ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Εκπαιδεσηικά προγράμμαηα
Λαογραθικού και Ιζηορικού Μοσζείοσ Ξάνθης
Ενόηηηα B. Γνωριμία με τισ τζχνεσ και τισ τεχνικζσ λειτουργίεσ
Β 2. Κινημαηογράθος
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό μουςείο Ξάνκθσ και θ κινθματογραφικι Λζςχθ τθσ Φιλοπρόοδθσ Ζνωςθσ Ξάνκθσ,
ςτο πλαίςιο των πολιτιςτικών και εκπαιδευτικών τθσ δράςεων οργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα :

«Ταινία είναι μια αλήθεια
επαναλαμβάνεηαι 24 θορές ηο δεσηερόλεπηο» - Κινημαηογράθος

II.

Τίτλοσ

Προγράμματοσ:

Ηλικία μαθητών: προςαρμοςμζνο για τισ τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ & όλεσ του
Γυμναςίου
Χώροσ διεξαγωγήσ: Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ
Διάρκεια προγράμματοσ: Από 60 ζωσ 90 λεπτά
Αριθμόσ παιδιών ανά πρόγραμμα: ζωσ 20 - 22
Κόςτοσ προγράμματοσ: 2€ ανά μακθτι.

Θεματικζσ ενότθτεσ:
1. Σμιλεφοντασ το χρόνο
2. Η κινθματογραφικι μθχανι και οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ
3. Η γραμματικι τθσ κινθματογραφικισ τζχνθσ Ι
4.

Οι ταινίεσ και οι κινθματογραφιςτζσ

5. Φιλμ – digital - Λθςμονθμζνεσ μορφζσ δθμιουργίασ - ςφγχρονεσ παραγωγζσ
6.

Άλλο κοιτάηω κι άλλο βλζπω …

Κινθματογράφοσ είναι γλώςςα ςαν τθ φυςικι. Παζολίνι

ποσ

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ καλφτερθ γνωριμία των ςυμμετεχόντων με τθ τζχνθ του
κινθματογράφου ωσ μζςο ζκφραςθσ αλλά και εξερεφνθςθσ του κόςμου μασ.
Ταινία είναι ζνα μωςαϊκό φτιαγμζνο από χρόνο… Α. Ταρκόφσκι
«Sculpting in time
… ζργο του ςκθνοκζτθ είναι να αναδθμιουργιςει τθ ηωι: τθν κίνθςι τθσ, τισ αντιφάςεισ
τθσ, τθ δυναμικι και τισ ςυγκροφςεισ τθσ. Κακικον του είναι να αποκαλφπτει κάκε ιώτα
τθσ αλικειασ που είδε, ακόμα και αν δεν τθν αποδζχονται όλοι φυςικά ζνασ καλλιτζχνθσ
μπορεί να χάςει το δρόμο του, ωςτόςο ακόμα και τα λάκθ του μπορεί να ζχουν
ενδιαφζρον, αρκεί να είναι ειλικρινι, γιατί αντιπροςωπεφουν τθν πραγματικότθτα τθσ
εςωτερικισ του ηωισ, των περιπλανιςεων και του αγώνα ςτον οποίο τον εξώκθςε ο
εξωτερικόσ κόςμοσ. (άλλωςτε κατζχει κανείσ ποτζ όλθ τθν αλικεια;) Κάκε ςυηιτθςθ για
το τι μποροφμε να δείξουμε ςτθν οκόνθ και το τι όχι είναι απλώσ μια πεηι και αικθσ
απόπειρα διαςτροφισ τθσ Αλικειασ…. Αντρζι Ταρκόφςκι

Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ: Για να δθλώςετε ςυμμετοχι ςτο εργαςτιριο, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθ
γραμματεία του Μουςείου.
Επικοινωνία : ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ Τθλ.: 25410 25421

«Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

του Λαογραφικοφ & Ιςτορικοφ Μουςείου Ξάνθησ
για το εκπαιδευτικό ζτοσ 2017 – 18»
Το Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικών
δραςτθριοτιτων του οργανώνει μια ςειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων .
Τα προγράμματα είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ με εκπαιδευτικοφσ, μουςειολόγουσ
και καλλιτζχνεσ.
Απευκφνονται ςτουσ μακθτζσ τθσ Α/θμιασ και Β/θμιασ και χωρίηονται ςε τρεισ ενότθτεσ.
Ενότητα Α. Τοπική Ιςτορία
Γνωριμία με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Ξάνκθσ
Ενότητα Β. Γνωριμία με τισ τζχνεσ
Προγράμματα για: Κινθματογράφοσ – Φωτογραφία - Μυρωδιά από μελάνθ – «νιματα με νοιματα»
Ενότητα Γ. Μουςική
(Εκπαιδευτικά προγράμματα ςτο πλαίςιο των Φεςτιβάλ)

Σχεδιαςμόσ & υλοποίηςη: Βαςιλικι Στρώλθ, Παςχάλθσ Ξανκόπουλοσ, Γιάννθσ Γκορόγιασ, Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Ιςιδώρα
Βουλκίδου, Αναίδα Χουρςουντιάν, Γιάννθσ Κατςοφλθσ, Μαρκζτα Σπανοφ.

Επικοινωνία :

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΦΗ – Φιλοπρόοδης Ένωζης Ξάνθης / πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
f e x a n t h i s @ g m a i l . c o m fe xo r g@ o t e n e t . gr

Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη Τηλ.: 25410 25421 - 6937120986
w w w . f e x. o r g. gr h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k. c o m/ F E X AN T H I

