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1. Περιθερειακές Δ/νζεις Εκπ/ζης ηης τώρας 
2. Γραθεία Στολικών Σσμβούλων ΠΕ & ΔΕ (μέζω ηων 

Περιθερειακών Δ/νζεων Εκπ/ζης) 
ΚΟΙΝ :     3.   κ. Ανηώνη Κιούκα  

         Διεσθσνηή “Πάμε Σινεμά;” 
         Κολοκοηρώνη 60 – Αθήνα Τ.Κ. 105 60 

       

 ΘΕΜA: « Πάμε ινεμά;» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κινηματογράφο 
                    ε απάντηςη του:  αρ. πρωτ. Γραφ. Τφυπουργοφ κ. . Κεδίκογλου 2490/19-7-2013 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κινθματογράφο «Πάμε ινεμά;» 

απευκφνεται ςτουσ μακθτζσ όλων των ςχολείων τθσ Ελλάδασ. τθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ το 
πρόγραμμα υλοποιείται με τθν  ςυνεργαςία των Διμων Ακθναίων και Θεςςαλονίκθσ . 

τόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ιδιαίτερθ επαφι των μακθτϊν με τθν τζχνθ του 
κινθματογράφου και τθν κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν τθσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ, γεγονόσ 
ιδιαίτερα κρίςιμο ςε μία εποχι που θ εικόνα ζχει αναδειχκεί ςε κυρίαρχο μζςο μετάδοςθσ 
πλθροφοριϊν, μεταφοράσ γνϊςθσ και επικοινωνίασ,  διαμορφϊνοντασ τθν προςωπικότθτα των νζων 
ανκρϊπων και επθρεάηοντασ κακοριςτικά τθν αντίλθψι τουσ για τον κόςμο που τουσ περιβάλλει.   

Ζχουν ςχεδιαςτεί δφο εφαρμογζσ του προγράμματοσ, με κοινι δομι και προςανατολιςμό: η 
μία απευθφνεται ςε μαθητζσ των Δ΄, Ε΄ και  τ΄ τάξεων των Δημοτικών ςχολείων και η άλλη ςε 
μαθητζσ όλων των τάξεων των Γυμναςίων και Λυκείων. 

Κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ ςε κάκε ςχολείο δίδεται το βιβλίο «Η κινθματογραφικι 
αφιγθςθ, μια εξιςτόρθςθ με εικόνεσ και ιχουσ» (τόμοσ Α’ για τα Δθμοτικά, τόμοσ Β’ για τα Γυμνάςια-
Λφκεια), ζκδοςθσ του «Πάμε ινεμά;», οδθγόσ εφαρμογισ του προγράμματοσ και ερωτθματολόγιο. 
Σα ανωτζρω υλικά διατίκενται και ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα: www.pamecinema.net.  

Οι μακθτζσ παρακολουκοφν ζνα μάκθμα ανάλυςθσ τθσ οπτικοακουςτικισ αφιγθςθσ, μία 
ταινία για τον τρόπο ςφνκεςθσ και δθμιουργίασ ενόσ κινθματογραφικοφ ζργου (παραγωγισ ειδικά για 
το «Πάμε ινεμά;»), μια κινθματογραφικι ταινία και απαντοφν ςτα ερωτθματολόγια. 

Σο πρόγραμμα υλοποιείται ςε τρεισ φάςεισ: 
1. ε κεντρική αίθουςα, οι μαθητζσ παρακολουθοφν: 
 τθν προβολι ενόσ βίντεο για τον τρόπο δθμιουργίασ μίασ κινθματογραφικισ ταινίασ,  
 μάκθμα με κάμερα, φϊτα, και προβολζσ με κζμα « Η κινθματογραφικι αφιγθςθ: μια 

εξιςτόρθςθ με εικόνεσ και ιχουσ», ςτα πλαίςια του οποίου γυρίηεται και προβάλλεται μία 
ολιγόλεπτθ ταινία και 

 προβολι μίασ κινθματογραφικισ ταινίασ.    
Διάρκεια εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: 3,5 ϊρεσ 

2. Πίςω ςτην ςχολική αίθουςα: 
 Επεξεργαςία των ερωτθματολογίων (ομαδικά ι ατομικά), τα οποία τα προμθκεφονται από 

τθν ιςτοςελίδα:  www.pamecinema.net 
 Σα ερωτθματολόγια  των μακθτϊν  παραλαμβάνει ομάδα ειδικϊν επιςτθμόνων με ςτόχο 

τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθ ςχζςθ των παιδιϊν με τα οπτικοακουςτικά μζςα. 
Σα ερωτθματολόγια των εκπαιδευτικϊν χρθςιμοποιοφνται για τθ βελτίωςθ και τον 

 
1.  Δ/νζεις   Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/ζης ηης τώρας 
2.  Υπεύθσνοσς Πολιηιζηικών Θεμάηων και  
     Υπεύθσνοσς Στολικών Δραζηηριοηήηων ΠΕ & ΔΕ 
3.  Στολικές μονάδες ηων ανωηέρω Δ/νζεων Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπ/ζης (μέζω ηων Δ/νζεων) 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ  
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 ΣΜΗΜΑ Δϋ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

Βαθμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατηρηθεί μζχρι: 

Μαροφςι, 24-12-2013 
Αρ.Πρωτ.:   198420/Γ7 
Βαθμόσ Προτερ.  

ΠΡΟ:  

http://www.pamecinema.net/


εκςυγχρονιςμό του προγράμματοσ. 
 Παρακολοφκθςθ μίασ δεφτερθσ κινθματογραφικισ ταινίασ ςτθν τάξθ ι ςτθν αίκουςα 

εκδθλϊςεων του ςχολείου. 
υνολικό κόςτοσ και για τισ δφο φάςεισ του προγράμματοσ και την παρακολοφθηςη των δφο (2) 
κινηματογραφικών ταινιών: 6 ευρώ ανά μαθητή/μαθήτρια. 
Για τισ δυο πρώτεσ φάςεισ του προγράμματοσ δεν υπάρχει περιοριςμόσ  ςτον αριθμό των 
ςυμμετεχόντων μαθητών ενόσ ςχολείου.   
 

3. τον ελεφκερο χρόνο των μακθτϊν (2 αββατοκφριακα):  
ε κακζνα από τα ςχολεία που παίρνουν μζροσ ςτο πρόγραμμα Πάμε Σινεμά;,  οργανϊνεται μια 
ομάδα ζωσ είκοςι παιδιϊν, που με τθ βοικεια ενόσ επαγγελματία ςκθνοκζτθ και τα απαραίτθτα 
τεχνικά μζςα γράφουν ςενάριο, ςκθνοκετοφν, φτιάχνουν τα κοςτοφμια και τα ςκθνικά, 
ςυνκζτουν τθ μουςικι και γυρίηουν μζςα ςε δφο αββατοκφριακα μια ολιγόλεπτθ ταινία, 
διάρκειασ 5’ ζωσ 7’.  
το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, όλεσ οι ταινίεσ ςυμμετζχουν ςτο πανελλινιο Φεςτιβάλ  «Πάμε 
ινεμά;» 

Σο κόςτοσ για τθν 3θ φάςθ (παραγωγι τθσ ταινίασ), ςε περίπτωςθ που το ςχολείο προχωριςει ςε 
αυτι,  είναι 400 ευρώ/ςχολείο και περιλαμβάνει: αμοιβι του ςφμβουλου ςκθνοκζτθ, ενοίκιο 
εξοπλιςμοφ και ενοίκιο ςτοφντιο για τθν επεξεργαςία εικόνασ και ιχου (μοντάη). 
 

ε όλα τα παραπάνω η ςυμμετοχή ςχολείων και μαθητών είναι προαιρετική και 
προαπαιτείται απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων . 

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυμμετοχζσ ςτο πρόγραμμα,  μπορείτε να απευκφνεςτε 

κακθμερινά και ϊρεσ 10:00 ζωσ 14:00  ςτα τθλζφωνα : 210-3313004 και  210-3613004 (κ. Νίκοσ 

Γιαννόπουλοσ) 

 

Τπεφκυνοσ του προγράμματοσ είναι ο ςκθνοκζτθσ-παραγωγόσ κ. Αντϊνθσ Κιοφκασ  

e-mail : info@pamecinema.net 

 

Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ.    

 
  

  Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
              ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΤΡΙΑΖΗ 
 

   
 
 
 
 
Εζωηερική διανομή 
 
- Γραφείο Τφυπουργοφ κ. . Κεδίκογλου ( Αρ. Πρωτ. : 2490/19-7-2013) 
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα κ. Ακανάςιου Κυριαηι 
- Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ - Σμιμα Δϋ Αιςκθτικισ Αγωγισ (Αρ. Πρωτ.: 464 /18-11-2013  ) 
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