
 

ΤΚΚΟΓΟ ΤΠΑΚΚΗΚΩΜ 
ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ 

 

ΑΜΑΙΟΘΜΩΗ    80                                ΑΘΗΜΑ, 13.1.2017 
 

 

ΕΙΠΑΘΔΕΤΣΘΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΘΑ ΙΘΜΟΤΛΕΜΩΜ ΥΕΔΘΩΜ ΓΘΑ ΠΑΘΔΘΑ 
ΤΜΑΔΕΚΦΩΜ 

 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θαη ε Εζληθή Τράπεδα, ζε ζσλεργαζία κε ηο Animasyros, ηο κεγαιύηερο 

θεζηηβάι θηλοσκέλφλ ζτεδίφλ ζηε τώρα, δηοργαλώλοσλ ζηελ Αζήλα δύο πρωηόησπα 

εθαρκοζκέλα εθπαηδεσηηθά εργαζηήρηα θηλοσκέλωλ ζτεδίωλ αποθιεηζηηθά γηα 

ηέθλα εργαδοκέλωλ ζηελ Εζληθή Τράπεδα. 

Πόηε; 

Σο άββαηο 28 Θαλοσαρίοσ 2017, ζε δύο δηαδοτηθά όκοηα εργαζηήρηα δηάρθεηας 

ηεζζάρφλ (4) φρώλ ηο θαζέλα (ζσκπερηιακβαλοκέλοσ δηαιείκκαηος), από 10:00 έφς 

14:00 (ώρα προζέιεσζες 09:30) θαη από 15:00 έφς 19:00 (ώρα προζέιεσζες 14:30). 

Πού; 

Σηε κεγάιε αίζοσζα ζσλαιιαγώλ ηοσ Κεληρηθού Καηαζηήκαηος ηες Εζληθής Τράπεδας 

(040), είζοδος Αηόιοσ 86, ζηελ πιαηεία Κοηδηά (ζηάζε κεηρό: Οκόλοηα). 

Ποια παιδιά μποπούν να ζςμμεηέσοςν; 

Αγόρηα θαη θορίηζηα, παηδηά εργαδοκέλωλ ζσλαδέιθωλ ζηελ Εζληθή Σράπεδα, 

ποσ θοηηούλ ζηελ Ε΄ θαη Σ΄ Δεκοηηθού θαηά ηο ζτοιηθό έηος 2016-2017. 

Τι θα πεπιλαμβάνει ηο επγαζηήπιο; 

Αθού γίλεη ζύληοκε εηζαγφγή ζηελ ηέτλε ηες εκυύτφζες (animation), ηα παηδηά ζε 

οκάδες ζα δεκηοσργήζοσλ ηε δηθή ηοσς ηαηλία θηλοσκέλφλ ζτεδίφλ καζαίλοληας ηης 

ηετληθές ηοσ pixilation (θοθθίδφζε) θαη ηοσ stop-motion (θαρέ-θαρέ), 

τρεζηκοποηώληας ηε θαληαζία ηοσς. Ο ηίηιος ηες ηαηλίας ζα είλαη: «Πώς θαληάδοκαη 

ηο 2017». 

→ Τα επγαζηήπια θα ππαγμαηοποιηθούν με ηην καθοδήγηζη εξειδικεςμένων ζηιρ ηαινίερ 

κινοςμένων ζσεδίων εκπαιδεςηπιών. 

→ Η ζςμμεηοσή ηων παιδιών ζηο επγαζηήπιο είναι απολύηωρ δωπεάν. 

→ Σε κάθε ένα από ηα δύο επγαζηήπια μποπούν να λάβοςν μέπορ έωρ 35 παιδιά. Θα 

ηηπηθεί ζειπά πποηεπαιόηηηαρ ζηιρ δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ. 

→ Σηο ηέλορ κάθε επγαζηηπίος ηα παιδιά θα λάβοςν πιζηοποιηηικό ζςμμεηοσήρ. 

→ Σηα διαλείμμαηα θα πποζθεπθεί ζηα παιδιά ελαθπύ γεύμα. 



 

 

Αιτήσεις Συμμετοχής: 

Οη αηηήζεης ζσκκεηοτής θαη ε ζτεηηθή δήιφζε παροτής ζσλαίλεζες από ηολ γολέα ζα 

σποβάιιοληαη κόλο ειεθηροληθά έφς θαη ηης 25 Ιαλοσαρίοσ 2017, παηώληας εδώ. (Η 

εθαρκογή αλοίγεη κόλο από σποιογηζηές ηοσ δηθηύοσ ηες Εζληθής Τράπεδας). 

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες οη ελδηαθερόκελοη ζσλάδειθοη γολείς κπορούλ λα 

επηθοηλφλούλ κε ηολ Γρακκαηέα Ποιηηηζκού ηοσ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Φρήζηο Αζπηώηε ζηο ηει. 

2103349915 (δηεπηι. 19915). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γηα ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο 
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