[κινηματογραφικές βραδιές]

Εκπαίδευση
κάθε Σάββατο στις 18:00

στο Ανοιχτό 3o
στην Πηγάδα,
περιοχή Αγίου Νικολάου
(στο τέλος της Βαφειαδάκη)

A class divided 7/2

55 min.
7/2 King Jr. was murdered in April
A class
On
the daydivided
after Martin Luther
1968, Jane Elliott's third graders from the small, all-white
town of Riceville, Iowa,
came to από
classτην
confused
and upset.
επεισόδιο
σειρά Frontlined
They recently had made King their "Hero of theδιάρκεια
Month," and
55’
they couldn't understand why someone would kill him. So
Elliott
decided
teach
her classτου
a daring
the meanΜια μέρα
μετάto
την
δολοφονία
Martinlesson
LutherinKing
Jr. Τον
ing
of
discrimination.
She
wanted
to
show
her
pupils
what
Απρίλιο του 1968, οι μαθητές της Jane Elliott ,από την μικρή
discrimination
feels
like,
and
what
it
can
do
to
people.
ολόλευκη πόλη της Αϊόβα , ήρθαν στην τάξη αναστατωμένοι

και συγχυσμένοι. Είχαν πρόσφατα κάνει βασιλιά τον « Ήρωα
του μήνα» και δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί κάποιος
να τον σκοτώσει.
η Elliott14/2
αποφάσισε να διδάξει στην
Schooling
theΈτσι
World:
documentary
τάξηWhite
της Man's
ένα Last
τολμηρό
The
Burdenμάθημα για την έννοια των
min.
διακρίσεων. Ήθελε να δείξει στους μαθητές της πως66
είναι
η
της to
διάκρισης
τι μπορεί
στους
Ifαίσθηση
you wanted
change anκαι
ancient
cultureνα
in aκάνει
generation,
ανθρώπους.
how would you do it?
You would change the way it educates its children.
The U.S. Government knew this in the 19th century when it
forced Native American children into government boarding
schools. Today, volunteers build schools in traditional societies around the world, convinced that school is the only way
to a "better" life for indigenous children.
But is this true? What really happens when we replace a traditional culture's way of learning and understanding the world
with our own? Schooling the World: The White Man's Last
Burden takes a challenging, sometimes funny, ultimately
the world's last sustainable indigenous cultures.

Schooling the World:

21/2
Summerhill
atLast
‘70sBurden
The
White Man's

14/2

documentary

ντοκιμαντέρ
51 min.
διάρκεια 66’

Εάν ήθελες να αλλάξεις έναν αρχαίο πολιτισμό μέσα σε μια
anti-authoritarian, "free" education, has been going strong
γενιά , τι θα έκανες;
for over seven decades. This program from 1992 shows how
Θα άλλαζες τον τρόπο που εκπαιδεύονται τα παιδιά του.
Summerhill children, left entirely to their own devices,
behave; it looks at whether they spurn or take advantage of
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ήξερε αυτό από τον 19αιώνα,
όταν ανάγκασε τα παιδιά των ιθαγενών να μπουν σε σχολικά
οικοτροφεία της χώρας. Σήμερα, εθελοντές ανά
weight as that of the headmistress.
παραδοσιακές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο χτίζουν σχολεία,
με την πεποίθηση ότι το σχολείο είναι ο μόνος τρόπος για
μια καλύτερη ζωή.
Αλλά είναι αλήθεια αυτό; Τι πραγματικά συμβαίνει όταν
The classrooms of boredom 28/2
αντικαθιστούμε έναν παραδοσιακό τρόπο μάθησης και
κατανόησης του κόσμου με τον δικό μας;
Το ντοκιμαντέρ
αυτό αποτελεί
a production
of disobedient students - visual void
μια προκλητική και
55 min.
ανησυχητική ματιά των
The disobedientτης
students is a self-organized collective of
αποτελεσμάτων
students
,of
various
schools of Patras, and their main aim is to
σύγχρονης
spread the message
of social contestation against the educaεκπαίδευσης
για
tional
system.
Operate
anti- hierarchical and all decisions are
τους τελευταίους
taken
by
meeting
which
takes place in Anatopia, and can
βιώσιμους
participate in this all students.
αυτόχθονες
πολιτισμούς του
κόσμου.
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Summerhill at ‘70s

Στις αίθουσες της πλήξης

21/2

28/2

ντοκιμαντέρ
διάρκεια 51’

παραγωγή των ανυπάκουων
μαθητών- visual void
διάρκεια 55’

Το Summerhill ήταν το πρώτο και τελευταίο προπύργιο της
εντελώς ανεκτικής, αντι-αυταρχικής, δωρεάν παιδείας, που
λειτούργησε για πάνω από εφτά δεκαετίες. Αυτό το
πρόγραμμα από το 1992 δείχνει πως τα παιδιά του Summerhill, αφήνονται εντελώς στην τύχη τους, εξετάζεται κατά
πόσο αυτά επωφελούνται ή απορρίπτουν την ακαδημαϊκή
εκπαίδευση που τους προσφέρεται και εάν ένα δικαστήριο
είναι αποτελεσματικό όταν η ψήφος ενός πεντάχρονου
παιδιού ισούται με την ψήφο της διευθύντριας.

Οι Ανυπάκουοι Μαθητές είναι μια αυτοοργανωμένη
συλλογικότητα μαθητών και μαθητριών από διάφορα
σχολεία της Πάτρας και βασικός τους στόχος είναι η διάδοση
του μηνύματος της κοινωνικής αμφισβήτησης, ενάντια στο
εκπαιδευτικό σύστημα. Λειτουργούν αντιιεραρχικά και όλες
οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συνέλευσής η οποία
συμμετέχουν σε αυτή όλοι μαθητές και μαθήτριες.
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