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ΒαθμόςΑσΦαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαρούσι, 2r;;- ι ι - L ο ι ~
Αρ.Πρωτ.: '4 g Lι 5δ /Γ7
Βαθμός Προτερ.

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
- Αττικής
- Κεντρικής Μακεδονίας
- Δυτικής Μακεδονίας
- Πελοποννήσου

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω των ανωτέρω
Περιφερειακών Διευθύνσεων)

3. Δ/νσεις Π/θμιας & Διβάθμιας Εκπ/σης των ανωτέρω
Περιφερειακών Δ!νσεων Εκπ/σης

4. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων /
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των
ανωτέρω Δ/νσεων Εκπ/σης

5. Σχολικές μονάδες των ανωτέρω Δ/νσεων Π/θμιας &
Δ/βάθμιας ΕκπΙσης (μέσω των Δ/νσεων)

ΠΡΟΣ:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180, Μαρούσι
email: taapolag@ypepth.gr
Πληροφορίεσ: Πηνελόπη Σακκοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3443023
FAX: 210 3443296

ΚΟΙΝ: κ. Αντώνη Κιούκα
Διευθυντή "Πάμε Σινεμά;"
Κολοκοτρώνη 60 - Αθήνα Τ.Κ. 10560

ΘΕΜΑ:{(Πάμε Σινεμά:» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κινηματογράΦο
Σε απάντηση του: αρ. πρωτ. Υ.ΠΑI.Θ.Π.Α./ΓραΦείο Ειδικού Γραμματέα Π/θ μιας & Δ/θμιας Εκπ/σης/1227/22-10-2012

Σας ενημερώνουμε ότι, με την συνεργασία των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκησ,
υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κινηματονράφο «Πάμε Σινεμά:» για μαθητές των
σχολείων των Περιφερειακών Δ!νσεων Εκπ/σητ; Απικής, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας
και Πελοποννήσου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ιδιαίτερη επαφή των μαθητών με την τέχνη του
κινηματογράφου και την κατανόηση των βασικών αρχών της οπτικοακουστικής αφήγησηο, γεγονός
ιδιαίτερα κρίσιμο σε μία εποχή που η εικόνα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέσο μετάδοσης
πληροφοριών, μεταφοράι; γνώσης και επικοινωνίατ, διαμορφώνοντατ την προσωπικότητα των νέων
ανθρώπων και επηρεάζονται; καθοριστικά την αντίληψή τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Έχουν σχεδιαστεί δύο εφαρμονέτ; του προνράμματοτ, με κοινή δομή και προσανατολισμό: η
μία απευθύνεται σε μαθητές των ΔΊ Ε' και Στ' τάξεων των Δημοτικών σχολείων και η άλλη σε
μαθητές όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε κάθε σχολείο δίδεται το βιβλίο «Η κινηματονραφική
αφήνηση, μια εξιστόρηση με εικόνα; και ήχοικ;» (τόμος Α' για τα Δημοτικά, τόμοι; Β' για τα Γυμνάσια-
Λύκεια), έκδοσης του «Πάμε Σινεμά:», οδηνότ; εφαρμονήτ του προγράμματος και ερωτηματολόγιο.
Τα ανωτέρω υλικά διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή από το site: www.pamecinema.net.

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα μάθημα ανάλυσης τητ; οπτικοακουστική; αφήγησηο, μία
ταινία για τον τρόπο σύνθεσης και δημιουργίας ενός κινηματονραφικού έργου (παρανωνήι; ειδικά για
το «Πάμε Σιν εμά:»), μια κινηματονραφική ταινία και απαντούν στα ερωτηματολόγια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρε«; όάσεκ:
1. Σε ΚΕντρική αίθουσα, οι μαθητέτ; παρακολουθούν:
• την προβολή ενός βίντεο για τον τρόπο δημιουργίας μίας κινηματονραφικήι; ταινίας,
• μάθημα με κάμερα, φώτα, και προβολές με θέμα {( Η κινηματονραφική αφήνηση: μια



εξιστόρηση με εικόvες και ήχους», στα πλαίσια του οποίου γυρίζεται και προβάλλεται μία
ολιγόλεπτη ταινία και

• προβολή μίας κινηματονραφικήτ ταινίας.
Διάρκεια εκπαιδευτικού πρσνράμματοτ: 3,5 ώρες

2. πίσω στην σχολική αίθουσα:
• Επεξεργασία των ερωτηματολογίων (ομαδικά ή ατομικά); τα οποία τα προμηθεύονται από

το site:www.pamecinema.net
• Τα ερωτηματολόγια των μαθητών παραλαμβάνει ομάδα ειδικών επιστημόνων με στόχο

την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχέση των παιδιών με τα οπτικοακουστικά μέσα.
Τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό του προνράμματοι;

• Παρακολούθηση μίαι; δεύτερη; κινηματονραφικήο ταινίατ στην τάξη ή στην αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου.

Συνολικό κόστος και για τις δύο Φάσεις του προγράμματος και την παρακολούθηση των δύο (2)
κινηματογραφικών ταινιών: 6 ευρώ ανά μαθητή/μαθήτρια.

3. Στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών (2 Σαββατοκύριακα):
Σε καθένα από τα σχολεία που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα Πάμε Σινεμά;, οργανώνεται μια
ομάδα έωι; τριάντα παιδιών, που με τη βοήθεια ενότ; επαγγελματία σκηνοθέτη και τα
απαραίτητα τεχνικά μέσα νράφουν σενάριο, σκηνοθετούν, Φτιάχνουν τα κοστούμια και τα
σκηνικά, συνθέτουν τη μουσική και γυρίζουν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα μια ολιγόλεπτη
ταινία, διάρκειαο 5' έωτ; 7'.
Στο τέλοτ; τητ; σχολικήο χρονιάτ, όλες οι ταινία; συμμετέχουν στο πανελλήνιο Φεστιβάλ «Πάμε
Σινεμά:»

Το κόστοτ για την 3η φάση (παραγωγή της ταινίαο), σε περίπτωση που το σχολείο προχωρήσει σε
αυτή, είναι 400 ευρώ/σχολείο και περιλαμβάνει: αμοιβή του σύμβουλου σκηνοθέτη, εξοπλισμό και
επεξεργασία εικόνας και ήχου (μοντάζ).

Σε όλα τα παραπάνω η συμμετοχή σχολείων και μαθητών είναι προαιρετική και
πρoα~αιτείται απόΦαση του συλλό\10υ διδασκόντων.

Για περισσότερεο πληροφορίετ και συμμετοχές στο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε
καθημερινά και ώρει; 10:00 έωι; 14:00 :

Για τη Βόρεια Ελλάδα:
Κύριος ΛευτέρηοΤερζητάνοσ, τηλ: 2315315389,6936-602097

Για τη Νότιο Ελλάδα:
Κύριοι; ΝίΚΟζΓιαννόπουλΟζ, τηλ: 210-3313004, 210-3613004, 6977-214305

Υπεύθυνοι; του προνράμματοι; είναι ο σκηνοθέτηο-παρανωνότ; κ. Αντώνης Κιούκας.
email: info@pamecinema.net

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία τητ; αρμοδιότητάς σαι;
πιστό Αντίγραφο ,
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Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ - Τμήμα Δ' Αισθηηκή; Αγωγής (Αρ. Πρωτ. 510/19-11-2012 )
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