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ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
για την ΚΑΤΑΘΕΣΗ των ταινιών ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ «CINEμάθεια, 2018-2019»

Ως φορέας σχεδιασμού και συντονισμού τού Προγράμματος-Φεστιβάλ μαθητικών ταινιών
σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου «CINEμάθεια, 2018-2019», πληροφορούμε
τις/τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει το Πρόγραμμα στα σχολεία τους ότι θα
πρέπει μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019, να ενημερώσουν διά του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ypsd@dide.chi.sch.gr ) τη Δ.Δ.Ε. Χίου – Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων για την
πορεία των εργασιών τους, επιβεβαιώνοντας με ένα σύντομο σημείωμα τη συμμετοχή τους στο
Φεστιβάλ, καθώς και το αν θα λάβουν μέρος και στο διαγωνισμό της συνοδευτικής αφίσας.
Στη συνέχεια, μέχρι τη Δευτέρα, 06 Μαΐου 2019 (δεν θα υπάρξει καμία άλλη παράταση), θα
πρέπει να υποβληθούν στο προηγούμενο e-mail με τη μορφή ψηφιακού αρχείου (mp4 ή mov ή avi,
με μέγιστη ανάλυση 1920Χ1080, ρυθμό καρέ 25 fps, μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 25 Μbps
και στερεοφωνικό ήχο) οι ολοκληρωμένες ταινίες των μαθητικών ομάδων, χρησιμοποιώντας κάποια
κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία (π. χ. weTransfer, Google drive), καθώς και οι συνοδευτικές τους
αφίσες –εφόσον, βέβαια, οι ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και στο διαγωνισμό αφίσας, αλλά και
οι ονομαστικές καταστάσεις των συντελεστών κάθε ταινίας.

Ακολούθως, θα πρέπει, με συστημένη επιστολή ή courier, να αποσταλούν στην ταχυδρομική
διεύθυνση του συντονιστικού φορέα τού Φεστιβάλ τα παρακάτω:




η ταινία σε DVD (2 αντίγραφα)
2 εκτυπωμένα αντίγραφα των αφισών για την τελική έκθεση αφίσας του Φεστιβάλ
η κατάσταση όλων των συντελεστών της ταινίας και της εργασίας που είχαν
αναλάβει

Στο τελικό ηλεκτρονικό αρχείο της ταινίας που θα διαγωνισθεί στο Φεστιβάλ, εκτός από τον
τίτλο της ταινίας και την αναγραφή όλων των συντελεστών και της ιδιότητάς τους (εκπαιδευτικός ή
μαθητής/τρια), θα πρέπει στους τίτλους της να περιληφθεί το λογότυπο, η επωνυμία του γενικού
προγράμματος, ο τίτλος του ετήσιου θέματος και ο φορέας οργάνωσής του, όπως στο παράδειγμα
που ακολουθεί:

«CINEμάθεια, 2018-2019»
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
ΘΕΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ:
«Ένα ποίημα, τραγούδι, διήγημα, παραμύθι, θρύλος ή φωτογραφία που μάς εμπνέει…»
ΘΕΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ:
«Κεντώντας το δέντρο της μνήμης…»
(ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ, Η ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ)
Για τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις, η Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων-εκπαιδευτικού
σχεδιασμού/συντονισμού του παραπάνω Προγράμματος, θα είναι στη διάθεσή σας.

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης
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