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Θεσσαλονίκη: 19-10-2022 
Αριθ. Πρωτ.:16139 
 
 

 
  

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.  Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση συμμετοχής στο  υπό ίδρυση Περιφερειακό  

Θεματικό Δίκτυο "Κινηματογραφική Εκπαίδευση", σχολικό έτος 2022-23 

 

Το Δίκτυο «Κινηματογραφική Εκπαίδευση»  της Διεύθυνσης Π. Ε. 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης και οι συνεργαζόμενοι φορείς του, Τμήμα 

Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ, Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ, 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου(Μουσείο Κινηματογράφου), ΕΚΟΜΕ, καλούν 

τους/τις εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης να 

συμμετάσχουν για πρώτη φορά στο Δίκτυο το σχολικό έτος 2022-23.  

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Κινηματογραφική Εκπαίδευση»  

ιδρύθηκε το σχολικό έτος 2017-18 με την αρ. Πρ.  11078/9/5/2018 απόφαση 

της Διεύθυνσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης και προτίθεται να  υποβληθεί  

για έγκριση ως Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο της Π.Δ.Ε. Κεντρικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
----- 
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Μακεδονίας το σχολικό έτος 2022-23 συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς 

και σχολεία από διάφορους νομούς της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η εισαγωγή της τέχνης του 

κινηματογράφου και της κινηματογραφικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό 

Σχολείο. Στο πλαίσιο του δικτύου οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν 

επιμορφωτικές συναντήσεις και υποστηρίζονται στην υλοποίηση 

εκπαιδευτικών δράσεων ή προγραμμάτων Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης. 

Η δράση του Δικτύου και των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και σχολείων 

τα προηγούμενα σχολικά έτη παρουσιάζεται  εκτενώς στην ιστοσελίδα του 

Δικτύου https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation . 

Το δίκτυο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, όλων 

των ειδικοτήτων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων. Οι 

συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις δια ζώσης ή 

διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις του Δικτύου και υλοποιούν 

δραστηριότητες και προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα 

σχολεία τους με την υποστήριξη του δικτύου.  Οι δραστηριότητες και τα 

προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης δύναται να συνδεθούν με  τις 

θεματικές  και δράσεις των εργαστηρίων δεξιοτήτων, να υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων ή της διδασκαλίας των γνωστικών 

αντικειμένων.  Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να 

συμμετάσχουν στο δίκτυο δεν είναι απαραίτητο να έχουν παρακολουθήσει 

επιμορφώσεις αναφορικά με την τέχνη του κινηματογράφου και την 

κινηματογραφική εκπαίδευση και ότι για τα καινούρια μέλη του δικτύου θα 

υλοποιηθούν επιπλέον επιμορφωτικές συναντήσεις. 

 Πολύ βασικός στόχος της δημιουργίας και συνέχειας του δικτύου 

είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών-μελών του. Η 

επικοινωνία και συνεργασία των μελών του δικτύου πραγματοποιείται 
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κυρίως κατά τις επιμορφωτικές συναντήσεις αλλά και διαμέσου της 

ιστοσελίδας του δικτύου και της Κλειστής ομάδας του δικτύου στο facebook.  

Οι δράσεις του δικτύου ξεκινούν το φθινόπωρο του 2022 και 

ολοκληρώνονται τον Ιούνιο του 2023. Η πρώτη συνάντηση των μελών του 

δικτύου θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2022 κατά την ημερίδα με 

τίτλο: «Κινηματογράφος στην εκπαίδευση. Εμπειρίες, δυνατότητες, 

προκλήσεις. Προς μία Παιδαγωγική του Κινηματογράφου» που θα 

διεξαχθεί στην αίθουσα προβολών του Τμήματος Κινηματογράφου, ώρες 

17.30 – 20.30).  Σκοπός της ημερίδας είναι να κατατεθούν και να συζητηθούν 

οι εμπειρίες της ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και φοιτητικής κοινότητας από 

τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα 

σχολεία. Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί και φοιτητές για 

τις σχεδιαζόμενες δράσεις  του Τμήματος Κινηματογράφου καθώς και του 

Δικτύου Κινηματογραφικής Εκπαίδευσης.  

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο το 

σχολικό έτος 2022-23 θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα 

έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022. 

 

 Τα νέα μέλη του δικτύου υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο 

Δίκτυο μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  

https://forms.gle/AJyiNFYDBbK9BZ2h7  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο παρακαλείσθε να 

επικοινωνείτε 

1. Mε την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα 

Νταή Αθανασία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

nasiantai.politistika@gmail.com . 

2. Με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Δυτικής Θεσσαλονίκης κα 

Μπαζακογιάννη Στέλλα bazakogiannist@gmail.com  

https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation
https://www.facebook.com/groups/419289405170556/pending/
https://forms.gle/AJyiNFYDBbK9BZ2h7
mailto:nasiantai.politistika@gmail.com
mailto:bazakogiannist@gmail.com
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Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

                                                                         
 
 

                                                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ  
                                                                          ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
                                                                           
 

                                                                            ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ 
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