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  Τηλ.                : 2810-333778 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων   

Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στο Τοπικό Θεματικό Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On, 

σχολικό έτος 2022-2023» 

 

Σύμφωνα με το Φ.23/2077/15-02-2021 με θέμα: «Ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου 

Πολιτιστικών Θεμάτων σχολείων Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου με τίτλο: Camera On», από το σχολικό έτος 

2020-2021 λειτουργεί το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο: Camera On. 

Συντονιστικός φορέας-ιδρυτής του Δικτύου είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου, δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων. Στo Δίκτυο Camera On συμμετέχουν 

σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, εκπαιδευτικοί, αρμόδιοι φορείς καθώς και όσοι δραστηριοποιούνται 

στην κινηματογραφική παιδεία στο σχολείο. Στο Δίκτυο μπορούν επίσης να ενταχθούν εκπαιδευτικοί 

που προτίθενται  να υλοποιήσουν Πρόγραμμα/τα Σχολικών Δραστηριοτήτων το τρέχον σχολικό έτος.  

 

Το Δίκτυο Camera On είναι μία προσπάθεια μύησης εκπαιδευτικών και μαθητών/ριων στον κόσμο 

της κινηματογραφικής αφήγησης, αλλά και δημιουργίας μαθητικών ταινιών μικρού μήκους και animation 

και είναι ανοικτό σε κάθε μελλοντική συνεργασία που προάγει τους στόχους του. Η υποστήριξη των 

σχολείων και των εκπαιδευτικών του Δικτύου πραγματοποιείται με σεμινάρια, εργαστήρια και 

συναντήσεις δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως, καθώς και με επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους που 

έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά 

των σχολικών ομάδων ή των ομάδων των εκπαιδευτικών του Δικτύου. Με την λήξη κάθε σχολικού έτους 

διοργανώνεται με όλες/ους τις/τους εμπλεκόμενες/νους κοινή εκδήλωση προβολής των μαθητικών 

ταινιών μέσα από το Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών Camera On.  

 

Oι στόχοι του Δικτύου Camera On είναι:  

1. Η δημιουργική έκφραση των συμμετεχουσών/ντων μέσα από την κινηματογραφική γλώσσα και την 

αισθητική του κινηματογράφου.  

2. Η κατανόηση της πραγματικότητας μέσα στην οποία ζουν οι έφηβοι, η διεύρυνση των γνώσεών τους 

και η απελευθέρωση της φαντασίας τους. 

3. Η ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και η 

ευρύτερη συνεργασία με μαθήτριες/ες άλλων σχολείων. 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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   Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 Υπεύθυνη        : Ζαχαράτου Αγγελική 
 Ταχ. Δ/νση       :  Μονοφατσίου 8 

 Ταχ. Κώδικας   : 71201 Ηράκλειο 

 Τηλ.                  : 2810-333778 / 6971899843 

 E-mail              : sxoldra@dide.ira.sch.gr/zacharatou@sch.gr 

 Site                   : http://sxoldra.mysch.gr  

  

        

       Hράκλειο, 20-09-2022 

       Αρ. Πρωτ.: Φ.23/13367 

  
       Προς:  όλα τα σχολεία Δημόσια & 

Ιδιωτικά Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου 

 

 
       Κοιν: 

1. Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας και 

Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης 

2.  ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

3. ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕ Ηρακλείου 

4. ΚΠΕ Αρχανών  

5. Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας  
 

                        

http://sxoldra.mysch.gr/


4. Η σύνδεση των σταδίων δημιουργίας μίας ταινίας μικρού μήκους και animation με συγκεκριμένες 

δημιουργικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και η 

ευαισθητοποίηση των συμμετεχουσών/οντων σε μια σειρά κοινωνικών, οικολογικών και 

πολιτισμικών ζητημάτων. 

5. H διοργάνωση επιμορφωτικών κύκλων σεμιναρίων και εργαστηρίων στην αισθητική και την ιστορία 

του κινηματογράφου με έμφαση στη συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στις 

βασικές αρχές της κινηματογραφικής τεχνικής στη δημιουργία ταινιών και animation.  

6. Η γνωριμία, σύνδεση και συνεργασία των μελών του Δικτύου με άλλους 

εκπαιδευτικούς/πολιτισμικούς οργανισμούς με συναφή δράση. 

7. Η διάχυση των παραπάνω δράσεων στην εκπαιδευτική και όχι μόνο κοινότητα με τη διοργάνωση 

ετήσιου Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών με τίτλο: Camera On, καθώς και η συμμετοχή των μελών 

του σε εθνικά και ευρωπαϊκά φεστιβάλ.  

8. Η δημιουργία ιστοσελίδας/πλατφόρμας/αποθετηρίου για διάδοση των παραγόμενων μαθητικών 

κινηματογραφικών παραγωγών.  

 

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του Δικτύου Camera On είναι: 
1. Μαθητοκεντρική διαδικασία με ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας μαθητών/ριων για τη δημιουργία 

ταινιών μικρού μήκους και animation. 

2. Συνεργασία και αλληλεπίδραση των μελών των κινηματογραφικών ομάδων των σχολείων. 

3. Βιωματική προσέγγιση των επιλεγμένων θεμάτων. 

4. Δημιουργική και ελεύθερη έκφραση. 

5. Επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ μαθητικών ομάδων των σχολείων. 

 

Οι Συνεργάτες του Δικτύου Camera On είναι: 
Σύμφωνα με το καταστατικό της ίδρυσής του, το Δίκτυο Camera On, έχει ως κεντρικούς συνεργάτες 

το Europe Direct–Kέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης και τον Κυριάκο Χαριτάκη, 

κινηματογραφιστή, μοντέρ. Αρωγοί του Δικτύου είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ο Κοινωνικός Χώρος 

των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού και οι Υπηρεσίες Βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(http://video.sch.gr/) με Φορέα Υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο 

https://forms.gle/G7ec7kVUiFw4e9wi6 έως την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022. Θα ακολουθήσει 

ανάρτηση του πίνακα των συμμετεχουσών/χοντων στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου και αποστολή 

του στα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022.   

 

Όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα γίνονται δεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν στα τηλ. 2810-333778 / 6971899843 (Α. Ζαχαράτου) και 2810-333768 

(Ε. Κοντουδάκη). 

 

Παρακαλούνται οι κκ. Διευθύντριες/ες για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων τους. 

 

 

 

Πιστό Αντίγραφο 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

του Τμήματος Α΄ Διοικητικού  

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή 

της Δ/νσης Δ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ 

http://video.sch.gr/
https://forms.gle/G7ec7kVUiFw4e9wi6

