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3ο Γυμνάςιο
Μενεμζνησ

Μουςείο
Κινηματογράφου
Θεςςαλονίκησ

Φώτα, κάμερα, πάμε…!
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 3ο Γυμνάςιο Μενεμζνησ
Τάξη: Γϋ Γυμναςίου, Τμήματα: Γ1, Γ2
Αριθμόσ μαθητών: 24
Ποςοςτό τςιγγανόπαιδων: 80%
Προφίλ τάξησ: Η πλειονότθτα των μακθτϊν μιλάει τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ
γλϊςςα, δεδομζνου ότι θ μθτρικι τουσ είναι θ τςιγγάνικθ. Η ςυνεργαςία τουσ ιταν
ςε γενικζσ γραμμζσ ικανοποιθτικι, αν και υπιρξαν κάποιεσ αντιπαλότθτεσ όςον
αφορά ςτθ διανομι των ρόλων και δυςκολίεσ ςυνεννόθςθσ αναφορικά με τθν
υλοποίθςθ των δράςεων.
Γνωςτικά αντικείμενα: Κείμενα Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ – Νεοελλθνικι Γλϊςςα,
Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι, Ιςτορία, Καλλιτεχνικά – Μουςικι.
Διδακτική ενότητα: «Ππωσ τα βλζπει κανείσ …», απόςπαςμα από το μυκιςτόρθμα
τθσ Ελζνθσ Σαραντίτθ «Κάποτε ο κυνθγόσ».
Χρονική διάρκεια: Φεβρουάριοσ – Μάιοσ 2013
Εποπτικά μζςα - Τεχνολογικά εργαλεία - Υλικοτεχνική υποδομή: Οι δράςεισ
υλοποιικθκαν ςτθ Βιβλιοκικθ του ςχολείου, ςτο Μουςείο Κινθματογράφου, ςτο
Εργαςτιριο πλθροφορικισ και ςτισ μακθτικζσ τάξεισ. Χρθςιμοποιικθκαν:
 ςχολικά εγχειρίδια,
 διαδίκτυο:
θ
θλεκτρονικι
διεφκυνςθ
τθσ
Βικιπαίδεια:
http:/el.wikipedia.org.
 λογιςμικό επεξεργαςίασ κειμζνου, προβολι παρουςίαςθσ,
 βιντεοπροβολζασ,
τθλεόραςθ,
DVD,
φωτογραφικι
μθχανι,
κινθματογραφικι κάμερα.
Ονόματα εκπαιδευτικών: Διμθτρα
Ρατςαβρίδου, Ευκυμοφλα Αντωνίου.

Αυγερινοφ,

Μαρία

Τςιαλι,

Γερακίνα

Μουςείο: Μουςείο Κινηματογράφου Θεςςαλονίκησ
Συλλογή Μουςείου: Αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ αποτζλεςαν τα εκκζματα του
Μουςείου και το οπτικοακουςτικό του υλικό.
Διαπολιτιςμική δυναμική: Γνωριμία με τθν κινθματογραφικι τζχνθ διαφορετικϊν
χωρϊν και πολιτιςμϊν.
Ονόματα εκπροςώπων μουςείου: Ειρινθ Δελιδάκθ, Άννα Ραπαηάκα, Αναςταςία
Χουρμουηιάδθ, Δάνθσ Κόκκινοσ (μοντάη τθσ ταινίασ).
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Στόχοι



















Γνωςτικοί-μαθηςιακοί-ςυναιςθηματικοί
Να προςεγγίςουν οι μακθτζσ με διακεματικό και διεπιςτθμονικό τρόπο
κείμενα με κοινι κεματικι και να εμβακφνουν ςτο περιεχόμενό τουσ.
Να ευαιςκθτοποιθκοφν για τα κοινωνικά προβλιματα που προβάλλονται
μζςα από τα κείμενα (ρατςιςμόσ, ξενοφοβία, κοινωνικζσ διακρίςεισ,
περικωριοποίθςθ, χάςμα γενεϊν).
Να κατανοιςουν τθν ερμθνεία των όρων «μετανάςτθσ» και «πρόςφυγασ»,
ϊςτε να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςιολογικι τουσ διαφοροποίθςθ.
Να προβλθματιςτοφν για το κζμα τθσ προςφυγιάσ.
Να μυθκοφν ςτθν κινθματογραφικι τζχνθ.
Να αςκθκοφν ςτθ διαςκευι λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε ςενάριο,
κατανοϊντασ τθ διαφορετικότθτα λογοτεχνικοφ – κινθματογραφικοφ λόγου.
Παιδαγωγικοί
Να μάκουν οι μακθτζσ να εργάηονται ομαδικά κατανζμοντασ εργαςίεσ μζςα
ςτα πλαίςια τθσ ομάδασ.
Να καλλιεργθκεί θ φανταςία και θ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν.
Να καλλιεργθκεί το ςτοιχείο τθσ ενςυναίςκθςθσ μζςα από τθν οπτικοποίθςθ
του λογοτεχνικοφ κειμζνου.
Να αςκθκεί θ κριτικι και αφαιρετικι τουσ ςκζψθ.
Να καλλιεργθκεί θ ςυμπαραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου.
Να καλλιεργθκεί το ςτοιχείο τθσ βιωματικότθτασ μζςα από τθ
δραματοποίθςθ.
Στόχοι ςχετικοί με τισ ΤΠΕ
Να εξαςκθκοφν οι μακθτζσ ςτθ χριςθ των μθχανϊν αναηιτθςθσ.
Να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ του διαδικτφου και τθν αξιοποίθςθ
θλεκτρονικοφ υλικοφ (οπτικοφ - θχθτικοφ).
Να είναι ςε κζςθ να καταςκευάηουν πολυτροπικά κείμενα (καταςκευι
αφίςασ).
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Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών
Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ που υλοποιικθκαν είναι ενταγμζνεσ ςτα αντίςτοιχα
ΑΡΣ – ΔΕΡΡΣ και ςφμφωνεσ με το γενικό πνεφμα τουσ.
Συγκεκριμζνα, ενιςχφκθκε θ βιωματικι ςυμμετοχι των μακθτϊν μζςω τθσ
δραματοποίθςθσ λογοτεχνικοφ κειμζνου και καλλιεργικθκαν γλωςςικζσ και
καλλιτεχνικζσ δεξιότθτεσ.
Ταυτόχρονα, προωκικθκαν οικουμενικζσ και πανανκρϊπινεσ αξίεσ και ιδεϊδθ,
όπωσ θ ιςότθτα, θ ομόνοια, θ ανκρωπιά και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ.
Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ κετικισ αντίλθψθσ για τθ ςφγχρονθ
πολυπολιτιςμικι και πολυεκνοτικι κοινωνία, ςτθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ
μετανάςτευςθσ διαχρονικά, ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυνείδθςθσ ότι ηοφμε ς’ ζναν
κόςμο πλουραλιςτικό, και ςτθν προςπάκεια τθσ κατανόθςθσ του εαυτοφ μασ μζςα
από τθ γνωριμία και τθ διαρκι ςφγκριςθ με άλλα ςυςτιματα αξιϊν, εκίμων και
νοοτροπιϊν.
Τζλοσ, προβλικθκαν, εξετάςτθκαν διακεματικά και αποτζλεςαν αντικείμενο
ςυηιτθςθσ οι παρακάτω ζννοιεσ: αλλθλεπίδραςθ, πολιτιςμικζσ ανταλλαγζσ,
πολυπολιτιςμικότθτα, ομοιότθτα – ετερότθτα, ταυτότθτα – διαφορά, εντόπιοσ –
ξζνοσ, ξενοφοβία, ανεκτικότθτα, ςυνεργαςία, επικοινωνία, κοςμοπολιτιςμόσ –
τοπικιςμόσ, ζκνοσ – παγκοςμιότθτα, πατρίδα, νόςτοσ, ξενιτιά, αγάπθ – ζρωτασ.

Δράςεισ
1. Ημερίδα (01/12/2012): «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ
Θεςςαλονίκθσ. Εκ μζρουσ του ςχολείου τθν θμερίδα παρακολοφκθςε ο
διευκυντισ, κ. Γεωργιάδθσ.
2. 1θ επίςκεψθ εκπροςϊπων του μουςείου ςτο ςχολείο (05/02/2013):
ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν για το πρόγραμμα.
3. Ενθμζρωςθ των τμθμάτων για τθ ςυνάντθςθ που είχαν οι διδάςκουςεσ με
τισ υπεφκυνεσ του Μουςείου Κινθματογράφου (06/02/2013).
4. 2θ επίςκεψθ εκπροςϊπων του μουςείου (12/02/2013): ειςαγωγι ςτισ
βαςικζσ ζννοιεσ του κινθματογράφου.
5. Επιλογι από τουσ μακθτζσ του λογοτεχνικοφ αποςπάςματοσ «Ππωσ τα
βλζπει κανείσ…» τθσ Ελζνθσ Σαραντίτθ για να διαςκευαςτεί και να
αποτελζςει το ςενάριο τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ. Επεξεργαςία
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κειμενικι - ιδεολογικι. Οι μακθτζσ αποτυπϊνουν ςε μια φράςθ τθ γενικι
τουσ εντφπωςθ από το κείμενο (13/02/2013).
6. Σεναριακζσ απόπειρεσ-πρϊτθ διανομι ρόλων (01/03/2013).
7. Διακεματικι προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου-ςεναρίου ςτο πλαίςιο
του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ. Σφνδεςθ με το κεφ.
2.1 «Διακρίςεισ και χαρακτθριςτικά των κοινωνικϊν ομάδων». Επεξεργαςία
εννοιϊν: πολυπολιτιςμικι κοινωνία, προκαταλιψεισ, ευάλωτεσ κοινωνικζσ
ομάδεσ, ρατςιςμόσ, ξενοφοβία (05/03/2013).
8. 1θ επίςκεψθ μακθτϊν ςτο Μουςείο Κινθματογράφου (08/03/2013):
γνωριμία με τα εκκζματα του Μουςείου – βιωματικό εργαςτιρι με κζμα:
«Μπροςτά και πίςω από τισ κάμερεσ».

Εικόνα 1: Στθν αίκουςα εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων του μουςείου

Εικόνα 2: Ρεριεργαηόμαςτε τθν
κάμερα

Εικόνα 3: Καταςκευι ςτόρυ μπορντ

Εικόνα 4: Στόρυ μπορντ
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Εικόνα 6: Φϊτα, κάμερα, πάμε!

Εικόνα 5: Στο πράςινο δωμάτιο

9. Επίςκεψθ ςτο ςχολείο τθσ κ. Ελιςςάβετ Μυρογιάννθ, υπεφκυνθσ τθσ
Υποδράςθσ 9.5 «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν» και τθσ κ. Δϊρασ
Σεΐτανίδου, ςυνεργάτιδασ τθσ Υποδράςθσ, και ςυηιτθςθ με το διευκυντι
και τισ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με το πρόγραμμα (12/03/2013).
10. Ρροβολι τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ «Σινεμά ο Ραράδειςοσ» του
Μπερνάντο Μπερτολοφτςι (15/03/2013). Συηιτθςθ με τουσ μακθτζσ.
11. Ρροβολι τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ «Ρολίτικθ Κουηίνα» του Τάςου
Μπουλμζτθ (27/03/2013). Συηιτθςθ.
12. Διακεματικι προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου-ςεναρίου ςτο
πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ. Συνεξζταςθ
κειμζνων με κζμα τθν προςφυγιά, το ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία.
Διδάχτθκαν τα κείμενα «Ο δρόμοσ για τον Ραράδειςο είναι μακρφσ» τθσ
Μαροφλασ Κλιάφα και «Ταξίδι χωρίσ επιςτροφι» τθσ Διδϊσ Σωτθρίου
(28/03/2013).
13. 3θ επίςκεψθ εκπροςϊπων του μουςείου και ςυνεργάτιδασ του
προγράμματοσ. Ανάγνωςθ λογοτεχνικοφ κειμζνου «Η βαςίλιςςα τθσ Νάρνια»
και προβολι τθσ αντίςτοιχθσ κινθματογραφικισ ταινίασ: ςυηιτθςθ για τισ
διαφορζσ λογοτεχνικοφ και κινθματογραφικοφ λόγου (29/03/2013).
14. Το κζμα τθσ προςφυγιάσ, τθσ μετανάςτευςθσ αλλά και τθσ αγάπθσ και του
ζρωτα μζςα ςτθν ποίθςθ. Ροιιματα: «Ρουλάκι» του Ι. Βθλαρά, «Πλα τα
πιρε το καλοκαίρι» του Οδ. Ελφτθ, «Θζλω να παω ςτθν ξενιτιά» και
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«Ξενιτεμζνο μου πουλί», δθμοτικά τραγοφδια και «Για τον όρο μετανάςτεσ»
του Μπ. Μπρεχτ (02 - 03/04/2013).
15. Ρροβολι ντοκιμαντζρ του National Geographic «Σμφρνθ 1922», (με
ζμφαςθ ςτο προςφυγικό ηιτθμα) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Νεότερθσ
– Σφγχρονθσ Ιςτορίασ (10/04/2013).
16. Διδακτικό ςενάριο με χριςθ ΤΡΕ και κζμα τθν «Ρροςφυγιά», ςτο πλαίςιο
του μακιματοσ τθσ Νεότερθσ – Σφγχρονθσ Ιςτορίασ: Ενότθτα 44θ, Το
προςφυγικό ηιτθμα ςτθν Ελλάδα κατά τον Μεςοπόλεμο (16/04/2013).
17. 2θ επίςκεψθ μακθτϊν ςτο Μουςείο Κινθματογράφου (14/05/2013):
Γυρίςματα κινθματογραφικισ ταινίασ.

Εικόνα 7: Ετοιμαςία για το γφριςμα

Εικόνα 8: Το γφριςμα τθσ ταινίασ

Εικόνα 10: Οι πρωταγωνιςτζσ

Εικόνα 9: Ρϊσ να πετφχουμε
το πλάνο
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Αξιολόγηςη
Στο τζλοσ του προγράμματοσ, κάκε ομάδα ανζλαβε να προβάλει τθ δράςθ τθσ
και ακολοφκθςε ςφντομθ διαλογικι ςυηιτθςθ με ςχολιαςμό και κριτικι των
παρουςιάςεων από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και ζκφραςθ των εντυπϊςεων και
των προτάςεϊν τουσ (ςυμπαραγωγι προφορικοφ λόγου). Η διαδικαςία αυτι
ολοκλθρϊκθκε με τθ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου από τουσ μακθτζσ για τθ
ςυνολικι αποτίμθςθ του προγράμματοσ.
Ωσ εκπαιδευτικοί κεωροφμε ότι το πρόγραμμα παρουςίαςε αρκετζσ δυςκολίεσ
που εντοπίςτθκαν κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ ικανοφ χρόνου για τθν υλοποίθςθ των
δράςεων, ςτθν ζλλειψθ εξοικείωςθσ των μακθτϊν με αντίςτοιχεσ δράςεισ, κακϊσ
και ςτθν αδυναμία τουσ να ςυνεργαςτοφν αποτελεςματικά μεταξφ τουσ.
Ωςτόςο, μασ εντυπωςίαςε θ προκυμία και ο ενκουςιαςμόσ τουσ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια των δράςεων και θ επικυμία τουσ να ςυμμετζχουν ςε παρόμοια
προγράμματα και ςτο μζλλον.
Θεωροφμε κζρδοσ ότι μζςα από το πρόγραμμα δόκθκε θ ευκαιρία ςε παιδιά
μιασ προβλθματικισ και περικωριοποιθμζνθσ περιοχισ, όπωσ είναι ο
Δενδροπόταμοσ, να προςεγγίςουν τισ ζννοιεσ του ρατςιςμοφ, τθσ προςφυγιάσ και
τθσ ξενοφοβίασ ςε ζνα ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο. Ραράλλθλα, τα
παιδιά ιρκαν πιο κοντά, ενιςχφκθκε ιδιαίτερα θ ομαδικότθτα και θ μεταξφ τουσ
ςυνεργαςία και ενδυναμϊκθκε θ ςχζςθ τουσ με τον κινθματογράφο.
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