עבודה מסכמת למשתתפים בהשתלמות ״זיכרון בקולנוע״
מאת אפרת גורן מור
היקף ההשתלמות 18 :שעות

-

הציון מורכב משלושה מרכיבים:

 .1מטלת היכרות בצילום -סרטון 10% .מכלל הציון.
 .2מטלת לימוד  -סרטון שהוקרן בכתה וסרטון תגובה שצולם בכתה 50% .מכלל הציון.
 .3כתיבת ביקורת על סרט שיינתן לצפיה לכלל הקבוצה על פי העקרונות שנלמדו ) עבודה כתובה בהיקף של 2
עמודים( 40% .מכלל הציון.
הסבר:
 .1מטלת היכרות  -עם צילום וידאו תנתן במהלך המפגש השני  -צילום ועריכה על זכרון אישי -חפץ המסמל עבורי
משהו יקר.
.2

מטלת לימוד ) -היישום בכיתה של תכנים ואסטרטגיות שנלמדו בהשתלמות( על המורה לתת שעורי בית
לתלמידים בנושא זכרון משפחתי /טקסים -תיעוד בבית) .לדוגמא  :הדלקת נרות בחנוכה ,שבת( הצגת
הסרטונים של התלמידים בהשתלמות  .כמו כן צילום הביקורת של המורה שניתנה בכתה על העבודה וקבלת
פידבק על התגובה שניתנה בכתה .המפגש הרביעי )או חצי מפגש אחרי הרביעי(.

 .3כתיבת ביקורת -עבודה נוספת המתרגלת את העקרונות הנלמדו בהשתלמות -צפיה בסרט מלא העוסק
בנושא ״זיכרון בקולנוע״ וכתיבת ביקורת עליו עם התייחסות לעקרונות הקולנועיים התיאורטיים הבאים לידי
ביטוי בסרט .העבודה תשלח במייל עד כחודש לאחר סיום ההשתלמות.
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