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Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Αθήνας (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) και της Πολιτιστικής Εταιρείας
Κρήτης

Σήμερα, ημέρα 3 Νοεμβρίου 2016 το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα
(εφεξής Τ.Ε.Ι.) Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρο του, κ. ΜιχάληΜπρατάκο,
Και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με έδρα τα Χανιά Κρήτης,
εκπροσωπούμενο από τον, κ. Ματθαίο Φραντζεσκάκη, Πρόεδρο της
Πολιτιστικής ΕταιρείαςΚρήτης,
Υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ τους.

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, συνομολογούν τα
ακόλουθα: *

Άρθρο 1, Προοίμιο
Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με δεδομένο το ευρύ
πεδίο θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών, δηλώνουν το
έντονο ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν την συνεργασία τους και να
συντονίσουν τη δράση τους μέσω του επίπτετίοΠ , σε θέματα που άπτονται
του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης σε ποικίλους
τομείς, που εμπίπτουν στα θεματικά πεδία των σχολών του ΤΕΙ Αθήνας.

Άρθρο 2, Αντικείμενο Συνεργασίας
Συγκεκριμένα, η προαναφερόμενη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και της
Πολιτιστικής ΕταιρείαςΚρήτης εστιάζεται στα ακόλουθα πεδία :

Α. ΑξιοποίηΞ ΠολιτιστικώνΠροϊόντων
Το ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει στην Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
πολιτιστικά προϊόντα, που παράγονται μέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας που συντελείται σε αυτό, προς προβολή και παιδαγωγική
αξιοποίηση, χωρίς κερδοσκοπικόχαρακτήρα,.



Πιο συγκεκριμένα:
. Έχοντας ως πιλότο την έκθεση εικονογραφημένων σεναρίων για

τους πρόσφυγες και των σπουδαστικών ταινιών επίπιετίοτι στο 40
Κινηματογραφικό ΦεστιβάλΧανίων που διοργανώνει η Πολιτιστική
ΕταιρείαΚρήτης, το ΤΕΙΑθήνας Θα προσφέρεικάθε χρόνο τα
εικονογραφημένα σενάρια και σπουδαστικές ταινίες που
δημιουργούνται στα αντίστοιχα μαθήματα του τμή ματος
ΓραφιστικήςΚατεύθυνσηΓραφιστικήςτης ΣΚΣ στην Πολιτιστική
ΕταιρείαΚρήτης προς προβολή στο ΚινηματογραφικόΦεστιβάλ
Χανίων. Η ΠολιτιστικήΕταιρεία Κρήτης αναλαμβάνει την
προετοιμασία του υλικού προς έκθεση με τα αντίστοιχα
παραστατικά (ΚαταλόγουςΈκθεσης, Εκτυπώσεις
Εικονογραφημένων Σεναρίων κ.ο.κ) καθώς επίσης και την
επιμέλεια των εκδηλώσεων προβολής.

. Το ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει τις Κτιριακές Υποδομές του, όπως η
αίθουσα τελετών, τεχνικό εξοπλισμό, σταντ κ.ο.κ., και τις
ΥπηρεσίεςΠροβολής και Δημοσιοποίησηςπρος αξιοποίηση στην
μεταφορά πολιτιστικών θεσμών και δομών που έχει δημιουργήσει
η ΠολιτιστικήΕταιρεία Κρήτης, όπως για παράδειγμα το
Κινηματογραφικό ΦεστιβάλΧανίων, από την Κρήτη στην Αθήνα.
Η ΠολιτιστικήΕταιρείαΚρήτης αναλαμβάνει την ευθύνη της
μεταφοράς και την προετοιμασία του υλικού προώθησης της
εκάστοτε εκδήλωσης.

Β. Εκπαίδευση και Κατάρτιση:
Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων με άξονα
την τέχνη του επίπιώίοτι και σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς
φορείς σε ποικίλες μορφές μάθησης όπως:

. Επιμορφωτικά εργαστήρια και Θερινά Σχολεία όπου θα
αξιοποιείται το ετι1ττιετίοτι στην ανάδειξη θεμάτων τοπικής ιστορίας,
οικονομίας, πολιτισμού κ.ο.κ. Για παράδειγμα εργαστήρια
δημιουργίας ντοκιμαντέρ και ίπΙοτπιεΗνε …Ιτι3τίοτι στην ανάδειξη
ενός τοπικού προϊόντος

. Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων
κ.ο.κ.).

. Παροχή Πιστοποιήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και
Ειδικοτήτων σε ευρεία κλίμακα μέσω δομών του ΤΕΙ Αθήνας όπως
το ΙΔΒΕ.

. Συνεργασία στο πλαίσιο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης
των φοιτητών.

. Επιμορφωτικές επισκέψεις
Στις παραπάνω δράσεις το ΤΕΙ Αθήνας αναλαμβάνει τον επιστημονικό
σχεδιασμό και η ΠολιτιστικήΕταιρεία Κρήτης την οργανωτική επιμέλεια.
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Γ. Συμβουλευτικές υπηρεσίες :

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μπορεί να λειτουργήσει ως τεχνικός σύμβουλος της
Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης σε θέματα που αφορούν κυρίως
αξιοποίηση και ανάδειξη προϊόντων πολιτισμού μέσω της τέχνης του
&τιίπ1&τίοτι.

Σε αυτή την κατεύθυνση Θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και δυναμική
της διδασκαλίας των μαθημάτων Απίπιατίοπ, Εικονογράφηση Σεναρίου
και Τρισδιάστατου Περιβάλλοντος και Κίνησης του Τμήματος
Γραφιστικής / Κατεύθυνση Γραφιστικής, της Σχολής Καλλιτεχνικών
Σπουδών.

Δ. Εθελοντισμός
Δημιουργία δράσεων εθελοντισμού αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό
του ΤΕΙ Αθήνας και την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του
επιστη μονικού δυναμικού του ΤΕΙΑθήνας

Άρθρο 3, Διάρκεια Συνεργασίας

1. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα βρίσκεται σε ισχύ για
τέσσερα έτη.
Δύναται να ανανεωθεί κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

2. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει συνταχθεί σε δύο
πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα αποδόθηκε στην Πολιτιστική
ΕταιρείαΚρήτης και το άλλο το έλαβε το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το οποίο και
θα αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο.

΄

πρατάκος
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