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ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/ σης Χίου

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
2. Διευθύνσεις ΔΕ Λέσβου, Σάμου, Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διαγωνιστικού Φεστιβάλ «CINEμάθεια, 2018-2019»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 108497/Δ2/29-6-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 3823/26-06-2018 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση κινηματογραφικού προγράμματος-διαγωνιστικού
Φεστιβάλ, με τίτλο «Cineμάθεια, 2018-2019: μαθητικό Φεστιβάλ νησιών Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου» που διοργανώνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σε συνεργασία με
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου.
Στόχοι του Φεστιβάλ είναι η εξοικείωση με την παραγωγή και τη σύνθεση
κινηματογραφικής ροής εικόνων, η απόκτηση δεξιοτήτων οπτικοακουστικής αγωγής, η
ενασχόληση με τον συγκεκριμένο νησιωτικό πολιτισμικό χώρο, αλλά και η δυνατότητα
δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης ανάμεσα σε μαθητικές
ομάδες από τα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου.
Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ.,
Εσπερινών Γυμνασίων-Λυκείων, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. από τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και
Νοτίου Αιγαίου οι οποίες με την καθοδήγηση των συντονιστών καθηγητών/-τριών τους
καλούνται –στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας ή άλλης καινοτόμου
βιωματικής ή ερευνητικής/διδακτικής εργασίας ή εργαστηρίου– να δημιουργήσουν μία ταινία
μικρού μήκους, μυθοπλασίας (και animation, ή video clip πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας)
ή ντοκιμαντέρ, διάρκειας 5 έως 10 λεπτών (περιλαμβανομένων των τίτλων). Σε κάθε είδος
ταινιών προβλέπονται δύο κατηγορίες: Γυμνασίων και Λυκείων.
Το θέμα του Φεστιβάλ για τις ταινίες μυθοπλασίας (animation, ή video clip πρωτότυπης
μουσικής δημιουργίας) είναι «Ένα ποίημα, τραγούδι, διήγημα, παραμύθι, θρύλος ή
φωτογραφία που μας εμπνέει…». Ειδικά για τις ταινίες ντοκιμαντέρ το θέμα είναι:
«…“Κεντώντας” το δέντρο της Μνήμης…». Οι θεματικές επιλογές θα πρέπει να εμπνέονται
από την ζωή στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με το παρελθόν ή το

παρόν, το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα, τις κοινωνικές σχέσεις που
χαρακτηρίζουν τις κοινότητές τους.
Οι ταινίες είναι απαραίτητο να αποτελούν καρπό μαθητικής δημιουργίας, ατομικής ή
συλλογικής, υπό την καθοδήγηση, πάντοτε, των συντονιστών εκπαιδευτικών κάθε ομάδας. Οι
τεχνικές ατέλειες δεν αποτελούν κριτήριο αποκλεισμού μιας ταινίας, παρά μόνον αν καθιστούν
εμφανώς προβληματική την παρακολούθησή της. Ωστόσο, ταινίες που επικοινωνούν
ρατσιστικά ή φασιστικά μηνύματα θα αποκλείονται.
Κάθε σχολείο μπορεί να αποστείλει μέχρι δύο ταινίες.
Στην
ιστοσελίδα
της
Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Χίου
(www.dide.chi.sch.gr) θα αναρτηθεί η αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ καθώς και
λεπτομέρειες σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και των
συμμετοχών, τα βραβεία που θα δοθούν κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Στέλλα Τσιροπινά (e-mail:
stsiropina@sch.gr τηλέφωνο: 22710 44843).
Το Φεστιβάλ «CINEμάθεια, 2018-2019» θα διεξαχθεί το τελευταίο τριήμερο του
Ιουνίου 2019 (28, 29 και 30 Ιουνίου 2019) σε δημόσιο χώρο, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί
έγκαιρα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση του Φεστιβάλ και από μαθητικές
ομάδες των νησιών του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση
και διαμονή των ομάδων αυτών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της
υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις
μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός της χώρας».
Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετική.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα B’

