
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι την προηγούμενη Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 
2021 ξεκίνησε το διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο βασικών κινηματογραφικών πρακτικών για 
τους εκπαιδευτικούς του δικτύου RETE OTIS ATENE «Πέρα από τα σύνορα: το θέατρο συναντά το σχολείο». 

Το δίκτυο Rete Otis Atene αποτελείται από 10 ελληνικά σχολεία και συντονίζεται από την Ιταλική 
Σχολή Αθηνών – το σχολείο που οραματίστηκε και προάγει το πρότζεκτ.

Το πρότζεκτ Rete Otis Atene είναι το εκτός των συνόρων της Ιταλίας τμήμα του ευρύτερου -σε 
εθνικό επίπεδο- πρότζεκτ RETE OTIS OLTRECONFINI, μέλος του οποίου είναι και η Ιταλική Σχολή 
Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με την 
υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας από όλα τα σχολεία – μέλη αλλά δυστυχώς είχε διακόψει 
τις προγραμματισμένες δραστηριότητές του λόγω COVID-19. Το πρότζεκτ RETE OTIS ATENE, υπό την 
αιγίδα του Ε’ Γραφείου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας καθώς και με την αμέριστη υποστήριξη 
της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, επανεκκίνησε τις δραστηριότητές του μετά και από την επίσημη 
έγκρισή του από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας (αρ.πρωτ. Φ1/ΓΜ/56399/ 176267/Δ7 del 24/12/2020).

Με την έναρξη των εργασιών, ο Διευθυντής της Ιταλικής Σχολής Αθηνών κος Emilio Luzi εξέφρασε τη 
μεγάλη του ικανοποίηση για την πολυάριθμη συμμετοχή των ελλήνων συναδέλφων εκπαιδευτικών στο 
σεμινάριο, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, δοθείσης της ευκαιρίας, 
τους μετέφερε τους χαιρετισμούς της κας Serena Bonitο, Γραμματέως του Ε’ Γραφείου του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ιταλίας, η οποία στηρίζει το πρότζεκτ σε όλες του τις φάσεις,  τους χαιρετισμούς της 
Ιταλίδας Πρέσβειρας στην Αθήνα κας Falcinelli, η οποία στηρίζει πάντοτε τις πρωτοβουλίες και τις 
επιμορφωτικές δραστηριότητες της Ιταλικής  Σχολής, καθώς και της Συντονίστριας του Rete Otis 
σε εθνικό επίπεδο κας Maria Rosaria Lo Monaco, η οποία, από την Αντίς Αμπέμπα όπου βρίσκεται, 
δεν κατάφερε τελικά να συνδεθεί διαδικτυακά και να ευχηθεί προσωπικά «καλή επιτυχία» στους 
διευθυντές και τους καθηγητές του Rete Otis Atene. Στη συνέχεια, δηλώνοντας την εκτίμησή του στην 
οργανωτική ομάδα των καθηγητών της Ιταλικής Σχολής Αθηνών για το έργο τους, ο Διευθυντής έδωσε 
το λόγο στην Υπεύθυνη καθηγήτρια του Otis Atene κα Anna Terminello καθώς και στους καθηγητές 
Αλέξανδρο Κώστα-Τούσια και Φωτεινή Πολίτη, οι οποίοι παρουσίασαν τη δομή του πρότζεκτ.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο, με εισηγητή τον ειδικό στις κινηματογραφικές πρακτικές Alessandro Spilioto-
pulos, είχε ως εισαγωγικό θέμα «Ο κινηματογράφος και τα είδη του».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρότζεκτ RETE OTIS ATENE OLTRECONFINI μπορείτε να επισκεφθείτε 
τη θεματική ιστοσελίδα του RETE OTIS μέσω του συνδέσμου:

     https://www.scuolaitaliana.gr/attivita-e-progetti/progetto-rete-otis.html
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*   Tο δίκτυο RETE OTIS ATENE είναι το εκτός συνόρων τμήμα του εθνικού RETE OTIS
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