
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             

               Θεσσαλονίκη 15-12-2021 

                Αρ. Πρωτ.: 33365 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   Π.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ντές/ντριες Δημ. Σχολείων 

   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

    Προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων 

        Διεύθυνση  : 

Ταχ. Δ/νση: 

Κατσιμίδη & Μήλου 33   
     Ταχ. Κώδικας: 54638 Θεσσαλονίκη ΚΟΙΝ:   

ΚΟΙΝ:

ΚΟΙΝ: 

1. 1ο ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης 
     Πληροφορίες: Νταή Αθανασία 

 

 

 Π.Ε. &  Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

     Τηλέφωνο: 2310-954114  2. ΕΚΟΜΕ 
     Ηλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr  3. Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ 
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr  4. Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ 
   5. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης 
      (Μουσείο κινηματογράφου) 

   6. Αρχείο 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Κινηματογραφική 

Εκπαίδευση» , σχολικό έτος 2021-22 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης και η συντονιστική επιτροπή του Τοπικού Θεματικού 

Δικτύου «Κινηματογραφική Εκπαίδευση»  της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης προτίθεται 

να συνεχίσει την λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες εκπαιδευτικούς 

να ενταχθούν σε αυτό το σχολικό έτος 2021-22. 

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο ιδρύθηκε το σχολικό έτος 2017-18 με την αρ. Πρ.  

11078/9/5/2018 απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο κύριος σκοπός του 

δικτύου είναι η εισαγωγή της τέχνης του κινηματογράφου και της κινηματογραφικής εκπαίδευσης 

στο Δημοτικό Σχολείο.  

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

Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π. Ε.  Ανατ. Θεσσαλονίκης. Οι 

συμμετέχοντες/χουσες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις του Δικτύου 

και υλοποιούν δράσεις και προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης στα σχολεία τους με την 

υποστήριξη του δικτύου και της συντονιστικής επιτροπής.  Οι δράσεις και τα προγράμματα 

κινηματογραφικής εκπαίδευσης μπορούν το φετινό σχολικό έτος  να ενταχθούν  στις ενότητες  και 

https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation.
https://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/images/POLITISTIKA/2017-2018/2017-12-20_09-49_apofash_idryshs_topikoy_thematikoy_diktyoy_kinhmatografikhs_ekpaideyshs.zip


δράσεις των εργαστηρίων δεξιοτήτων ή/και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πολιτιστικών 

προγραμμάτων.  Για την εκπόνηση των δράσεων και των προγραμμάτων κινηματογραφικής 

εκπαίδευσης προτείνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών του Δικτύου, καθώς και η συνεργασία 

των συμμετεχόντων στο δίκτυο σχολείων.  

Η δράση του Δικτύου και των συμμετεχόντων σχολείων τα προηγούμενα σχολικά έτη 

παρουσιάζεται  εκτενώς στην ιστοσελίδα του Δικτύου 

https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation. Η επικοινωνία και συνεργασία των μελών 

του δικτύου πραγματοποιείται κυρίως κατά τις επιμορφωτικές συναντήσεις αλλά και διαμέσου της 

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

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο το σχολικό έτος 2021-22 θα 

πρέπει: 

• Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο μέσω του 

παρακάτω συνδέσμου:  https://forms.gle/CNf2Lb2yH5w5Moja7  έως τις 23-12-2021. 

 Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να συμμετάσχουν δεν είναι απαραίτητο  

να έχουν λάβει μέρος στο δίκτυο στο παρελθόν ή σε επιμορφώσεις αναφορικά με την τέχνη του 

κινηματογράφου και την κινηματογραφική εκπαίδευση ή να έχουν αναλάβει σχετικό πρόγραμμα στο 

παρελθόν. Επίσης οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο δίκτυο τα προηγούμενα σχολικά έτη  και 

επιθυμούν να είναι ενεργά μέλη του δικτύου και το φετινό σχολικό έτος  παρακαλούνται να 

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για το σχολικό έτος 2021-22. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δίκτυο παρακαλείσθε να επικοινωνείτε  με 

την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Νταή Αθανασία μέσω της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης nasiantai.politistika@gmail.com . 

                      

 

 

 

 

 

                 

                                                                       

Ο Διευθυντής ΠΕ  

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

 

Ανδρέας Μαυρίδης 

https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation
https://peanatolikithessal.wixsite.com/cinemaeducation
https://www.facebook.com/groups/419289405170556/pending/
https://forms.gle/CNf2Lb2yH5w5Moja7
mailto:nasiantai.politistika@gmail.com

