Το Ίδρυμα Αικατερίνησ Λαςκαρίδη ανακούνωςε τη διοργϊνωςη εκπαιδευτικών
προγραμμϊτων για το ςχολικό ϋτοσ 2012-2013.
Στο πλαύςιο αυτό υλοποιούνται τα παρακϊτω ςεμινϊρια για μαθητϋσ Α’ και Β’
τϊξεων του Λυκεύου με τα εξόσ θϋματα:

Δημιουργώντασ ένα ιςτορικό κινηματογραφικό
αφιέρωμα ςτο ςχολείο και την τάξη
Με απλό τρόπο αλλϊ μϋςα ςε επιςτημονικϊ και καλλιτεχνικϊ πλαύςια οι μαθητϋσ
θα μϊθουν την πορεύα παραγωγόσ και δημιουργύασ ενόσ ιςτορικού κινηματογραφικού
αφιερώματοσ ςτο ςχολεύο τουσ*.
Στόχοσ αυτόσ τησ ςυνεργαςύασ η αναβϊθμιςη τησ ιςτορικόσ παιδεύασ των μαθητών
αλλϊ και η επαφό τουσ με την τϋχνη του κινηματογρϊφου.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεύ να ενταχθεύ ςτο μϊθημα τησ ερευνητικόσ εργαςύασ
ςτο Λύκειο.
Στάδια του προγράμματοσ (θεωρία και εργαςτήριο)
Στάδιο 1ο
 Διαςαφόνιςη τησ βαςικόσ ορολογύασ του κινηματογρϊφου (ντεκουπϊζ, το
πλϊνο, τα εύδη και οι χρόςεισ του, το ςενϊριο, η ςυγγραφό και η δομό του).
 Χωριςμόσ ςε ομϊδεσ και εξοικεύωςη με την κϊμερα και τη λόψη πλϊνων.
Στάδιο 2ο
 Επιλογό του θϋματοσ και χωριςμόσ ςε ενότητεσ.
 Αναζότηςη υλικού, πηγών και βιβλιογραφύασ.
 Σχεδιαςμόσ και δομό τησ ταινύασ.
Στάδιο 3ο
 Επιλογό των τρόπων κϊλυψησ του θϋματοσ, π.χ. μοντϊζ φωτογραφιών με
ταυτόχρονη αφόγηςη, ςυνεντεύξεισ και προςωπικϋσ μαρτυρύεσ, μουςικό
επϋνδυςη τησ ταινύασ.
 Συγκϋντρωςη του υλικού που ϋχει παραχθεύ.
 Μοντϊζ
Στάδιο 4ο
Παρουςύαςη τησ δουλειϊσ ςτο πλαύςιο ημερύδασ ςτο ςχολεύο.
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Συμμετοχό ςε διαγωνιςμό – ςυμμετοχό ςε φεςτιβϊλ μαθητικόσ ταινύασ
Ειςηγητέσ: Κώςτασ Αγγελϊκοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Παιδαγωγικών ςτο Τμόμα
Ιςτορύασ του Ιονύου Πανεπιςτημύου, Νατϊςα Μερκούρη, φιλόλογοσ ςτη δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη.
* Τα ςχολεύα μπορούν να υποβϊλλουν τα αφιερώματα που θα δημιουργόςουν ςτον
αντύςτοιχο πανελλόνιο διαγωνιςμό που οργανώνει το περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Αποκρυπτογραφώντασ τα ποικίλα «κείμενα» του
διαδικτύου
Από την κριτικό ανϊγνωςη των ιςτοςελύδων ςτα ποικύλα οπτικοακουςτικϊ και
ϊλλα κεύμενα του youtube, του facebook και του twitter.
Αξιοπούηςη των κειμϋνων αυτών ςτο μϊθημα τησ Νεοελληνικόσ Γλώςςασ
(ψηφιακόσ γραμματιςμόσ).
Ένα διερευνητικό ταξύδι με τουσ μαθητϋσ ςτον πολυδαύδαλο κόςμο των κειμϋνων
του διαδικτύου με ςτόχο την καλλιϋργεια ικανοτότων κριτικόσ ανϊγνωςησ από
τουσ μαθητϋσ.
Στάδια του προγράμματοσ (θεωρία και εργαςτήριο)
Στάδιο 1ο
Η ιςτοςελύδα ωσ εύδοσ κειμϋνου
Δημιουργικό-κριτικό ανϊγνωςη ιςτοςελύδων με τουσ μαθητϋσ
Η ιςτοςελύδα ωσ αφετηρύα παραγωγόσ λόγου.
Στάδιο 2ο
Το youtube ςτην τϊξη – Αρχϋσ παιδαγωγικόσ αξιοπούηςησ
Κριτικό ανϊγνωςη ενδεικτικών οπτικοακουςτικών κειμϋνων από το youtube με
τουσ μαθητϋσ
Τα «κεύμενα» του youtube ωσ πηγϋσ ϋκφραςησ των ιδεών των μαθητών.
Στάδιο 3ο
Τα κοινωνικϊ δύκτυα ωσ φορεύσ επικοινωνύασ μεταξύ των ατόμων: Διαςτϊςεισ και
όρια.
Τα εύδη των κειμϋνων ςτο facebook και το twitter. Από τη βιωματικότητα ϋωσ τον
ανορθολογιςμό.
Κριτικό ανϊγνωςη κειμϋνων του facebook και του twitter από τουσ μαθητϋσ. Ο
λόγοσ των κοινωνικών δικτύων ςτη ςχολικό τϊξη.
Ειςηγητέσ: Κώςτασ Αγγελϊκοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Παιδαγωγικών ςτο Τμόμα
Ιςτορύασ του Ιονύου Πανεπιςτημύου, Νατϊςα Μερκούρη, φιλόλογοσ ςτη δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη.

2

Λογοτεχνία και ιςτορία
Αναγνώςεισ και αφηγόςεισ για την κατανόηςη τησ ςχϋςησ Ιςτορύασ - Λογοτεχνύασ
από τουσ μαθητϋσ ςτην τϊξη, μϋςα από πλευρϋσ του λογοτεχνικού ϋργου ενόσ
ςυγγραφϋα, με αφορμό τα 90 χρόνια από την καταςτροφό τησ Σμύρνησ.
Στάδιο 1ο
Ανύχνευςη των ιςτορικών και λογοτεχνικών γνώςεων των μαθητών γύρω από τη
Σμύρνη και τη Μικραςιατικό καταςτροφό.
Στάδιο 2ο
Αναγνώςεισ λογοτεχνικών αφηγόςεων από τουσ μαθητϋσ ςχετικϊ με τη Σμύρνη και
την ιςτορύα τησ, από το βιβλύο Σμύρνη: μια πόλη ςτη λογοτεχνύα, εκδόςεισ
Μεταύχμιο.
Στάδιο 3ο
Συζότηςη με τουσ μαθητϋσ για τη ςχϋςη Ιςτορύασ και Λογοτεχνύασ μϋςα από την
ςυγκριτικό ανϊλυςη των ιςτορικών γεγονότων και τησ λογοτεχνικόσ γραφόσ για τη
Σμύρνη και τη Μικραςιατικό καταςτροφό.
Στάδιο 4ο
Ο λόγοσ του ςυγγραφϋα.
Πώσ γρϊφεται ϋνα μυθιςτόρημα για τη ςυγκεκριμϋνη ιςτορικό περύοδο και τη
ςυγκεκριμϋνη γη, με βϊςη το μυθιςτόρημα Καιρόσ για θαύματα, εκδόςεισ Κϋδροσ.
Στάδιο 5ο
Οι μαθητϋσ «καταθϋτουν» τη δικό τουσ προφορικό ό γραπτό αφόγηςη.
Προβολό υλικού
Ειςηγητόσ: Κώςτασ Ακρίβοσ, ςυγγραφϋασ
Πληροφορύεσ και κρατόςεισ κ. Κυπαρύςςη info@laskaridou.gr.
Πλόρεσ
πρόγραμμα
και
η
αύτηςη
ςυμμετοχόσ
http://www.laskaridou.gr/article.php?view=306
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