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Θεσσαλονίκη: 01-03-2021 
Αριθ. Πρωτ.:2598 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση στο πρόγραμμα Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης 

«Δημιουργία μαθητικής ταινίας» 

  

             Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ,  προσφέρει τη δυνατότητα 

σε όσα σχολεία το επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κινηματογραφικής 

Εκπαίδευσης «Δημιουργία μαθητικής ταινίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. 

Σκοπός της δράσης και του Φεστιβάλ είναι να δοθεί στους μαθητές και τις 

μαθήτριες η δυνατότητα της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης μέσω της 

εξοικείωσης με την κινηματογραφική διαδικασία. Η δημιουργία της ταινίας δίνει τη 

δυνατότητα για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: στο μάθημα της Ιστορίας (ταινίες 

τεκμηρίωσης/ντοκιμαντέρ για θέματα τοπικής ιστορίας), τα Γλωσσικά μαθήματα 

(προετοιμασία σεναρίου, εξοικείωση με κειμενικά είδη όπως οι κινηματογραφικές 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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αφίσες και κινηματογραφικές κριτικές), τα Εικαστικά (δημιουργία σκηνικών, 

ενδυματολογία, comic για ταινίες animation), τη Μουσική (πρωτότυπη μουσική 

σύνθεση για την ταινία), στην Πληροφορική (μοντάζ και εφέ ταινιών), τα 

Θρησκευτικά κ.ά.  Ειδικά για φέτος, το θέμα της ταινίας μπορεί να σχετίζεται με 

την Επανάσταση του 1821, αλλά και τις επετειακές εκδηλώσεις. Ειδικά για την 

Κεντρική Μακεδονία προσφέρει τη δυνατότητα να ερευνηθούν και να αναδειχθούν 

λιγότερο γνωστές πτυχές τις Επανάστασης, όπως π.χ. στη Χαλκιδική, τη Νάουσα 

κ.λπ., συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της 

περιοχής. 

Δεδομένης της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, το 

Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ  μπορεί να 

διοργανώσει το σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς διαδικτυακά και εξ 

αποστάσεως. Επιπλέον, ήδη από το περασμένο ακαδημαϊκό έτος, οι φοιτητές/τριές 

– στα πλαίσια των μαθημάτων Κινηματογράφος και Εκπαίδευση- έχουν 

δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, έτσι ώστε η διδασκαλία της 

δημιουργίας μιας ταινίας να μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική 

τους παρουσία, εάν αυτό παραστεί αναγκαίο. Έτσι, σε συνδυασμό με την διαρκή 

υποστήριξη, που θα παρέχεται, δε θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα υλοποίησης  

Διευκρινίζεται ότι μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή και όσοι εκπαιδευτικοί 

συμμετέχουν στο Δίκτυο «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Ανατολικής  Θεσσαλονίκης.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRw23nIZJoUW0N3YTO6VGqTzcYX

NY7EPArYNeXtDm7hSG-5A/viewform      μέχρι την Δευτέρα 8-3-2021 

  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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