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«Θα πω την ιστορία σου» (βίντεο)

Πώς είναι να μεγαλώνεις σαν παιδί-στρατιώτης στο Κονγκό; Να λαχταράς μια
κανονική παιδική ηλικία; Να νιώθεις πολύ μεγάλος, πολύ μικρός για να αρχίσεις να
μαθαίνεις;
Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου συνεργάστηκαν, κατά τη σχολική χρονιά
2013-2014, με τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων
Άσυλο Ανωγείων για τη δημιουργία του βίντεο «Όχι στα παιδιά-στρατιώτες». Με το
βίντεο αυτό, που «μπλέκει» την πραγματική ιστορία του Prince με το ποίημα του Lima
από το Κονγκό, οι μαθητές και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συμμετείχαν στον 19ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της Υ.Α. με θέμα «Θα πω την ιστορία σου». Οι
σκέψεις και οι εμπειρίες των παιδιών-προσφύγων του ξενώνα μεταφέρονται μέσα από
το στόμα των Ελλήνων μαθητών, καταλήγοντας με πίκρα στο ερώτημα: «Θέλω να
πάω στο σχολείο. Γιατί όχι εγώ;».
(το παραπάνω κείμενο πλαισιώνει το βίντεο που ακολουθεί. Βρίσκονται στη διεύθυνση:
http://tvxs.gr/news/paideia/pos-einai-na-megaloneis-san-paidi-stratiotis-sto-kongko
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Άσκηση
1. Ποιοι είναι οι δημιουργοί του βίντεο και σε
ποιο πλαίσιο το δημιούργησαν;
2. Ποιο είναι το θέμα του βίντεο;
3. Πώς λειτουργεί το γραπτό κείμενο σε σχέση με το βίντεο;
4. Στο βίντεο εμπλέκεται η ιστορία του Lima με τους στίχους του Prince από το
Κονγκό. Να παρατηρήσετε πώς γίνεται αυτό.
5. Να περιγράψετε με ποιον τρόπο «μπλέκει» το γεγονός με το ποίημα.
6. Ποιος ο ρόλος των μαθητών του σχολείου από το Ρέθυμνο;
7. Ποιο αποτέλεσμα προκύπτει όταν «μπλέκουν» οι φωνές; Δικαιολογείται ο
τίτλος «Θα πω την ιστορία σου»;
8. Να εργαστείτε σε ομάδες. Να αντλήσετε στοιχεία από ιστορίες παιδιών και
νέων, κατά προτίμηση, που βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον σας και
έχουν εμπειρία μετανάστευσης ή προσφυγιάς. Κρατήστε τον τίτλο «Θα πω την
ιστορία σου» και δημιουργήστε το δικό σας κείμενο. Μπορεί να είναι μια
αφήγηση γραπτή ή/ και ένα βίντεο, ένα ποίημα, ένα τραγούδι, ένας σύντομος
θεατρικός διάλογος, ένα κόμικ, ένα κολάζ. Οι δημιουργίες σας θα μπορούσαν
να παρουσιαστούν σε μια ειδική εκδηλωση ή σε μια ραδιοφωνική εκπομπή
στοΜαθητικό ραδιόφωνο - European School Radio.

2

