Μια θωηογπαθία Μια Ιζηοπία

Σαςηόηηηα Δπαζηηπιόηηηαρ
Απανηά ζηο Επώηημα:
Επγαλείο Animation
πος Αξιοποιείηαι:
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Αξιοποίηζη:

ΣΙ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΙΔΕΑ-ΤΝΟΨΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απηή ε δξαζηεξηόηεηα
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
δεκηνπξγία επηκέξνπο
ζηνηρείσλ, όπσο θείκελα,
ήξσεο, θ.ι.π. ελόο
Πξσηόηππνπ ελαξίνπ
κέζα από κηα ζηαηηθή
θσηνγξαθία
Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε
πεδία, όπσο ε
Πεξηβαιινληηθή
Εθπαίδεπζε, ε Ιζηνξία θ.ν.θ.
Μπνξεί επίζεο λα
αμηνπνηεζεί σο εμάζθεζε ζε
κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία
εξκελείαο ηεο έλλνηαο
«Εμπνεςζη».
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Ειζαγωγή
Μηα θσηνγξαθία πεξηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία αθήγεζεο.
Είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ξήζε όηη κηα εηθόλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο
ιέμεηο.
Η αλάιπζή κηαο θσηνγξαθίαο κε αθεγεκαηηθνύο όξνπο, ζε
απηή ηελ δξαζηεξηόηεηα κάζεζεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
νξγάλσζε νξηζκέλσλ από ηηο «ρίιηεο ιέμεηο» ζε Πξσηόηππν
ελάξην.
Σα θύιια εξγαζίαο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ζπλέρεηα
αληηζηνηρνύλ ζηα ζηάδηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο θεληξηθήο ηδέαο,
ηεο ζύλνςεο θαη ησλ αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ ελόο ζελαξίνπ.

ηάδια Ανάπηςξηρ - Πποεηοιμαζία Δπαζηηπιόηηηαρ
Αθνύ επηιέμνπκε ην ζεκαηηθό πεδίν ζην νπνίν ζα θηλεζνύκε γηα
ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζελαξίνπ καο πξνζεγγίδνπκε δηάθνξεο
παξακέηξνπο ηνπ ζέκαηνο αμηνπνηώληαο ηερληθέο πνπ δίλνπλ
ελεξγεηηθό ξόιν ζηνλ καζεηή, όπσο ζπδήηεζε, θαηαηγίδα ηδεώλ,
δεκηνπξγία ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ θ.ν.θ..
ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ζπιινγή θσηνγξαθηώλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην ζέκα θαη επηιέγεη ν θάζε καζεηήο κηα αληηπξνζσπεπηηθή
θσηνγξαθία πνπ λα απνηππώλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πιεπξά ηνπ
ζέκαηνο.
Η ζπιινγή κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
Οη καζεηέο αλαδεηνύλ ηηο πεγέο κέζα από δηάθνξα κέζα είηε
ζην ζπίηη είηε ζην ζρνιείν, αηνκηθά ή νκαδηθά, αλάινγα κε ηελ
ζπλνιηθόηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.
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Ο ίδηνο ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη ηηο θσηνγξαθίεο θαη
λα ηηο παξνπζηάζεη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ζαλ αθόξκεζε ή κεηά
ηελ ζπδήηεζε ζαλ κέζν εκπέδσζεο.
ηελ ζπλέρεηα δεηνύκε λα εκπιαθεί ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο
πνπ απνηππώλνληαη θαη ζηα θύιια εξγαζίαο πνπ αθνινπζνύλ :
 Να επηιέμεη πνηνύ από ηα πξόζσπα, δώα ή πξάγκαηα
ηεο θσηνγξαθίαο ζα ήζειε λα πάξεη ηελ ζέζε (λα
ηαπηηζηεί) ώζηε λα πεη ζε πξώην πξόζσπν ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απνηύπσζε ζηελ ζύλνςή ηνπ
 Να απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα ηεο ζύλνςεο (πνηνο, πνπ,
πόηε, θ.ι.π.) αμηνπνηώληαο ην αληίζηνηρν πξόηππν.
 λα δεκηνπξγήζεη έλα θείκελν ζε πξώην πξόζσπν όπνπ
ζα αθεγείηαη κε ηα κάηηα απηνύ πνπ έρεη επηιέμεη λα
ηαπηηζηεί ην πεξηερόκελν ηεο θσηνγξαθίαο
Όηαλ ν καζεηήο δηαβάζεη ην θείκελν ηνπ κπνξνύκε λα ην
ερνγξαθήζνπκε δεκηνπξγώληαο, έηζη έλα ζεκαληηθό
κέξνο από ην ερεηηθό κέξνο ηεο ηαηλίαο καο, αλ
ζπλερίζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ καο κε κηα
από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ
ζπλέρεηα.
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Μια Φωηογπαθία Μια Ιζηοπία - ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1
ΠΟΙΟ είλαη ην πξόβιεκα πνπ αλαπαξηζηά απηή ε θσηνγξαθία;
Γξάςε ην ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΟΙΑ είλαη ηα ζηνηρεία ηεο θσηνγξαθίαο θαη ΠΟΙΟ είλαη ν
ξόινο ηνπ ζην πξόβιεκα;
πκπιήξσζέ ηε ιίζηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
εκείσζε ζην αληίζηνηρν πεδίν «Ε» αλ έρεη ελεξγεηηθό θαη «Π»
αλ έρεη παζεηηθό ξόιν

ΣΟΙΧΕΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ
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Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ

Μια Φωηογπαθία Μια Ιζηοπία - ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2
ΠΟΙΟ από ηα ζηνηρεία ηεο θσηνγξαθίαο ζα καο κηιήζεη γηα απηό
ην πξόβιεκα;
Κόςε ην από ηελ θσηνγξαθία θαη θόιιεζε ην ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα. Αλ είλαη άςπρν αληηθείκελν πξόζζεζε ηνπ κε θνιάδ
Μάηηα θαη ηόκα
Ο ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΗ
Γειά ςασ!
Με λένε:

Η περιοχθ που ζω
είναι:
Και αντιμετωπίζω
το πρόβλημα:
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Μια Φωηογπαθία Μια Ιζηοπία - ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3
Πεο κε ιίγα ιόγηα ηελ ηζηνξία απηήο ηεο θσηνγξαθίαο κε ηα
κάηηα ηνπ ήξσα, απαληώληαο ζηα εξσηήκαηα ηνπ παξαθάησ
πίλαθα:
Η ΤΝΟΨΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ

Αθνύ απάληεζεο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, δώζε έλα ηίηιν
ζηελ ηζηνξία ζνπ:
ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ
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