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ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 

 Μπρούφα 12, 546 41 Θεσσαλονίκη 

 Τηλ. 2310 888035 

Ιστοσελίδα: https://philologos.web.auth.gr 

Ιστολόγιο: http://filologos1962.blogspot.gr 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: filologos1962@yahoo.gr 

Facebook:  https://www.facebook.com/philologos.gr 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15 ΩΡΩΝ 

με θέμα: 

«Ο Κινηματογράφος στο σχολείο» 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Α.Π.Θ. «Φιλόλογος» σε συνεργασία με το 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων οργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό εξ 

αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας δεκαπέντε (15) ωρών με θέμα: «Ο 

Κινηματογράφος στο σχολείο», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

14/11/2021, το Σάββατο 20/11/2021 και την Κυριακή 21/11/2021. 

 

Στόχος του σεμιναρίου που θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν: 

• να γνωρίσουν τις σύγχρονες εξελίξεις στην Παιδαγωγική του 

Κινηματογράφου 

• να λειτουργούν ως κριτικοί αποδέκτες των οπτικοακουστικών 

προϊόντων. 

• να  προσεγγίζουν κινηματογραφικές ταινίες και ντοκιμαντέρ με τα παιδιά 

και να τις αξιοποιούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στο σεμινάριο θα διδάξουν οι: 

Σταύρος Γρόσδος, Δρ Οπτικοακουστικού Γραμματισμού και Δημιουργικής 

Γραφής στην Εκπαίδευση - Επιστημονικός συνεργάτης του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Χανίων 

Δημήτρης Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός - Σκηνοθέτης - Διδάσκων Τμήματος 

Κινηματογράφου Α.Π.Θ - Διδάσκων Τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών 

Μέσων και Βιομηχανιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Φρειδερίκη Φαντίδου, Φιλόλογος, Υπεύθυνη της Λέσχης Κινηματογράφου του 

«Φιλολόγου». 

 

Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που 

είναι είτε μέλη του Φιλολόγου (Απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.) είτε 

συνδρομητές του Φιλολόγου (Φοιτητές/τριες της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. ή 

απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημίων ή Σχολών). Αίτηση εγγραφής μελών και 

συνδρομητών του Φιλολόγου στην ιστοσελίδα: https://philologos.web.auth.gr  

Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του σεμιναρίου θα γίνουν δεκτοί μέχρι 40 

συμμετέχοντες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
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Αίτηση εγγραφής στο Σεμινάριο έως και την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021: 

https://forms.gle/YC652nHbwAECM6xL6 . 

Σε όσους και όσες εγγραφούν στο σεμινάριο θα αποσταλούν ο σύνδεσμος και 

σχετικές οδηγίες. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 ώρες 9.30-13.30 

Δημήτρης Παπαδόπουλος 

«Παιδαγωγική του Κινηματογράφου: Σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις και ένα 

παράδειγμα.» 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 ώρες 9.30-13.30 

Σταύρος Γρόσδος 

«Πώς προσεγγίζουμε ταινίες με τα παιδιά: Οι προθέσεις του δημιουργού και οι 

προσωπικές ανταποκρίσεις των θεατών - Ένα παράδειγμα (προβολή ταινίας και 

σχεδιασμός δραστηριοτήτων)» 

«Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο» 

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 ώρες 9.30-13.30 

Φρειδερίκη Φαντίδου  

«H Λέσχη Κινηματογράφου του Φιλολόγου: ΄Cinéma-κίνημα…σχολείο΄» 

Σταύρος Γρόσδος 

«Διαβάζοντας ντοκιμαντέρ με τα παιδιά: Το πλαίσιο της δημιουργίας, το πλαίσιο 

της πρόσληψης και οι προθέσεις του δημιουργού - Ένα παράδειγμα (προβολή 

ντοκιμαντέρ και σχεδιασμός δραστηριοτήτων)» 

 

Βεβαίωση παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όσους/ες παρακολουθήσουν τις 

εισηγήσεις και των τριών ημερών. 

https://forms.gle/YC652nHbwAECM6xL6

