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…Κάτι ξεχωριστό γίνεται στο Κεντρικό Κατάστημα Α΄ Θεσσαλονίκης (210)
την Κυριακή 4/3/2018…

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Animasyros, το μεγαλύτερο φεστιβάλ
κινουμένων σχεδίων στη χώρα, διοργανώνουν στο Κεντρικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης δύο
πρωτότυπα

εφαρμοσμένα

εκπαιδευτικά

εργαστήρια

αποκλειστικά για τέκνα εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

κινουμένων

σχεδίων

Πότε;
Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018, σε δύο διαδοχικά όμοια εργαστήρια διάρκειας τριών (3)
ωρών το

καθένα (συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος), από

10:00 έως

13:00 (ώρα

προσέλευσης 09:30) και από 13:00 έως 16:00 (ώρα προσέλευσης 12:30).

Πού;
Στη μεγάλη αίθουσα συναλλαγών του Κεντρικού Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας
Θεσσαλονίκης (210), είσοδος Ίωνος Δραγούμη

Ποια παιδιά μπορούν να συμμετέχουν;
Αγόρια και κορίτσια, παιδιά εργαζομένων συναδέλφων στην Εθνική Τράπεζα, που
φοιτούν στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Τι θα περιλαμβάνει το εργαστήριο;
Αφού γίνει σύντομη εισαγωγή στην τέχνη της
εμψύχωσης (animation), τα παιδιά σε ομάδες θα
δημιουργήσουν τη δική τους ταινία κινουμένων
σχεδίων μαθαίνοντας τις τεχνικές του pixilation
(κοκκίδωση), του stop-motion (καρέ-καρέ) και
των «cut outs», χρησιμοποιώντας τη φαντασία
τους.

Ο τίτλος της ταινίας θα είναι: «Θεσσαλονίκη: Γίνε κομμάτι της ιστορίας της».

→ Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με την καθοδήγηση εξειδικευμένων στις ταινίες
κινουμένων σχεδίων εκπαιδευτών από το δίκτυο του φεστιβάλ Animasyros.
→ Η συμμετοχή των παιδιών στο εργαστήριο είναι απολύτως δωρεάν.
→ Σε κάθε ένα από τα δύο εργαστήρια μπορούν να λάβουν μέρος έως 35 παιδιά. Θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.
→ Στο τέλος κάθε εργαστηρίου τα παιδιά θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.
→ Στα διαλείμματα θα προσφερθεί στα παιδιά ελαφρύ γεύμα.

Αιτήσεις Συμμετοχής για το εργαστήριο:
Οι αιτήσεις συμμετοχής για το εργαστήριο και η σχετική δήλωση παροχής συναίνεσης από τον
γονέα θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2018, πατώντας εδώ.
(Η εφαρμογή ανοίγει μόνο από υπολογιστές του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι γονείς μπορούν να επικοινωνούν
με τον αρμόδιο του Γραφείου Βορείου Ελλάδος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάδελφο Κυριάκο Μούτση,
στο τηλ. 2310295138 (διεπ. 35138).

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Όπως είναι

γνωστό, το Κεντρικό Κατάστημα

Θεσσαλονίκης συμμετείχε με τεράστια επιτυχία
στο θεσμό Open House της πόλης μας κατά το
διάστημα 25-26 Νοεμβρίου 2017.
Ανταποκρινόμενοι

στο

αίτημα

πολλών

συναδέλφων να πραγματοποιηθεί μία ξενάγηση
στο ιστορικό αυτό κτίριο - αποκλειστικά για τους
συναδέλφους μας - οργανώνουμε την ίδια μέρα 4
Μαρτίου 2018 ξενάγηση σε ξεχωριστά γκρουπ
των 20 ατόμων στο ανακαινισμένο Κατάστημα. Η
ξενάγηση διαρκεί 15 λεπτά και ταξιδεύει τους
επισκέπτες

στο

χρονικό

της

ανέγερσης

του

κτιρίου.

Θα περιηγηθούμε στα αρχιτεκτονικά σχέδια του Αριστομένη Βάλβη και θα διαπιστώσουμε πώς
το επιβλητικό αυτό κτίριο, ως χαρακτηριστικότερο δείγμα αρχιτεκτονικής δραστηριότητας της
Τράπεζάς μας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου,

ανέτρεψε τα δεδομένα της περιοχής όπως

αυτή ανασχεδιάστηκε μετά την πυρκαγιά της πόλης από τον πολεοδόμο Ε. Hebrard
Όσοι επιθυμείτε τη συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα του Γραφείου
Βορ. Ελλάδος: 2310295141 (διεπ.35141), email:gbe@syete.gr ώστε να καθοριστεί ο αριθμός
των γκρουπ.
Στα δύο γκρουπ των παιδιών που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο κινούμενων σχεδίων θα
πραγματοποιηθεί ξεχωριστή ξενάγηση στο κτίριο.

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και για τις δύο εκδηλώσεις

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΓΒΕ του ΣΥΕΤΕ

