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Ενθμζρωςθ για το 8ο Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων  

και ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ για το ςχολ. ζτοσ 2020-21 

               χετ. Φ16/69373/Δ2/5-6-2020 και Φ16/71212/Δ2/10-06-2020 ζγγραφα ΤΠΑΙΘ 

 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ / Πολιτιςτικά κζματα διά μζςου τθσ 

Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων με αντικείμενο 

τον κινθματογράφο, κινθματογραφικι λζςχθ, οπτικοακουςτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ ι άλλεσ ςχετικζσ 

κεματικζσ ςασ ενθμερϊνει για τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτθν διεξαγωγι του 8ου Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων, που κα υλοποιθκεί 21- 31 Οκτωβρίου 

2020, όπωσ και ςτισ ακόλουκεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ που εντάςςονται ςε αυτό και αφοροφν όλο το 

ςχολικό ζτοσ 2020-2021. Οι δράςεισ αυτζσ μποροφν να ενταχκοφν ςτθν υλοποίθςθ ςχετικοφ 

Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ, Ομίλων ι άλλων Προγραμμάτων με ςχετικι κεματολογία και είναι οι εξισ: 

1. «CineΜακιματα» Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ/-τριεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ  και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικϊν μονάδων όλθσ τθσ χϊρασ με προτεραιότθτα τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ τθσ Κριτθσ και υλοποιείται ςτθν Πρωτοβάκμια ςτο πλαίςιο των μακθμάτων αιςκθτικισ 

παιδείασ, του ολοιμερου προγράμματοσ και τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και ςτθ Δευτεροβάκμια ςτο πλαίςιο 

των Ομίλων και προγραμμάτων χολικών Δραςτθριοτιτων. Εφαρμόηεται από τον εκπαιδευτικό τθσ 

τάξθσ, ενϊ οι επιμορφϊςεισ πραγματοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα που είναι 

επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων και επαγγελματίεσ του 

κινθματογράφου. Εφαρμόηεται χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ τόςο 

κατά τθ διάρκεια του 8ου Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων όςο και όλθ τθ ςχολικι χρονιά 2020-21.  

  χολικζσ μονάδεσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ 
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2. «CineΓραφιματα» Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/-τριεσ 

τθσ Πρωτοβάκμιασ (Δθμοτικό) και Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςιο-Λφκειο) Εκπαίδευςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται με δια ηϊςθσ (εργαςτιρια) ι εξ αποςτάςεωσ (με τθ χριςθ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου διαχείριςθσ μάκθςθσ) ςε κζματα κινθματογραφικοφ 

γραμματιςμοφ. Αυτι θ δράςθ περιλαμβάνει μεκόδουσ και τεχνικζσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν 

ταινιϊν, δθμιουργία ταινιϊν, εργαςτιρια ςτο ςχολείο, δραςτθριότθτεσ κινθματογραφικοφ 

γραμματιςμοφ με τθν ςχολικι κοινότθτα. Αφορά όλουσ τουσ τφπουσ ςχολικϊν μονάδων (εξαιροφνται 

χολεία Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ) όλθσ τθσ χϊρασ με προτεραιότθτα ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

Κριτθσ και υλοποιείται ςτθν Πρωτοβάκμια ςτο πλαίςιο των μακθμάτων αιςκθτικισ παιδείασ, του 

ολοιμερου προγράμματοσ και τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και ςτθ Δευτεροβάκμια ςτο πλαίςιο των Ομίλων και 

προγραμμάτων χολικών Δραςτθριοτιτων. Εφαρμόηεται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ενϊ οι 

επιμορφϊςεισ πραγματοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα που είναι επιςτθμονικοί 

ςυνεργάτεσ του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων και επαγγελματίεσ του κινθματογράφου. Δεν 

υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. Η επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν πραγματοποιείται εκτόσ ςχολείου. Σο 

πρόγραμμα προβλζπεται να υλοποιθκεί από τον μινα Οκτϊβριο ζωσ τον μινα Μάιο.  

3. «Κινθματογραφικι λζςχθ ςτο ςχολείο e – lesxi» Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Χανίων / CFF EDU με τίτλο «Κινθματογραφικι Λζςχθ ςτο ςχολείο e – lesxi» ζχει ωσ 

ςκοπό τθ δθμιουργία κινθματογραφικισ λζςχθσ ςτα ςχολεία. Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ 

Πρωτοβάκμιασ (Δθμοτικό) και Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςιο - Λφκειο) Εκπαίδευςθσ ςχολείων πρωτίςτωσ 

τθσ Κριτθσ και επιλεκτικά-πιλοτικά υπάρχει θ πικανότθτα να εφαρμοςτεί ςε ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ. Οι 

κινθματογραφικζσ λζςχεσ για παιδιά μπορεί να αποτελοφν ςχολικι αλλά και εξωςχολικι δραςτθριότθτα. 

Ωσ ςχολικι δραςτθριότθτα θ κινθματογραφικι λζςχθ μπορεί να ενταχκεί ςτθν Πρωτοβάκμια ςτο πλαίςιο 

των μακθμάτων αιςκθτικισ παιδείασ, του ολοιμερου προγράμματοσ και τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και ςτθ 

Δευτεροβάκμια ςτο πλαίςιο των Ομίλων και προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων. Οι 

μακθτζσ/τριεσ βλζπουν και ςυηθτάνε ταινίεσ, ενϊ παράλλθλα προχωροφν ςε δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ταινία που είδαν. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ ςυηιτθςθ μετά τθ κζαςθ 

πλαιςιϊνεται από άλλεσ δραςτθριότθτεσ και από παιχνίδια. Ο εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει και εμψυχϊνει 

τθ δράςθ, ενϊ οι επιμορφϊςεισ πραγματοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα που 

είναι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων και επαγγελματίεσ του 

κινθματογράφου. Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. Σο πρόγραμμα προβλζπεται να υλοποιθκεί από τον 

μινα Οκτϊβριο ζωσ τον μινα Μάρτιο.  

4. «Αλθκινζσ Ιςτορίεσ / Crete Education Documentary Project» και «Κριτθ, Προφορικι Ιςτορία/ Crete 

Oral History» με τθν επιμζρουσ δράςθ «Εικόνεσ από επαγγζλματα που χάνονται» Η ςυγκεκριμζνθ 

εκπαιδευτικι δράςθ του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων πρόκειται να εφαρμοςτεί κατά τθ διάρκεια 

του Φεςτιβάλ και όλου του ςχολικοφ ζτουσ 2020 – 2021. Απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ 



(Δθμοτικό) και Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςιο- Λφκειο) Εκπαίδευςθσ ςχολείων πρωτίςτωσ τθσ Κριτθσ και 

επιλεκτικά-πιλοτικά υπάρχει θ πικανότθτα να εφαρμοςτεί ςε ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ και ζχει ωσ ςτόχο 

τθ βιωματικι ζνταξθ του ντοκιμαντζρ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. το πλαίςιο αυτό οι ομάδεσ που 

ςυμμετζχουν παρακολουκοφν κφκλο εκπαίδευςθσ ςτον οποίο γίνεται: α) κεωρθτικι προςζγγιςθ του 

ντοκιμαντζρ, β)προςζγγιςθ τθσ προφορικισ ιςτορίασ, γ) ανάπτυξθ βαςικϊν αρχϊν και τεχνικϊν 

κινθματογράφθςθσ. Η δράςθ εφαρμόηεται παράλλθλα με το «Κριτθ, Προφορικι Ιςτορία / Crete Oral 

History» που υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ φορείσ με ςτόχο τθν καταγραφι και ανάδειξθ 

τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου. το πλαίςιο του προγράμματοσ αναπτφςςεται και θ 

ειδικι δράςθ «Εικόνεσ από Επαγγζλματα που χάνονται». Η εν λόγω δράςθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ 

ομότιτλθσ ζκκεςθσ φωτογραφίασ και αντικειμζνων. Οι μακθτζσ/τριεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ζρκουν 

ςε επαφι με τα παραδοςιακά επαγγζλματα που φκίνουν και να ξεναγθκοφν με αφετθρία το 

φωτογραφικό υλικό ενϊ κα ςυνομιλιςουν με κάποιο τεχνίτθ τθσ βιβλιοδεςίασ, τυπογραφίασ, 

ξυλουργικισ τζχνθσ, ςιδθρουργίασ, παραδοςιακισ ηαχαροπλαςτικισ τζχνθσ, κ.ά. Σο πρόγραμμα 

υλοποιείται ςτθν Πρωτοβάκμια ςτο πλαίςιο των μακθμάτων αιςκθτικισ παιδείασ, του ολοιμερου 

προγράμματοσ και τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και ςτθ Δευτεροβάκμια ςτο πλαίςιο των Ομίλων και 

προγραμμάτων χολικϊν Δραςτθριοτιτων. Εφαρμόηεται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ενϊ οι 

επιμορφϊςεισ πραγματοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα που είναι επιςτθμονικοί 

ςυνεργάτεσ του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Χανίων και επαγγελματίεσ του κινθματογράφου. Δεν 

υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 

 5. «Ρυκμόσ και Κρουςτά» Σο «Ρυκμόσ και Κρουςτά» κατά κφριο λόγο ςυνιςτά ζνα πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν Γενικισ Παιδείασ και Ειδικισ Αγωγισ. Πρόκειται να εφαρμοςτεί κατά τθ 

διάρκεια του Φεςτιβάλ και όλου του ςχολικοφ ζτουσ 2020 – 2021 και απευκφνεται αποκλειςτικά ςε 

εκπαιδευτικοφσ. υνολικά θ δράςθ περιλαμβάνει πραγματοποίθςθ α) 2ωρων, 3ωρων εργαςτθρίων και 

β) κφκλου ςεμιναρίων ρυκμοφ και κρουςτϊν μουςικϊν οργάνων. κοπόσ του ςεμιναρίου είναι θ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ και μακθτι. Ειδικότερα, το 

πρόγραμμα ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία ιςχυρϊν κινιτρων για ενεργι ςυμμετοχι των μακθτϊν - 

εκπαιδευτικϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, και αυξάνει τθν αυτεπάρκεια/ αίςκθμα ικανότθτασ των 

εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν αντιλαμβανόμενι τουσ επάρκεια ςτθ μουςικι (ςτο μζτρο που μζςα από τθ 

ψυχαγωγικι διάκεςθ κα διακζτουν κι ζνα ςυγκεκριμζνο εργαλείο), ζτςι ϊςτε να κελιςουν να 

μεταφζρουν τθν εμπειρία που κα αποκομίςουν από τον κφκλο των ςεμιναρίων και ςτουσ μακθτζσ τουσ , 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ωσ εναλλακτικι και (ίςωσ) και διακεματικι μζκοδο διδαςκαλίασ και ενίςχυςθσ των 

παιδιϊν με μακθςιακά /κοινωνικό-ςυναιςκθματικά και ςυμ̟περιφορικά ̟προβλιματα . Σο πρόγραμμα 

υλοποιείται εκτόσ ςχολείου. Εφαρμόηεται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ενϊ οι επιμορφϊςεισ 

πραγματοποιοφνται από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα που είναι επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ 

του Φεςτιβάλ Κινθμ/φου Χανίων και επαγγελματίεσ του κινθμ/φου. Δεν υπάρχει κόςτοσ ςυμμετοχισ. 



Επιςθμαίνεται ότι θ διεξαγωγι των εν λόγω εκπαιδευτικϊν δράςεων κα πραγματοποιθκοφν με τισ εξισ 

προχποκζςεισ:  

1. Σα προγράμματα να υλοποιθκοφν με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του/τθσ Διευκυντι/ντριασ και του υλλόγου 

Διδαςκόντων τθσ ςχολικισ μονάδασ, χωρίσ να παρεμποδίηεται θ ομαλι λειτουργία του ωρολογίου 

ςχολικοφ προγράμματοσ.  

2. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν να είναι προαιρετικι, δωρεάν και να γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 

των γονζων και κθδεμόνων.  

3. Σα εκπαιδευτικά προγράμματα να μθν εμπλζκονται με οποιαδιποτε άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ 

εταιριϊν/προϊόντων/ φορζων/ υπθρεςιϊν.  

4. Για μετακινιςεισ των μακθτϊν /τριϊν εκτόσ του ςχολείου να λαμβάνονται υπόψθ οι ιςχφουςεσ 

νομικζσ διατάξεισ.  

5. Οι δράςεισ του Φεςτιβάλ να υλοποιθκοφν με ευκφνθ των διοργανωτϊν και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

δεοντολογίασ για τθ διαςφάλιςθ των προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχόντων μακθτϊν/τριϊν.  

6. Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν να είναι προαιρετικι, δωρεάν και οι επιμορφϊςεισ τουσ να 

υλοποιθκοφν εκτόσ ωρολογίου ςχολικοφ προγράμματοσ.  

θμειϊνεται ότι θ ςυμμετοχι και θ μετακίνθςθ των ςχολικϊν μονάδων ςτισ εν λόγω Εκπαιδευτικζσ 

Δράςεισ κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Ματκαίο 

Φραντηεςκάκθ ςτο τθλζφωνο 6974739122, και ςτο e-mail: chaniafilmfestival@gmail.com.  

Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντεσ-ντριεσ να ενθμερώςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

 Ο Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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