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Προς:  

 Περιφερειακές Δ/νσεις 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

                (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα τις μαθητικές ταινίες» 

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συμμετέχει στη 
διοργάνωση των παρακάτω μαθητικών δράσεων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση:     

1. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός "Σαράντα χρόνια Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση" 
2. 8ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους  «Cinema… διάβασες;» 
3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα / Διαγωνισμός «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές 

γέφυρες»  
4. 5ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός «Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και 

καλλιτεχνικής  δημιουργίας» 
5. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Στο Δρόμο με Προσοχή!»  
6. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας «Οδική Ασφάλεια: Δικαίωμα 

Όλων!» 
Για την υποστήριξη των παραπάνω μαθητικών δράσεων, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σε 

συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, θα πραγματοποιήσει, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων Film Factory 2017, ημερίδα για εκπαιδευτικούς με θέμα τις μαθητικές ταινίες. Η 
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Γκαίτε (Ομήρου 14-16 Αθήνα), τη Δευτέρα 11 
Δεκεμβρίου (10.00-14.00). 

 Αφού τα δύο προηγούμενα χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στον μαγικό κόσμο του 
κινηματογράφου και ειδικότερα σε αυτόν της παιδικής και εφηβικής ταινίας, η φετινή παρουσίαση 
θα επικεντρωθεί στη Διεύθυνση Φωτογραφίας και το Μοντάζ. Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές και 
θα δοθούν οδηγίες και παραδείγματα για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμοστούν σε ταινίες που 
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γυρίζονται με ερασιτεχνικό εξοπλισμό και με μέσα που έχουν ελάχιστο κόστος. Στόχος είναι να 
υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία που 
θα βελτιώσουν την εικόνα και την αφήγηση των ταινιών που παράγουν με τους μαθητές τους. 

Οι εισηγήσεις θα γίνουν από έμπειρα και αναγνωρισμένης καλλιτεχνικής αξίας, μέλη της 
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα, παρακαλούνται να το 
δηλώσουν στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

https://docs.google.com/forms/d/14r5OMSsHNCCcnTSfDwAL5BpjnCEP-
Xe2zTwXbfHx0Ys/edit?safe=strict&safe=strict&safe=strict 

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ στους συμμετέχοντες 
στην ημερίδα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας 
και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ημερίδα.   

 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή  

- Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζουράρι 

-Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

-Δ/νση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτής Ραδιοτηλεόρασης 
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