Όταν το 01 συναντιέται με την αφήγηση
Συηθτιςεισ και προβολζσ ψθφιακϊν ιςτοριϊν
17-18 Μαρτίου 2018
κινθματογράφοσ Φϊςκολοσ, Ζάκυνκοσ

Τρία χρόνια μετά το διεκνζσ ςυνζδριο «Η ψθφιακι αφιγθςθ ςε εποχζσ κρίςθσ», όπου
παρουςιάςτθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα ψθφιακζσ ιςτορίεσ από όλο τον κόςμο,
κακϊσ και ςχετικζσ κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ, και τρεισ μινεσ μετά από τισ προβολζσ
ψθφιακϊν δθμιουργιϊν φοιτθτϊν και όχι μόνο ςτθν Ταινιοκικθ τθσ Ελλάδοσ, ο
κινθματογράφοσ Φϊςκολοσ ςτθ Ζάκυνκο φιλοξενεί, ςτισ 17 και 18 Μαρτίου 2018, προβολζσ
επιλεγμζνων ψθφιακϊν δθμιουργιϊν. Η εκδιλωςθ διοργανϊνεται από το Εργαςτιριο Νζων
Τεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και τα ΜΜΕ του Εκνικοφ και
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, από κοινοφ με τον Όμιλο UNESCO Νομοφ
Ζακφνκου, υπό τθν εποπτεία του Ομότιμου κακθγθτι κ. Μιχάλθ Μεϊμάρθ.
Για τισ ψθφιακζσ αυτζσ αφθγιςεισ κα ςυηθτιςουν ςε κεματικά τραπζηια πρόςωπα από τον
χϊρο τθσ Επικοινωνίασ, τθσ Παιδείασ, τθσ Τζχνθσ και τθσ Υγείασ.
Το Σάββατο 17 (11:30-15:00) και τθν Κυριακι 18 Μαρτίου (10:30-14:00) κα βρεκοφμε
λοιπόν, ςτον κινθματογράφο Φϊςκολοσ για τθ γνωριμία μασ με νζουσ τρόπουσ
επικοινωνίασ, εκπαίδευςθσ και ζκφραςθσ εμπειριϊν.
Πράγματι, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ εφαρμογισ των αρχϊν τθσ Human[e]ducation
(ςυμπεριλθπτικόσ όροσ που αναφζρεται ςτον ςτόχο, το μζςον και τθ διαδικαςία· μια
παιδευτικι διαδικαςία που με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ [e] αποςκοπεί ςτον άνκρωπο με
“γνϊκι ςαυτόν”) ςτθν τυπικι, άτυπθ και μθ-τυπικι εκπαίδευςθ, θ εμπειρία ςυναρκρϊνεται
από βιωμζνεσ ιςτορίεσ εκφραςμζνεσ με λζξεισ, αγκαλιαςμζνεσ με ιχο και εικόνα, μζςα ςε
μια ομαδικι ςυνικωσ δυναμικι. Γιατί οι ιςτορίεσ αυτζσ, ωσ ψθφιακζσ ιςτορίεσ πλζον -μια
και με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι μπορεί ο κακζνασ να διαχειριςτεί εφκολα ψθφιακό
περιεχόμενο προςκζτοντασ εικόνα, βίντεο, μουςικι, υπότιτλουσ και εφζ ςτθ διιγθςι τουξεδιπλοφμενεσ ενίοτε με το «δϊρο τθσ φωνισ» του κακενόσ, μεταβολίηουν, ταξιδεφοντασ
απρόςκοπτα ςτον χϊρο και τον χρόνο, πρϊθν άρρθτα και υπόρρθτα,
επαναδιαπραγματεφονται το βίωμα και επαναπροςδιορίηουν τθν ιςτορικότθτα του
υποκειμζνου.
Η είςοδοσ είναι ελεφκερθ για το κοινό.

