
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ  

Web  www.chaniafilmfestival.com    e-mail  chaniafilmfestival@gmail.com 

Τηλ. 6974739122   φαξ  2821036364 
XANIA 09/10/2017 

Α.Π.67/2017 

Προς  

• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης 

• Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

• Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

• Υπευθύνους Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

• Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νέο ετήσιο πρόγραμμα 

οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής παιδείας CineΓραφήματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και 

στο πρώτο σεμινάριο του. 

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ξεκινά ΝΕΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα οπτικοακουστικού γραμματισμού και 

κινηματογραφικής παιδείας με στόχους: 

• την καλλιέργεια της κινηµατογραφικής παιδείας στο σχολείο, 

• τη γνώση και προσέγγιση των εργαλείων-µέσων, της τεχνολογίας του κινηματογράφου και των προεκτάσεών της, 

• τη γνωριμία με τις µεθόδους και τις τεχνικές µε τις οποίες παράγεται το κινηματογραφικό προϊόν, 

• την ανάπτυξη κριτικής στάσης (μελέτη-έρευνα) απέναντι στα κινηματογραφικά προϊόντα (εκφραστικές 

συµβάσεις και οπτικά μέσα), 

• τη χρήση των οπτικοακουστικών εργαλείων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων  προσωπικής  έκφρασης (παραγωγή 

οπτικοακουστικών προϊόντων), ανάπτυξη, οργάνωση και δημιουργία οπτικοακουστικών  παρουσιάσεων στο 

σχολείο, 

• διεπιστηµονικές προσεγγίσεις µε άλλα επιστηµονικά πεδία όπως η φωτογραφία, η εικαστική εικόνα, η µουσική, 

η κίνηση, η λογοτεχνία, η δημιουργική γραφή. 

 
Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος CineΓραφήματα, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί: 

• επιμορφώνονται δια ζώσης σε ζητήματα κινηματογραφικού γραμματισμού, 

• συμμετέχουν σε κινηματογραφικές προβολές και εργαστήρια με ομάδα μαθητών/μαθητριών του σχολείου τους, 

• δρουν πολλαπλασιαστικά, οργανώνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια στο σχολείο τους 

• παράγουν κινηματογραφικό προϊόν με την υποστήριξη και εποπτεία της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος, στο 

πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.  
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Στο πλαίσιο αυτό, στο κλείσιμο του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί το 

πρώτο σεμινάριο που ΝΕΟΥ εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Τίτλος Σεμιναρίου : CineΓραφήματα / «Διερευνώντας την κινηματογραφική εμπειρία: κοινότητες θεατών» 

Συντονίζουν/Εμψυχώνουν: 

• Σταύρος Γρόσδος, Δρ Οπτικοακουστικού Γραμματισμού και Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση - Α.Π.Θ. 

• Χαρά Ανδρεάδου, υπ. Δρ Διδακτικής Κοινωνικών Επιστημών - Α.Π.Θ., Ιστορικός-Πολιτισμολόγος 

Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 

νέο ετήσιο πρόγραμμα οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής παιδείας CineΓραφήματα του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Χανίων.  

Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα 

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 

Χρονοδιάγραμμα: 09:00 - 13:00 

Πνευματικό Κέντρο Χανίων 

Υποχρεωτική η δήλωση συμμετοχής  

Σε όλους τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες θα δοθεί βεβαίωση 

 

Το masterclass αποτελεί την έναρξη του νέου ετήσιου (Οκτώβριος 2017 - Οκτώβριος 2018) προγράμματος οπτικοακουστικού 

γραμματισμού και κινηματογραφικής παιδείας CineΓραφήματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί με τη χρήση των εννοιών των πολυαισθητηριακών συνειρμών, της εικασίας, της προσωπικής ταύτισης 

και της συνθετικής διαδικασίας απολαμβάνουν ως θεατές, εκφράζονται αυθόρμητα και διερευνούν τα συναισθήματά τους, 

αποκωδικοποιούν τις προθέσεις των δημιουργών και τους τρόπους πρόσληψης της κινηματογραφικής ταινίας. Στο τέλος, δημιουργούν 

εκδηλώνοντας κριτική και αποκλίνουσα στάση.  

 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο δράσεων του ετήσιου προγράμματος θα δοθεί με την ολοκλήρωση του masterclass σε 

όσους/όσες εκπαιδευτικούς θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Με βάση τα παραπάνω καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

στο νέο ετήσιο πρόγραμμα οπτικοακουστικού γραμματισμού και κινηματογραφικής παιδείας CineΓραφήματα του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Χανίων να καταθέσουν αίτηση από την  Τρίτη 10/10/2017 έως και  το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρουν στην διεύθυνση  https://www.chaniafilmfestival.com/cinegrafimata  

ή με Αποστολή mail στην διεύθυνση :  education@chaniafilmfestival.com   

Τίτλος e-mail :   Αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα cineΓραφήματα  

Και στο σώμα του κειμένου παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία  

Όνομα 

Επώνυμο 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης που εργάζεστε  

Σχολείο  

e-mail επικοινωνίας 

τηλέφωνο επικοινωνίας  

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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