


 Students Academy Film and Theater 

Awards 

 Διάρκεια: 

Από 1-9-2015  

έως 1-9-2018 



 

Το σχολείο που έχει δημιουργήσει το project 



 FATIN RUSTU ZORLU ANADOLU LISESI, 

Istanbul 

 Istituto Superiore Gentileschi, Napoli, Italy 

 IES As Barxas, Moaña, Spain 

 Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 4 w 

Bydgoszczy, Bydgoszcz, Poland 

 Geniko Lykeio Neas Peramou, Nea 

Peramos, Greece 



Στόχοι  

και 

 δράσεις  
 

του 

προγράμματος 

 



 

 

 θεατρικοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί, 
σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, τεχνικοί 
σκηνής, φροντιστές, make-up artists, κ.λπ.  

 και επαφή με φορείς (π.χ. ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, 
ΚΘΒΕ, ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες) 

 

Συναντήσεις με επαγγελματίες (αλλά 

και ερασιτέχνες δημιουργούς) του 

χώρου:  



 Αναζήτηση πληροφοριών / απόκτηση 

γνώσεων 

 
για το θέατρο της 

χώρας μας 

για το θέατρο των άλλων 

χωρών (Γαλλία, Ισπανία, 

Τουρκία, Ιταλία, Πολωνία) 



 Παρακολούθηση  θεατρικών 

παραστάσεων 

 Θεατρικά εργαστήρια (π.χ. θεατρικά 

παιχνίδια, αυτοσχεδιασμοί, κλπ) 

 Συγγραφή θεατρικών κειμένων /σεναρίων 

 Ανέβασμα σκηνών / έργων  

 

 

 



 



 Συναντήσεις με επαγγελματίες (αλλά και 
ερασιτέχνες δημιουργούς) του χώρου: 
σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι, 
ενδυματολόγοι, τεχνικοί σκηνής, φροντιστές, 
make-up artists, κλπ) και φορείς (Σχολή 
κινηματογράφου Θεσσαλονίκη) 

 Αναζήτηση πληροφοριών /απόκτηση 
γνώσεων για τον κινηματογράφο της 
χώρας μας 

 Αλλά και τον κινηματογράφο των άλλων 
χωρών (Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, 
Πολωνία) 

 



 Συγγραφή κειμένων /σεναρίων 

 Μελέτη σκηνών, ανάλυση τους, παίξιμο / 
γύρισμα των σκηνών αυτών σε δική μας 
διασκευή (π.χ. sweded films) 

 

 

 

 

sweded film 

https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qa8EwB768nU&feature=youtu.be


 Υποτιτλισμός 

 Μεταγλώττιση  

 Αντίκτυπος του κινηματογράφου ως 

τέχνη / ως βιομηχανία 

 



 Καλλιέργεια επιχειρηματικού λόγου 

/κριτικής σκέψης 

 Συγγραφή κριτικών κειμένων μετά από 

παρακολούθηση ταινιών /παραστάσεων 

 Συναντήσεις με κριτικούς θεάτρου και 

κινηματογράφου 

 



 



 Καλλιέργεια δεξιοτήτων παρουσίασης 

 Εξοικείωση με το λόγο σε ακροατήριο 

 



 Δημιουργία αφίσας 

 Κατασκευή /συγγραφή θεατρικού 

προγράμματος 

 Συγγραφή άρθρων για δημοσίευση 

  

 



 Για να καταλήξουμε σε ένα λογότυπο για 

το έργο τριών χρόνων 

 Κάθε εκπρόσωπος σχολείου-συνεργάτη 

θα φέρει το logo στην πρώτη διακρατική 

συνάντηση του Νοεμβρίου 

 Εκεί θα επιλεγεί το καλύτερο λογότυπο για 

το πρόγραμμα SAFTAS, το οποίο θα 

ισχύει για όλη τη διάρκεια του έργου. 





 



 



 Πρέπει να ανταποκρίνεται στο στόχο του 
προγράμματος (επαφή με το θέατρο και 
τον κινηματογράφο στο πλαίσιο 
διακρατικής συνεργασίας με άλλα 
σχολεία). 

 Καλό είναι να δηλώνει αφαιρετικά το 
περιεχόμενό του, με αδρές γραμμές, σαν 
σκίτσο. 

 Να είναι ευπαρουσίαστο, φιλοτεχνημένο 
και αισθητικά ωραίο. 



 Ιστότοπος προγράμματος 

 Πλατφόρμα 

    e-twinning 

  

 



 Πίνακας 

ανακοινώσεων του 

προγράμματος στο 

σχολείο 

 Ιστότοπος σχολείου 

 Ηλεκτρονικό 

περιοδικό σχολείου 

 



 Έντυπος και ηλεκτρονικός  τύπος 

 Τηλεόραση, ραδιόφωνο 

 


