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Θέμα: Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου 2012 - Πρόγραμμα πρωινών 
προβολών για μαθητές 
 

 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

η Τοπική Επιτροπή Λάρισας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει 
Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στη Λάρισα. Οι προβολές για τους μαθητές θα 

πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 5 Απριλίου 2012, ώρες προβολών 10.00-12.00 και 12.10-14.00 στο 
Αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου- Λυκείου στη Νεάπολη. Οι 2 γερμανόφωνες ταινίες είναι με ελληνικούς 

υπότιτλους και είναι επίσημα εγκεκριμένες ως προς την καταλληλότητά τους (δωρεάν είσοδος): 

1. Das fliegende Klassenzimmer (Η τάξη που πετά)  

   για τους μαθητές Δημοτικού και Α’ τάξης Γυμνασίου  

   (114’) Νεανική, Γερμανία/ 2002 

Ο Γιόναθαν έχει αποβληθεί από οκτώ ορφανοτροφεία. Όταν φτάνει στο οικοτροφείο του Αγίου Θωμά της 

Λειψίας δεν πιστεύει πως θα μείνει εκεί για πολύ καιρό. Ωστόσο ο Δίκαιος, ο διευθυντής της χορωδίας , τον 

κρατάει υπό την προστασία του. Έτσι γεννιέται μια φιλία ανάμεσα στον Γιόναθαν και τα υπόλοιπα παιδιά 

που μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Έριχ Κέστνερ. 

2.  Napola 

    για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 

    (117’) Νεανική, Γερμανία/ 2004  

Γερμανία 1942. Το χιτλερικό καθεστώς βρίσκεται στο απόγειο της πολιτικής και στρατιωτικής του δύναμης. 

Ο 17χρονος Φρίντριχ (Max Riemelt) είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος μποξέρ, κάτι που του δίνει την 

ευκαιρία να μπει στη σχολή Νάπολα (Eθνικοπολιτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Ο Φρίντριχ βλέπει τη 

μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρεται να ξεφύγει από τους ταξικούς φραγμούς και γράφεται στη σχολή. 

Αρχικά είναι ενθουσιασμένος από το επαναστατικό κλίμα και τις δυνατότητες που του προσφέρονται εκεί. 

Όταν όμως γνωρίζει τον ευαίσθητο Άλμπρεχτ (Tom Schilling) και τον φιλειρηνικό τρόπο σκέψης του, 

γεννιέται η αμφιβολία για την υπεροχή του Φύρερ και του συστήματός του... 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε : 6944396164, 6974877379 
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