
 

 

 

 

 

Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ 

Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο  

Καξθή 52, Σ.Κ. 41334, Λάξηζα 

Σει.: 6932078466 - 6972038117 

Fax: 211 800 1167 

E-mail: info@eepek.gr 

URL: www.eepek.gr  

 

  

                             Αξ. Πξωη.:  73/14-12-2021    

 

 

ΠΡΟ: 

 Δθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ βαζκίδωλ & 
όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ (Α/ζκηαο, Β/ζκηαο, 
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΓΔ, ΙΔΚ, θιπ.) πνπ 
είλαη (ή  επηζπκνύλ λα γίλνπλ) Mέιε ηεο 
ΔΔΠΔΚ, όιεο ηεο Διιάδαο 

 Φνηηεηέο – Απνθνίηνπο 
 Δθπαηδεπηέο Δλειίθωλ – ΓΔ – ΙΔΚ, 

θ.ιπ. 
 

   

Θέμα: «Η ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ»: Τπνβνιή αηηήζεωλ 

παξαθνινύζεζεο θαηλνηόκνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο κεγάιεο δηάξθεηαο (450 ωξώλ) 

ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. από απόζηαζε (εμ νινθιήξνπ). 
  

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπηζηεκνληθή Έλωζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Καηλνηνκίαο (Δ.Δ.Π.Δ.Κ.), ζύιινγνο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθπξνζσπεί 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη 

εηδηθνύο πνπ έρνπλ σο θνηλό ελδηαθέξνλ ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ 

πξνώζεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ησλ επηκνξθωηηθώλ δξάζεωλ κεγάιεο δηάξθεηαο πξνο ηα κέιε ηεο, 

απεπζύλεη πξόζθιεζε ππνβνιήο αηηήζεωλ παξαθνινύζεζεο ηνπ παξαθάηω εμ νινθιήξνπ 

από απόζηαζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηόο ηεο: 

 

Α/Α Τίηινο: Ηκεξνκελία 

έλαξμεο: 

Ηκέξεο & 

ώξεο 

δηεμαγσγήο: 

Σπλνιηθή 

δηάξθεηα: 

Φώξνο 

Υινπνίεζεο: 

Δπηκνξθσηέο: 

87 

Η ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ Η 

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

10/01/2022 

Αζύγρξνλε 

κνξθή ζε 

πιαηθόξκα 

Moodle 

450 ώξεο (18 

εβδνκάδεο) 

 

Δμ 

απνζηάζεωο 

(Δμ 

νινθιήξνπ) 

Άγγεινο 

Κωζηαξάο 

 

Αίηεζε παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ, ελώ γηα ηα κε κέιε – αλεμαξηήηωο εηδηθόηεηαο & 

βαζκίδαο εθπαίδεπζεο- δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εγγξαθήο ωο κέινο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ., κέρξη θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ γηα ην πξόγξακκα, δει. 02/01/2022 (γηα ηελ 

εγγξαθή ζηελ Δ.Δ.Π.Δ.Κ. αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηεο ηζηνζειίδαο:  

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi). 

 

mailto:info@eepek.gr
http://www.eepek.gr/
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Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνηόκσλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ 

Μεγάιεο Γηάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ.: 

 

1) Όζνη είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, κπείηε ζην https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn θαη   

εηζάγεηε ην όνομα τρήζηη θαη ηνλ κωδικό ηεο ΔΔΠΔΚ θαη επηιέμηε «Είζοδος». Σηε ζπλέρεηα, 

επηιέμηε ην «Υποβολή αίηηζης» πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην ζεκηλάξην Μεγάιεο Γηάξθεηαο πνπ 

επηζπκείηε λα παξαθνινπζήζεηε. Καηόπηλ επηιέμηε κέζνδν πιεξωκήο θαη, αθνύ νινθιεξωζεί ε 

δηαδηθαζία απηή, ζα έρεηε θάλεη νινθιεξσκέλα ηελ αίηεζε. Δάλ επηιέμεηε πιεξσκή κε ηξαπεδηθή 

θαηάζεζε ζα πιεξώζεηε κε ηνλ θωδηθό πιεξωκήο (RF) πνπ ζα ζαο δνζεί από ην ζύζηεκά καο 

(δελ ρξεηάδεηαη θάπνην ΙΒΑΝ, αλαδεηήζηε ζηηο πιεξσκέο ηελ: ΕΕΠΕΚ) νπόηε ελεξγνπνηνύληαη άκεζα 

ε απόδεημε θαη ε επηβεβαίσζε όηη έρεηε ελεξγή ζέζε ζην ζεκηλάξην (απηό δελ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο 

πνιύ κηθξέο ηξάπεδεο όπνπ ε ελεξγνπνίεζε γίλεηαη ζπλήζσο ηελ επόκελε εξγάζηκε κέξα). Δάλ 

επηιέμεηε πιεξσκή κε ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή θάξηα, ππάξρεη πάιη άκεζε ελεξγνπνίεζε. 

 

2) Όζνη ΓΔΝ είζηε ήδε κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, πξέπεη πξώηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ 

ΔΔΠΔΚ, επηιέγνληαο από ην κελνύ: Η Έλωζε  Εγγραθή ή ηο ζύνδεζμο 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, ώζηε λα απνθηήζεηε όλνκα ρξήζηε θαη 

θωδηθό. Αθνύ γίλεηε κέιε, αθνινπζήζηε ηα βήκαηα ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1). 

Η αίηεζή ζαο κπνξεί λα αλαηξεζεί νπνηεδήπνηε, επηιέγνληαο ην: «Αναίρεζη αίηηζης». 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: Η ενημέρωζη ηων επιλεγένηων και οι οδηγίες ειζόδοσ ζηην 

πλαηθόρμα ηηλεκπαίδεσζης θα γίνονηαι ΜΟΝΟ μέζα από ηο πληροθοριακό 

ζύζηημα ηων μελών ηης ΕΕΠΕΚ (https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-

melwn - Είζοδος με ηοσς κωδικούς μέλοσς), ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΤ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 

Εκεί, και ζσγκεκριμένα ζηην ενόηηηα εκηλάξηα κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ έρω 

επηιεγεί λα παξαθνινπζήζω ζα βξίζθεηαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο Οδεγίεο εηζόδνπ 

ζην ζεκηλάξην (δίπια ζην εθάζηνηε ζεκηλάξην πνπ έρεηε επηιεγεί).  

 

ΠΡΟΟΥΗ ΜΕΓΑΛΗ: Δεν θα αποζηέλλεηαι πλέον e-mail με ηην ενημερωηική 

επιζηολή. Οθείλεηε να ενημερώνεζηε ο καθένας μόνος ηοσ ζας για ηην επιλογή 

ζας μέζα από ηο πληροθοριακό ζύζηημα και ηο ζτεηικό ζύνδεζμο (Οδεγίεο 

εηζόδνπ ζην ζεκηλάξην). 

 

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο: 02/01/2022 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ: 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi
https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
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❖ Η ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνύκελσλ  ζην πξόγξακκα ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΓΩΡΔΑΝ, αιιά 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΣΔΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΓΡΟΜΗ κειώλ, 30€ (ε δηαδηθαζία 

πιεξωκήο γίλεηαη κέζα από ην πιεξνθνξηαθό καο ζύζηεκα). 

❖ Θα ηθαλνπνηεζνύλ ΟΛΔ νη αηηήζεηο. 

❖ Η παξαθνινύζεζε απηνύ ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο δελ επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξόπν ηε ζπκκεηνρή ηωλ κειώλ ζε όια ηα ππόινηπα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

ΔΔΠΔΚ (δσξεάλ θαη κε). 

 Η Δ.Δ.Π.Δ.Κ. ρνξεγεί επίζεκεο βεβαηώζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ζηνπο 

επηκνξθνύκελνπο, κεηά από ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο. 

Όιεο νη βεβαηώζεηο αλαξηώληαη ζην πξνθίι ηωλ κειώλ ηεο ΔΔΠΔΚ 

(https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn) 3 - 4 εβδνκάδεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο. 

 Όια ηα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ  μεθηλνύλ θαλνληθά ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

ηνπο εκεξνκελία. 

 

 Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρή παξαθνινύζεζε: 

Πξνθεηκέλνπ ε παξαθνινύζεζε λα ζεσξείηαη επηηπρήο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

 Να κειεηνύλ ην επηκνξθωηηθό πιηθό ηεο θάζε εβδνκάδαο. 

 Να έρνπλ ελεξγή παξνπζία ζε ζπδεηήζεηο ζην forum ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. 

 Να παξαδώζνπλ κηα ηειηθή εξγαζία 2.000 ιέμεωλ πεξίπνπ. 

 Να αλαξηήζνπλ εκπεξηζηαηωκέλα ζρόιηα (ηνπιάρηζηνλ 100 ιέμεωλ) ζε 1 εξγαζία 

ζπλαδέιθνπ ηνπο, αλαθεξόκελνη ζηνπο παξαθάησ 4 άμνλεο:  

Πεξηερόκελν – Γνκή – Πξσηνηππία - Σαθήλεηα. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο εγγξαθώλ:   

www.eepek.gr  &  6932078466 (Γεκήηξεο Ληόβαο). 

 

Γηα ηελ Δπηηξνπή Δπηκόξθσζεο ηεο Δ.Δ.Π.Δ.Κ. 

 

Ο Πρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Κολοκοτρώνης 

  Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

Δημήτρης Λιόβας 

  

**Νέα πξνγξάκκαηα ζα αλαθνηλώλνληαη δηαξθώο, ζε όιε ηελ Διιάδα** 

***Αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ επηκνξθωηηθνύ πξνγξάκκαηνο *** 

 

https://www.eepek.gr/el/enosi/eisodos-melwn
http://www.eepek.gr/


87ν ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ κεγάιεο δηάξθεηαο (450 ωξώλ) 

  

Η Δπηζηεκνληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνώζεζε ηεο Δθπαηδεπηηθήο Καηλνηνκίαο (ΔΔΠΔΚ), 

ζπλερίδνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ  θαη ζηνρεύνληαο δηαξθώο 

ζηελ θάιπςε ησλ ζύγρξνλσλ επαγγεικαηηθώλ αλαγθώλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ πξνζόλησλ ησλ εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ, ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ηελ πινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Η ΣΔΥΝΗ 

ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ», δηάξθεηαο 450 ωξώλ.  

Τν πξόγξακκα απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεωο 

εθπαίδεπζεο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ 

νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ επίζεκε Βεβαίσζε 

Δπηηπρνύο Παξαθνινύζεζεο από ηελ ΔΔΠΔΚ. 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ, Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Γεκόζηαο θαη Ιδησηηθήο), ζε Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ θαη Δθπαηδεπηέο ΣΓΔ, ζε Σηειέρε 

δνκώλ κε ηππηθήο ή/θαη ηππηθήο εθπαίδεπζεο, ζε πηπρηνύρνπο όισλ ησλ Σρνιώλ (Θεηηθώλ, 

Αλζξσπηζηηθώλ, Παηδαγσγηθώλ, Κνηλσληθώλ επηζηεκώλ, θ.ιπ.), θαζώο θαη ζε νπνηνπζδήπνηε 

άιινπο (Άλεξγνπο ή/θαη θνηηεηέο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ), πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην 

επξύηεξν επηζηεκνληθό πεδίν ηεο ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

Σθνπόο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο ηέρλεο θαη ηεο δηδαθηηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηε ζύλδεζή ηνπ ηόζν κε ηελ 

ηζηνξία όζν θαη κε ηε δηδαθηηθή. Θα κειεηήζνπλ ην ληνθηκαληέξ, ηα δηάθνξα είδε ηνπ θαζώο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε. Παξάιιεια γλσξίδνληαο ηα λέα κέζα θαη ηε ζύγρξνλε εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα κειεηήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θαιιηηερληθήο αγσγήο θαη ηνλ 

παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο. Δπηπξόζζεηα ζα κειεηεζεί ε αμία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο 

δηδαθηηθνύ κέζνπ θαζώο θαη  νη δπλαηόηεηεο πνπ δίλνπλ ηα ςεθηαθά κέζα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. 

Ιδηαίηεξε βαξύηεηα ζα δνζεί ζηελ δηεμνδηθή αλάιπζε επηκέξνπο ελλνηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν όπσο ην κνληάδ, ην πιάλν θαη νη κνξθέο ηνπ ιόγνπ. Θα εμεηαζζνύλ ζύγρξνλεο 

κνξθέο ηέρλεο όπσο ε Video Art  θαη ε Optical Art. Τέινο ζα παξνπζηαζζεί ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ (βίληεν) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο 

βίληεν Adobe Premiere Pro.  



ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΙ: 

 

Α. Σε επίπεδο γνώζεων: 

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Κατανοοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ του Κινθματογράφου 

2. Αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ του Κινθματογράφου με άλλεσ επιςτιμεσ 

3. Ορίηουν το Ντοκιμαντζρ 

4. Διακρίνουν τα είδθ Ντοκιμαντζρ 

5. Ρροςδιορίηουν τα Νζα Μζςα 

6. Αναγνωρίηουν τα ςτάδια παραγωγισ  

7. Ρεριγράφουν τθν καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ 

8. Αναγνωρίηουν τισ εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ του Vygotsky ςτθ διδαςκαλία 

9. Ορίηουν το περιεχόμενο των όρων Ρλάνο – Σεκάνσ 

10. Διακρίνουν τθν οπτικι εκνογραφία 

11. Διακρίνουν τον οπτικοακουςτικό γραμματιςμό 

12. Ρεριγράφουν τα οφζλθ του Κινθματογράφου ωσ διδακτικοφ μζςου 

13. Ορίηουν τθν Video Art και τθν Οπτικοκινθτικι Τζχνθ 

14. Κατανοοφν τισ βαςικζσ λειτουργίεσ του Adobe Premiere Pro 

Β. Σε επίπεδο ικανοηήηων  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

1. Να εληνπίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ηέρλεο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

2. Να αλαγλσξίδνπλ ην Νηνθηκαληέξ σο είδνο 

3. Δθαξκόδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα Νέα Μέζα 

4. Αλαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε ηεο θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ζην ζύγρξνλν Σρνιείν 

5. Αλαηξέρνπλ ζηε ζεσξία ηνπ Vygotsky  

6. Αλαγλσξίδνπλ ηνλ παηδαγσγηθό ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο 

7. Γηαθξίλνπλ ηα δηάθνξα είδε Μνληάδ θαη ηε ρξήζε ηνπο 

8. Αλαδεηθλύνπλ ην ζεκειηώδε ξόιν ηνπ Μνληάδ γηα ηνλ Κηλεκαηνγξάθν 

9. Αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο γηα ην Πιάλν-Σεθάλο 

10. Δθαξκόδνπλ ηηο αξρέο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ γξακκαηηζκνύ 

11. Παξάγνπλ δηδαθηηθό έξγν κε ηε ρξήζε ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 

12. Δθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Adobe Premiere 

 

Γ. Σε επίπεδο ζηάζεων και ζσμπεριθορών  

Οη εθπαηδεπόκελνη ζα κπνξνύλ λα: 

1. Απνθσδηθνπνηνύλ έλλνηεο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ 



2. Πξνηείλνπλ ηξόπνπο ελζσκάησζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

3. Πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά νπηηθναθνπζηηθά έξγα 

4. Καζηεξώλνπλ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία 

5. Πξνηείλνπλ πνιππξηζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή 

6. Παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Νηνθηκαληέξ 

7. Να ιεηηνπξγνύλ σο ζπκπαξαγσγνί νπηηθναθνπζηηθώλ έξγσλ κε ηνπο καζεηέο 

8. Σπλεηζθέξνπλ ζηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε θαιιηηερληθώλ έξγσλ 

9. Πξνηείλνπλ δεκηνπξγηθά project ελζσκαηώλνληαο ηε ρξήζε ηνπ Adobe Premiere 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ: 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: Ειςαγωγι ςτθν Σζχνθ του Κινθματογράφου 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

1.1 Η τζχνθ είναι μία: ο κινθματογράφοσ 

1.2 Το φιλμ είναι ζνα κινθματογράφθμα  

1.3 Η περιπζτεια τθσ αναπαράςταςθσ τθσ κίνθςθσ 

1.4 Η γζννθςθ του κινθματογράφου 

1.5 Η φωτογραφία ςυναντά τον κινθματογράφο 

1.6 Ο κινθματογράφοσ χτυπάει τθν πόρτα τθσ Ιςτορίασ 

  

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 2: Σο ντοκιμαντζρ 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

2.1 Ορίηοντασ το ντοκιμαντζρ 

2.2 Είδθ ντοκιμαντζρ 

2.3 Ντοκιμαντζρ και πραγματικότθτα 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 3: Ψθφιακά Μζςα και διαδικαςία Παραγωγισ 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

3.1 Ψθφιακά μζςα και τεχνολογία 

3.2 Διαδικαςία Ραραγωγισ 

3.3 Ρρο-παραγωγι 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4: Εκπαίδευςθ, Σζχνθ και κινοφμενθ εικόνα 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

4.1 Καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ ςτα ςχολεία 

4.2 Σχολείο και νζα μζςα 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 5: Ντοκιμαντζρ, εκπαίδευςθ και Νζα Μζςα 

5.1 Το  ντοκιμαντζρ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

5.2 Νζα Μζςα και εκπαίδευςθ 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



 

ΕΝΟΣΗΣΑ 6: Vygotsky τζχνθ και εκπαίδευςθ 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

6.1 Εφαρμογζσ τθσ κεωρίασ του Vygotsky ςτθ διδαςκαλία 

6.2 Ρροτεινόμενο Διδακτικό Σενάριο 

6.3 Στόχοι του Σεναρίου 

6.4 Υλοποίθςθ ςεναρίου 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 7: Η Καλλιτεχνικι Αγωγι ςτο ςχολείο 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

7.1 Η αιςκθτικι αγωγι ςτο Σχολείο – Η καλλιτεχνικι αγωγι ςτο Σχολείο. 

7.2 Η τζχνθ αποτελεί ιδιαίτερθ γνϊςθ; 

7.3 Η τζχνθ ζχει κακ’ εαυτι παιδαγωγικό χαρακτιρα;  

7.4  Από τθν αιςκθτικι αγωγι ςτθν καλλιτεχνικι αγωγι: από το ςχζδιο ςτισ 
πλαςτικζσ τζχνεσ 

7.5 Πταν το Σχολείο προβλθματίηεται… 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 8: Μικρό απάνκιςμα κειμζνων για το μοντάη 

 Άγγελοσ Κωςταράσ 

8.1 Ειςαγωγι 

8.2 12 Μακιματα για τον Κινθματογράφο 

8.3 Επίλογοσ  

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 9: Πλάνο και Μοντάη 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

9.1 Ραρατθριςεισ πάνω ςτο πλάνο ςεκάνσ 

9.2 Το Μοντάη ωσ κεμζλιο τθσ Κινθματογραφίασ 

9.3 Για το Μοντάη:  Ειδικζσ εργαςίεσ του μοντάη 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 10: Η Θεωρία του Φιλμ, οπτικι εκνογραφία, οπτικοακουςτικόσ 
γραμματιςμόσ 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

10.1 Η Θεωρία του Φιλμ  

10.2 Οπτικι εκνογραφία και Εκπαίδευςθ 

10.3 Οπτικοακουςτικόσ γραμματιςμόσ και εκπαίδευςθ 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 11: Ντοκιμαντζρ, Κινθματογράφοσ και Διδακτικι 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

11.1 Μορφζσ λόγου ςτο ντοκιμαντζρ 

11.2 Κινθματογράφοσ ωσ διδακτικό μζςο 

11.3 Κινθματογράφοσ ςτθν εκπαίδευςθ ωσ πολυτροπικό μζςο διδαςκαλίασ 

11.4 Τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ 

11.5 Ο κινθματογράφοσ ςτθν εκπαίδευςθ 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 



ΕΝΟΣΗΣΑ 12: Σο video art και οι πρώτοι εκφραςτζσ του 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

12.1 Ειςαγωγι 

12.2 Η διαμόρφωςθ του video art (Βίντεο τζχνθ) 

12.3 Οι εγκαταςτάςεισ  βίντεο 

12.4 Το πειραματικό βίντεο 

12.5 Το video art ωριμάηει 

12.6 Σθμαντικοί καλλιτζχνεσ 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 13: Οπτικοκινθτικι Σζχνθ 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

13.1 Οπ Αρτ - Optical Art 

13.2 Αναφορά ςτο ζργο τθσ Bridget Riley 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 14: φντομοσ Οδθγόσ Adobe Premiere 

Άγγελοσ Κωςταράσ 

14.1 Ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα Adobe Premiere 

14.2 Βαςικά Panels και οι λειτουργίεσ τουσ 

14.3 Δθμιουργία νζου Project 

14.4 Μια ςφντομθ περιγραφι τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ ενόσ 
οπτικοακουςτικοφ ζργο με το Adobe Premiere. 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 15: φντομοσ Οδθγόσ Adobe Premiere 

15.1 Ορολογία 

15.2 Γλωςςάρι βαςικϊν όρων 

15.3 Μεταβάςεισ και εφζ 

15.4 Το κόψιμο (trim) των αρχείων ςτο Timeline 

 

25 ΩΡΕ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 16: ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

α) ΑΝΑΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΕΙΡΟΥ 2.000 ΛΕΞΕΩΝ  

β) ΑΝΑΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ (τουλάχιςτον 100 λζξεων) ςε 1 εργαςία ςυναδζλφου 

ςασ, αναφερόμενοι ςτουσ παρακάτω άξονεσ:  

Ρεριεχόμενο, Δομι, Ρρωτοτυπία, Σαφινεια. 

+ ΤΝΣΟΝΙΜΟ: Άγγελοσ Κωςταράσ 

 

75 ΩΡΕ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 450 ΩΡΕ 18 ΕΒΔΟΜΑΔΕ 

 

 

 

 



Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηώλ:  

 

Οη εηζεγεηέο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη κέιε ηεο ΔΔΠΔΚ, εμεηδηθεπκέλνη  Δθπαηδεπηέο 

Δλειίθσλ, κε πνιπεηή εκπεηξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ & ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

 

 

 

Άγγεινο Κωζηαξάο 

Σύληνκν βηνγξαθηθό εθπαηδεπηή 

Ο Άγγελορ Κυζηαπάρ είναι απόθοιηορ ηος Τμήμαηορ Τεσνών Ήσος και 

Εικόναρ ηος Ιονίος Πανεπιζηημίος, ηος ΠΜΣ «Ιζηοπική Έπεςνα, 

Διδακηική και Νέερ Τεσνολογίαρ» ηος Ιονίος Πανεπιζηημίος, ηος 

Ειδικού Ππογπάμμαηορ Πιζηοποίηζηρ Παιδαγυγικήρ και Διδακηικήρ 

Επάπκειαρ ηος Τμήμαηορ Τεσνών Ήσος και Εικόναρ ηος Ιονίος 

Πανεπιζηημίος. Είναι ςποτήθιορ διδάκηοπαρ Σύγσπονηρ Ιζηοπίαρ ζηο 

Τμήμα Ιζηοπίαρ ηος Ιονίος Πανεπιζηημίος. Διδάζκει υρ πιζηοποιημένορ 

εκπαιδεςηήρ ενηλίκυν ζε Δ.Ι.Ε.Κ., είναι επιζηημονικόρ ζςνεπγάηηρ ηος 

ΠΜΣ «Ιζηοπική Έπεςνα, Διδακηική και Νέερ Τεσνολογίαρ» με διδακηικό 

έπγο ζηο «Επγαζηήπιο ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ και μονηάζ» και πανεπιζηημιακόρ ςπόηποθορ ηος 

Τμήμαηορ Ιζηοπίαρ ηος Ι.Π. με διδακηικό έπγο ζηο επιζηημονικό πεδίο «Αξιοποίηζη ηεσνολογικών 

επγαλείυν ζηη διδαζκαλία ηηρ Ιζηοπίαρ». Είναι δημιοςπγόρ νηοκιμανηέπ ζηο πλαίζιο ηηρ 

ακαδημαφκήρ έπεςναρ και έσει ζςμμεηοσή ζε ζςνέδπια και κπιηικέρ επιηποπέρ. Παπάλληλα διαηηπεί 

δημιοςπγική ζςνεπγαζία με ηον Θεόδυπο Παπαγιάννη, ομόηιμο Καθηγηηή ΑΣΚΤ - γλύπηη και ηο 

ομώνςμο Μοςζείο Σύγσπονηρ Τέσνηρ.  

 

 

Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο:   

Άγγεινο Κωζηαξάο - πληνληζηήο ( aggekost@gmail.com  ). 

 

mailto:aggekost@gmail.com

