστε να προγραμματιστεί η 

προκαταρκτική συνάντηση (#1). 

 

Αν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις (έχετε συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό 

ECTS και έχετε περάσει τουλάχιστον δύο από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα 

ντοκιμαντέρ) και εφόσον ο επιβλέποντας αποδεχτεί την πρόταση επίβλεψης, 

συνυπογράφεται η «αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας» και κατατίθεται στη 

γραμματεία. Παράλληλα σας δίνονται κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ιδέας σας και 

τη συνέχεια της έρευνας, τόσο σε ο,τι αφορά στο θέμα όσο και στη μορφή της 

προτεινόμενης ταινίας. 

 

Στη συνέχεια η συνεργασία γίνεται με ιδιωτικές συναντήσεις (από κοντά ή διαδικτυακά) 

σε κομβικές στιγμές/ στάδια της παραγωγής. Συνολικά ο αριθμός των συναντήσεων θα 

είναι περίπου 8, σε μια αναλογία περίπου μίας συνάντησης/ μήνα, όχι όμως αναγκαστικά 

σε τακτικό ρυθμό καθώς οι συναντήσεις καθορίζονται από το χρόνο επίτευξης των 

ενδιάμεσων στόχων. 
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Απαιτείται έτσι η ανάπτυξη μίας σύνοψης σεναρίου (treatment), μετά από έρευνα,  

έκτασης περίπου 4 σελίδων. Σε ειδική συνάντηση θα πάρετε ανατροφοδότηση σε αυτό 

το κείμενο προθέσεων (#2). 

Ακολουθεί μία δεύτερη γραφή, ενώ ανάλογα με το είδος του ντοκιμαντέρ μπορεί να 

ζητηθεί και η συγγραφή δίστηλου σεναρίου (π.χ. σε ένα ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης που 

καθοδηγείται από το voice over) (#3). Άλλο κομβικό σημείο της συνεργασίας είναι η 

παρουσίαση ενός χρονοδιαγράμματος της παραγωγής, μίας λίστας του τι θα γυρίσετε 

και πότε (#4). Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εφόσον είναι εφικτό θα 

πραγματοποιηθεί μία τουλάχιστον ακόμη συνάντηση ανατροφοδότησης πάνω στο 

υλικό (#5). Ακολουθούν οι συναντήσεις στη φάση του μοντάζ, σίγουρα μετά το πρώτο 

cut (#6) και πιθανότατα άλλες δύο φορές (#7, #8).  

Το κείμενο της τεκμηρίωσης της έρευνάς σας και γενικότερα αποτύπωσης της 

δημιουργικής σας σκέψης και μεθοδολογίας θα αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 

εργασίας (θα κρατάτε σημειώσεις) ενώ θα παίρνει την τελική μορφή του μετά την 

ολοκλήρωση του μοντάζ.  

Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την παρουσίαση, η εργασία (η ταινία και το 

υποστηρικτικό κείμενο) θα πρέπει να αποστέλλονται στην υπόλοιπη ομάδα 

αξιολόγησης.  

 

Σε κάποιες συναντήσεις μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα μέλη της δημιουργικής 

ομάδας. Σε περίπτωση συνεργασίας με συνάδελφο που εκτελεί διπλωματική στο μοντάζ, 

θα ήταν χρήσιμο αναλάβω την επίβλεψη και του συγκεκριμένου συνεργάτη, 

τουλάχιστον για την ταινία αυτή.  

Αξιολόγηση εργασίας 

Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή (με συναφή αντικείμενα) 

που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται δημόσια σε μέρα και ώρα που ορίζονται από τη 

Συνέλευση. Η διάρκεια της προφορικής παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20’. Η 

παρουσίαση μπορεί να συνοδεύεται από power point ή/και συμπληρωματικό 

οπτικοακουστικό υλικό. 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

• Βασική προϋπόθεση παρουσίασης διπλωματικής εργασίας είναι να μην υπάρχουν 

υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 231 

μονάδες ECTS. 

• Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών έπονται των εξεταστικών περιόδων 

Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. 

• Οι διπλωματικές εργασίες παραδίδονται ψηφιακά στη γραμματεία και τη 

βιβλιοθήκη του Τμήματος πριν από την ορκωμοσία.  
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• Το λογότυπο του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ θα πρέπει να εμφανίζεται 

στους τίτλους της ταινίας και στο εξώφυλλο/πρώτη σελίδα του κειμένου 

υποστήριξης. 
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