Community for Kids
Κοινότητα για τα Παιδιά
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διάρκεια: 5 εκπ. ώρες
Πότε: Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διοργάνωσης
Πού: Στην Αθήνα Κυψέλη (στους συμμετέχοντες θα ανακοινωθεί η ακριβής
διεύθυνση η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών).
Ποιος: Mελέτη και διοργάνωση από το Community For Kids/ Κοινότητα για τα
Παιδιά.
Σε ποιον απευθύνεται:
 σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς αυτοί αποτελούν τους
αγωγούς της εκπαίδευσης, δίνουν στα παιδιά τα βασικά ερεθίσματα της γνώσης και
διαμορφώνουν τον τρόπο διερεύνησής της και
 σε γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, καθώς η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα όπου το
παιδί διαμορφώνει την ταυτότητα, την αντίληψή του, επικοινωνεί και βιώνει τη
γνώση που αποκομίζει από το σχολείο και το περιβάλλον.
Σκοπός: Να ανακαλύψουν οι συμμετέχοντες νέους δημιουργικούς τρόπους για να
χρησιμοποιούν τη φωτογραφία αναβαθμίζοντας τη διδασκαλία τους και
συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και την αποκωδικοποίηση εννοιών, γιατί ως γνωστόν
"μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις".
Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• να αξιοποιούν την αλληγορική και χιουμοριστική χρήση της εικόνας
• να την εντάξουν σε ασκήσεις και κείμενα με τρόπο που να λειτουργεί ως ερέθισμα
για παρατήρηση και επαγωγική σκέψη,
• να ταυτίζουν την εικόνα με κάποιες βασικές έννοιες, συμβάλλοντας και στην
ανάκληση της μνήμης μέσα από παιχνίδια
• να δημιουργήσουν εύχρηστο φωτογραφικό αρχείο πολλαπλής αξιοποίησης
(εντοπισμός στο internet και άλλες πηγές, επεξεργασία με απλούς και προσιτούς
τρόπους όχι μόνο ψηφιακά αλλά και με τη χρήση απλού αναλώσιμου υλικού) και

• να διαμορφώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής των ίδιων των μαθητών στην
παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού.
Tρόπος: Με βάση τη φιλοσοφία της δραματοποιημένης εκπαίδευσης, θα
δημιουργηθούν συνθήκες προσομοίωσης και οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν
βιωματικές εμπειρίες μέσα από παιχνίδια ρόλων και σενάρια πραγματικών και
πιθανών εκπαιδευτικών καταστάσεων. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν
οπτικοακουστικά μέσα, χρήση video κλπ, με στόχο πάντα να συνδυάζεται η
εκπαίδευση με τη ψυχαγωγία ώστε να εξελίσσεται η απλή πληροφόρηση σε
γνώση...
...γιατί, κάθε τι που μαθαίνεις με την καρδιά σου,
γίνεται πραγματικά δικό σου και τότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
Δίδεται βεβαίωση συμμετοχής

