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ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ 
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1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ  Σ Ι Κ Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι  Μ Ο    Σ Η Ν  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η  

 

1θ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

H Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ και το Σμιμα Κινθματογράφου τθσ 

χολισ Καλϊν Σεχνϊν του Α.Π.Θ. ςυνδιοργανϊνουν ςτισ 24, 25 & 26 Ιουνίου 2016 ςτθ 

Θεςςαλονίκθ το 1ο Πανελλινιο Επιςτθμονικό υνζδριο με Διεκνι υμμετοχι με τίτλο 

«Οπτικοακουςτικόσ γραμματιςμόσ ςτθν εκπαίδευςθ». 

 

το υνζδριο μποροφν να ςυμμετζχουν ερευνθτζσ, επιςτιμονεσ, καλλιτζχνεσ, ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικοί και φοιτθτζσ, κακϊσ και κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ, που κζλει να 

ςυμβάλλει ςε ζνα γόνιμο προβλθματιςμό ςε ςχζςθ με το κζμα του υνεδρίου. 

 

κοπόσ του υνεδρίου είναι θ καταγραφι 

 των τάςεων που επικρατοφν για τον οπτικοακουςτικό γραμματιςμό ςτο γενικότερο 

παιδαγωγικό πλαίςιο (ςυγκλίςεισ και διαφοροποιιςεισ) 

 των προχποκζςεων ειςαγωγισ των οπτικοακουςτικϊν τεχνϊν και τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ 

αυτϊν ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ και  

 τθσ φπαρξθσ ανάγκθσ ι/και δυνατότθτασ ζνταξθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου/αυτόνομου 

προγράμματοσ οπτικοακουςτικισ παιδείασ ςτα προγράμματα ςπουδϊν τθσ Π.Ε. και Δ.Ε. 

 

Βάςει του παραπάνω ςκοποφ, ςτα πλαίςια του υνεδρίου οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα επιδιϊξουν 

μζςα από κεντρικζσ ομιλίεσ, ςτρογγυλζσ τράπεηεσ, ειςθγιςεισ και εργαςτιρια να απαντιςουν ςτα 

παρακάτω ερωτιματα:  

 



1. Ποιεσ είναι οι διαςτάςεισ του οπτικοακουςτικοφ γραμματιςμοφ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και 

ποια τα ςφγχρονα κεωρθτικά ηθτιματα ςχετικά με τα μοντζλα τθσ οπτικοακουςτικισ 

εκπαίδευςθσ και με τον οριςμό των εννοιϊν, που ςχετίηονται με τον οπτικοακουςτικό 

γραμματιςμό; 

2. Ποιεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ζχουν αναπτυχκεί ςτισ τρεισ διαςτάςεισ του οπτικοακουςτικοφ 

γραμματιςμοφ: κζαςθ, κριτικι προςζγγιςθ και παραγωγι οπτικοακουςτικϊν προϊόντων; 

3. Ποια είναι θ ςυμβολι των οπτικοακουςτικϊν τεχνϊν ςτθν καλλιζργεια κριτικισ και 

αποκλίνουςασ ςτάςθσ;  

4. Ποια είναι θ ςχζςθ των παιδιϊν/εφιβων/νζων με τα οπτικοακουςτικά προϊόντα; Ποια 

επίδραςθ αςκοφν αυτά επάνω τουσ; 

5. ε ποιο βακμό ο πολιτιςμόσ τθσ εικόνασ ςυγκροφεται με τισ πρακτικζσ του ςφγχρονου 

ςχολείου; 

6. Ποιοι είναι οι αποτελεςματικότεροι τρόποι ζνταξθσ των οπτικοακουςτικϊν τεχνϊν ςτθν 

εκπαίδευςθ (εκπαιδευτικά εργαλεία, διαςφνδεςθ με άλλεσ μορφζσ ζκφραςθσ, διάχυςθ ςε όλα 

τα γνωςτικά αντικείμενα, διακριτό μάκθμα κ.ά.); 

7. Ποια είναι θ ςτοχοκεςία των προγραμμάτων οπτικοακουςτικοφ γραμματιςμοφ και ποιεσ 

διδακτικζσ τεχνικζσ υιοκετοφνται ςτισ διάφορεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ;  

8. Ποιεσ είναι οι ςτάςεισ/απόψεισ των εκπαιδευτικϊν για τθν οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ και 

πϊσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτισ διδακτικζσ τουσ πρακτικζσ; 

9. ε ποιο βακμό ζχουν ανιχνευτεί οι ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν για τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν 

επιμορφωτικϊν δράςεων; 

10. ε ποιο βακμό και με ποιουσ τρόπουσ ςυμβάλλει θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ ςτθν 

οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ;  

 

ΧΩΡΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

Ο χϊροσ διεξαγωγισ κα κοινοποιθκεί ςε επόμενθ ανακοίνωςθ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σο πρόγραμμα του υνεδρίου περιλαμβάνει  

 Ζρευνεσ 

 Διδακτικζσ προτάςεισ 

 Εργαςτιρια  

 Καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Οπτικοακουςτικόσ γραμματιςμόσ – οπτικοακουςτικι εκπαίδευςθ 

 Κινθματογράφοσ  

 Βίντεο 

 Σθλεόραςθ  

 Ραδιόφωνο 

 Οπτικοακουςτικζσ διαφθμίςεισ 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα, φεςτιβάλ και διαγωνιςμοί μακθτικϊν οπτικοακουςτικϊν 

προϊόντων 

 

 



ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Όςοι και όςεσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο υνζδριο με προφορικι ειςιγθςθ ι εργαςτιριο, 

κα πρζπει να υποβάλλουν το αργότερο ζωσ τισ 4 Μαΐου 2016 ςυμπλθρωμζνο το ςχετικό ζντυπο 

ςυμμετοχισ (ζρευνα, διδακτικι εφαρμογι, εργαςτιριο) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ υποβολισ. Σα 

ζντυπα και οι απαιτοφμενεσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ είναι αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του 

υνεδρίου http://synedriooptikoakou.wix.com/thessaloniki και αποςτζλλονται ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ synedriooptikoakoustiko@gmail.com. Για τθν αξιολόγθςθ - επιλογι των υποβλθκζντων 

προτάςεων κα χρθςιμοποιθκεί θ πρακτικι των δφο ανεξάρτθτων κριτϊν. 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

Διεξαγωγι υνεδρίου: 24 - 26 Ιουνίου 2016 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων:  4 Μαΐου 2016 

Ημερομθνία αποδοχισ προτάςεων: 23 Μαΐου 2016 

Ημερομθνία ανακοίνωςθσ προγράμματοσ: 30 Μαΐου 2016 

Καταλθκτικι θμερομθνία αποςτολισ τελικοφ κειμζνου για πρακτικά: 15 Ιουλίου 2016 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

Διλωςθ ςυμμετοχισ για τθν παρακολοφκθςθ του υνεδρίου εδϊ ι ςτθν ιςτοςελίδα του υνεδρίου 

http://synedriooptikoakou.wix.com/thessaloniki. Η διλωςθ ςυμπλθρϊνεται και από τουσ/τισ 

ειςθγθτζσ/τριεσ και εμψυχωτζσ/τριεσ των εργαςτθρίων, που επικυμοφν να παρακολουκιςουν το 

υνζδριο.  

ΔΙΑΜΟΝΗ 

τθν ιςτοςελίδα του υνεδρίου κα αναρτϊνται μζχρι τισ 10 Ιουνίου 2016 προςφορζσ από 

ξενοδοχεία τθσ Θεςςαλονίκθσ.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Χαρίκλεια Σερηθτάνου 6946119689 
 2310954114, Σρίτθ & Σετάρτθ, ϊρεσ 8:00-16:00 
ταφροσ Γρόςδοσ 6977253158 
email: synedriooptikoakoustiko@gmail.com 

http://synedriooptikoakou.wix.com/thessaloniki#!blank-17/c8gg 
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