
                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         Θεσσαλονίκη 20-1-2021                 Αρ. Πρωτ.:  1370 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  : Κατσιμίδη & Μήλου 33        Ταχ. Κώδικας: 54638 Θεσσαλονίκη 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: Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Όψεις της πραγματικότητας - Το ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση»  Η Διεύθυνση Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης και η Συντονιστική Επιτροπή του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσ/νίκης με την υποστήριξη των συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου, ΕΚΟΜΕ, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ., Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  (Μουσείο Κινηματογράφου)  διοργανώνουν  επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: « Όψεις της πραγματικότητας - Το ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση», το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:30. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν προσεγγίσεις της πραγματικότητας στο κινηματογράφο, ταινίες ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας. Με ποιους τρόπους αποτυπώνονται η αυθεντικότητα και η αλήθεια σε μια καλλιτεχνική δημιουργία; Αυτοί είναι κάποιοι από τους προβληματισμούς που θα απασχολήσουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην εισαγωγή του σεμιναρίου. Στη συνέχεια με αφορμή το επεισόδιο “Αθλητές σε αναμονή” της σειράς ντοκιμαντέρ “Ες αύριον τα σπουδαία”, το οποίο θα έχουν ήδη παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες/ουσες θα προσεγγίσουν πρακτικά ζητήματα της παραγωγής που είναι χρήσιμα και για το ντοκιμαντέρ στην εκπαίδευση. Εισηγητής θα είναι ο κ. Δημήτρης Ζάχος σκηνοθέτης στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική 



στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Κινηματογράφο στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, εργάστηκε ως σκηνοθέτης σε σειρές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ και σχεδίασε τις βιντεοπροβολές σε θεατρικές παραστάσεις και βίντεο αρτ εκθέσεις. Στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει εργαστεί ως διδάσκων κινηματογράφου και έχει οργανώσει εργαστήρια οπτικοακουστικής αφήγησης. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 22.1.2021 στις 15:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/5pkRZN3SigEUGXPJ9 Σε περίπτωση πολλών συμμετοχών προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους/ες ήταν και είναι μέλη του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Κινηματογραφική Εκπαίδευση» του Τοπικού Δικτύου της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν Θεσ/νίκης και σε όσους/ες υλοποιούν πολιτιστικό πρόγραμμα σε σχέση με την κινηματογραφική εκπαίδευση και το ντοκιμαντέρ. Στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα σταλεί το link του ντοκιμαντέρ διάρκειας 25 λεπτών που θα πρέπει να παρακολουθήσουν πριν το σεμινάριο  και πληροφορίες σύνδεσης στην πλατφόρμα του σεμιναρίου. Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.                  Ο Διευθυντής Π.Ε.  Ανατολικής Θεσσαλονίκης  Ανδρέας Μαυρίδης 
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