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Σε συνεργασία με το κέντρο εκπαιδευτικών δράσεων “Καρπός”, το ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής
φιλοξενεί ένα καινοτόμο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών, και καλεί ομάδες μαθητών Στ'
Δημοτικού – Β' Λυκείου στη δράση με τίτλο “Βιντεομουσίεα: ...η δικιά μας γνώμη”.

Τι είναι τα “ΒιντεοΜουσεία”;
Τα "Βιντεομουσεία", είναι μια σειρά από ταινίες μικρού μήκους από
ομάδες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων που με τη βοήθεια
επαγγελματιών του κινηματογράφου αποφασίζουν ομαδικά για ένα
θέμα που θα αφορά το χώρο, τη γειτονιά και την κουλτούρα τους:
κάτι που πιστεύουν ότι αξίζει να διαφυλαχθεί στο μέλλον.
Μαθαίνουν λοιπόν πώς να φτιάχνουν σενάρια, πώς να τραβούν με τη
βιντεοκάμερα καθώς και βασικές αρχές της αφήγησης και του μοντάζ.
Η δράση “ΒιντεοΜουσεία: ...η δικιά μας γνώμη” η οποία υλοποιείται από τον “Καρπό”, προβάλλει
επιλεγμένες μαθητικές ταινίες μικρού μήκους σε μαθητές από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά που
παρακολουθούν τις προβολές αυτές, θα απονείμουν πρωτότυπες διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές δεν
επιδιώκουν μια αξιολόγηση αλλά προτρέπουν τους μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: ποια
ταινία μου άρεσε πολύ και θα ήθελα να τη δείξω σ' έναν φίλο/η μου; Ποια ταινία ήταν ασυνήθιστη και
σηκώνει συζήτηση; Ποια ταινία, κατά τη γνώμη μου, θα αρέσει στους γονείς και στους δασκάλους μου;
Η κριτική παρακολούθηση μαθητικών ταινιών αναπτύσσεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδος ώστε οι
μαθητές να εκτίθενται σε εναλλακτικούς τρόπους κινηματογραφικής έκφρασης πέραν από αυτούς που
συνήθως παρέχονται μέσα από τις κυρίαρχες παραγωγές που διακινούνται από την τηλεόραση. Ιδιαίτερα
η κριτική παρακολούθηση και απονομή συμβολικών βραβείων από διαφορετικές ομάδες μαθητών,
συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικού λόγου και διατύπωσης επιχειρημάτων σε συνθήκες διαφορετικές από
το σύνηθες πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.
Κάθε μια από τις ταινίες που θα προβληθούν, δείχνει ένα θέμα που μια ομάδα μαθητών διάλεξε να
παρουσιάσει από τη ζωή τους. Ονομάζονται... βιντεοΜουσεία! Είναι ταινίες ντοκιμαντέρ ή -αλλιώς- ταινίες
τεκμηρίωσης. Ταινίες δηλαδή που καταγράφουν και παρουσιάζουν όψεις της νεανικής
καθημερινότητας, αλλά πάντοτε όπως τη βλέπουν οι μαθητές-δημιουργοί της κάθε ταινίας.

Που & πότε θα υλοποιηθεί η δράση;
> Στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής (Ν.Ζωϊδη 85) - στον χώρο που παλιά ονομαζόταν “Αυλαία” και τώρα φιλοξενεί
εκπαιδευτικές και κοινωνικό-πολιτισμικές δράσεις του Προγράμματος.
> Η δράση διαρκεί ένα δίωρο και θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1-2 Δεκεμβρίου 2012.

Δηλώστε συμμετοχή!
> Στη δράση καλούνται να συμμετέχουν ομάδες μαθητών Στ' Δημοτικού – Β' Λυκείου, συνοδευόμενοι από
έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό-συντονιστή από κάθε σχολική μονάδα.
> Εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν με ομάδες μαθητών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή
στο ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ), χρησιμοποιώντας τη φόρμα συμμετοχής.
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στη δράση “ΒιντεοΜουσεία: ...η δικιά μας γνώμη!”

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

EMAIL

ΣΧΟΛΕΙΟ / ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
12.00 – 14.00 για μαθητές Δημοτικού
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2012
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ
ΣΥΜΜΕΟΧΗΣ*

14.00 – 16.00 για μαθητές Δημοτικού
16.00 – 18.00 για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
18.00 – 20.00 για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
10.00 – 12.00 για μαθητές Δημοτικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/12/2012

12.00 – 14.00 για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
14.00 – 16.00 για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

* Η δράσης “ΒιντεοΜουσεία: ...η δική μας γνώμη!” διαρκεί 2 ώρες. Παρακαλούμε να σημειώσετε
το δίωρο και την ημέρα προτίμησης σας. Το τελικό πρόγραμμα της δράσης θα διαμορφωθεί
ανάλογα με τη συμμετοχή μαθητών. Θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως από το ΚΕΣΠΕΜ Κομοτηνής για
την τελική ημέρα/ώρα συμμετοχής των μαθητών που συνοδεύετε.

