ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ… ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ
Στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, τα τμήματα Γ’1 και Γ’3 του Ραλλείου Γυμνασίου
Θηλέων Πειραιά επισκέφτηκαν την Αthens Comics Library στην Αθήνα , στην ευρύτερη
περιοχή του Ψυρρή, προκειμένου να ξεναγηθούν στο χώρο της πρωτοποριακής δανειστικής
βιβλιοθήκης
comics και να περιηγηθούν σε μια μεγάλη συλλογή από comics,
παρακολουθώντας παράλληλα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ονομαζόταν «Πίσω από
τη μάσκα». Θέμα του προγράμματος οι υπερ-ήρωες των comics και το αδύναμο παιδί που
έκρυβαν κάποτε μέσα τους, το οποίο είχε μάλιστα πέσει θύμα εκφοβισμού. Από τον
Spiderman μέχρι τον Hulk και από τον Captain America μέχρι τον Star-Lord όλοι έχουν ζήσει
με το φόβο, αλλά κατάφεραν να ανακαλύψουν τον ήρωα που κρύβουν μέσα τους. Το
πρόγραμμα, λοιπόν, αυτό στόχευε στην κατανόηση του φαινομένου του «εκφοβισμού»,
ειδικά του σχολικού και σε προτάσεις για την αποφυγή του. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν
διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από κομικογράφους ανάλογα με το τι θέλουν να
εκφράσουν και πώς θέλουν να αποδώσουν την ιστορία και τη σκηνή κάθε comic.
H Αthens Comics Library είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης δύο ομάδων με πλούσια
πολιτιστική και δημιουργική δραστηριότητα, της Comicdom Press (διοργανώτριας του
Διεθνούς Φεστιβάλ Comicdom Con Athens) και του δικτύου κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, Ιmpact Hub Athens και στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτήριο
κατασκευασμένο από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ. Σκοπός της είναι να αποτελέσει ένα
χώρο έμπνευσης και δημιουργίας εμπειριών, μάθησης και εξερεύνησης, συναντήσεων και
συμμετοχής, δημιουργικότητας και αποδοτικότητας καθώς και να εξετάσει το θέμα του
ρατσισμού, του μίσους, του φανατισμού και της βίας, μέσα από μια διαφορετική ματιά.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εκεί, οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για την ιστορία ορισμένων γνωστών στο ευρύ κοινό comics, να εντοπίσουν τις διαφορές και
τις ομοιότητες ανάμεσά τους, καθώς και τις τεχνικές δημιουργίας ενός comic. Ακόμα, είχαν
την ευκαιρία να δημιουργήσουν, χωρισμένες σε ομάδες, τα δικά τους comics, με θέμα τον
εκφοβισμό, που δέχεται ένας γήινος σε ένα πλανήτη εξωγήινων, αναπτύσσοντας τη
δημιουργικότητα τους και το ομαδικό πνεύμα και τέλος να περιηγηθούν και να
ξεφυλλίσουν μια τεράστια συλλογή που αγγίζει τους 2.500 τίτλους και αποτελείται από
Ελληνικά comics , αμερικάνικα graphic novels , ευρωπαϊκά BD και τα ιαπωνικά manga.
Με άλλα λόγια, οι εντυπώσεις και τα σχόλια ήταν θετικές, αφού πολλές μαθήτριες
κατενθουσιάστηκαν με αυτή την εκπαιδευτική και σίγουρα εποικοδομητική επίσκεψη, μια
και αποκόμισαν πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον μαγικό κόσμο των comics.
(επιμέλεια κειμένου: Σταυριάνα Δήμου)
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